
мацыяй. Яна мае на ўваче іпматбаковас умение поіііуку патрчбнай інфармацыі і яе выкарыстанне, ад працы ч бібліяпч- 
ным каталогам,кампутарнай адукаванасці да нраіляду інфармацыі ў сетцы Інпрнэх

У інцйклапедыях культуралагічнага профілю наняццс пі(|іармаііыйная культура вьпначаецца як прмін, які ўжываецца Л'ія 
нычначіння дасяпіутага ўчроўню аргатчацыі іік]іармацыйпых працчсаў, сгупені чадавальнення людчейу інфармацыйных чносі- 
нах. учроўню )(|>еісгыўііасш етнарчння, чбору, чахаваішя, псраапрацоўю, перадачы, прадетаўлення і ныкарыстаппя іік}іармаііыі.

Інфармацыйная культура -  пга. перш-наперш, глыбокае нранікненне ў сутнасць працісаў апрацоўкі інфармацыі ч 
мітаю лёгкага і хуткага выраипння рочных чадач на асабютым кампутары.

]ш|ирмацмйная культура мае інмат учроўняў. Можна вылучыць інфармацыйпую культуру ірамадства, дчяржавы, ггшсу, на- 
цьп, ріліпйпых устаноў. сямі і інфармацыйііую іл?іьтуру асобы. Гттыя струкпфы чішходчяіпш ва ўчаемадіеяшгі і чалежаць адйн 
ададнаю. Ін<|>армацыйная культура аеобы (|ырміруеіціа і відачмяняецца на працяту ўсяго жыцця, але галоўныя парадыімы адно- 
сінаў да іік)іармацыі, яе ўспрыяцці, анрацоўкі і і.д. чакладаюцца нры атрымаіпіі адукацыі ў сяродняй і вьшпйшай шкале.

Беларускі навуковец прафссар Л.С.Зубра ныкачаў свой ногляд на фарміраванне культуры асобы. 1Іаводле яіо мерка- 
вання. культура аеобы ўключае вічузлыіую, сацыяльную, духоўную, нсіхалагічную культуру і культуру цела.

I Іа наш поіляд, шфармацыйная культура асобы чяўляецца пераважнай еастаўшй часткай vcix аспсктаў асобы, гіактькі 
і|>арміруе с татус асобы. каштиунаенмя арыеіггацыі, матывы. <(іункцыяпальныя рсші, ггга чпачыць -  еацыяльную культуру Інфар- 
мацыйная культура дае магчымасць рачвпщю і ўдіісюшалеіпію іігг>леіпуалыіай, тсттгычнай, маральнай, налявой культуры, 
культуры еветанопіяду і ішчуццяў -  наоіул духоўной культуры. Ад інфармацыйнай культуры ў чначнай стуііеш чалежаць і 
псіхічныя нрац>сы, стан, уласцікісці, сенчітыўшсць, імпатыя, р><}шексія (псіхалагічная культура). Інфармацыйная культура 
асобы сіірыяе набыціцо высокий вічуалыйй культуры (культуры чнеііінасш, адчеішя. мовы, чмоцый, рачумовай працы V Культу
ра цела ічысціня. акуратнасць, чдароўе, фічічпая культура) таксами <|кірміруецца ійдушіывам ін<|шрмацыйнай культуры. Мена- 
ві га ііі(|)армацыйная культура іуріуе і чабяспечвас праще і культуры дчейнасш, і культуры снядомасці асобы.

У структуру іік|>армацыйііай культуры ўваходчяць элементы наетупных культур: камунікатыўнаЙ (культуры чносі- 
маў)-. лексічнай (культуры нісьма і а(|іармленнм дчелавой дакументацыі); кіііжнай. чытацкай (культуры чытання); іітл ек - 
гуалыіай (культуры навуковага даследавання і рачумовай іірацы): іні|>армайі»ійііа-пхішлапчпай (культуры выкарысгання 
сучасных ткналогій); інфармацыйна-нрававой; светаўяўленчай, маральнай і бібі'ііяірафічнай.

Такім чыпам, інфармацыйная культура складаецца ч учроўневых камнанеіггаў, якія маюць рочнае фупкцыяішлміае 
прычнач’шне; пры г>тым яны ўчаемачвячаныя і ўчаемаабумоўленыя.
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АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ КААРДЫНАЦЬП ФАРМІРАВАННЯ ФОНДАЎ БІБЛІЯТЭК У СССР I СНД

Уііфшынкі ідчя аб м)тачіо;ййсці кайр;й.шацыі (}кірміравіішія фондаў рочішіх бійліятэк была выкачаш і абгрушаваііа ў Расіі 
,чыр>ктарам бібліятжі Маскоўскаі'а ушверсгг)га Ф.Ф. Рейсам у 1826 і: Каардынацыя камшектавання, а іаксама чводны каталог 
і міжбібліяпчны абанемеіп, чіодна ч я т  меркаваннем. іывшнь: былі бьпіьасновай адчпшйсісг>мы (}ондаў біблштж |2|. Адійкч- 
ча саслоўнай палігьжі царычму ў біб.пят)чнай справе т а  ід->я не была р’шпчаваій ні ў той час, in пачней. Бібліятэкі рччка 
ра'мяжоўналіся гш сацыялыіай прыкмепе, дчейнічалі рач я.ціана і, а;оіаведна, (|>арміравашіе фондаў паміж імі не ўчгаднялася.

У ка ранение каардынацыі ў практику рабхлы бібліятж пачалося пасля нерамоп Касфычніцкай р>валюцыі 1917 і: I гга 
было вьпсдікана тт.ім, што пасля рэвалюцыі пачалася актыўпая рэалічацыя леіпнскай ідчі ійЛдовы адчінай бібліят>чнай сеткі
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краіны, аснонай яшй з'яўлялася, перш та ўсё, адзшства фондау усіх бібтятчк. У першым йфіцыйным дакшеіпіе «Аіулыіыя 
палажэнні аб пастаноўцы бібліятччнай справы ў РСФСР» (1919 г) каардынацыя 4>арміравання (|к>ндаў была названа сярод 
галоўных фактараў, ч дапамогай якіх «усе бібліятэкі панінны быць чвячаны у адзіную дня усей крашы сіепму...» 13, с. 59].

На 1 -й и 2-й Усерасійскіх канферэнцыях навуковых бібліятчк (1924 і 1926 п:) было выказана шмат репных падыходаў 
да каардынацыі ў дзейнасці бібліятчк. Аднак вынікі кан4>ерчнцый не акрчслілі канкрчтныя піляхі аб'яднання навуковых 
бібліятэк. Заслуга 2-й канферэнцыі заключалася ў тым, нпо ўпершыню былі вычначаны ідчя каардынацыі нануковых 
бібліятэк і асноўныя прынцмпы яе ажыццяўлення: тэрытарыяльны, галіновы і всдамасны.

Неабходнасць развіцця каардынацыі дчейнасці бібліятчк у галіне фарміранання фондаўу г>тыя гады адчначалі: Г.К. 
Дзерман, К.Н. Дзеруноў, А.А. Пакроўскі, 1.1. Якаўкін, В.г). Банк, В.ГІ. Гушчын. А.К. ГІермскі, 11.Ф. Яніцкі і іншыя Гчтыя 
вучоныя разшядалі каардынацыю як найбольш рчальны ішіях пабудовы адчінай бібдіятччнай сетю краіны.

1920-я гг -  першы этап развіцця каардынацыі 4>арміравашія (|юндаў бібліятчк у СССР. Бпшіятчкі ні на арганічацыйным 
узрсуні сваей дзейнасці, ні нсіхалагічна яшчч не былі гатовы да ўчгодненых дзеяіпіяў. Кіраўшкі бібтятччнай еіграны не валодаіі 
формамі каардынацыі, таму іхуказанні і рэкамендацыі не чмяпічалі дакладнай нраірамы дчеянняў. 1 эты пері,іяд характарызу- 
ецца гіастаноўкай праолемы і аптацыяй за ў к а р а н е н н е  каардынацыі ў дзейнасці бібліятж па фарміраванпі (]юндаў.

У 1930-я гт. пачаўся інтэнсіўны рост навуковых і снецыяльных бібліягчк, які вёў да наглыблення ды4«ршцыяцыі і 
спецыялізацыі бібліятэк. Учнікла неабходнасць адчінства і ўзаемадзеяння бібліягж ва ўсіх асноўных накірунках працы. 
якая абумовіла пачатак станаўлення ведамасных бійліяпчных сетак (тэхнічных, акадчмічных, медыцынскіх і інш.) і 
развіцця ўнутрыведамаснай каардынацыі фарміравання 4>»ндаў. Унутрыведамасная каардынацыя была накіранама на 
набыццё як айчынных, так і замежных дакументаў. Усе мерапрыемствы па яе развіцці склалі аснову для развіцця 
каардынацыі паміж бібліятччнымі сеткамі розных ведамстваў.

На пачатку 1930-хгг была рэалізавана пасгаіюва 2-й Усерасійскай кан(]іерчнныі нануковых бібліятчк( 1926 г)абаргашзацыі 
асацыяцый бібліятэк- дабравольных аб’яднанняў бібліятэк розных ведамстваў. Аб’яднанні ставки сваёй задачай кыранпніш 
на аснове каардынацыі і кааперацыі тых бібліят)чна-бійліяірафічных праблем, яюя не масіі вырашыць бібліятчкі наасобку.

У 1931 -  1932 гг у Маскве і Ленінградзе былі створаны асацыяцыі спецыяльных (навуковых) бібліягж. Асацыяцыі 
складаліся з галіновых бібліятэчных аб’яднанняў (гэхшчных, медыцынскіх, педагапчных і інш.) і функцыянальных 
камісій -  даведачна-бібліяграфічнай работы, каардынацыі камнлектанання, зводных каталогаў. міжбібліятччнага абане- 
мента. У Ленінградзе галіновыя аб'яднанні ўзгаднялі выпіску замежных дакументаў ч шіанамі і чакачамі Дчяржаўнай 
публічнай бібліятчкі ім. М.Я. Салтыкова-ПІчадрыпа

Бібліятччныя асацыяцыі арганічоўваліся і ўсаюзных рчспубліках. Яны футікцыянавалі нры ігнпралыгых і абласных 
бібліятэках. Адпак дзейнічалі яны на працягу кароткага прміну. Пасля пастановы ЦВК СССР «Аб бібліятччнай оправе 
у Саюзе ССР» (1934 г) асацыяцыі паступова началі ліквідавацца. Функцыі асацыяцый перайшлі да міжвсдамасных 
бібліятэчных саветаў. Саветы былі створаны для ўстанаўлення агульных асноў і каардынацыі працы бібліятэк розных 
ведамстваў і фамадекіх арганізацый на ўчр т̂уні горада, вобласці, раёна. Аднак іх раппнні не паеілі характеру распарад- 
жчння, і, адпаведна, саветы не ўнеслі істотнага укладу ў распрацоўку праблем міжведамаснага ўзаемадчеяння бібліягж.

1930-я гады -  друп этап рачвіцця каардынацыі фарміраваіпм фондаў бібліятж у СССР. У пты перыяд каардынацыя нача
ла рачвінацца ў дчвюх формах -  ведамаснай і міжведамаснай. Арганічацыйнайформай каардынацыі сталі галіновыяабядпанні 
Каардынацыя ажыццяўлялася на мясцовым учроуні ў межах горада На падставе таю, тнто ўнутрыведамаснае ўчаемадчеяіше 
бібліятчк таііыа начинала рачвівацца, яно мела ппраг недахошў перш ча ўсё арі анічацыймага плану: былі недаетаткова рас- 
працунаны альбо адсушічалі адчіныятэматычныя планы камплектавання, адсутнічаўадзіны аргашчацыйна-метадычны іріггр 
Усе праблемы, у сваю чаргу, уздзейнічалі на ўзровень развіцця міжведамаснага ўчаемадчеянш біоліятчк, якое таксама мела 
недахопы. Недастаткова былі распрацананы навуковыя і мегадычш.й пытагап каардапацыі 4>арміравання фіндаў бібліяпк.

ПаслячаканччнняВялікайАйчынпайвайны 1941-1945 ггу 1950-яіт гфадоўжыіасяг(іарміранашіе tviiaMacin.ixбіцпят'Чіп.гх 
сегак, ійшырэннеіаргані'йцыйш-мегадычнаеўмацаваннеўнутрыведамасныхсуіячей. Лдс\тпаст>міжнедамаспайкііар;ц,гііаій,п 
4>арміравашія фондаў бібліятэк вяло да rair>, што ў іх павялічвалася колькаощ> дублетных і няіірофільных дакл'меіп'аў

Адным са чначных факгараў, яю паўплываў на далейшае развіццё каардынацыі фарміравання фопдаў біоліятж. ч явілася 
пастанова Савега Міністраў СССР «Аб выкарыстанні кніжішк 4хждаў бібліятэк» (1959 г). Пастановай чацнярджалася бячвып- 
латаая перадача дакуменгаўяюя невыкарыстоўваліся^бібіііятэкіўбібліятэку нечалежна ад іх ведамаснай прыналежнасщ 114, с.
18]. Аднак дрэтіая матэрыяльна-тгхнічная і 4инансавая база, недахоп кналі4пкананых кадраў перашкаджалі ічтай рабоце.

Указанні на неабходнасць каардынацыі 4>арміравання 4>ондаў бібліятчк змяптчала пастанова ЦК КПСС «Аб стане і 
мерах палянпппня бнгпятччнай справы ў краше» (1959 г.) 115, с. 30].

I Іа пачатку 1960-х п: зноў пачалі аргані'юўвацш міжвсдамасныя бібліяпчныя саветы, якія зацнярджалюя пры мініспрствах 
культуры саюзных і аўтаномных рчспублік, абласных унраўленнях культ\ры, гарадскіх і раёіпгых аддзелах культуры. Санеты 
садзейнічалі стварчніпо арі'ашзацыйных асноў каардынацыі 4«рмірананпя 4>ондаў, 4«ірміраваішк> с і с і ч м ь і  чводньгх кагало- 
гаў, аргашчацыі пераразмеркавання дакументаў, якія мала выкарыотоўваліся. Адпак сур ёчнай перашкодай v дзейнасці саве- 
таў з'яўлялася адсутнасць іх кірыдычнага статусу. Саветы да каігца 1970-х п: працавалі на ірамадскіх умонах і не маглі іруп- 
тоўна ўплываць на паралелічм і дубляванне ў раГхіце бібліятчк рочных ведамстнаў, іх раіпчнні мелі рчкамендацыйпы характар

У першай палове 1960-х гг. у мнопх гарадах РСФСР (Уладчіміры, Ленінірадче, Навасібірску, Уладчівастою, і інш ), а 
таксама Беларусіі, Украіне і іншых рчспубліках былі нраведзены пертыя спробы па арпппчацыі каарді.пшванага 4>арм- 
іравання 4>ондаў бібліятчк рочных ведамстваў У працчсе сумеснай працы бібліят ж была чнойдзена аргашчацыйная 
(]юрма каардынацыі ў выглядзетчрытарыяльных галшовых аб'яднанняў бібліятчк. Гак. ва Уладчіміры было 6 галшоных 
фуп (машынабудаўнічая, хімічная, будаўшчая, сельскагаспадарчая, медыцынская, педагапчная). v Ленппрадче -  12 
(іумаштарная, медыцынская, педагапчная, сельскагаспадарчая, прыродачнаўчая і інш.) (1; 71 Кіраўніцтва каардыпацы- 
яй паміж галіновымі ірунамі ажыццяўлялі альбо савет по каміпектаванні пры абласным упраўлснні к\льг\ры. альбо 
камісія па каардынацьп камплектанання пры міжведамаспым бібліятччным савеце. ІІа падстане чводных про4>іляў кам- 
гшектавання бібліятчк галшовых груп распрацоўійлася палажчнне аб каарділнацыі або схема чводнага про<|)ілю камп- 
лекгавання бібліятчк юрада (напрыклад, «Гіалажчнне аб каардынацыі камплектавання бібліятчк Леншграда чамежнай
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літаратурай»). Аднак учгодненага чакачу бібдіятэк на дакументы ў адпаведнасці са чводнымі тэматычнымі нланамі кап- 
лектавання ў межах асобных галшовых іруп не праводчшася. Прычынай была недасканалая метадычная і аргашчацыйная 
распрацаванасць шіанаў. Праца у асноўным абмяжоўвалася ўчгадненнем выпіекі айчынных і чамежных перыядычных 
выданняў. Інакш кажучы, переходу да сапраўднай каардынацыі фарміравання фондаў, якая б уключала аналіч стану і 
ўчроуню камплектавання фондаў бібліятэк горада ў цэлым і кожнай асобнай бібліятэкі, выяўленне і абмежаванне дубля- 
вання і прабелаў у 4>ондах, не было. Каардынацыя не была абавячковай, ажыццяўлялася па дабраахвотніцкім принципе

1 1а прыканцы 1 960-х it . абвастраецца праблема бечупыннага павелічэння няпрофільных дакументаўу  фондах бібшяпк.
1950-1960-я п: -  трэці этап рачвіцця каардынацыі фарміравання фондаў бібліяток у СССР. Каардынацыя гірацягвала 

рачнівацца ў дчвюх формах -  ведамаснай і міжведамаснай. У параўнанні ч папярэднім перыядам якасны ўчровень 
каардыпацыі фарміравання фондаў бібліятэк не павысіўся. Аднак некалькі ўмацавалаея ўнутрыведамасная каардына
цыя. Каардынацыя ў маштабе саючнай рэспублікі была вельмі екладанай чадачай. У гэтых умовах набыла асаблівае 
чначэнне рэпянальная каардынацыя ў межах вобласці (края, АССР). Арганічацыйнымі формамі каардынацыі фарміра- 
вання фондаў бібліятэк былі галіновыя абяднанні бібліятэк і чводны тэматычны план камплектавання фондаў

Праведченыя на пачатку 1970-х гг. усесаючныя даследаванні сведчылі аб вялшх масівах у фондах бібліятэк дакумен- 
таў, якія не выкарыстоўваліся (11; 16]. Прычынамі зніжэння выкарысгання фондаў ч'явілася накапленне ў іх вялікіх 
аб'ёмаў няпрофільных даклмеіггаў Таму на гэты час найбольш надчённай ч'явілася праблема скарачэння тэмпаў росту і 
ачышчэння фондаў бібліятэк ад пяйрофільных дакументаў.

Кардынальнае рацпнне праблемы епецыялісты ўбачылі ў аб'яднанні бібліятэчных рэсурсаў у маштабах абмежава- 
ных тэрыторый [4].

Важнай вехай на шляху далейшага рачвіцця каардынацмі камшіекгавашія фондаў бібліятэк ч'явілася пастанова I IX КПСС 
«Аб ііавыппнні ролі бібліятзку камуністі.ічным выхаванні працоўных і наву кова-пкшчным праірэсе» (1974 г) 114, с. 14 -  18].

У адпаведнасці ч укачаннямі дадченай пастановы ў 1975 г было чацвердж ана агупьнасаючнае «Палажэнне аб арганічацыі 
дпшчігарнага чахоўвання кніжных фондаў бібліятэк краіны». Згодна ч ім сістэма дэпачітарнага чахоўвання ў краше 
будавалаея на аснове спалучэння ійлпювага і тэрытарыяльнага прыпцыпаў і чабяспечвала аднолькавыя ўмовы для рачвшця 
як універсальных, так і галіновых бібліятэк. Функцыі дэпачітарыяў агульнасаючнага чначэння ўекладаліся па 67 
універсальных, навукова-тэхнічных і спецыяльных бібліятэк, а таксама на ўсесаючныя і цэнтральныя галіновыя органы 
навукова-тэхнічнай шфармацыі (12, с. 62 -  80].

Абяднанне бібліятэк рэгіёна атрымала ачначэнне «бібліятэчна-тэрытарыяльны комплекс» (БТК) і тэарэтычна абг- 
рунтавана ў працах М.С. Карташова |5; 6].

Іірактычнае выранпнне праблемы стварэння БТК было рэалічавана ў бібліятэках Сібіры і Далёкага Усходу. Асіюў- 
най аргашчацыйнай формай каардынацыі фарміравашія (|юндаў бібліятэк у рэпёне ч яўляўся «Зводны перспектыўны 
план на каардынацыі дчейнасці навуковых і спецыялыіых бібліятэк Сібіры і Далёкага Усходу на... п:». План складаўся 
на кожную пяцігодку. Каардынацыйныя адносшы бібліятэк рэілляваліся пиратам палажэнняў, напрыклад «1 Іалажэннем 
аб каардынацыі камплектавання 4*>ндаў навуковых і спецыяльных бібліятэк Сібіры і Далекага Усходу» і іншымі |8| 
Такім чынам, каардынацыя ф а р м ір а в а н і ія  (]юндаў бібліятэк начала ажыццяўляцца на рэпянальным учроўш.

I Іершая палова 1980-х п: харакгарычуецца ўчмацпеішем тэндэнцыі да міжведамаснай каардмнацыі ((•арміранашія фон- 
даў бібліягж. У асноўным былі сфарміраваіш ведамасна-галпювыя бібліятэчныя ссткі, міжведамаснаеўчаемадчеянне на
бивала ўнутрана неабходны характар. Зяш.пся агульнасаючныя і мясцовыя каардынацыйныя цэнтры, якія распрацоўвалі 
арганічацыйна-метадычныя нытанні каардынацыі фарміравання фондаў і акачвалі дапамогу бібліягжам на месцах.

У 1984 і: Вярхоуны Савет СССР прыняў «I Іалажэнне аб бібліяпчнай справе ў СССР», якое атрымала статус дчяр- 
жаўнага чакона. У ім адчначалася неабходнасць учгадненпя профіляў камплектавання фондаў бібліятэк нечалежна ад 
ведамаснай падлегласці на лакалыіым, рэпянальным, агульнасаючным учроўнях 113, с 9-20].

гГым не меней, няпіедчячы на машгабы, каардынацыйныя сувячі ііа і]йрміраванні (]юндаў бібліятэк у 1970-1980-я п: былі 
яшчэ недастаткова рачвігыя. Па вышках вывучэіпія рачвіцця бібліятэчнай снравы ў СССР ча 1981 -1985 іт: адчначалася недас- 
татковае рачвіццё каардынацыі фарміравашія і арганічацыі ўчаемавыкарыстання фондаў бібліятэк рочных ведамстваў ] 10].

1970— 198()-я п: -  чацвёрты тгап рачвіцця каардынацыі 4<арміравання фондаўбібліятэку СССР У г>ты нерыяду асноўш.ім 
а(]юрміліся ведамасна-галшовыя бібліяпчныя сеткі і, адпаведпа, наладжвалася каардынаііыя (]жрміраійіпія (]юн;йіў унутры 
іч Каардынацыя афармлялася аріанічацыйна: складаліся чводныя гматычныя планы, нарматыўныя і шструкцыйіш-мета- 
,Ті.ічн і.ія дакументы, кантроль над каардыпацыяй ажыццяўлялі адпаведныя органы. Калі на папярэдкім этапе каардынацыя 
ажыццяўлялася на мясцовым учроўні, то ій дадзеным этапе яіш атрымала рачвіццё і на рэпянальным (у 4*>рме БТК) і агулыіа- 
саючным учроўнях. Аднак міжведамасная каардынацыя 4>арміраваніія ((юндаў бібліятэк мела нпраг недахопаў. ГІрычынамі 
ч'яўлялася адсугнасць прававога статусу каардынацыйных органаў, адсутнасць іх учаемадчеяння як паміж сабою, так і ч 
асноўнымі органамі юравання біСшіятэчнай справайу краше. Праблема была яшчэ недастаткова тэарэтычна распрацапана

Распад СССР у снежні 1991 п спышўсаючнаерачвіццёкаардынацы] фарміравання фопдаў бібліятж Каардынацый
ныя сувячі ў створаных самастойных дчяржавах чначна аслабіліся.

3 сяр-)дчіны 1990-х гг цікавасць бібліягж да каардынацыі фарміравання 4>ондаў начала ўчрастаць. Да nraru , v пер
шую чаргу, прыводчілі: імклівы рост друкаваных дакументаў і адначасовы рост цэнаў на іх, укараненне новых 
інфармаіц.ійных тохналопй і актыўнае расішўсюджванне электронных дакументаў, а таксама катастра4>ічнае фінансавае 
становішча і адсутнасш. плошчаў для чахавання дакументаў v бібліятчках.

На прыканцы 1990-х п: v Расіі пачалося акгыўнаеабмеркаванне канціпцыі рачмеркаванага бібчіятччнага 4»онду (РБФ), 
як>кі прапанавала і рэалічуе Нацыяналыіая бібліятэка Аўстраліі. Вельмі актыўна гэтую кашппцыю падтрымліваюць 
расійскія спецыялісты Л. Талчынская, Ю. Грыханаў, I I. Хахалёва, С. ІІІпанцава і іншыя У цзлым рачмеркаваны бібіпягічпы 
фондулічвае дыстанцыйнае атрыманне нк]іармацыі і доступ да дакумеіггаў ч дапамогай сучасных гэлекамунікацыйных 
сродкаў. Сярод асноўных нанрамкаў 4>арміравання РБФ чачначаецца каардынацыя фарміравання <]юндаў айчынных і 
чамежных дакументаў, каардынацыя выпіскі дарапх чамежных электронных дакументаў у межах кансорцыума 1171.

У Беларусі актыўна распрацоўваецца канцэйцыя нацыяналыіага бібліятэчнага 4>онду (І ІБФ). Яе абірунтоўійе ў сваіх
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працах PC. Матульскі. fin вычначае мацыяналыш бібліятэчны (}юнл як «сукупны фонд усіх бібліятэк рэепублш неча- 
лежпа ад іх ведамаснай нрыналежнасці, формы ўласнаыц альбо іімпай прмкметы клаеіфікацыі» |9. с. 23].

ІІІырокас рачвіццс у краінах СНД атрымала ноюя форма каардынацыі фарміравання фондаў бібліятэк чамежнымі 
дакумептамі -  капсорцыумы У Расіі існуе некалькі кансорцыумаў навуковых бібліятэк, што да чваляе ім фарміраваць 
дастаткова нрадстаўшчы сшс даступных карыстальшкам электронных чаеошсаў у аднаведнасці са сваёй тэматыкай. 
Ддным ч найбольш вядомых кансорцыумаў такога роду ч яуляецца кансорцьгум вядучых расійскіх бібліятэк па доступе 
да часопісаў выдавецтва «Rlsevier Science». На баче rvraru кансорцыума створаны сервер «Навуковая электронная 
бібліят'жа» (IDE), гірач які ўсе бібліятчкі-ўдчелі>нщы кансорцыума маюць доступ да паўнатэкставых нерсій часоіпсаў. 
вышсаных у друкаваным выглядче хаця б адной ч бібліятж. У межах I Г)Б створаны таксама кансорцыумы па доступе да 
часопісаў выдавецтвау «Springer», «Academic Press», «Kluwer», «Institute of Physics Publishing», «Blackwell». НЭБ чмяш- 
чае болып ча 2500 начваў чамежных часошсаў па ўсіх накірупках фундамептальнай навукі.

Ва Украіне створи ны кансорцыум біГічіяпк Украпп>і па доступе да часопісаў выдавеіггва «Springer» (болып ча 4(К) начваў). У 
праекце ўдчелыпчаюць 85 бібліягж ч 21 рпёна Украшы. Лкрамя таіо, у 20(Х) і: быў створаны канеорцы\лі па нраекце «HIFI. 
Direct (Electronic Information Гог Libraries)». У яіо ўвайійлі практычна ўсе бібліятжі-ўдчелыііцы першаіа кансорцыума 118|.

У 1999 і: у Беларусі быў створаны кансорцыум бібліятэк Беларусі па доступе да 400 электронных часопісаў выдавец
тва «Springer». Аднак г>ты праект пебыў рэалічананы ч- ча тэхтчпых прычып. У 2000 і: I ^тральная навуковая бібпягжа 
стала членам кансорцыума расійскіх бібліятж і навуковых устаноў па доступе да чамежных часопісаў у межах I П Б  Яна 
чабяспечвае доступ карысталміікам да болей чым 1400 начічаў чамежных выданпяу.

1990 -  пачатак XXI статддчя -  пяты этап рачвіцця каардынацыі фарміраваппя фондаў бібліягж у СІП'. Тэты перыяд 
характары чуецца іші аріпэннем і наватрачбурэннем каардынацьп (|шрміраванпя <(юндаў бібліятэк Змннспні па выдавецкім 
рынку прывялі да чніжэнпя эфектыўнасці і якасці камплектавання бібліягэк. Лкрамя т а т , рэчка пагорпіыўся фіпапсавы 
стан бібліятэк. Гэга прывяло бібліятэкі да ўстанаўленпя новых каардынацыйнмх сувячей у межах асобных дчяржаў: 
ствараюцца новыя чводныя профілі фарміравання фондаў, інструкцыйпыя і арганічацыйна-метадычныя дакументы. 1’ас- 
працоўваюцца тэарэтычныя і арганічацыйныя пытанні каардынацыі. Каардынацыя ўмежах дчяржаўажыццяўляецца па 
мясцовым, рэпяпальным і нацыянальным (у межах рэспублікі) учроўнях. Учпікла новая форма каардынацыі фарміра- 
ванпя фопдаў бібліятэк-кансорцыумы, важнай пераваіайякой ч'ўляецца маічымасць найболын поўнага чадавалміейня 
інфармацыйных патрэб карысталыіікаў пры чшжэнні фшансавых сродкаў.

Такім чынам, у распрацоўцы і практычнай рэалгчацыі каардыпацыі фарміраванпя фондаў бібліятэк у СССР і СНГ 
выдчяляецца пяць этапаў: 1920-я п:, 1930-я іт, 1950 -  1960-я п:, 1970 -  1980-я п:, 1990 -  пачатак XXI статддчя. Кож ни 
ч іх мае свае асаблівасці, якія выяўляюцца ў аргангчацыйпых формах, у чроўпях і маштабах каардынацыі. характарычуец
ца як дасяпіенпямі, так і недахопамі. Лднак на ўсіх этапах каардынацыя прмчнаецца важным і неабходным напрамкам \ 
дчейнасці бібліятж па фарміраванні фондаў.

Яітаратура:

1. Ьалдина И.В., Золотых В.П., Мистркжова Т А. Опыт органичации кіюрдйнйрованнот комплектования в г Влади
мире // Библиотеки СССР. -  1964. -  Вып. 26. -  С. 86 -  96.

2. Григорьев К).В. Ф.Ф. Рейсс (1778 -  1852). Очерк жични и деятельности. -  М.: Книжная палата, 1963. -  106 с.
3. История библиотечного дела в СССР: Документы и материалы, 1918 -  1920 / ГБЛ СССР им В И. Ленина: ЦГА 

РСФСР. -  М: Книга, 1975. -  278 с.
4. Карташов Н С. ( )сновные направления рачвития координации научных и специальных библиотек Сибири и Даль

него Востока //Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока / ГПНТБ СО АЛ СССР -  Новосибирск, 1970 -  Вып. 
1(4). -С . 9 -3 2 .

5. Карташов НС. Формирование библиотечно-территориальных комплексов. -  Новосибирск: Наука. Сибирское от
деление. 1978. -  240 с.

6. Карташов II.С. Формирование межведомственных библиотечно-территориальных комплексов (Постановка воп
роса) // Советское библиотековедение. -  1977. -  № 4 -  С. 53 -  68.

7. Куштанина Л.И. Ич опыта внутригородской координации // Технические библиотеки СССР. -  1966. -  № 5. -  С. 30 -  35.
8. Методические материалы но координации деятельности научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего 

Востока / П IIІТБ С () А ІI СССР. -  I Іовосйбйрск, 1971. -  139с.
9. Мотульский Р. Библиотечный фонд республики как национальная ценность: проблемы формирования и испольчо- 

вания // Бібліятэчны свет. -  2002. -  № 1 -  С. 23 -  26.
10. Основные направления рачвития библиотечного дела в стране на 1986-1990 годы и на период до 2000 года // 

1Чководящие материалы по библиотечному делу: Справочник. -  М.: Книжная палата, 1988. -  С. 32 -  50.
11.1 Іерепектйвы рачвития фондов научных библиотек: Сборник научных трудов / ГБЛ им. В.И. Ленина. -  М., 1969 -  

1977.-Вып. 1-22 .
12. Работа библиотек с малоиснольчуемой литерату рой в условиях внедрения системы депочитарного хранения фон

дов: Методические рекомендации / Сост.: Л.М. Толчинская, З.И. Кац и др. -  Мн., 1983. -  125 с.
13.1\ж>водяп1ие материалы ш  бйблйогечіюму делу: Справочник / 11од ред. B.C. Лесохишй. -  М.: Книжная палата, 1988. -  288 с.
14. 14'ководящие материалы по библиотечному делу: Справочник / 11од ред. В.В. Серова. -  М.: Книга, 1975. -  222 с.
15. Сборник руководящих материалов по библиотечной работе / Министерство культуры СССР, Главная библиотеч

ная инспекция. -  М.: Книжная палата, 1963. -  204 с.
16. Современные проблемы фондов научных библиотек СССР / Под ред. В.В. Серова. -  М.: Книга, 1975. -  120 с.
17. Хахалёва II., ПІпанцева С., Афанасьева Т. Концептуальные основы формирования распределённого библиотеч

ного фонда // Библиотековедение. -  1999. -  №4 -  6. -  С. 28 -  34.
18. Ярошенко Т А. Электронные журналы -  проблема или панацея? // http://lihrary ntu-kpi.kiev.ua/html/arhiv/arhl77/ 

tom 1/55 5/1Зое 13.1 ITML

86

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://lihrary



