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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучбная дысцыпліна “Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне. 
Раздзел 2. Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” з’яўляецца адной з 
асноўных дысцыплін пры падрыхтоўцы студэнтаў па спецыяльнасці 1-
 23 01 11  “Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць” і ўваходзіць у абавязковы 
кампанент тыповага вучэбнага плана. Яе мэтаю  з’яўляецца вывучэнне 
студэнтамі пытанняў сутнасці бібліятэчнага абслугоўвання ва ўмовах 
інфармацыйнага грамадства; вывучэння, задавальнення і фарміравання 
чытацкіх запытаў і чытацкіх інтарэсаў; арганізацыі і тэхналогіі 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
 Дадзены вучэбна-метадычны комплекс (ВМК) уяўляе сабою сістэму 
дыдактычных сродкаў навучання і з’яўляецца структурна-лагічнай мадэллю 
працэса фарміравання прафесійна значных кампетэнцый, неабходных для 
работы ў абслугоўванні. 
 Мэтаю ВМК па вучэбнай дысцыпліне “Абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк” становіцца сістэматызацыя вучэбна-метадычных матэрыялаў, 
неабходных для вывучэння гісторыі, тэорыі, арганізацыі і методыкі 
абслугоўвання ва ўмовах бібліятэкі; вучэбна-метадычная падтрымка 
студэнтаў у засваенні зместу дысцыпліны, а таксама – павышэнне 
эфектыўнасці арганізацыі навучальнага працэса і самастойнай работы 
студэнтаў на аснове кампетэнтнаснага падыходу. 

Задачы ВМК: 
• сістэматызацыя зместу дысцыпліны “Абслугоўванне карыстальнікаў 

бібліятэк”; 
• упарадкаванне працэса вывучэння вучэбнай дысцыпліны з улікам 

дасягненняў навукі і практыкі; 
• забеспячэнне арганізацыі самастойнай вучэбнай работы і кантролю 

ведаў студэнтаў; 
• аказанне студэнтам метадычнай дапамогі ў засваенні вучэбнага 

матэрыяла; 
• аказанне выкладчыкам метадычнай дапамогі, неабходнай і 

дастатковай для якаснага выкладання дадзенай вучэбнай дысцыпліны. 
Структура ВМК адпавядае рэкамендацыям "Палажэння аб вучэбна-

метадычным комплексе ва ўстанове адукацыі “Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (зацверджана Загадам рэктара 
ўніверсітэта 26.04.2017, № 69) і ўключае наступныя раздзелы. 
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Тэарэтычны раздзел – уключае поўны курс лекцый па вучэбнай 
дысцыпліне. У ім разглядяюцца тэарэтыка-метадалагічныя і нарматыўна-
прававыя асновы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк; вывучэнне 
карыстальніка бібліятэкі як суб’екта абслугоўвання; сістэма, структура і 
тэхналогія абслугоўвання карысталнікаў, прыярытэтныя кірункі, формы і 
метады абслугоўвання карыстальнікаў; асаблівасці бібліятэчнага 
абслугоўвання дзяцей і юнацтва. 

Практычны раздзел – утрымлівае рабочя матэрыялы, пытанні да 
абмеркавання і літаратуру да семінарскіх заняткаў, заданні да практычных і 
лабараторных заняткаў, метадычныя рэкамендацыі да іх выканання ў аб’еме, 
вызначаным вучэбнай праграмай. Усё гэта будзе садзейнічаць засваенню і 
замацаванню тэарэтычнага матэрыялу, фарміраванню ўменняў і навыкаў у 
галіне абслугоўвання карысальнікаў бібліятэк. У раздзел уключаюцца 
таксама індывідуальныя заданні для стдэнтаў і літаратура, неабходная для іх 
выканання. 

Раздзел кантролю ведаў – уключае заданні для самастойнай і 
кантралюемай самастйнай работы, пералік кантрольных пытанняў да заліку і  
экзамена, прыкладную тэматыку рэфератаў, курсавых работ і крытэрыі 
ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў. 

Дапаможны раздзел уключае вучэбна-метадычную карту вучэбнай 
дысцыпліны, спісы асноўнай і дадатковай літаратуры, пералік электронных 
адукацыйных рэсурсаў. 

Дысцыпліна “Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” базіруецца на 
ведах, атрыманых студэнтамі падчас вывучэння курсаў: “Бібліятэказнаўства. 
Раздзел 1. Тэорыя”, раздзел 2. Гісторыя; “Тэорыя інфармацыі і 
дакументалогія”: Раздзел 3. Дакументалогія.  “Абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк”  звязана і з блокам сацыяльна-гуманітарных дысцыплін: 
“Культуралогія”, “Сацыялогія”, “Педагогіка”, “Псіхалогія”. 

У сваю чаргу веды, уменні, атрыманыя пры вывучэнні “Абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк”, з’яўляюцца асновай для засваення іншых 
дысцыплін бібліятэчна-бібліяграфічнага цыкла: “Інфармацыйныя рэсурсы”, 
“Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент і маркетынг”, дысцыплін 
спецыялізацый, звязаных з падрыхтоўкай бібліятэчных прадуктаў і паслуг і 
задавальненнем патрэбнасцей карыстальнікаў у інфармацыі. 

У ліку эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, якія 
садзейнічаюць удзелу студэнтаў у пошуку і кіраванні ведамі, набыццю 
вопыту самастойнага вырашэння разнастайных задач, вылучаюцца: 
тэхналогіі праблемна-модульнага навучання; тэхналогія вучэбна-даследчай 
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дзейнасці; камунікатыўныя тэхналогіі; метад аналізу вытворчых сітуацый; 
гульнёвыя тэхналогіі. У межах іх студэнты ўдзельнічаюць у дзелавых, 
ралявых, імітацыйных гульнях. 

Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-ацэначнай 
дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоўваць рэйтынгавую 
сістэму ацэнкі вучэбна-пазнавальнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, мадэлі 
кіруемай самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. 
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ТЭКСТЫ ЛЕКЦЫЙ 
 

Уводзіны. 
 

Трансфармацыя бібліятэк і бібліятэчнай прафесіі пад уплывам 
зменлівага інфармацыйнага асяроддзя, радыкальных сацыяльна-эканамічных 
і палітычных пераўтварэнняў патрабуюць новых падыходаў да 
абслугоўвання карыстальнікаў. Развіццё сацыякультурнай сферы ва ўмовах 
інфарматызацыі грамадства параджае шмат праблем, ад вырашэння якіх 
залежыць само існаванне бібліятэкі як сацыяльнага інстытута. Крызісныя 
з’явы ў галіне чытання, выкліканыя дамініраваннем электронных сродкаў 
інфармацыі, патрабуюць ад бібліятэкараў пастаяннага пошуку шляхоў 
удасканалення абслугоўвання карыстальнікаў, таму што менавіта ў 
абслугоўванні  рэалізуюцца асноўныя функцыі бібліятэкі, яе грамадскае 
прызначэнне. 
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За апошняе дзесяцігоддзе адбыліся такія змены ў сферы стварэння, 
распаўсюджвання і спажываня інфармацыі, што бібліятэкарам проста 
немагчыма карыстацца толькі раней назапашаным вопытам, ім неабходна 
ўвесь час шукаць і знаходзіць новыя падыходы да развіцця і ўдасканалення 
бібліятэчна-інфармацыйных працэсаў.  

Існуе шэраг пытанняў, якія ставіць перад бібліятэкарамі рэчаіснасць. 
Гэта і вывучэнне інфармацыйных паводзін карыстальнікаў у мэтах 
удасканалення іх абслугоўвання, і павышэнне іх інфармацыйнай культуры  
як умовы актыўнага выкарыстання бібліятэчных прадуктаў і паслуг. Не 
меньш значнай уяўляецца і праблема павышэння прафесійнай і 
камункатыўнай кампетэнтнасці бібліятэкараў, іх здольнасці актыўна і 
вынікова ўзаемадзейнічаць з карыстальнікамі ў разнастайных сітуацыях 
бібліятэчна-інфармацыйнага абсугоўвання.  

У сучасных умовах змяняюцца ўяўленні аб задачах, якія здольны 
вырашаць бібліятэкі з  дапамогаю сацыяльных сетак і Інтернэт-рэсурсаў. Гэта 
ўжо не проста спосаб самапрэзентацыі, а рэальны інструмент прафесійнай 
дзейнасці, з дапамогай якога ажыццяўляецца ўзаемадзеянне з мэтавай 
аўдыторыяй, канал рспаўсюджвання інфармацыі,  пляцоўка для прыцягнення 
карыстальнікаў у бібліятэку. 
1. Сутнасць і значэнне вучэбнай дысцыпліны «Абслугоўванне 
карыстальнікаў бібліятэк». Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк 
разглядаецца ў сучасны момант не толькі ў кантэксце айчыннай рэчаіснасці, 
але і як глабальны прафесійны працэс ва ўмовах інфарматызацыі. Асноўнай 
мэтай вучэбнай дысцыпліны “Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” 
з’яўляецца фарміраванне ў студэнта шырокіх прафесійных поглядаў, 
сучаснага прафесійнага мыслення, разумення сваёй прафесійнай місіі, 
глыбокай павагі да карыстальніка, адказнасці перад ім. Не меньш значнай 
падаецца і арыентацыя на трансфармацыю бібліятэкі як сацыяльнага 
інстытута ва ўмовах імклівага развіцця інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій. 

Вучэбная дысцыпліна абапіраецца на веды, назапашаныя айчыннымі і 
замежнымі спецыялістамі за ўвесь перыяд яе існавання. Абслугоўванне 
карыстальнікаў з’яўляецца тым ключавым, канчатковым працэсам 
бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці, у якім праяўляюцца вынікі ўсіх іншых 
працэсаў  і рэалізуюцца ўсе веды, навыкі і ўменні, асобасныя якасці 
бібліятэкара.   Падрыхтаваць  спецыяліста, здольнага на высокім узроўні 
ажыццяўляць і ўдасканальваць гэты працэс – асноўная задача вучэбнай 
дысцыпліны. У ёй разглядаюцца гістарычныя, тэарэтычныя, метадычныя, 
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тэхналагічныя і арганізацыйныя аспекты абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк.  

Пры вывучэнні прадметнага боку сістэмы бібліятэчнага абслугоўвання 
выдзяляюцца яе арганізацыйныя і функцыянальныя падсістэмы. 
Арганізацыйныя падсістэмы гэта – бібліятэчныя сістэмы і сеткі розных 
узроўняў, а таксама адпаведныя падраздзяленні бібліятэк. Функцыянальныя 
падсістэмы забяспечываюць рэалізацыю бібліятэчнага абслугоўвання як 
дзейнасці. Элементамі дзейнасці з’яўляюцца: мэта, суб’екты, аб’ект, 
прадмет і вынік. Мэта бібліятэчнага абслугоўвання – найбольш поўнае 
задавальненне чытацкіх патрэбнасцяў і садзейнічанне іх развіиццю. 
Суб’ектамі бібліятэчнага абслугоўвання з’яўляюцца бібліятэкар і 
крыстальнік, аднак іх ролі ў дадзеным працэсе адрозніваюцца. У якасці 
аб’кта бібліятэчнага абслугоўвання можна разглядаць чытацкія патрэбнаці, 
на задавальненне і развіццё якіх яно накіравана. Прадметам абслугоўвання 
з’яўляюцца запыты карыстальнікаў, якія выражаюць іх патрэбнасці. 
Вынікам бібліятэчнага абслугоўвання становіцца бібліятэчная паслуга. 
Бібліятэчныя паслугі аказываюцца суб’ектамі абслугоўвання – бібліятэкамі –
на аснове выкарыстання рэсурсаў абслугоўвання: інфармацыйных, 
інтэлектуальных і матэрыяльна-тэхнічных. Умовы, у якіх адбываецца 
абслугоўванне называюць бібліятэчным асяроддзем. Яно аказывае істотны 
ўплыў і на суб’екты, і на працэсы (тэхналогію) абслугоўвання, і на вынік 
абслугоўвання. 

Задавальненне патрэбнасцей і запытаў карыстальнікаў бібліятэк 
абумоўлівае ўзаемасувязь названых падсістэм. Паколькі рэсурсныя 
магчымасці сістэмы абслугоўвання адной бібліятэкі абмежаваны, неабходна 
выкарыстоўваць рэсурсы ўсёй сукупнаці бібліятэк рэгіёна, краіны і свету.  
2. Эвалюцыя  праблематыкі і тэрміналогіі вучэбнай дысцыпліны.  
Эвалюцыю праблематыкі вучэбнай дысцыпліны можна прасачыць на 
прыкладзе змен у яе назве і змесце падручнікаў. Сістэма бібліятэчнай 
адукацыі ў Беларусі бярэ свой пачатак з 1930-х гадоў. Аднак першыя 
навучальныя ўстановы сталі рыхтаваць бібліятэкараў у пасляваенныя гады. У 
1944 годзе пры Мінскім педагагічным інстытуце імя М. Горкага быў 
створаны бібліятэчны факультэт. Сярод іншых спецыяльных дысцыплін тут 
выкладаўся курс: «Работа з чытачамі». Стабільнага падручніка ў той перыяд 
яшчэ не існавала. 

Першы падручнік: “Работа с читателями” –  быў створаны  
выкладчкамі Маскоўскага і Ленінградскага бібліятэчных інстытутаў толькі ў 
1961 годзе. У яго змесце знайшлі адлюстраванне працэсы, якія адбываліся ў 

11 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



тагочасным грамадстве: ідэалагізацыя ўсіх бакоў жыцця, падпарадкаванасць 
моцнаму адміністрацыйнаму і палітычнаму дыктату, імкненне актыўна 
ўплываць на чытача і чытанне  з мэтаю камуністычнага выхавання, 
супрацьпастаўленне айчыннага і замежнага вопыту. 

Але ўжо ў трэцім выданні падручніка «Работа с читателями» (1981 г.) 
былі значна пашыраны межы вывучаемага прадмета: павялічыўся раздзел, 
прысвечаны гісторыі вывучэння чытачоў, больш  глыбока і дасканала 
разгледжаны метады вывучэння чытача, значная ўвага надавалася тэорыі 
чытацкай псіхалогіі, уключаны раздзел, у якім разглядаліся прафесійныя 
якасці бібліятэкара, упершыню гаварылася аб інфармацыйным 
абслугоўванні, мэтаю абслугоўвання было названа не камуністычнае 
выхаванне, а максімальнае задавальненне чытацкага попыту. 

Усё гэта было абумоўлена  значнымі зменамі ў грамадстве і прафесійным 
асяроддзі: некаторым змягчэннем ідэалагічнага дыктату; ажыўленнем 
міжнародных кантактаў; развіццём сацыялогіі чытання, якая дала больш 
аб’ектыўнае ўяўленне аб чытачы; узнікненнем першых прыкмет 
фарміравання інфармацыйнага грамадства; усведамленнем значнасці і 
каштоўнасці інфармацыі. 

Варта адзначыць уплыў «перабудовы» і распаду СССР на змест і характар 
выкладання вучэбнай дысцыпліны. Кардынальныя змены ў жыцці 
грамадства, якія адбыліся напрыканцы 1980-х – пачатку 1990-х гг., вымусілі 
асэнсаваць новую рэчаіснасць і адлюстраваць яе ў падручніках і іншых 
вучэбных матэрыялах для студэнтаў.   

Адной з першых спроб увасаблення вынікаў такога асэнсавання стаў 
вучэбны дапаможнік, створаны выкладчыкамі  кафедры бібліятэказнаўства 
нашага ўніверсітэта ў  1993 годзе. И хаця ён быў надрукаваны на ратапрынце 
і ўяўляў сабою тры невялічкія сшытачкі, іншага дапаможніка на той момант 
не было, і студэнты так актыўна імі карысталіся, што ўвесь час прыходзілася 
яго падклейваць і рэмантаваць. (Дзямешка, Л.А. Бібліятэчнае абслугоўванне: 
вучэбны дапаможнік / Л.А. Дзямешка, Н.У. Клімянкова, С.А. Паўлава. – Ч. 
1–3. – Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 1993.) 

 Вось яго адметныя рысы: перагледжана пытанне аб статусе бібліятэкі і 
бібліятэкара ў грамадстве; па-новаму сфармуляваны задачы, прынцыпы і 
функцыі абслугоўвання: падкрэсліваўся прыярытэт асобы чытача, яго права 
на свабодны доступ да інфармацыі; грунтоўна адлюстравана прафесіяграма 
бібліятэкара аддзела абслугоўвання; вывучэнне чытача і чытання пададзена з 
пункту гледжання сацыялогіі; узаемадзеянне бібліятэкара з чытачом 
разгледжана з пазіцый бібліятэчных зносін. 
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Толькі праз тры гады ў Маскоўскім дзяржаўным інстытуце культуры быў 
выдадзены новы падручнік:  Библиотечное  обслуживание: теория и 
методика: учебник / под. ред. А.Я.Айзенберга. – М.: Изд-во МГУК, 1996. – 
200 с.   
 У ім па-новаму асэнсаваны прынцыпы ўзаемаадносін паміж чытачом і 
бібліятэкарам, падкрэслены дыялангічны характар іх зносін; падрабязна 
раскрыта роля бібліятэкі ў развіцці асобы; бібліятэчнае абслугоўванне 
разглядалась у кантэксце тэорыі сацыялізацыі; падкрэслівалась неабходнасць 
забеспячэння роўных магчымасцей доступу да інфармацыі; важнае месца 
займалі пытанні тэхнілогіі бібліятэчнага абслугоўвання і стварэння 
бібліятэчнага асяроддзя.  
  На пачатку ХХІ стагоддзя у Расіі з’явіліся аўтарскія падручнікі В.А. 
Барадзіной і Ю.П. Меленцевай.  
 Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: учебно-методическое 
пособие / В.А. Бородина. – М. : ЛИБЕРЕЯ, 2004. – 168 с. Тут 
адлюстроўваецца аўтарскі падаход да інтэрпрэтацыі тэорыі і методыкі 
абслугоўвання карыстальнікаў, перспектывы развіцця бібліятэчнага 
абслугоўвання вызначаюцца патрабаваннямі праектнай дзейнасці, 
аналізуюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы бібліятэчнага абслугоўвання, 
прыводзіцца  вызначэнне яго паняцця, функцый, прынцыпаў, разглядаюцца 
змены ў канцэптуальных падыходах да абслугоўвання карыстальнікаў, 
прыводзяцца разнастайныя структурна-лагічныя схемы, заданні, 
практыкумы, у тэрмінасістэму курса ўводзяцца паняцці «кваліталогія» і 
«кваліметрыя». 
 Мелентьева, Ю.П. Библиотечное                        обслуживание: 
учебник / Ю.П. Мелентьева. – М.: «Изд-во ФАИР», 2006. – 256 с. – 
(Специальный издательский проект для библиотек). Дадзенае выданне 
таксама адлюстроўвае аўтарскі падыход да абслугоўвання. Абслугоўванне 
карыстальнікаў падаецца як глабальны працэс з улікам міжнароднага вопыту. 
Прыводзяцца дакументы, якія забяспечваюць прававое рэгуляванне 
абслугоўвання карыстальнікаў. Распрацаваны канцэптуальныя асновы 
абслугоўвання на падставе канцэпцый чытача. Прыярытэтныя накірункі 
абслугоўвання вызначаны з улікам міжнародных нормаў і сучасных 
тэндэнцый. Узаемадзеянне  бібліятэкара з  карыстальнікам разглядаецца з 
улікам спецыфікі бібліятэчных зносін. Абслугоўванне карыстальнікаў 
разумеецца як сацыякультурны працэс. 

Дзямешка, Л. А.  Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк: вучэбны 
дапаможнік / Л.А.Дзямешка, С.А.Паўлава. – Мінск : БДУКМ, 2007. – 111 с. 
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Дапаможнік, створаны нашымі выкладчыкамі адлюстроўвае тэндэнцыі 
абслугоўвання карыстальнікаў у РБ, абапіраецца на айчынны, расійскі і 
сусветны вопыт абслугоўвання карыстальнікаў, разглядае змены, што 
адбыліся ў абслугоўванні карыстальнікаў ва ўмовах інфарматызацыі, 
утрымлівае не толькі тэарэтычную, але і метадычную частку: распрацоўку 
семінарскіх і практычных заняткаў.  

Библиотечно-информационное обслуживание: учебник / под ред. М.Я. 
Дворкиной. – Санкт-Петербург: Профессия, 2016. – 240 с. – (Учебник для 
бакалавров). У дадзеным падручніку разглядаюцца тэарэтыка-
метадалагічныя і арганізацыйныя аспекты біблятэчна-інфармацыйнага 
абслугоўвання. Падрабязна характарызуюцца віды абслугоўвання і яго 
нарматыўна-прававое забеспячэнне ў Расійскай Федэрацыі. Вялікая ўвага 
надаецца класіфікацыі бібліятэчна-інфармацыйных паслуг і тэхналогіі іх 
прадастаўлення  карыстальнікам у традыцыйным і электронным асяроддзі. 
Прывадзяцца методыкі ацэнкі якасці і эфектыўнасці бібліятэчна-
інфармацыйнага абслугоўвання. Падручнік адлюстроўвае сучасны этап 
асэнсавання бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання ва ўмовах 
трансфармацыі бібліятэк пад уплывам развіцця інфармацыйна-
камунікацыйных тэхналогій і зменаў у ладзе жыцця людзей, спосабах 
атрымання інфармацыі, пераважна з выкарыстаннем электронных рэсурсаў. 

Як бачым са зместу падручнікаў, абслугоўванне карыстальнікаў 
падпарадкоўваецца тым працэсам і тэндэнцыям, якія існуюць у грамадстве і 
інфармацыйнай прасторы. Зараз – гэта працэсы інфарматызацыі, панавання 
электроннай культуры і крызісных з’яў у чытанні і бібліятэчным 
абслугоўванні 
 Новае ў тэрмінасістэме курса: побач з тэрмінам «чытач» сталі 
ўжывацца такія паняцці, як «карыстальнік», «абанент», «спажывец 
інфармацыі», з’явіліся паняцці: «бібліятэчная паслуга», «бібліятэчна-
інфармацыйнае асяроддзе», вызначыліся такія аспекты бібліятэчнага 
абслугоўвання, як «бібліятэчная канфлікталогія», «бібліятэчная этыка», 
«бібліятэрапія», «электронная дастаўка дакументаў», «віртуальная даведка», 
«віртуальная чытальная зала», «удалены доступ» і г.д. 
3. Сувязь з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі  
 Сувязь з дысцыплінамі  сацыяльна-гуманітарнага цыклу. 
Вывучэнне такіх дысцыплін, як «літаратура», «гісторыя», «філасофія», 
«сацыялогія» дазваляе бібліятэкару свабодна арыентавацца ў інфармацыйнай 
прасторы, разумець тэрміналогію і праблематыку сучаснай навукі, свядома і 

14 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



кваліфікавана дапамагаць карыстальніку ў пошуку неабходнай інфармацыі, 
выглядаць адукаваным, дасведчаным і эрудыраваным чалавекам.  
 Сувязь з дысцыплінамі псіхолага-педагагічнага цыклу. 
Бібліятэкару, занятаму ў абслугоўванні, трэба ўмець працаваць з людзьмі, 
таму так неабходны веды ў галіне псіхалогіі і сацыяльнай псіхалогіі. Каб 
станоўча і свядома ўплываць на інфармацыйныя паводзіны карыстальніка, 
дапамагаць яму ў фарміраванні інфармацыйнай культуры, самаадукацыйным 
чытанні і чытацкай сацыялізацыі, неабходны педагагічныя веды.  
 Сувязь са спецыяльнымі дысцыплінамі. Практычна няма такой 
спецыяльнай дысцыпліны, якая не спатрэбілася б бібліятэкару ў працэсе 
абслугоўвання карыстальнікаў, таму што менавіта ў абслугоўванні 
рэалізуюцца ўсе сацыяльныя функцыі бібліятэкі, праяўляецца яе 
запатрабаванасць, каштоўнасць і вартасць, ажыццяўляецца непасрэдная 
сувязь з сацыякультурным асяроддзем.  
4. Структура вучэбнай дысцыпліны “Абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк” і асаблівасці яе выкладання . 

Вучэбная дысцыліна «Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк» 
уключае пяць раздзелаў. Гэта: Тэарэтыка-метадалагічныя і нарматыўна-
прававыя аспекты абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. Вывучэнне 
карыстальніка бібліятэкі як суб’екта абслугоўвання. Сістэма, структура і 
тэхналогія абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. Прыярытэтныя 
накірункі, формы і метады абслугоўвання карыстальнікаў. Асаблівасці 
бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей,      падлеткаў, юнацтва. 

Вывучэнне дысцыпіны адбываецца на працягу двух семестраў: VI і VII. 
Матэрыялы лекцыйнага курса замацоўваюцца падчас семінарскіх 
практычных і лабараторных заняткаў, а таксама ў перыяд вытворчай 
практыкі. Напрыканцы VI семестра студэнты здаюць залік, а ў VII семестры 
– экзамен. 

                           

РАЗДЗЕЛ 1. ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ І НАРМАТЫЎНА-
ПРАВАВЫЯ АСНОВЫ АБСЛУГОЎВАННЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 

БІБЛІЯТЭК 
 

Тэма 1. Эвалюцыя ўяўленняў аб сутнасці, сацыяльнай ролі, мэтах 
і задачах абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 

 
1. Вызначэнне паняцця “абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” . 

Эвалюцыю вызначэння пяняцця «абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк», 
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альбо яго сінонімаў: «бібліятэчнае абслугоўванне» “біблітэчна-
інфармацыйнае абслугоўванне” – можна прасачыць на прыкладзе 
адлюстравання ў ДАСТах, тлумачальных слоўніках, падручніках і вучэбных 
дапаможніках. 

 Так, у падручніку Работа с читателями: учебник / под ред. В.Ф. 
Сахарова и И.М. Цареградского. – М.: Сов.Россия, 1961. – С. 3 
прыводзіцца такое вызначэнне: «Работа с читателями, или обслуживание 
читателей, – это   деятельность библиотеки по развитию и удовлетворению 
интересов и запросов читателей и пропаганде книги. Работа с читателями 
охватывает организацию, формы и методы обслуживания читателей в 
библиотеке и вне ее.» 

ГОСТ 7.26 – 80 трактуе дадзенае паняцце наступным чынам: 
«Библиотечное обслуживание – это деятельность библиотек по пропаганде и 
выдаче произведений печати и других документов или их копий, оказанию 
помощи в выборе и использовании». 

ГОСТ 7.0-99 дае такое тлумачэнне: “Библиотечное обслуживание – 
совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению 
потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных услуг”. 
У дадзеным выпадку невядома, якія патрэбнасці мы павінны задавальняць, і 
якія паслугі аказваць? У папярэднім дакуменце бібліятэчная спецыфіка была 
вызначана больш грунтоўна. 

Лявончыкаў, В.Е. Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і 
бібліяграфічных тэрмінаў /В.Е.Лявончыкаў, Л.А.Дзямешка, 
Р.І.Саматыя. – 3 выд. выпр. і дап. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 49.  У 
гэтым выданні прыводзіцца наступнае вызначэнне: “Бібліятэчнае 
абслугоўванне – сукупнасць розных відаў дзейнасці бібліятэкі па 
задавальненні патрэбнасцей яе карыстальнікаў шляхам прадастаўлення 
бібліятэчных паслуг і прадуктаў”. Як бачым, у параўнанні з папярэднім 
вызначэннем– адрозненне невялікае. 

Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: учебно-методическое 
пособие / В.А.Бородина. – М.:ЛИБЕРЕЯ, 2004. – 168 с. Тут прыводзіцца 
найбольш грунтоўнае вызначэнне: «Библиотечное обслуживание – это 
деятельность библиотеки как социального института по предоставлению 
библиотечно-библиографических и информационных продуктов и услуг в 
многообразных видах и формах в целях удовлетворения и развития 
различных потребностей социальных субъектов средствами библиотечно-
библиографической и информационной деятельности на основе 
использования мировых документных и электронных информационных 
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ресурсов».  
Мелентьева, Ю.П.  Библиотечное                        обслуживание: 

учебник / Ю.П.Мелентьева. – М.: «Изд-во ФАИР», 2006. – 256 с. – 
(Специальный издательский проект для библиотек). «Библиотечное 
обслуживание – деятельность, направленная на обеспечение 
информационных запросов пользователей (читателей, абонентов, клиентов), 
как непосредственно в библиотеке, так и вне ее стен». 

Библиотечно-информационное обслуживание: учебник / под ред. 
М.Я. Дворкиной. – Санкт-Петербург: Профессия, 2016. – 240 с. – 
(Учебник для бакалавров). «Библиотечно-информационное обслуживание – 
это системная деятельность, обеспечивающая доступ пользователей к 
информационным ресурсам и через них – к ценностям национальной и 
мировой культуры посредством предоставления разных форм библиотечно-
информационных услуг в целях удовлетворения и развития многообразных 
потребностей пользователей, получения ими знаний, осуществления разных 
видов деятельности и содействия культурно-просветительским, 
социализирующим и воспитательным задачам общества». 

Мейжис, И.А. Социально-психологические основы библиотечного 
обслуживания: учебное пособие / И.А.Мейжис. – Николаев, 1994. – С. 7. 

«Библиотечное обслуживание – это  взаимодействие людей, 
библиотекарей и читателей, цель которого – максимально полное 
удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотеки». 

Як бачым, змест паняцця «бібліятэчнае абслугоўванне» змяняўся па 
меры таго, як змяняліся ўяўленні аб ролі бібліятэкі на розных стадыях 
развіцця грамадства: ад «прапаганды твораў друку» да  неабмежаванага 
«задавальнення патрэбнасцей карыстальнікаў». Але зараз, калі 
інфармацыйныя патрэбнасці карыстальнікаў задавальняюцца галоўным 
чынам праз Інтэрнэт, бібліятэкі вымушаны шукаць і знаходзіць новыя формы 
абслугоўвання, каб не застацца зусім без карыстальнікаў. Невыпакова так 
актыўна развіваецца сацыкультурная дзейнасць бібліятэк, не толькі 
публічных, але і навуковых. Дзейнасць бібліятэк у абслугоўванні становіцца 
усё больш шырокай і разнастайнай. Яе ужо немагчыма адлюстраваць 
дакладным вызначэннем, таму найбольш удалым нам падаецца вызначэнне 
І.А. Мейжыс, якая разумее абслугоўванне як узаемадзеянне бібліяткараў і 
карыстальнікаў. 

2. Эвалюцыя мэтаў абслугоўвання карысталнікаў.  Асноўныя 
паказчыкі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк: мэты задачы, функцыі – 
вызначаюцца гістарычнай сітуацыяй, сацыякультурнымі працэсамі, што 
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адбываюцца ў грамадстве, і тымі адносінамі да асобы, якія пануюць у 
грамадскай свядомасці. Мэты абслугоўвання непасрэдна залежаць ад мэтаў 
самаго грамадства. 

Так, у 1920-30-я гады мэта абслугоўвання разумелась як выхаванне 
камуністычнага светапогляду. У 1940-50-я гады мэтаю было – выхаванне 
ідэйна-маральнай асобы. У 1960-80-я гады мэта абслугоўвання –
садзейнічанне ўсебаковаму гарманічнаму развіццю асобы. Як бачым, ва 
ўмовах савецкага грамадства мэта абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 
была падпарадкавана ідэалогіі дзяржавы і выглядала абстрактна, не ўлічвала 
спецыфіку бібліятэкі як сацыяльнага інстытута, а яе дасягненне было вельмі 
праблематычным.  

 Зараз мэта абслугоўвання разумеецца як – прадастаўленне 
карыстальніку шырокай і поўнай інфармацыі, неабходнай для вырашэння яго 
разнастайных жыццёвых праблем, садзейнічанне сацыялізацыі асобы       
(Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник. – М.: ФАИР, 2006. 
– С. 32). 

Ю.П. Меленцьева разглядае бібліятэчнае абслугоўванне як  
найважнейшую радавую функцыю бібліятэкі. Менавіта існаванне фігуры 
карыстальніка, задавальненне яго патрэбнасцей у працэсе  абслугоўвання  і 
робіць бібліятэку бібліятэкай, а не складам кніг, альбо кнігасховішчам.    

У падручніку пад рэдакцыяй М.Я. Дворкінай мэта бібліятэчна-
інфармацыйнага абслугоўвання – змягчаць і скасоўваць бар’еры паміж 
бібліятэкай і карыстальнікам і зрабіць яе саму і інфармацыйныя рэсурсы, 
якімі яна валодае, даступнымі, каб карыстальнік мог атрымаць неабходную 
інфармацыю (задаволіць і развіць свае інфармацыйныя патрэбнасці) і 
далучыцца праз яе да культуры, ужываць атрыманыя веды ў сваёй вучэбнай, 
прафесійнай, навуковай і іншай дзейнасці.  

Як бачым, большасць спецыялістаў разглядаюць бібліятэчнае 
абслугоўванне як дзейнасць, накіраваную на забеспячэнне інфармацыйных 
запытаў карыстальнікаў (чытачоў, абанентаў, кліентаў) як непасрэдна ў 
бібліятэцы, так і па за яе сцянамі.  
 Бібліятэчнае абслугоўванне можна разглядаць з двух бакоў: 
 як сацыяльны працэс, бо задавальненне інфармацыйных патрэбнасцей 

карыстальнікаў прыводзіць да пэўных сацыяльных наступстваў і 
зменаў, як для асобных людзей, так і для цэлых сацыяльных груп і 
грамадства ўвогуле; 

18 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 як тэхналагічны працэс, які прадугледжвае паслядоўнасць дзеянняў, 
аперацый, працэдур бібліятэкара, накіраваных на прадастаўленне 
карыстальніку пэўнай паслугі. 

Але ў рэшце рэшт – гэта цэласны працэс узаемадзеяння і ўзаемаадносін  
бібліятэкара з карыстальнікам, у якім сацыяльныя і тэхналагічныя 
кампаненты непарыўна звязаны, ўзаемна дапаўняюць адно аднаго.  

Асноўнымі паказчыкамі бібліятэчнага абслугоўвання з’яўляюцца яго 
мэта, задачы, функцыіі. Яны вызначаюцца гістарычнай сітуацыяй, 
сацыякультурнымі працэсамі і тымі адносінамі да асобы, якія дамініруюць у 
грамадскай свядомасці тут і зараз. 

Вызначэнне сутнасці бібліятэчнага абслугоўвання як сродка сацыялізацыі 
асобы праз прадастаўляемую ёй інфармацыю дазволіла Ю.П. Меленцьевай 
сфармуліраваць мэту абслугоўвання як прадастаўленне карыстальніку 
шырокай і поўнай інфармацыі, неабходнай для вырашэння яго разнастайных 
жыццёвых праблем, што садзейнічае сацыялізацыі асобы ў сучасным 
грамадстве. 

У адпаведнасці з інфармацыйна-культурнай і сервіснай канцэпцыяй 
абслугоўвання, аўтары падручніка пад рэдакцыяй М.Я. Дворкінай пры 
вызначэнні мэты бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання робяць 
акцэнт на скасаванні бар'ераў паміж бібліятэкай і карыстальнікам і 
забеспячэнні даступнасці інфармацыйных рэсурсаў. 

У любым выпадку разуменне мэты бібліятэчнага абслугоўвання адпавядае 
спецыфічнай прыродзе бібліятэкі як інфармацыйнай установы, а таксама яе 
сацыяльнай ролі ў грамадстве. 

Варта адзначыць, што ў замежнай традыцыі замест паняцця “мэта 
бібліятэчнага абслугоўвання” шырока ўжываецца тэрмін “місія бібліятэчнага 
абслугоўвання”. У шырокім сэнсе місія разумеецца як “адказнае заданне, 
даручэнне”, якое грамадства дае бібліятэцы як сацыяльнаму інстытуту. У 
вузкім сэнсе – місія бібліятэкі і бібліятэчнага абслугоўвання разумеецца як яе 
стратэгічная мэта. 

Мэты абслугоўвання карыстальнікаў у бібліятэках рознага тыпу. 
Паводле “Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры” бібліятэкі падзяляюцца 
на наступныя віды: па формах уласнасці – на дзяржаўныя і прыватныя; па 
прызначэнню – на публічныя і спецыяльныя. Трэба адзначыць, што дадзеная 
класіфікацыя не ўлічвае такую прыкмету, як ступень самастойнасці 
бібліятэкі. Вядома, што ёсць бібліятэкі – самастойныя і бібліятэкі пры 
ўстановах, арганізацыях, у прыватнасці – пры навучальных установах. Гэта 
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вельмі важна, таму што, ў залежнасці ад віда і тыпу бібліятэкі, змяняюцца і 
мэты бібліятэчнага абслугоўвання карыстальнікаў. 

Так, мэты абслугоўвання ў дзяржаўных бібліятэках падпарадкоўваюцца 
палітыцы дзяржавы, у прыватных бібліятэках – устаноўкам заснавальнікаў.У 
бібліятэках ВНУ бібліятэчнае абслугоўванне накіравана на інфармацыйнае 
забеспячэнне навучальнага працэсу, выхаваўчай і навукова-даследчай 
дзейнасці установы адукацыі. 

3.   Задачы абслугоўвання. Вызначэнне мэты дазваляе сфармуляваць 
задачы бібліятэчнага абслугоўвання. У падручніку Ю.П. Меленцьевай яны 
разумеюцца як крокі, што неабходна зрабіць для дасягнення мэты: 
 зніжэнне бар’ераў даступнасці атрымання карыстальнікам неабходнай 

яму інфармацыі і бібліятэчных паслуг; 
 пастаяннае вывучэнне чытацкіх і інфармацыйных інтарэсаў, запытаў і 

патрабаванняў карыстальнікаў, іх  інфармацыйных паводзін з мэтаю 
стварэння  найбольш  спрыяльных умоў для поўнага іх задавальнення; 

 пашырэнне разнастайнасці і павышэнне якасці прадастаўляемых 
карыстальнікам паслуг; 

 садзейнічанне фарміраванню культуры чытання і інфармацыйнай 
культуры карыстальнікаў; 

 распаўсюджванне чытання сярод  патэнцыяльных чытачоў.  
Відавочна, што пастаўленыя задачы ў поўнай меры адпавядаюць мэце і 

сутнасці бібліятэчнага абслугоўвання.  
4. Функцыі абслугоўвання  карыстальнікаў. Выкананне сацыяльна 

значных задач бібліятэкі звязана з паняццем “сацыяльныя функцыі”. Пад 
функцыямі звычайна разумеюцца абавязкі, кола дзейнасці адпаведнага 
сацыяльнага інстытута. Паколькі абслугоўванне карыстальнікаў ёсць ні што 
іншае, як дзейнасць, яго сацыяльныя функцыі звязаны са ўзаемадзеяннем 
бібліятэкара і карыстальніка ў працэсе абслугоўвання. Бібліятэкар і 
карыстальнік выступаюць у якасці суб’ектаў дзейнасці, а інфармацыйныя 
рэсурсы – аб’ектам паводле якога ажыццяўляецца ўзаемадзеянне. 
Прадметам  у дадзенай схеме з’яўляецца задавальненне інфармацыйных 
патрэбнасцей карыстальнікаў. Вынікам бібліятэчна-інфармацыйнага 
абслугоўвання з'яўляецца прадастаўленне карыстальніку паслугі ў 
адпаведнасці з характарам яго інфармацыйных і іншых патрэбнасцей. 

Сацыяльная роля бібліятэкі і бібліятэчнага абслугоўвання рэалізуецца 
праз функцыі, найбольш прыярытэтныя на пэўным этапе равіцця грамадства. 
Функцыя – гэта абавязак, праца, якую выконвае бібліятэка для грамадства. 
Назва функцыі можа і не змяняцца: мемарыяльная, інфармацыйная, 

20 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



адукацыйная – але напаўненне кожнай з іх змяняецца ў залежнасці ад 
патрабаванняў грамадства. 

В.А.Барадзіна лічыць, што ў бібліятэчным абслугоўванні вызначаныя 
элементы ўзаемадзейнічаюць, рэалізуючы наступныя функцыі: 

 сацыяльныя – светаўяўленчыя, інфармацыйныя, культурна-
асветніцкія, адукацыйныя. Яны рэалізуюцца праз сістэму 
псіхалагічных і педагагічных функцый; 

 псіхалагічныя – каштоўнасна-арыентацыйныя, пазнавальна-
камунікатыўныя, эмацыйна-кампенсаторныя, рэкрэацыйныя, 
эстэтычныя, рэфлексіўныя; 

 педагагічныя – выхаваўчыя і самавыхаваўчыя, адукацыйныя і 
самаадукацыйныя, навучання і саманавучання, развіцця і 
самаразвіцця. 

Рэалізацыя ў практычнай дзейнасці бібліятэк сацыяльных, 
псіхалагічных і педагагічных функцый спрыяе дасягненню выніковасці ў 
інфармацыйнай сацыялізацыі карыстальнікаў. Але інфармацыйная 
сацыялізацыя з’яўляецца важнай не толькі і не столькі сама па сабе, колькі ў 
кантэксце жыццядзейнасці асобы. Такім чынам сацыялізуючая функцыя 
бібліятэкі рэалізуецца праз сацыяльныя, псіхалагічныя і педагагічныя 
функцыі ў бібліятэчным абслугоўванні як цэласнай сістэме. 

 
Пытанні да самакантролю 

1. Чым абумоўлены змены ў фармуліроўцы паняцця: “абслугоўванне 
карыстальнікаў”. 
2. Адлюструйце эвалюцыю мэтаў абслугоўвання на розных этапах развіцця 
грамдства. 
3. Назавіце задачы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
4. Што такое функцыі абслугоўвання? Ахарактарызуйце асноўныя функцыі 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
 

 
Тэма 2. Канцэптуальныя падыходы да абслугоўвання карыстальнікаў 

бібліятэк. Прынцыпы абслугоўвання 
Абслугоўванне карыстальніка – найважнейшая сацыяльная функцыя 

бібліятэкі. Менавіта наяўнасць чытача, неабходнасць задавальнення яго 
інфармацыйных патрэбнасцяў і робіць бібліятэку бібліятэкай. На розных 
стадыях развіцця грамадства змянялісь уяўленні аб ролі бібліятэкі. 
Адпавендна уносіліся змены і ў змест паняцця “бібліятэчнае абслугоўванне”. 
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У розныя перыяды акцэнт рабіўся то на выхаванні камуністычнага 
светапогляду (савецкія часы), то на прапагандзе твораў друку (ДАСТ 7.26-
80), то на задавальненні патрэбнасцяў карыстальнікаў (ДАСТ 7.0-99). У 
апошнія гады большасць спецыялістаў разглядаюць бібліятэчнае 
абслугоўванне як дзейнасць, накіраваную на забеспячэнне запытаў 
карыстальнікаў (чытачоў, абанентаў, кліентаў) як непасрэдна ў 
бібліятэцы, так і па за яе сцянамі. 
 Працэс абслугоўвання карыстальнікаў можа быць асэнсаваны ў двух 
аспектах. Па-першае, – гэта сацыяльны працэс, таму што ён спрыяе 
вырашэнню сацыяльна значных задач як пэўнай асобы і рознах групп 
насельніцтва, так і ўсяго грамадства.  Па-другое, – гэта тэхналагічны працэс, 
які ўключае пэўную паслядоўнасць дзеянняў (аперацый, працэдур) 
бібліятэкара, накіраваных на прадстаўленне карыстальніку патрабуемай 
паслугі.  

Разам з тым, абслугоўванне карыстальніка – цэласная з’ява. Асноўныя 
паказчыкі (мэты, задачы, прынцыпы) бібліятэчнага абслугоўвання 
вызначаюцца гістарычнай сітуацыяй, сацыякультурнымі працэсамі, што 
адбываюцца ў грамадстве, і, перш за ўсё, адносінамі да карыстальніка 
(чытача), якія дамініруюць у пэўны перыяд у грамадскай свядомасці. У 
аснове той ці іншай канцэпцыі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 
знахордзіцца адпаведная канцэпцыя чытача. 
 У сваім даследаванні «Дынаміка канцэпцый расійскага чытача (канец X 
– пачатак  XXI ст.)» (СПб., 2003) В.Я. Аскарава вызначае чатыры канцэпцыі 
чытача: кансерватыўна-ахоўваючую,  ліберальную, рэвалюцыйна-
радыкальную і камерцыйную. Кожная з іх прайшла адпаведны шлях 
развіцця, і ў розныя гістарычныя перыяды галоўнай станавілася тая 
канцэпцыя, якая найбольш поўна адпавядала сацыяльнай і культурнай 
сітуацыі ў грамадстве. Так, у перыяд ліберальных рэформ панавала 
ліберальная канцэпцыя чытача, у перыяд рэакцыі і падаўлення 
вольнадумства ўмацоўвала свае пазіцыі кансерватыўна-ахоўваючая 
канцэпцыя, у часы станаўлення і развіцця рынкавых адносін развівалась 
камерцыйная канцэпцыя, напярэданні і падчас рэвалюцыйнай сітуацыі 
яскрава праяўлялась рэвалюцыйна-радыкальная канцэпцыя. Але ўсё гэта не 
перашкаджала ім існаваць побач, канфліктаваць і ўзаемадзейнічаць. 
 Кансерватыўна-ахоўваючая канцэпцыя бярэ свой пачатак са 
старажытных часоў. Сутнасць гэтай канцэпцыі ў тым, што кніга разглядаецца 
як сродак уплыву на чытача: станоўчага, альбо адмоўнага. Адсюль і 
падзяленне кніг на «карысныя» і «шкодныя». У царскай Расіі кансерватыўна-
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ахоўваючая канцэпцыя была накіравана на захаванне народнай свядомасці ў 
межах праваслаўных каштоўнасцяў, на прадухіленне, сацыяльных зрухаў і 
канфліктаў. Яе прыхільнікамі былі К.Н Леонц’еў і К.П.Пабеданосцеў. Пасля 
перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі дадзеная канцэпцыя атрымала новае 
развіццё, але з іншым зместам. Галоўным стала ўкараненне камуністычнай 
ідэалогіі. Усё, што звязана з літаратурнай і кніжнай справай, падлягала 
жорсткай цэнзуры. Абгрунтаванне і здзяйсненне такой палітыкі знаходзім у 
работах У.І. Леніна, Н.К. Крупскай. І.В .Сталіна і інш.   
 Сучасныя даследчыкі, побач з адмоўнымі, бачаць і станоўчыя бакі 
кансерватыўнай канцэпцыі. Гэта – ахова стабільнасці, захаванне маральных 
каштоўнасцяў, абарона ад інфармацыйнага тэрарызму і прадухіленне 
выкарыстання інфармацыі ў антыгуманных і антыграмадскіх мэтах. Але сам 
прынцып кансервацыі супярэчыць непарыўнай зменлівасці жыцця. 
 Ліберальная канцэпцыя чытача зарадзілася ў эпоху антычнасці і 
атрымала сваё найбольш поўнае абгрунтаванне ў эпоху Адраджэння. Асвета 
разумелась як засваенне ўсіх ведаў, назапашаных чалавецтвам, а кніга і 
чытанне – як сродак асветы. У аснове ліберальнай канцэпцыі чытача ляжыць 
філасофія лібералізма і асноўныя ліберальныя каштоўнасці: свабода асобы і 
яе права на індывідуальнае і незалежнае развіццё, гуманістычныя погляды на 
выхаванне, уяўленне аб ведах як найбольшай каштоўнасці. Сутнасць 
ліберальнай канцэпцыі чытача заключаецца ў асэнсаванні яго права на 
свабоду доступа да ведаў, прызнанні разнастайнасці чытацкіх парэбнасцей, 
разуменні чытання як сродка развіцця асобы. Найбольш яскрава і 
абгрунтавана ліберальная канцэпцыя чытача адлюстравана ў работах М.А. 
Рубакіна. Зараз ліберальная канцэпцыя чытача выходзіць на першы план. 
 Радыкальна-рэвалюцыйня канцэпцыя сфарміравалась у дваранскім 
(дэкабрысцкім) і разначынскім асяроддзях, потым яе падхапілі і развівалі 
рэвалюцыйныя сацыял-дэмакраты, бальшавікі. Чытанне разглядалась як 
сродак пераўтварэння грамадства, як рэсурс, што дазваляе ўплываць на 
рэальныя паводзіны чалавека, накіроўваючы іх на рэвалюцыйныя 
пераўтварэнні. Дадзеная канцэпцыя была рэзка апазіцыйнай у адносінах да 
кансерватыўна-ахоўваючай і палемічнай – да ліберальнай. Сацыяльнай базай 
радыкальна-рэвалюцыйнай канцэпцыі быў народны чытач. Радыкалы 
заклікалі да выдання карыснай народу літаратуры, але карыснымі яны лічылі 
творы, якія распальвалі класавую нянавісць, клікалі да тэрору і гвалтоўнай 
змены ўлады. 
 Камерцыйная канцэпцыя чытача прадугледжвае арыентацыю на 
чытацкі інтарэс і попыт як на крыніцу камерцыйнай выгады і прыбытку. 
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Сутнасць камерцыйнай канцэпцыі чытача ва ўяўленні аб ім як аб спажыуцы 
спецыфічнага тавару – кнігі, каштоўнасць якой вызначаецца сумай 
вытворчых затрат і значнасцю зместа. Асновай дадзенай канцэпцыі быў 
прыбытак ад рэалізацыі любой кнігі, запатрабаванай  чытачом. 
 У сучасным грамадстве прысутнічаюць так, альбо інакш, усі чатыры 
канцэпцыі чытача. Найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца ліберальная і 
камерцыйная канцэпцыі.  
 Абапіраючыся на існуючыя канцэпцыі чытача, Ю.П. Меленц’ева  
вызначыла асноўныя канцэпцыі бібліятэчнага абслугоўвання: ідэялагічную, 
педагагічную, асветніцкую, сацыялізуючую і інфармацыйную. Кожная з іх 
панавала ў пэўны перыяд развіцця грамадства і атрымлівала рэалізацыю ў 
бібліятэках. 
 Лічыцца, што у аснове ідэялагічнай канцэпцыі бібліятэчнага 
абслугоўвання ляжыць, галоўным чынам, кансерватыўна-ахоўваючая 
канцэпцыя чытача. Ю.П. Меленц’ева адзначае, што ў ёй знаходзяць месца і 
некторыя палажэнні рэвалюцыйна-радыкальнай канцэпцыі. У аснове 
ідэалагічнай канцэпцыі абслугоўвання знаходзяцца адносіны да чытача як да 
суб’екта ўздзеяння, падзяленне кніг на карысныя і шкодныя, арганізацыя 
мэтанакіраванага кіраўніцтва чытаннем, фарміраванне праз кнігу і чытанне 
пэўнага светапогляду.  

Нельга пагадзіцца з Ю.П. Меленц’евай, што ідэалагічная канцэпцыя 
была характэрна толькі для савецкіх бібліятэк. Кожнае грамадства не можа 
існаваць без ідэалогіі. Неабходнасць ідэалагічнай работы зараз прызнаецца 
не толькі беларускімі, але і расійскімі палітыкамі і навукоўцамі. Іншая 
справа, што бібліятэка не павінна служыць толькі адной ідэалогіі, адной 
дактрыне, адной партыі. Яна інфармацыйна забяспечвае існаванне ўсіх 
сацыяльна карысных ідэалогій, найбольш актыўна даводзячы да 
карыстальнікаў ідэалогію сваёй дзяржавы. Дадзены падыход не супярэчыць 
нават самай ліберальнай канцэпцыі, бо прадугледжвае свабоду выбара твораў 
друку рознай ідэалагічнай афарбоўкі. 
 Педагагічная, выхаваўчая канцэпцыя абслугоўвання карыстальнікаў 
ставіць сваёю мэтаю фарміраванне шматбакова развітай асобы. Тут яна 
стасуецца з ліберальнай канцэпцыяй чытача ў частцы гуманістычных 
поглядаў на выхаванне. Але пэўны ўплыў на яе аказвае і кансерватыўна-
ахоўваючая канцэпцыя, якая абгрунтоўвае неабходнасць мэтанакіраванага 
ўздзеяння на чытанне для захавання трывалых, устойлівых агульначалавечых 
каштоўнасцей. У сучасны момант набывае развіццё сацыяльна-педагагічны 
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падыход да бібліятэчнага абслугоўвання і ў гэтым бачыцца найбольш 
значная перспектыва развіцця педагагічнай канцэпцыі.  
 У асветніцкай канцэпцыі абслугоўвання карыстальнікаў прысутнічае 
ўяўленне аб чытачы як поўнапраўным удзельніку працэса абслугоўвання, яго 
праве на свабоду і канфедэнцыяльнасць чытання. Усе гэтыя пастулаты 
ўласцівыя менавіта ліберальнай канцэпцыі чытача. Бібліятэка разглядаецца 
як сацыякультурны інстытут, асноўнай функцыяй якога з’яўляецца 
асветніцкая. Мэта бібліятэчнага абслугоўвання разглядаецца як узвышэнне 
чытацкіх патрэбнасцяў і максімальна поўнае іх задавальненне. Разам з тым, 
дадзеная канцэпцыя абслугоўвання не можа абыйсціся і без элементаў 
кансерватыўна-ахоўваючай канцэпцыі з яе імкненнем падзяліць кнігі на 
добрыя і дрэнныя, шкодныя і карысныя. 
 Сацыялізуючая канцэпцыя бібліятэчнага абслугоўвання грунтуецца на 
тэорыі сацыялізацыі асобы, якая была сфармулявана ў ХХ стагоддзі як 
альтэрнатыва тэорыі выхавання. Сутнасць тэорыі сацыялізацыі заключаецці 
ў тым, што фарміраванне асобы адбываецца не толькі ў педагагічна 
арганізаванай прасторы, напрыклад, у школе, але і ў шырокім і слаба 
кантралюемым сацыяльным асяроддзі. Адным з сацыялізуючых інстытутаў 
можа стаць бібліятэка, якая аказвае інфармацыйную і маральную дапамогу 
асобе на ўсіх стадыях яе ўваходжання ў грамадства. Сацыялізуючая 
канцэпцыя разглядае карыстальніка як актыўнага ўдзельніка працэса 
абслугоўвання. Бібліятэкар паважае яго права на свабоднае, індывідуальнае 
развіццё, на атрыманне поўнай і даступнай інфармацыі, арганізуе зносіны з 
ім на падставе правілаў бібліятэчнай этыкі.  

Адбываецца ўзмацненне асобы за кошт авалодання ведамі, 
інфармацыяй па важнейшых праблемах сацыялізацыі: фарміраванні 
светапогляду, выбары прафесіі і прафесійным росце, стварэнні сям’і, выхадзе 
на пенсію і г.д. Сацыялізуючая канцэпцыя абапіраецца на ліберальную 
канцэпцыю чытача і ўзаемадзейнічае з асветніцкай, педагагічнай і 
інфармацыйнай канцэпцыяй абслугоўвання. 
 Інфармацыйная канцэпцыя абслугоўвання карыстальнікаў таксама 
абапіраецца на ліберальныя каштоўнасці: свабоду доступу да інфармацыі, 
самакаштоўнасць ведаў і асобы. Можна сказаць, што ў інфармацыйнай 
канцэпцыі абслугоўвання ліберальная канцэпцыя чытання ўзмацнаяцца 
сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, якія здольны забяспечыць 
сапраўды неабмежаваны доступ да інфармацыі ўсіх колаў насельніцтва. 
Рэалізацыя гэтай канцэпцыі накіравана на скасаванне ўсіх барьераў і 
абмежаванняў, стварэнне камфортнага інфармацыйнага асяроддя і 
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ліквідацыю інфармацыйнай няроўнасці розных сацыяльных груп. Адной з 
асноўных задач у межах канцэпцыі бачыцца фарміраванне інфармацыйнай 
культуры карыстальнікаў бібліятэк, што спрыяе іх больш актыўнаму 
ўваходжанню ў інфармацыйнае грамадства. 
 У падручніку пад рэдакцыяй М.Я. Дворкінай прадстаўлена 
інфармацыйна-культурна-сервісная канцэпцыя абслугоўвання. Яна 
зыходзіць з таго, што інфармацыя ў соцыюме, у тым ліку і кумулюемая 
бібліятэкай, з'яўляецца складовай часткай культуры, а спосабам 
прадастаўлення карыстальнікам бібліятэкі доступу да гэтай інфармацыі 
выступае паслуга (сервіс). 

У публікацыях В. Сцяпанава падкрэсліваецца, што зніжэнне значнасці 
функцыі забеспячэння доступу да інфармацыі і павышэнне ўплыву 
камунікацыі (зносін) на якасць і лад жыцця грамадства стварае прадумовы 
для пераасэнсавання ролі бібліятэкі. Ён бачыць бібліятэку як сацыяльны 
інстытут, што забяспечвае пазнавальна-творчую дзейнасць абслугоўваемай 
супольнасці сродкамі арганізацыі інтэлектуальнага ўзаемадзеяння, рэалізацыі 
навучальных і дасугавых праграм, прадастаўлення ў грамадскае карыстанне 
неабходнай прасторы, апаратна-праграмнага інструментарыя і доступу да 
крыніц інфармацыі.  

У грамадстве, заснаваным на ведах, носьбітам якіх выступае кожны 
асобны індывід, найважнейшым працэсам з'яўляецца арганізацыя 
інтэлектуальнага ўзаемадзеяння паміж членамі грамады. Менавіта 
арганізацыя інтэлектуальных зносін выступае ўмовай і інструментам 
паспяховага развіцця грамадства. Месцам такіх зносін, на думку аўтара, можа 
і павінна стаць бібліятэка. Умоўна пазначым дадзеную канцэпцыю як 
камунікацыйную.  

Яна па сваёй сутнасці пераклікаецца з разуменнем бібліятэкі, як 
«трэццяга месца», установы, дзе чалавек праводзіць свой час, свабодны ад 
работы і сямейных абавязкаў. Зараз вялікая ўвага надаецца стварэнню 
«крэатыўнай прасторы», памяшкання, дзе кожны ждаючы можа рэалізаваць 
свой творчы патэнцыял  у самых розных накірунках дзейнасці.  

Креатыўнай  прасторай называюць даступнае месца населенага пункта  
(лофт, арт-тэрыторыю, арт-цэнтр і інш.), накіраванае на прыцягненне творчай 
супольнасці, рэалізацыю культурных праектаў. Там людзі могуць 
дэманстраваць іншым вынікі сваёй творчай працы і ўзаемадзейнічаць не ў 
ролі спажыўцоў тавараў, а ў ролі творцаў, распрацоўшчыкаў унікальнага 
прадукта своёй асобы.  

Бібліятэкі таксама ўключаюцца ў стварэнне крэатыўнай прасторы, 
арганізуючы каворкінгі, выставы творчасці сваіх карыстальнікаў, майстар-
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класы, клубы па інтарэсах, творчыя аб'яднанні. Пераўтварэнне прасторы 
бібліятэкі ў крэатыўную прастору, правядзенне мерапрыемстваў на базе 
крэатыўных прастораў, існуючых у зоне абслугоўвання, стала даволі 
распаўсюджаным трэндам бібліятэчнай дзейнасці. Канцэпцыя: «біліятэка – 
крэатыўная прастора» –  набывае ўсё большую папулярнасць і сярод 
бібліятэчнай грамадскасці, і сярод карыстальнікаў. 
 У розных тыпах бібліятэк найбольш яскрава рэалізуецца тая ці іншая 
канцэпцыя абслугоўвання. У дзіцячых – педагагічная, асветніцкая, у юнацкіх 
– ідэалагічная, сацыялізуючая, у навуковых – інфармацыйная. Але ва ўсіх 
тыпах бібліятэк так, альбо інакш, прысутнічаюць яны ўсе разам. 
 Мэта, задачы і прынцыпы абслугоўвання карыстальнікаў 
вызначаюцца ў залежнасці ад разумення ролі бібліятэкі і пануючай у 
грамадстве канцэпцыі чытача, што абумоўлена адпаведнымі палітычнымі 
тэорыямі, таму што мэты бібліятэкі напрамкі залежаць ад мэтаў самаго 
грамадства. 
 Навуковыя прынцыпы абслугоўвання карыстальнікаў. На сістэму 
прынцыпаў бібліятэчнага абслугоўвання існавалі і існуюць розныя пункты 
гледжання. У першым падручніку “Работа з чытачамі” (1961 г.) былі 
дакладна сфармуляваны толькі прынцыпы вывучэння чытацкіх інтарэсаў. У 
наступным падручніку (1970 г.) з’явілась асобная глава, у якой разгледжаны 
наступныя прынцыпы: камуністычнай ідэйнасці работы з чытачамі, 
дыферэнцаванага падыходу да чытачоў на падставе іх вывучэння, развіцця 
свядомых і творчых адносін чытача да кнігі, сістэматычнасці ў рабоце з 
чытачамі, нагляднасці прапаганды літаратуры. У трэцім выданні падручніка 
(1981 г.) з’явілісь прынцыпы комплекснага падыходу і навуковасці, а таксама 
змены ў фармулёўцы іншых прынцыпаў, якія былі ў падручніку 1970 г. 

У падручніку “Бібліятэчнае абслугоўванне: тэорыя і методыка” 
разглядаюцца наступныя прынцыпы:  

• кангруэнтнасці;  
• паўнаты і аператыўнасці абслугоўвання;  
• дыферэнцаванага падыходу да чытачоў;  
• камфортнасці абслугоўвання.  

Паняцце “кангруэнтнасць” разумеецца як закон, з якога вынікаюць 
асаблівасці бібліятэчнага абслугоўвання ў залежнасці ад пануючага 
палітычнага рэжыму, сацыякультурных характарычтык зоны абслугоўвання, 
спецыфікі гаспадарча-эканамічнага развіця рэгіёна, патрэбнасцей і інтарэсаў 
карыстальнікаў. Акрамя адзначаных, прапанаваны наступныя прынцыпы:  

• сістэматычнасці,  
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• плюралізму,  
• дыялагічнасці,  
• нагляднасці,  
• краязнаўчага падыходу.  

Яны разглядаюцца і ў спалучынні з уласцівасцямі сістэмы 
бібліятэчнага абслугоўвання. Гэта:  

• цэласнасць;  
• адпаведнасць абслугоўвання чытацкім патрэбнасцям;    
• універсалізацыя і спецыялізацыя;  
• цэнтралізацыя і дэцэнтралізацыя як механізм падтрымання 

дынамізму сістэмы;  
• сувязь са знешнім асяроддзем.  

Прапанаваны таксама прынцыпы прыярытэту чытацкіх патрэбнасцей, 
запытаў, правоў чытача, даступнасці бібліятэчнага абслугоўвання 
(М.Я.Дворкіна, 1991 г ) 

Шматлікія прынцыпы з некаторымі ўдакладненнямі і дапаўненнямі 
можна сістэматызаваць у чатыры групы: мэтазгоднасці, развіцця, 
дэмакратызацыі, камфортнасці (тэхналагічнай і псіхолага-педагагічнай). 
Кожны з іх уключае яшчэ некалькі прынцыпаў. 

Прынцып мэтазгоднасці ўтрымлівае: кангруэнтнасць, 
запатрабаванасць, уключанасць, узнаўляемасць, краязнаўчы падыход, 
сацыяльную і псіхолага-педагагічную эфектыўнасць, эканамічнасць. 
 Прынцып развіцця ўключае: развіццё мэтаў, сродкаў, метадаў і 
тэхналогій абслугоўвання, інфармацыйных патрэб карыстальнікаў, 
інфармацыйнай культуры чытачоў і бібліятэкараў, інфармацыйных рэсурсаў і 
паслуг, бібліятэчнага асяроддзя ў залежнасці ад знешніх абставін, 
універсалізацыі і спецыялізацыі, цэнтралізацыі і дэцэнтралізацыі ў іх 
адзінстве. 
 Прынцып дэмакратызацыі прадугледжвае: наяўнасць плюралізму ў 
ідэялагічным, змястоўным і арганізацыйна-метадычным аспектах, 
сацыяльнай справядлівасці, суверэнітэту, даступнасці інфармацыйных 
прадуктаў і паслуг, іх набліжэнне да карыстальнікаў, разумнага спалучэння ў 
прадастаўленні платных і бясплатных паслуг на падставе раўнапраўя. 
 Прынцып камфортнасці  (тэхналагічнай і псіхолага-педагагічнай) 
грунтуецца на актыўнасці, камунікатыўнасці, супольнасці, кампетэнтнасці, 
прафесіяналізме, супрацоўніцтве, карпаратыўнасці, сістэматычнасці, 
нагляднасці, аператыўнасці, прыярытэтнасці, індывідуалізацыі і 
дыферэнцыяцыі, цэласнасці і выбіральнасці, шматпрофільнасці. 
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 Такі падыход да вызначэння прынцыпаў абгрунтоўвае В.А. Барадзіна. 
    Ю.П.Меленц’ева лічыць, што прынцыпы абслугоўвання могуць быць 
сфармуляваны наступным чынам: 

• прынцып кангруэнтнасці бібліятэчнага абслугоўвання; 
• прынцып талерантнасці і прыярытэтаў асобы карыстальніка; 
• прынцып дыялагічнасці бібліятэчнага абслугоўвання; 
• прынцып індывідуалізацыі і спецыалізацыі бібліятэчнага 

абслугоўвання. 
Пры ўсіх разыходжаннях у фармулёўках, праяўляюцца агульныя правілы, 

якія вызначыў яшчэ Ш. Ранганатан: кнігі існуюць для выкарыстання, 
бібліятэка – растучы арганізм, кожнаму чытачу – яго кнігу, кожнай кнізе – 
яе чытача, берагчы час чытача. 

Пытанні да самакантролю 
1. Ахарактарызуйце канцэпцыі чытача і чытання. 
2. Як суадносяцца канцэпцыі чытача з канцэпцыямі абслугоўвання? 
3. Як рэалізуюцца канцэпцыі абслугоўвання ў бібліятэках рознага тыпу? 
4. Што такое прынцыпы абслугоўвання? 
5. Якія існуюць падыходы да фармулёўкі прынцыпаў абслугоўвання? 

 
Тэма 3. Абслугоўваннне карыстальнікаў як сацыякультурная, 

камунікатыўная і педагагічная дзейнасць 
1. Абслугоўванне карыстальнікаў як сацыякультурны і 

камунікатыўны працэс Абслугоўванне карыстальнікаў як сацыякультурная 
дзейнасць ажыццяўляецца ў працэсе прадастаўлення бесперашкоднага 
доступу да інфармацыі і культурных каштошнасцей, арганізацыі чытацкіх 
зносін, ажыццяўлення культурна-дасугавай дзейнасці. 
 Спрыяючы задавальненню духоўных, культурных, адукацыйных, 
інфармацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў, бібліятэка выконвае сваю 
сацыякультурную місію ў грамадстве. 
 Бібліятэка як сацыяльны інстытут створана грамадствам і яе асноўная 
мэта – спрыяць удасканаленню грамадства праз дапамогу  чалавеку ў 
задавальненні яго інфармацыйных запытаў. Грамадскія патрэбнасці 
задавальняюцца бібліятэкай праз задавальненне сумы разнастайных 
індывідуальных патрэбнасцей. 

Перад бібліятэкамі зараз паўстае задача аб’яднання традыцыйнага 
чытання з чытаннем у Інтэрнэце. Неабходна знайсці баланс паміж імі, 
распрацаваць методыкі  прыцягнення карыстальніка да паглыбленага 
чытання. Новыя сродкі камунікацыі неабходна выкарыстоўваць дзеля таго, 
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каб наведванне бібліятэкі было цікавым і захапляючым. 
Сучасная публічная бібліятэка вырашае задачу забеспячэння доступу 

да інфармацыі і культурных каштоўнасцей тым групам карыстальнікаў, якія 
не маюць камп’ютара і доступу да інтэрнэта. Бібліятэка не толькі ўстанова, 
прызначаная для выдачы кніг, але і сацыякультурны цэнтр, асабліва для 
сацыяльна неабароненых колаў насельніцтва. 

Выкарыстанне бібліятэкай сучасных інфармацыйных тэхналогій 
спалучаецца з праблемай фарміравання камунікацыйнай культуры як 
комплекса метадаў, відаў і форм бібліятэчнай дзейнасці, што дазваляюць 
бібліятэцы вырашаць большасць яе прафесійных і сацыяльных задач ва 
ўзаемадзеянні с карыстальнікам і зменлівым асяроддзем. 

Камунікатыўная функцыя бібліятэкі   рэалізуецца праз перадачу 
інфармацыі альбо ведаў, праз арганізацыю дыялога, які ўзбагачае веды, надае 
ім большую сістэмнасць і даступнасць. У гэтым сэнсе ўкараняецца 
аксіялагічнае паняцце «бібліятэчная прастора», складаючай часткай якой 
выступае  прастора зносін. 

Ва ўмовах пабудовы грамадства ведаў асноўнымі напрамкамі 
камунікацыйнай дзейнасці бібліятэкі становяцца: 

- арганізацыя і падтрымка свабоднага абмену ідэямі і думкамі паміж 
членамі супольніцтва і сацыяльнымі групамі для вырашэння існуючых 
праблем; 

- рэалізацыя навучальных і асветніцкіх праграм, накіраваных на 
дапамогу грамадзянам у адаптацыі да імклівых змен рэчаіснасці; 

- прадастаўленне прасторы і неабходных сродкаў для рэалізацыі 
творчых ініцыятыў і вырашэння надзённых задач карыстальнікаў. 

У межах першага накірунку бібліятэкі павінны выступаць ініцыятарамі 
і арганізатарамі камунікацый як унутры розных колаў грамадства, так і паміж 
імі, ажыццяўляць азнаемленне з найважнейшымі новымі фактамі і ідэямі. 
Яны прызваны выяўляць пытанні, якія патрабуюць абмеркавання і 
вырашэння, уцягваць у дыялог зацікаўленыя бакі, спрыяць абнародаванню 
вынікаў і прыняццю рашэнняў па праблеме.  

Зносіны – найбольш спрыяльны шлях да вырашэння сацыяльных 
праблем. Арганізуючы свабодны абмен ідэямі і думкамі бібліятэка паступова 
пераўтвараецца ў інтэлетуальны цэнтр абслугоўваемай супольнасці, 
непасрэдна ўплываючы на выпрацоўку новых, важных для людзей рашэнняў. 
Сучасныя тэхналогіі імкліва змяняюць навакольнае асяроддзе і 
пераўтавраюць рэчаіснасць. Многія прафесіі, заснаваныя на паўтарэнні 
тыповых працэсаў і аперацый, не патрабуючых творчага падыходу, 
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становяцца незапатрабаванымі, таму ўзрастае попыт на прафесійную 
перападрыхтоўку. Ён можа быць задаволены бібліятэкамі шляхам 
прадастаўлення навучальных праграм для самай рознай аўдыторыі. 

Галоўным накірункам адукацыйнай дзейнасці бібліятэк  становіцца 
адаптацыя карыстальнікаў да патрабаванняў новага, лічбовага ладу жыцця. 
Гэта можа быць і развіццё творчых здольнасцей падрастаючага пакалення, і 
далучэнне прадстаўнікоў больш сталага ўзросту да карыстання 
інфармацыйнымі тэхналогіямі, і знаёмства з новымі прафесіямі, якія 
пастаянна з’яўляюцца, і прадастаўленне доступу да дыстанцыйных курсаў па 
новых відах дзейнасці.  

Перастаючы быць асноўным пунктам доступу да інфармацыі, 
бібліятэка пераўтвараецца ў адкрытую для ўсіх прастору, камфортнае месца 
індывідуальнай, альбо калектыўнай, работы і творчай актыўнасці, рэалізацыі 
творчых ініцыятыў. Каб гэта адбывалася, бібліятэкі павінны імкнуцца 
прыцягнуць на сваю тэрыторыю ўсе актыўныя групы грамадзян, стаць 
цэнтрам інтэлектуальных, творчых зносін для абслугоўваемага населенага 
путнкта, альбо ўстановы.  

Шматфункцыянальнасць дзейнасці бібліятэкі пабуджае да 
неабходнасці пераўтварэння бібліятэчнай прасторы такім чынам, каб яе 
можны было хутка і проста перабудаваць у залежнсці ад зместу і тыпу 
праводзімых мерапрыемстваў. Каб пераўтварыцца з месца захавання 
інфармацыі ў месца новых вынаходніцтваў і стаць апорай інавацыйнай 
дзейнасці, бібліятэцы неабходна прадастаўляць не толькі сваю прастору, але і 
інфармацыю, а таксама – абсталяванне, патрэбнае для  такой дзейнасці. Такім 
чынам адбываецца трансфармацыя бібліятэкі ва ўстанову, якая з’яўляецца 
сапраўдным цэнтрам інтэлектуальнага жыцця абслугоўваемай супольнасці. 
Сутнасць новага погляду на камунікацыйную дзейнасць бібліятэкі 
выражаецца ў сцьвярджэнні: “Дрэнныя бібліятэкі камплектуюць форды, 
добрыя бібліятэкі прапануюць паслугі, выбітныя бібліятэкі фарміруюць 
супольніцтвы”.  

2. Роля бібліятэчнай педагогікі  ў забеспячэнні бесперашкоднага 
доступу да інфармацыі і культурных каштоўнасцей. Пераход ад 
інфармацыйнага грамадства да грамадства ведаў патрабуе дакладнага 
вызначэння і абгрунтавання псіхолага-педагагічных механізмаў 
мэтанакіраванага ўплыву на змест і характар інфармацыйных паводзін 
індывіда, якасць яго чытання, якое застаецца адным з асноўных інструментаў 
пазнання.  

Самыя дасканалыя інфармацыйныя рэсурсы застаюцца 
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незапатрабаванымі, калі чалавек, для якога яны прызначаны, альбо не ведае 
аб іх існаванні і месцы знаходжання, альбо не ўмее імі карыстацца.  

Навучанне і выхаванне карыстальніка, здольнага свабодна 
арыентавацца ў сучаснай інфармацыйнай прасторы, знаходзіць і засвойваць 
неабходную інфармацыю, пераўтвараючы яе ў веды, з’яўляецца 
прэрагатывай бібліятэчнай педагогікі. 

Бібліятэчная педагогіка можа разглядацца і як спецыяльная галіна 
педагогікі, сфарміраваная на базе інтэграцыі з бібліятэказнаўствам, і як 
міждысцыплінарны раздзел бібліятэказнаўства, створаны на падставе яго 
сінтэзу з педагогікай. У любым выпадку яе прадметам з’яўляюцца 
педагагічныя аспекты бібліятэчнай справы, выяўленне дыдактычных 
прынцыпаў і метадаў арганізацыі ўзаемадзеяння ў сістэме “бібліятэка – 
карыстальнік”.  

Бібліятэчная педагогіка – гэта навука аб сутнасці фарміравання і 
развіцця чалавека, які імкнецца набываць веды, пазнаваць свет і самаго сябе 
праз чытанне, ва ўсёй шматбаковасці яго ўзаемадзеяння са светам 
інфармацыі, бібліятэчным асяроддзем, інфармацыйнымі рэсурсамі, 
прадуктамі і паслугамі. Бібліятэчная педагогіка імкнецца даць тэарэтычнае 
абгрунтаванне педагагічным працэсам, што ажыццяўляюцца ў бібліятэцы. 

Асноўныя тэорыі бібліятэчнай педагогікі грунтуюцца на ідэях аб 
прыродзе чытання, яго ролі і значэнні ў інтэлектуальным і духоўным развіцці 
асобы, а таксама аб прыродзе бібліятэчных зносін як інфармацыйнага і 
прадметнага ўзаемадзеяння, абумоўленага пошукам неабходных матэрыялаў 
для чытання, арганізацыяй чытацкай дзейнасці, абмеркаваннем прачытанага. 
Прычым на першае месца ставяцца пастулаты педагогікі супрацоўніцтва, якія 
дазваляюць уплываць на чытанне і чытацкія паводзіны, не ўжываючы 
націску на псіхіку карыстальніка. 

Важнейшым элементам педагагічнага працэсу ў бібліятэцы з’яўляюцца 
зносіны бібліятэкара з карыстальнікам, як непасрэдныя, так і 
апасродкаваныя. Па сваёй прыродзе бібліятэка займае прамежкавае 
становішча паміж інстытутамі спантаннай сацыялізацыі: сям’ёй, сяброўскімі 
групамі, сродкамі масавай інфармацыі, сацыяльными сетками, каналами, 
блогами, асветніцкімі грамадскімі арганізацыямі і інш. – і адукацыйнымі 
ўстановамі, прызванымі мэтанакіравана ажыццяўляць выхаванне, навучанне і 
адукацыю. З першымі – яе збліжае даверлівы характар зносін у ходзе 
педагагічнага ўзаемадзеяння, адсутнасць прамога прымусу, арыентацыя на 
індывідуальныя інтарэсы і патрэбнасці карыстальніка, спантаннасць 
узнікнення і заканчэння кантактаў, іх імправізацыйны характар. Другія – 
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прыўносяць у бібліятэчныя зносіны і абслугоўванне элементы 
сістэматычнасці, паслядоўнасці, нагляднасці і іншыя дыдактычныя 
прынцыпы, калі бібліятэкару даводзіцца мець справу са спецыяльна 
арганізаванай для праходжання навучання асновам інфармацыйнай культуры 
групай або чытацкім аб’яднаннем у рамках адукацыйнай, сацыяльна-
педагагічнай праграмы, праекта.  

У любым выпадку бібліятэка супрацоўнічае і ўзаемадзейнічае як з 
інстытутамі спантаннай сацыялізацыі, так і з установамі  сістэмы адукацыі, 
інфармацыйна забяспечваючы іх дзейнасць, ажыццяўляючы метадычную 
дапамогу ў пошуку і засваеннні неабходнай інфармацыі, пераўтварэнні яе ў 
веды. Асобае месца ў педагагічнай дзейнасці бібліятэкі займае садзейнічанне 
самаадукацыі карыстальнікаў, што традыцыйна выступае ў якасці істотнай 
задачы любой бібліятэчна-інфармацыйнай установы. 

Сутнасць педагагічнага мыслення бібліятэкара заключаецца ў тым, што 
тэарэтычныя пастулаты і агульнапрызнаныя прынцыпы педагагічнай навукі 
мадыфікуюцца ў ходзе іх практычнага ўжывання ў бібліятэчным 
абслугоўванні з улікам спецыфікі педагагічнага працэсу ў бібліятэцы. 
Педагагічная практыка тут прымае формы гутаркі-рэкамендацыі, размовы аб 
прачытаным, кансультавання, інфармавання, масавага мерапрыемства, 
мэтавай комплекснай праграмы, арганізацыі чытацкіх аб’яднанняў і інш. 
Педагагічны кампанент прысутнічае ў бібліятэчнай рэкламе, рабоце з 
сацыяльна неабароненымі групамі і індывідамі, псіхалагічным 
кансультаванні, кіраванні на ўсіх яго ўзроўнях.  

Бібліятэчная педагогіка накіравана на развіццё прыродных здольнасцей 
карыстальніка, інфармацыйна забяспечваючы яго самаадукацыю і 
самавыхаванне. Чытанне спрыяе самарэалізацыі асобы, разуменню сябе і 
іншых, адэкватнай ацэнцы свету. Найважнейшай педагагічнай задачай 
з’яўляецца распрацоўка прынцыпаў выбару крыніц інфармацыі для 
самаадукацыі, а таксама рацыянальных метадаў, прыёмаў самаадукацыйнага 
чытання, яго эфектыўнай арганізацыі. 

Фарміраванне інфармацыйнай культуры карыстальнікаў выступае ў 
якасці істотнай педагагічнай задачы сучаснай бібліятэкі, у працэсе 
вырашэння якой найбольш поўна рэалізуюцца прынцыпы дыдактыкі, што 
садзейнічае забеспячэнню інфармацыйнай бяспекі асобы. 

Выкарыстоўваючы дасягненні педагагічнай навукі, бібліятэкарам-
бібліёграфам неабходна распрацаваць і абгрунтаваць прынцыпы бібліятэчнай 
педагогікі, паказаць яе месца і ролю ў шматбаковай бібліятэчна-
інфармацыйнай дзейнасці, сканцэнтраваць увагу на педагагічным 
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асэнсаванні праблем узаемадзеяння і ўзаемнага ўплыву бібліятэкі і 
карыстальніка, а таксама падрыхтоўкі бібліятэчнага персаналу, яго 
інтэграцыі ў педагагічны працэс і прафесійнай адаптацыі да новых рэалій  
бібліятэчнай практыкі. 

3. Роля бібліятэкі ў працэсе сацыялізацыі карыстальнікаў. 
Упершыню тэрмін “сацыялізацыя асобы” узнік у межах амерыканскай і 
французскай школ сацыяльнай псіхалогіі напрыканцы Х1Х ст. Пад 
“сацыялізацыяй”  разумелі “працэс развіцця сацыяльнай прыроды чалавека”. 
У замежнай навуцы ХХ стагоддзя склаліся два падыходы да праблемы. 
Асноўнае іх разлічча заключаецца ў разуменні ролі самаго чалавека ў 
працэсе сацыялізацыі. Першы падыход разглядае  сацыялізацыю  толькі як 
працэс адаптацыі асобы да грамадства, што прадугледжвае яе пасіўную 
пазіцыю ў працэсе сацыялізацыі. Гэты падыход можа быць вызначаны як  
“суб’ект-аб’ектны”. Другі падыход зыходзіць з таго, што ў працэсе 
сацыялізацыі чалавек не толькі прыстасоўваецца да грамадства, але і сам 
істотна ўплывае на свае жыццёвыя абставіны і на сябе самаго. Гэты падыход 
можна вызначыць як “суб’ект-суб’ектны”. 

Сёння сацыялізацыя трактуецца як двухбаковы працэс: чалавек, 
засвойваючы сацыяльны вопыт, актыўна набывае і свой, уласны, які, у сваю 
чаргу, ўзбагачае і развівае грамадства. 

Асноўнае адрозненне выхавання ад сацыялізацыі – ў мэтанакіраванасці 
працэса выхавання. Выхаваўчае ўздзеянне на асобу заўсёды мае сваёю мэтаю 
увасобіць якую-небудзь педагагічную мадэль, дасягнуць пэўнага ідэала. 

Ю.П.Меленцьева выдзяляе наступныя асаблівасці сацыялізацыі, якія 
дазваляюць адрозніць яе ад працэса выхавання: адносная стыхійнасць, 
неарганізаванасць дадзенага працэса, калі далёка не заўсёды можна 
прадугледзіць мэтанакіраванае ўздзеянне асяроддзя, якое цяжка ўлічваць і 
рэгуляваць; ненаўмыснае, міжвольнае засваенне сацыяльных нормаў і 
каштоўнасцяў, якое пры сацыялізацыі адбываецца ў выніку актыўнай 
дзейнасці і стасункаў індывіда, яго ўзаемадзеяння са сваім бліжэйшым 
асяроддзем; павелічэнне з узростам самастойнасці індывіда ў адносінах да 
выбару сацыяльных каштоўнасцяў і арыентыраў, найлепшага асяроддзя 
зносін, якое адыгрывае ролю рэферэнтнай групы і мае наймацнейшы ўплыў 
на працэс сацыялізацыі. 

Зараз можна лічыць даказаным, што ў аснове механізма сацыялізацыі 
ляжыць акт інфармацыйнага ўплыву, што праяўляецца на ўсіх узроўнях 
сацыялізацыі, якія цесна звязаны паміж сабой. Больш таго, менавіта 
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інфармацыйны ўплыў і інфармацыйнае ўздзеянне з’яўляецца магутным 
сацыялізуючым фактарам. 

Асноўным зместам працэса сацыялізацыі з’яўляецца перадача 
сацыяльнага вопыту: нормаў, ідэалаў, каштоўнасцей, ладу жыцця. 

 Для характарыстыкі працэса сацыялізацыі асобы ў навуковай 
літаратуры выкарыстоўваюцца такія паняцці, як стадыі, сферы, этапы, 
узроўні, ступені, агенты сацыялізацыі, інстытуты сацыялізацыі. 

Для нас уяўляюць асобае значэнне наступныя моманты:  
-  асноўнымі стадыямі сацыялізацыі з’яўляюцца дзяцінства, падлеткавы 
ўзрост,  юнацтва, маладосць, сталасць; пенсійны ўзрост; 
- асноўнымі ступенямі сацыялізацыі для дадзеных ўзроставых груп 
з’яўляюцца: перайманне сацыяльнага вопыту, фарміраванне самасвядомасці, 
выбар прафесіі, самарэалізацыя і самасцьвярджэнне ў грамадстве, перадача 
набытага вопыту наступным пакаленням;  
- асноўнымі сферамі сацыялізацыі называюць сямью, школу, вытворчасць, 
калектыў аднагодкаў, дасугавую і вучэбную дзейнасць; сацыяльныя сеткі і 
платформы.   
- асноўнымі фактарамі сацыялізацыі выступаюць зносіны,  вучэбная і 
працоўная дзейнасць;  
- найважнейшым агентам сацыялізацыі з’яўляюцца сродкі масавай 
інфармацыі, інтернет, якія  пранікаюць ва ўсе сферы жыцця асобы. 
Даследаванні паказываюць, што для дзяцей, падлеткаў і юнацтва масавая 
інфармацыя як канал атрымання ведаў аб свеце стаіць на першым месцы;  
-  асноўнымі рычагамі сацыялізацыі лічацца унушэнне, перайманне, 
псіхічнае заражэнне, перакананне. Прычым гэтыя працэсы могуць быць 
паўнаценна здзейснены толькі “ва ўмовах эфекта даверу” (В.М.Бехцераў). 

Роля твораў друку і чытання ў сацыялізацыі. Асноўныя магчымасці 
бібліятэкі ў працэсе сацыялізацыі звязаны, перш за ўсё, з сацыялізуючым 
ўплывам выданняў, не толькі друкаваных, якія складаюць аснову фонду 
любой бібліятэкі, але і электронных, да якіх бібліятэка можа забяспечыць 
доступ. Не меньш важным з’яўляецца таксама характар узаемаадносін, што 
ўзнікаюць у працесе бібліятэчнага абслугоўвання. Нарэшце, вялікае значэнне 
маюць і чаканні карыстальнікаў, іх гатоўнасць успрыняць сацыялізуючае 
ўздзеянне бібліятэкі. 
 Даследаванні сведчаць, што па характару свайго ўплыву на асобу 
аўдыявізуальныя каналы і тэкставыя творы маюць істотныя разліччы. 
Даказана, што славесная знакавая сістэма (у адрозненні ад кінетычнай, 
музычнай, графічнай і інш.) мае найбольшую інфармацыйную ёмістасць. 
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Славесныя знакі  найбольш поўна перадаюць сэнс, і меньш, чым іншыя, 
залежаць ад індывідуальных асаблівасцяў і ўмоў успрымання. 
 Разам з тым, друкаваныя і электронныя тэксты маюць меньшую, у 
параўнанні з аўдыяканаламі, аўдыторыю. Акрамя таго, творы друку, асабліва 
кніга, прайграюць сродкам масавай інфармацыі ў аператыўнасці. Аднак, 
дадзеныя “недахопы” кампенсуюцца ступаенню абагульненасці, 
фундаментальнасці, глыбіні перадаваемай інфармацыі. 

Бібліятэчнае абслугоўванне і працэс сацыялізацыі. Сацыялізацыя 
асобы немагчыма без інфармацыі. Уплыў бібліятэкі і бібліятэчнага 
абслугоўвання на працэс сацыялізацыі карыстальнікаў ажыццяўляецца перш 
за ўсё праз прадастаўленне ім поўнай і даступнай інфармацыі. Не меньш 
важнай з’яўляецца дапамога ў асэнсаванні, засваенні, абмеркаванні ведаў, 
назапашаных чалавецтвам.  У сітуацыі, калі любая інфармацыя стала 
даступнай праз Інтэрнэт, дапамога ў яе асэнсаванні і засваенні становіцца 
асабліва актуальнай. Бібліятэка можа і павінна заняць дастойнае месца сярод 
сацыяльных інстытутаў, спрыяючых сацыялізацыі, менавіта праз аказанне 
дзейснай дапамогі карыстальніку на любой стадыі сацыялізацыі у 
крытычным засваенні і асэнсаванні інфармацыі, у стварэнні своеасаблівай 
сістэмы псіхалагічнай самаабароны ад дыстуктыўных інфармацыйных 
уплываў. 
  Інфармацыя выступае зараз стымулятарам змянення якасці жыцця. 
Валоданне інфармацыяй прыводзіць да своеасаблівай сацыяльнай 
дыферэнцыацыі: хто не валодае ёю – застаецца на перыферыі грамадства, без 
надзеі на лепшую будучыню.  

Асноўнымі напрамкамі  дзейнасці бібліятэк у галіне сацыялізацыі 
лічацца: садзейнічанне фарміраванню самасвядомасці; дапамога ў выбары 
прафесіі, яе засваенні і самарэалізацыі ў сваёй справе; дапамога ў вырашэнні 
праблем узаемадзеяння і міжасабовых адносін у сямьі і школе, працоўным 
калектыве; забеспячэнне інфармацыяй па праблемах правоў асобы і шляхах 
іх рэалізацыі. 

Асноўнымі працэсамі дзейнасці бібліятэкі ў дапамогу сацыялізацыі 
карыстальнікаў з’яўляюцца, на думку Ю.П.Меленцевай, наступныя: 

– бібліятэчнае абслугоўванне, якое разумеецца як працэс 
забеспячэння доступу да інфармацыі і задаволення патрэб карыстальнікаў. 
Працэс бібліятэчнага абслугоўвання ў мэтах сацыялізацыі носіць ярка 
выражаны суб’ект-суб’ектны характар, што ў поўнай меры адпавядае 
меркаванням даследчыкаў аб умовах эфектыўнасці дадзенага працэса. У 
межах гэтага працэса асобна выдзяляецца праблема фарміравання 
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інфармацыйнай культуры карыстальнікаў, якая і забяспечвае доступ да 
інфармацыі на асобасным узроўні. Толькі валоданне інфармацыйнай 
культурай гарантуе атрыманне патрэбнай інфармацыі, ў тым ліку і 
сацыялізуючай. Інфармацыйная культура асобы з’яўляецца тым рычагом, 
што павялічывае сацыялізуючы ўплыў бібліятэкі; 

– бібліятэчныя зносіны, працэс, які звязаны не толькі з патрэбнасцямі 
бібліятэчнай дзейнасці, але і з асобаснымі патрэбнасцямі карыстальнікаў, у 
тым ліку – і абумоўленымі праблемай сацыялізацыі. Як вядома, сфера зносін 
з’яўляецца адной з асноўных сфер сацыялізацыі, ў сувязі з гэтым, 
бібліятэчныя зносіны набываюць асобае значэнне. У аснове ўзаемаадносін 
суб’ектаў бібліятэчных зносін павінны быць этычныя нормы, як 
агульнаграмадзянскія, так і прафесійныя (з боку бібліятэкара). Іх 
саблюдзенне становіцца залогам эфектыўнасці сацыялізуючай дзейнасці 
бібліятэкі. 

Сярод умоў, якія забяспечываюць дасягненне мэтаў сацыялізуючай 
дзейнасці бібліятэкі выдзяляюцца ўнутраныя і знешнія. Да ўнутраных 
адносяцца: асэнсаванне і актывізацыя сацыялізуючых магчымасцяў фонду 
бібліятэкі і спосабаў яго выкарыстання; забеспячэнне суверэннасці і 
самакаштоўнасці асобы карыстальніка, яго права на індывідуальнасць 
развіцця, безумоўная павага да любога запыту карыстальніка, які садзейнічае 
яго сацыялізацыі; сацыялізуючыя магчымасці бібліятэкі як інстітута 
сацыялізацыі (транслятара сацыяльнага вопыту, арганізатара бібліятэчных 
зносін, а таксама крыніцы ведаў, якія садзейнічаюць паспяховай 
сацыялізацыі і інш.) 

Асноўнымі знешнімі ўмовамі дасягнення мэтаў сацыялізуючай 
дзейнасці бібліятэкі з’яўляюцца: распрацоўка маркетынгавай стратэгіі ў 
дачыненні да праблемы “Бібліятэка і сацыялізацыя карыстальнікаў”; 
каардынацыя дзейнасці бібліятэкі з іншымі сацыяльнымі інстытутамі 
(сямьёй, школай, СМІ, сацыяльнымі службамі, грамадскімі аб’яднаннямі); 

Апісаная мадэль дзейнасці бібліятэкі ў дапамогу сацыялізацыі 
карыстальнікаў дае дастаткова яснае ўяўленне аб яе ролі і месцы ў гэтым 
працэсе. 

Пытані да самакантролю: 
1. У чым заключаецца сацыякультурная і камунікатыўная дзейнасць сучаснай 
бібліятэкі? 
2. Што такое бібліятэчная педагогіка? У чым яе адметныя рысы? 
3. Што такое сацыялізацыя асобы? Чым яна адрозніваецца ад выхавання? 
4. Якую ролю адыгрывае бібліятэка ў працэсе сацыялізацыі? 
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5. Якія ўмовы спрыяюць дасягненню мэтаў сацыялізуючай дзейнасці 
бібліятэкі? 
 

Тэма 4. Нарматыўна-прававое забеспячэнне абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь 

 
1. Міжнародныя і нацыянальныя крыніцы стварэння нарматыўна-

прававой базы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк.  У працэсе 
абслугоўвання карыстальнікаў прававыя адносіны ўзнікаюць па наступным 
повадам: 
 забеспячэнне канстытуцыйнага права кожнага грамадзяніна на пошук і 

атрыманне інфармацыі; 
 канфідэнцыяльнасць чытання; 
 захаванне аўтарскага права ў працэсе абслугоўвання; 
 забеспячэнне бібліятэкай якасці прадастаўляемых паслуг; 
 адказнасць за невыкананне правіл карыстання бібліятэкай. 
Прававое рэгуляванне дзейнасці бібліятэк ажыццяўляецца на трох 

асноўных узроўнях. 
Узорўнямі прававога рэгулявання дзейнасці бібліятэк з’яўляюцца: 
 Дакументы міжнародных арганізацый (ААН, ЮНЭСКА, Савета 

Еўропы і інш.) у якіх прапісаны агульныя асновы развіцця сусветнага 
супольніцтва, у тым ліку і бібліятэк. 

 Дакументы міжнародных арганізацый па развіццю непасрэдна 
бібліятэчна-інфармацыйнай сферы. 

 Нацыянальныя дакументы, што вызначаюць як развіццё 
інфармацыйнай сферы, так і асноўныя прыярытэты абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк 

Дадзеная іерархічная структура знайшла адлюстраванне ў Артыкуле 4. 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культры, дзе падкрэсливаецца, што: 
1. Заканадаўства аб культуры грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь і складаецца з гэтага Кодэкса, іншых актаў заканааўства, 
Міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь. 
2. Калі міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь устаноўлены іншыя 
правілы, чым тыя, якія прадугледжаны гэтым Кодэксам, то прымяняюцца 
правілы міжнароднага дагавора 

Такім чынам, у Кодэксе падцвярджаецца главенства міжнародных 
дагавораў над нацыянальнымі заканадаўчымі актамі. 

На кожным з узроўняў прававога рэгулявання існуе шэраг дакументаў, 
якія служаць падмуркам для стварэння дакументаў ніжэйшага ўзроўня. 
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 Так, на першым узроўні вызначаюцца дакументы міжнародных 
арганізацый, у якіх прапісаны агульныя асновы развіцця сусветнага 
супольніцтва, у тым ліку і бібліятэк: 

- Агульная дэкларацыя правоў чалавека (прынятая Генеральнай асамблеяй 
ААН у 1948 г.) 

- Канвенцыя аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод (прынятая 
Саветам Еўропы ў 1950 г., апошняя рэдакцыя 1994 г.) 

- Еўрапейская культурная канвенцыя (прытятая Саветам Еўропы ў 1954 г.) 
- Дэкларацыя прынцыпаў міжнароднага культурнага супрацоўніцтва 

(прынятая ААН, камісіяй па пытаннях адукацыі, навукі і культуры, 1966 г.) 
- «Інфармацыйнае грамадства: выклік Еўропе. Палітычная дэларацыя» 

(прынята на арганізаванай Саветам Еўропы канферэнцыі ў Салоніках, 1997 
г.); 

- Праграма ЮНЕСКО «Інфармацыя для ўсіх» (2000 г.) 
Усе дадзеныя дакументы абапіраюцца на палаженні аб правах чалавека, 

годнасці асобы як на асноўную задачу, да вырашэнню якой павінны імкнуцца 
ўсе дзяржавы і народы. Асноўныя правы чалавека – свабода думкі, сумлення, 
рэлігіі і інфармацыі. 

На падставе вышэй адзначаных дакументаў створаны дакументы 
другога ўзроўня. Гэта – дакументы міжнародных арганізацый па 
развіццю непасрэдна бібліятэчна-інфармацыйнай сферы: 

- Маніфест ЮНЕСКО аб публічных бібліятэках (1994); 
- Рэкамендацыі па рэформе бібліятэчнага заканадаўства ў Цэнтральнай 

Еўропе (1994); 
- Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО аб школьных бібліятэках (1996); 
- Рэзалюцыя аб ролі бібліятэк у сучасным грамадстве (1998); 
- Кіруючыя прынцыпы бібліятэчнага заканадаўства і бібліятэчнай палітыкі 

ў Еўропе (1998); 
- Праект рэкамендацый па бібліятэчнаму заканоадаўству ў Еўропе 

(Страсбург, 1999 г.);  
- Капенгагенская дэкларацыя аб публічных бібліятэках» (1999 г.); 
- Заява аб бібліятэках і інтэлектуальнай свободзе» (1999 г.).; 
- Прафесійныя прыярытэты ІФЛА» (2000 г.);  
- Маніфест ІФЛА аб Інтэрнэце (2002). 
Трэці ўзровень прававога рэгулявання ўключае нацыянальныя 

дакументы, што вызначаюць як развіццё інфармацыйнай сферы, так і 
асноўныя прыярытэты абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
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Сістэма гэтых дакументаў мае ярка выражаную іерархічную структуру. 
Дадзеная іерархія выглядае наступным чынам: 
 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь; 
 Кодэксы Рэспублікі Беларусь; 
 Законы Рэспублікі Беларусь; 
 Нарматыўна-прававыя акты Прэзідэнта Рэстублікі Беларусь (дэкрэты, 

указы); 
 Нарматыўна-прававыя акты Урада Рэспублікі Беларусь (пастановы 

Савета міністраў РБ); 
 Нарматыўна-прававыя акты міністэрстваў, ведамстваў, камітэтаў; 
 Нарматыўна-прававыя акты органаў мясцовага кіравання і 

самакіравання; 
 Унутраныя акты бібліятэкі (лакальныя акты) 
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь З’яўляецца падмуркам для ўсіх 

прававых нормаў, у тым ліку, для ўсіх іншых законаў.  Яна мае 
найбольшую юрыдычную сілу і непасрэдна ўздзейнічае на змест іншых 
Кодэксаў і Законаў Рэспублікі Беларусь. 
 Кодэксы Рэспублікі Беларусь: Грамадзянскі кодэкс; Кодэкс аб працы; 
Налогавы кодэкс; Мытны кодэкс; Угалоўны кодэкс; Кодэкс аб адукацыі; 
Кодэкс  аб культуры. 
 Законы Рэспублікі Беларусь: Аб інфарматызацыі; Аб аўтарскім 
праве; Аб асновах дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыкі. 
 Кодэкс  Рэспублікі Беларусь аб культуры накіраваны на рэгуляванне 
грамадскіх адносін у сферы культуры, а таксама на ўстанаўленне прававых, 
арганізацыйных, эканамічных і сацыяльных асноў культурнай дзейнасці ў 
мэтах захавання і выкарыстання культурных каштоўнасцей, развіцця 
арганізацый культуры і забеспячэння агульнадаступнаці культурных даброт. 
 Бібліятэкам і прынцыпам іх існавання прысвечана глава 18. 
Бібліятэчная справа. Артыкул 131. Бібліятэчная справа. Асноўныя 
прынцыпы арганізацыі бібліятчнай справы 
1. Бібліятэчная справа – напрамак культурнай дзейнасці па стварэнні і 
развіцці бібліятэк, фарміраванні і апрацоўцы бібліятэчных фондаў, 
арганізаціі бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-бібліяграфічнага 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк, навукова-метадычным забеспячэнні 
дзейнасці бібліятэк. 
2. Асноўнымі прынцыпамі арганізацыі бібліятэчнай справы з’яўляюцца: 
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2.1. Рацыянальнае і аптымальнае размяшчэнне бібліятэк у адпаведнасці з 
дэмаграфічным складам насельніцтва і з улікам асаблівасцей развіцця 
асобных рэгіёнаў і галін вытворчасці. 
2.2. Узаемадзеянне бібліятэк і узаемавыкарыстанне іх інфармацыйных 
рэсурсаў. 
2.3. Дзяржаўна-грамадскі характар кіравання бібліятэчнай справай. 
 Рэалізацыя дадзеных прынцыпаў арганізацыі бібліятэчнай справы 
забяспечвае саму магчымасць якаснага і шматбаковага абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 

Асноўныя задачы і прынцыпы дзейнасці бібліятэк у абслугоўванні 
прапісаны ў  Артыкуле 134. Гэта:    
1.3. забеспячэнне бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-
бібліяграфічнага абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк; 
1.4 правядзенне культурна-асветніцкай работы, накіраванай на садзейнічанне 
культурнаму развіццю карыстальнікаў бібліятэк. 

Прававому рэгуляванню ўзаемадзеяння бібліятэкі з карыстальнікам 
прысвечаны Артыкул 137. Правы і абавязкі бібліятэк. 2. Бібліятэкі 
абавязаны: 
2.1. садзейнічаць забеспячэнню  правоў карыстальнікаў бібліятэк, 
забяспечаных гэтым Кодэксам; 
2.2. абслугоўваць карыстальнікаў бібліятэк ў адпаведнасці са сваімі статутамі 
(палажэннямі) і правіламі карыстання бібліятэкай; 
2.3. не выкарыстоўваць звесткі аб карыстальніках бібліятэкі і іх запытах у 
іншых мэтах, акрамя навуковых і бібліятэчных; 
2.4. садзнейнічаць доступу карыстальнікаў бібліятэкі да сусветных баз 
даных; 
2.5. пры прадастаўленні карыстальнікам бібліятэк актуальнай прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беарусь забяспечыць магчымасць доступу да 
эталоннай прававой інфармацыі. 
 Варта звярнуць увагу на пункт 2.3, які забяспечвае 
канфідэнцыяльнасць чытання. Пункт 2.4 падкрэслівае ролю бібліятэк ў 
забеспячэнні доступу да сусветнай інфармацыйнай прасторы. Яны 
прызваны стаць своеасаблівым парталам, з дапаомгай якога карыстальнік 
здольны атрымаць любую інфармацыю, назапашаную чалавецтвам. У пункце 
2.5 пазначаецца месца біблітэк у сістэме прававой інфармацыі. 

Абслугоўванню карыстальнікаў праз міжбібліятэчны абанемент 
прысвечаны артыкул 148. Міжбібліятэчны абанемент. Нацыянальная 
сістэма міжбібліятэчнага абанемента 
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1. Міжбібліятэчны абанемент – форма бібліятэчнага абслгоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк, заснаваная на ўзаемавыкарыстанні інфармацыйных 
рэсурсаў і даведачна-бібліяграфічнага апарату шляхам прадастаўлення 
карыстальнікам бібліятэк арыгіналаў дакументаў або іх копій, атрыманых ад 
іншай бібліятэкі. 
2. Нацыянальная сістэма міжбібліятэчнага абанемента – форма 
ўзаемадзеяння бібліятэк, заснаваная на ўзаемавыкарыстанні інфармацыйных 
рэсурсаў і даведачна-бібліяграфічнага апарату бібліятэк. 
3. Нацыянальная сістэма міжбібліятэчнага абанемента аб’ядноўвае бібліятэкі 
незалежна ад іх заснавальніка, аб’ёмаў, складу і структуры іх бібліятэчных 
фондаў, арганізацыйна-тэхналагічных асаблівасцей дзейнасці бібліятэк, 
ствараецца ў мэтах забеспячэння бесперашкоднага прадастаўлення 
карыстальнікам бібліятэчных дакументаў з бібліятэчных фондаў і будуецца 
на  
ўзаемавыгадным дабраахвотным супрацоўніцтве. 
4. У нацыянальнай сістэме міжбібліятэчнага абанемента выдзяляюць 
галіновыя і ўніверсальныя цэнтры міжбібліятэчнага абанемента, якія 
забяспечваюць аптымальны рэжым яе функцыянавання і рацыянальнага 
выкарыстання бібліятэчных фондаў. 
        Да галіновых цэнтраў міжбібліятэчнага абанемента адносяцца 
спецыяльныя бібліятэкі, якія з’яўляюцца метадычнымі і каардынацыйнымі 
цэнтрамі рэспубліканскага ўзроўню. Універсальнымі цэнтрамі 
міжбібліятэчнага абанемента з’яўляюцца абласныя публічныя бібліятэкі. 
5. Абслугоўванне па міжбібліятэчным абанеменце вядзецца на падставе 
дагавораў (пагадненняў) паміж бібліятэкамі, якія з’яўляюцца юрыдычнымі 
асобамі, і (або) юрыдычнымі асобамі, падраздзяленнем якіх з’яўляецца 
бібліятэка, або пісьмаў. 
6. Карыстальнкі бібліятэк не абмежаваны ў выбары бібліятэкі для 
накіравання заказаў на дастаўку дакументаў. Дастаўка дакументаў 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі карыстання той бібліятэкай, у 
бібліятэчным фондзе якой знаходзіцца дакумент. 
7. Заказ па міжбібліятэчным абанеменце афармляецца на бланку-заказе, які 
накіроўваецца па любых каналах сувязі (пошта, электронная пошта і інш.) 
Бланк-заказ запаўняецца на кожны асобны дакумент разборліва, без 
адвольных скарачэнняў, з указаннем усіх рэквізітаў, якія прадугледжаны 
бланкам-заказам. 
     Форма бланка-заказа ўстанаўліваецца Міністэрствам культуры. 
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 Як бачым, у дадзеным артыкуле прыводзіцца вызначэнне паняцця 
“міжбібліятэчны абанемент”, даецца характарыстыка нацыянальнай 
сістэмы міжбібліятэчнага абанемента, умовы яе функцыянавання і правілы 
карыстання дадзенай сістэмай. 
 Правы і абавязкі карыстальнікаў бібліятэк прапісаны ў артыкуле 150. 
Карыстальнікі бібліятэк. Правы і абавязкі карыстальнікаў бібліятэк 
1. Юрыдычныя асобы, грамадзяне, у тым ліку індывідуальныя 
прадпрымальнікі, якім аказваюцца паслугі бібліятэк, з’яўляюцца іх 
карыстальнікамі. 
     Парадак карыстання бібліятэкай, пералік асноўных паслуг і ўмовы іх 
аказання ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам, статутам 
(палажэннем) бібліятэкі і правіламі карыстання бібліятэкай. 
2. Карыстальнікі бібліятэк маюць права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і 
даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне згодна з іх патрэбнасцямі і 
інтарэсамі. 
3. Права на бібліятэчнае, інформацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае 
абслугоўванне забяспечваецца шляхам: 
3.1. стварэння розных відаў бібліятэк; 
3.2. садзейнічання доступу да нацыянальных і сусветных баз даных; 
3.3 арганізацыі міжбібліятэчнга абанемента; 
3.4. электроннай дастаўкі дакументаў; 
3.5. арганізацыі бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-бібліяграфічнага 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк па месцы жыхарства (знаходжання), 
працы (службы), вучобы, адпачынку;  
3.6. выкарыстання нестацыянарных форм абслугоўвання; 
3.7. стварэння і функцыянавання на базе публічных бібліятэк публічных 
цэнтраў прававой інфармацыі; 
4. Карыстальнікі дзяржаўных бібліятэк маюць права: 
4.1. бясплатна атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе и змесце 
бібліятэчных фондаў; 
4.2. бясплатна атрымліваць кансультацыйную дапамогу  ў пошуку крыніц 
інфармацыі; 
4.3. бясплатна атрымліваць для часовага карыстання дакументы з 
бібліятэчных фондаў; 
4.4. атрымліваць достп да інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі; 
4.5. атрымліваць дакументы або іх копіі па міжбібліятэчным абанеменце; 
4.6. прымаць удзел у культурных мерапрыемствах, якія праводзяцца 
бібліятэкамі; 
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4.7. выкарыстоўваць у зонах абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 
тэхнічныя сродкі на аўтаномным сілкаванні без гукавых сігналаў, за 
выключэннем капіравальных прыбораў (сканераў, аўдыя- фота- і 
відэаапаратуры) мабільных тэлефонаў і іншых тэхнічных сродкаў у мэтах 
фота- і відэаздымкі дакументаў з бібліятэчных фондаў; 
4.8. карыстацца паслугамі бібліятэк, у тым ліку платнымі; 
4.9. іншыя правы ў адпаведнасці з актамі заканадаўства 
5. Асобы з аслабленым зрокам і асобы, пазбаўленыя зроку 
маюць права на атрыманне дакументаў на спецыяльных матэрыяльных 
носьбітах інформацыі. 
6. Інваліды і іншыя фізічна аслабленыя асобы 
маюць пераважнае права атрымліваць дакументы з бібліятэчных фондаў 
публічных бібліятэк праз нестацыянарныя формы абслугоўвання 
7. Карыстальнікі бібліятэк 
маюць права ўдзельнічаць у дзейнасці папячыцельскіх саветеў, аб’яднанняў 
карыстальнікаў бібліятэк. 
8. Незаконная дзейнасць (бяздзейнасць) службовых асоб бібліятэк, 
якія абмяжоўваюць правы карыстальнікаў бібліятэк, могуць быць 
абскарджаны ў вышэйстаячую арганізацыю, кіраўніку юрыдычнай асобы, 
падраздзяленнем якой з’яўляецца бібліятэка, і (або) у суд.  
9. Карыстальнікі бібліятэк абавзаны: 
9.1. выконваць правілы карыстання бібліятэкай; 
9.2. беражліва адносіцца да бібліятэчных фондаў; 
9.3. ва ўстаноўленыя бібліятэкай тэрміны вяртаць дакументы, атрыманыя з 
бібліятэчных фондаў; 
9.4. праходзіць перарэгістрацыю карыстальнікаў бібліятэк у тэрмін і ў 
адпаведнасці з парадкам рэгістрацыі; 
9.5. пры атрыманні дакументаў з дэфектамі паведаміць аб гэтым 
бібліятэчных работнікаў; 
9.6. выконваць іншыя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі; 
10. Доступ да дакуменаў з бібліятэчных фондаў і інфармацыйных 
рэсурсаў 
можа быць абмежаваны ў выпадках, праугледжаных заканадаўчымі актамі 
11. Карыстальнікам бібліятэк забараняецца: 
11.1. наведваць бібліятэку ў стане алкагольнага ап’янення, або ў стане, 
выкліканым ужываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 
аналагаў, таксічных, або іншых адурманіваючых рэчываў; 
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11.2. уваходзіць у бібліятэку з жывёламі, за выключэннем карыстальнікаў 
бібліятэк – асоб з аслабленм зрокам і асоб, якія страцілі зрок, у 
суправаджэнні сабакі-павадыра; 
11.3. уносіць у бібліятэку друкаваныя выданні, колючыя і рэжучыя 
прадметы, калі іншае не пралугледжана правіламі карыстння бібліятэкай; 
11.4. выносіць дакументы з памяшкання бібліятэкі без запісу ў формах уліку, 
устаноўленых бібліятэкай; 
11.5. уносіць і выкарыстоўваць капіравальныя прыборы (сканеры, аўдыя- 
фота- і відэаапаратуру), мабільныя тэлефоны і іншыя тэхнічныя срокі ў мэтах 
фота- і відэаздымкі дакументаў з бібліятэчных фондаў; 
11.6. перадаваць чытацкі білет іншым асобам, або карыстацца чытацкім 
білетам іншай асобы. 
12. У выпадку страты, пашкоджання дакументаў з бібліятэчных фондаў 
карыстальнікі бібліятэк замяняюць іх ідэнтычнымі, раўнацэннымі 
дакументамі. Пры адсутнасці магчымасці замены дакументаў карыстальнікі 
бібліятэк кампенсуюць іх кошт у адпаведнасці з грамадзянскім 
заканадаўствам. 
13. Карыстальнікам бібліятэк, якія парушылі тэрмін вяртання 
дакументаў, да моманту вяртання гэтых дакументаў выдача новых 
дакументаў не ажыццяўляецца 

Вось асноўныя палажэнні Кодэкса аб кльтуры, якія, так, ці інакш, 
тычацца абслугоўвання карыстальнікаў і рэгулююць узаемаадносіны паміж 
карыстальнікам і бібліятэкай у масштабах краіны.  

У мсштабах канкрэтнай бібліятэкі ўзаемаадносіны паміж 
бібліятэкарам і карыстальнікам рэгулююцца ўнутранымі (лакальнымі) 
актамі. Гэта: правілы карыстання бібліятэкай, палажэнні аб аддзелах, у 
якіх ажыццяўляецца абслугоўванне, палажэнні аб службовых абавязках 
супрацоўнікаў, загады, інструкцыі і г.д. 

Пытанні да самакантролю: 
1. Паводле якіх повадаў узнікаюць прававыя адносіны ў працэсе 

абслугоўвання карыстальнікаў? 
2. Назавіце ўзорўні прававога рэгулявання дзейнасці бібліятэк. 
3. У якіх дакументах міжнародных арганізацый прапісаны агульныя 

асновы развіцця бібліятэк? 
4. Якія нацыянальныя дакументы вызначаюць як развіццё 

інфармацыйнай сферы, так і асноўныя прыярытэты абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк? 
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5. Якія артыкулы Кодэкса аб культуры маюць непасрэднае дачыненне 
да абслугоўвання карыстальнікаў бібліятк? 

6. Якія унутраныя акты бібліятэкі (лакальныя акты) накіраваны на 
рэгуляванне ўзаемадзеяння бібліятэкара з карыстальнікам у абслугоўванні? 

 
 

РАЗДЗЕЛ 2. ВЫВУЧЭННЕ КАРЫСТАЛЬНІКА БІБЛІЯТЭКІ ЯК 
СУБ’ЕКТА АБСЛУГОЎВАННЯ 

 
Тэма 5. Вопыт вывучэння карыстальнікаў бібліятэк у Рэспубліцы 

Беларусь і іншых краінах 
 

Вывучэнне карыстальнікаў бібліятэк, іх інтарэсаў, запытаў, ступені 
задаволенасці бібліятэкай – адна з прыярытэтных задач абслугоўвання. 
Вырашэнню дадзенай задачы спрыяюць даследаванні ў галіне сацыялогіі 
чытання і бібліятэчнай сацыялогіі.  

У Беларусі сацыялогія чытання ў яе сучасным выглядзе пачала плённа 
развівацца з 1960-х гадоў у межах агульнасаюзных даследаванняў па 
праблеме “Кніга і чытанне ў жыцці савецкага грамадства”.  

Праект быў задуманы як планамернае вывучэнне чытання і чытацкіх 
арыентацый розных сацыяльных груп. Першым стала даследаванне “Савецкі 
чытач” (1965-1967 гг.). Быў ахоплены шэраг асноўных сацыяльна-
прафесійных і сацыяльна-дэмаграфічных катэгорый чытачоў. Матэрыялы па 
Беларусі, выкарыстоўваліся тут у агульным кантэксце, аўтары нават не 
ставілі перад сабою мэты паказаць нацыянальную спецыфіку чытання ў 
асобных частках неабсяжнай краіны, але ўдзел у зборы першаснай 
сацыялагічнай інфармацыі аказаў станоўчы ўплыў на беларускіх 
даследчыкаў.  

Даследаванне “Кніга і чытанне ў жыцці невялікіх гарадоў” (1969-1972 
г.г.), было накіравана на вывучэнне чытання жыхароў невялікіх гарадоў 
РСФСР і наогул не мела дачынення да Беларусі. Але арыгінальная методыка, 
распрацаваная даследчыкамі, магла быць выкарыстана і ва ўмовах нашай 
рэспублікі, а многія вынікі даследавання аказалі  ўплыў на развіццё 
бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Беларуси.  

Наступным этапам у станаўленні сацыялогіі чытання стала 
даследаванне “Кніга і чытанне ў жыцці савецкага сяла” (1973–1975 гг.), у 
якім беларускія вучоныя прынялі самы актыўны ўдзел. Вынікі шырока 
публікаваліся ў артыкулах на агульнасаюзным узроўні, знайшлі 
адлюстраванне ў манаграфіі “Сацыяльна-культурныя пераўтварэнні на 
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вёсцы”. Была абаронена кандыдацкая дысертацыя К.С. Санько, які тады 
з’яўляўся загадчыкам навукова-даследчага аддзелу Дзяржаўнай бібліятэкі 
БССР ім. У.І.Леніна (ДБЛ). Многія думкі гэтага аўтара аб абслугоўванні 
кнігай жыхароў сяла  і сёння не страцілі сваёй каштоўнасці.  

Пад пэўным уплывам праграмы і методыкі агульнасаюзнага 
даследавання чытання рабочых, якое праводзіла Дзяржаўная бібліятэка 
СССР імя У.І. Леніна, знаходіцца і наступная праца беларускіх сацыёлагаў 
“Кніга і чытанне ў жыцці моладзі ўдарных камсамольскіх будоўляў 
Беларусі”. Даследаванне праводзілася ў 1984 годзе. На жаль, яго вынікі не 
атрымалі шырокага распаўсюджвання сярод бібліятэчнай грамадскасці.  

Па шэрагу аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын амаль што  да пачатку 
1990-х гадоў буйнамасштабных сацыялагічных даследаванняў чытання на 
Беларусі не было. Аб'ектыўныя прычыны звязаныя з тымі крызіснымі з'явамі, 
якія адбываліся ў савецкай сацыялогіі, як і ва ўсім грамадстве. Суб'ектыўныя 
прычыны былі абумоўлены адсутнасцю статуса навуковай установы ў ДБЛ, 
што не спрыяла замацаванню кваліфікаваных кадраў.  

Ня гледзячы на адмоўныя тэндэнцыі, у рэспубліцы праводзіліся 
лакальныя даследаванні прыкладнога характару. Так, аддзелам 
абслугоўвання ДБЛ ў 1988 годзе было праведзена “Даследаванне запытаў 
чытачоў-студэнтаў І-П курсаў ВНУ”, а таксама паштовае апытанне чытачоў, 
якія не прайшлі перарэгістрацыю ў 1989 годзе, на тэму: “Чаму Вы пакінулі 
нашу бібліятэку?” Вынікі гэтых работ яшчэ раз падцвердзілі неабходнасць 
павышэння сацыялагічнай культуры даследаванняў, а таксама актуальнасць 
вывучэння чытачоў не толькі ў асобнай бібліятэцы, але і ў межах усёй 
рэспублікі. 

Новым этапам у развіцці сацыялогіі чытання з’явілася стварэнне 
сацыялагічнай службы пры ДБЛ з удзелам у ёй прафесійных сацыёлагаў. У 
1990-1991-х гадах у рэспубліцы адбыліся два буйныя даследаванні: 
“Дэмаграфічная сітуацыя і інфармацыйныя патрэбы насельніцтва ў зонах 
абслугоўвання бібліятэк з лікам чытачоў да 200 чалавек” і “Чытач масавай 
бібліятэкі”. Першае – падрыхтавана навукова-метадычным аддзелам, другое 
– сацыялагічнай групай.  

У 1991 годзе абодвы гэтых калектывы былі аб’яднаны ў аддзел 
бібліятэказнаўства, які і з’яўляецца ў сучасны момант цэнтрам вывучэння 
чытання ў Рэспубліцы Беларусь. Існаванне сацыялагічнай групы пры аддзеле 
бібліятэказнаўства дазволіла забяспечыць даследаванні адзінай методыкай, 
сучасным навуковым інструментарыем і аўтаматызаванай сістэмай апрацоўкі 
першаснай сацыялагічнай інфармацыі, што значна павысіла навуковы 
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ўзровень, ўзмацніла абгрунтаванасць вывадаў і прапаноў. У даследаваннях 
праяўляецца арганічнае спалучэнне сацыялагічных, бібліятэказнаўчых і 
культуралагічных задач. Вывучаліся не толькі пытанні аб фондах, 
бібліятэчным абслугоўванні, адносінах чытачоў да бібліятэкі, але і  яе месца 
ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння грамадства, роля ва ўзаемадзеянні 
навуковых бібліятэк горада, стварэнні карпаратыўных сістэм і сетак.  

У 1992-1993 г.г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі (НББ) ажыццяўляе 
шматбаковае даследаванне “Чытач навуковай бібліятэкі і праблемы 
ўдасканалення яго абслугоўвання”, у якім прымаюць удзел буйныя бібліятэкі 
г. Мінска. Асноўнай мэтаю стала распрацоўка навукова абгрунтаванай 
сістэмы якаснага інфармацыйна-бібліятэчнага абслугоўвання ў складаных 
сацыяльна-эканамічных умовах. Прааналізаваны комплекс узаемаадносін 
чытача і бібліятэкі, паказана структура і дынаміка чытацкай аўдыторыі, 
месца НББ сярод іншых навуковых бібліятэк горада. Падрыхтаваны 
прапановы, накіраваныя на перагляд структуры бібліятэкі з улікам зменаў у 
складзе чытацкай аўдыторыі і характары чытацкіх паводзін.  

Бібліятэка пачала стварэнне прынцыпова новага даведачна-пошукавага 
апарату на базе аўтаматызацыі. Вынікі даследавання паўплывалі на 
фарміраванне новай стратэгіі развіцця НББ, распрацоўку комплекснай 
праграмы ўзаемадзеяння бібліятэк рэспублікі.  

Праз дзесяць год, на пачатку 2001 г., было праведзена паўторнае 
даследаванне “Чытач НББ: пошук шляхоў аптымізацыі абслугоўвання”. У ім 
зроблена спроба вырашыць праблему адпаведнасці сістэмы абслугоўвання 
бібліятэкі ўзроўню патрабаванняў да яе з боку чытачоў, што стала падставай 
для прыняцця кіруючых рашэнняў па рэструктурызацыі сістэмы чытальных 
залаў і падсобных фондаў бібліятэкі, усяго бібліятэчнага асяроддзя.  

У мэтах аптымізацыі намаганняў бібліятэк па павышэнню 
інфармацыйнай культуры карыстальнікаў Нацыянальная бібліятэека Беларусі 
ў 2011-12 гадах правяла рэспубліканская даследаванне “Інфармацыйныя 
паводзіны карыстальнікаў бібліятэк Беларусі”. Вынікі нэтага даследавання 
садзейнічаюць вызначэнню стратэгічных накірункаў развіцця бібліятэчна-
інфармацыйнага абслугоўвання ў межах усёй краіны.  

Як бачым, даследаванні чытацкай аўдыторыі НББ проводзяцца 
рэгуярна і маюць характар маніторынга, што дазваляе быць у курсе тых 
зменаў, што адбываюцца ў чытанні і чытакіх паводзінах карстальнікаў і 
аператўна на іх рэагаваць.  

З цягам часу НББ пераўтванылася ў своеасаблівую навуковую 
лабараторыю, дзе ажыццяўляюцца разнастайныя даследчыя праекты, 
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накіраваныя як на вырашэнне праблем абслугоўвання карыстальнікаў і 
фарміравання фондаў самой бібліятэкі, так і на пошук шляхоў рацыянальнага 
развіцця сістэмы бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання насельніцтва ў 
масштабах усёй краіны. Даследаванні садзейнічаюць вырашэнню шэрагу 
глабальных праблем, якія маюць дачыненне да любой публічнай бібліятэкі – 
яны ствараюць той метадалагічны і метадычны падмурак, без якога 
немагчыма плённае развіццё бібліятэчнай сацыялогіі.  

Бібліятэкары “нізавых” бібліятэк, якія трапілі ў выбарку, набываюць 
каштоўны вопыт правядзення масавых апытанняў, назіранняў, аналізу 
дакументаў, авалодваюць даследчай культурай, што спрыяе павышэнню 
якасці і эфектыўнасці вывучэння чытацкай аўдыторыі. Прыкладам такога 
роду даследавання стаў праект «Структура і дынаміка дзіцячага чытання» 
(1996 г.). Яго значэнне ў тым, што атрыманыя вынікі дазволілі адказаць на 
пытанне: што чытаюць і што будуць чытаць беларуския дзеці напрыканцы 
ХХ пачатку ХХ1 стагоддзя. Даследаванне прадстаўляе бясспрэчную 
каштоўнасць не толькі для маладой навукі – бібліятэчнай сацыялогіі, але і 
для бібліятэчна-інфармацыйнага маркетынгу.  

Арыгінальныя методыкі збору першаснага сацыялагічнага матэрыялу, 
вызначэння выбарачнай сукупнасці ў масштабах усёй краіны насілі 
эксперыментальны, наватарскі характар і послужылі справе далейшага 
павышэння даследчай культуры бібліятэкараў, узбагацілі інструментарый і 
метадычнае забеспячэнне даследаванняў. 

Асобая ўвага надаецца праблемам публічных бібліятэк рэспублікі, 
перспектыўным напрамкам іх работы – фарміраванню інфармацыйных 
рэсурсаў і інфарматызацыі. Гэтаму прысвячаліся канферэнцыі, семінары, 
калегіі Міністэрства культуры, была праведзена пашпартызацыя публічных 
бібліятэк. Роля і месца публічнай бібліятэкі ў грамадстве сталі прадметам 
даследавання «Публічныя бібліятэкі Беларусі ў сацыякультурным асяроддзі 
рэгіёна». Працэс збору інфармацыі завершаны ў 2001 годзе. Разглядалісь 
праблемы ўзаемадзеяння публічнай бібліятэкі з карыстальнікамі ў 
сацыякультурным асяроддзі регіёна, іміджу бібліятэкі, запатрабаванасць яе 
паслуг, наведвальнасць, тэмы і напрамкі чытання, сацыяльна-дэмаграфічныя 
характарыстыкі чытацкай аўдыторыі. Даследаванне з’яўляецца сродкам 
інфармацыйнага забеспячэння стварэння нарматыўнай мадэлі развіцця 
публічных бібліятэк. 

У межах “Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця сяла на 2005 – 
2010 гг.” было праведзна даследаванне “Інфармацыйныя патрэбнасці 
насельніцтва аграгарадкоў” (2006 – 2007 гг.). Даследаванне было накіравана 
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на паляпшэнне работы бібліятэк аграгарадкоў. Вывучаліся інфармацыйныя 
патрэбнасці карыстальнікаў бібліятэк. Высвятляліся прычыны, па якіх людзі 
не карыстаюцца паслугамі бібліятэкі. Высвятлялась адпаведнась прафсійнага 
ўзроўню бібліятэкараў сучасным пратрабаванням.  

У выніку даследавання была створана мадэль інфармацыйных 
рэсурсаў, найбольш запатрабаваных жыхарамі аграгарадкоў. Складзены спіс 
папуярных аўтараў, назваў часопісаў, газет у мэтах рацыянальнага 
камплектавання фондаў бібліятэк аграгарадкоў. Выпрацаваны рэкамендацыі 
па матэрыяльна-тэхнічнаму  забеспячэнню бібліятэк, вызначаны тэмы да 
павышэння кваліфікацыі бібліятэкараў. Вынікі даследавання адлюстраваны ў 
электронным выданні. 

У 2009 – 2010 гг. адбываецца  новае даследаванне дзіцячага чытання. 
Па яго вынікам выдадзена кніга: “Сучасны стан і тэндэнцыі развіцця діцячага 
чытання Рэспубліцы Беларусь” (2011 г.). Вывучалісь: сучасны стан чытання 
дзяцей і падлеткаў, роля сям’і ў падтрымцы і развіцці дзіцячага чытання, 
меркаванні экспертаў аб стане дзіцячага чытання.Даследчыкі прыйшлі да 
высновы аб неабходнасці стварэння дазяржаўнай праграмы падтрымкі і 
развіцця чытання. 

Масштабныя даследаванні далі імпульс для правядзення лакальных 
даследаванняў як у самой НББ, так і ў навуковых галіновых бібліятэках. 
Даследчыя праекты былі накіраваны на вывучэнне інфармацыйнага 
патэнцыялу і выкарыстання падсобных фондаў чытальных залаў, чытацкага 
попыту на замежную перыёдыку, камплектаванне і ўзмацненне статусу 
абменных і рэзерўных фондаў, запытаў карыстальнікаў МБА, патрэб у 
даведачна-бібліяграфічным абслугоўванні.  

Такім чынам, даследчая дзейнасць НББ, як у самой  бібліятэцы, так і па 
за яе межамі, характарызуецца дамініраваннем прыкладных праектаў, 
прадметам якіх з’яўляюцца асобныя аспекты функцыянавання публічных 
бібліятэк як сацыяльных інстытутаў інфармацыйна-дакументнай сферы, 
пэўныя сегменты іх карыстальнікаў. 

Важнейшым фактарам, які пабуджае праводзіць даследаваннні, 
з’яўляецца патрэба галіны ў інфармацыі, неабходнай для эффектыўнага 
кіравання якасцю бібліятэчна-інфармаццыйнага абслугоўвання. Змены, што 
адбываюцца ў палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай і культурнай сферах, 
параджаюць шмат негатыўных тэндэнцый у развіцці бібліятэчнай справы. 
З’яўляецца неабходнасць у вызваленні ад стэрыятыпаў, тыповых формаў 
паводзін, пошуку нятрывіяльных механізмаў аднаўлення ва ўмовах 
зменлівага асяроддзя.  
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У даследаваннях сацыёлагаў НББ выразна вызначыліся два накірункі: 
першы – звязаны з работай на рэспубліку, на далейшае развіццё сеткі 
публічных бібліятэк, другі – улічвае патрэбы самой НББ. Даследаванні, 
арыентаваныя на рэспубліку, з’яўляюцца неабходным інструментам 
прывядзення дзейнасці бібліятэк у адпаведнасць з дынамічнымі працэсамі, 
што адбываюцца ў грамадстве.  

Гэта такія праекты, як “Чытач масавай публічнай бібліятэкі”, “Чытач 
навуковай бібліятэкі і шляхі ўдасканалення яго абслугоўвання”, 
“Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання нацыянальных меншасцяў у 
бібліятэках Беларусі”, “Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання жыхароў 
маланаселеных пунктаў”, “Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў 
Рэспубліцы Беларусь”, “Бібліятэка ў сацыякультурным асяроддзі рэгіёна”, 
“Бібліятэкі аграгарадкоў”, “Сучасны стан і тэндэнцыі развіцця дзіцячага 
чытання ў Рэспубліцы Беларусь”. 

Акрамя НББ, даследаваннямі чытання займаюцца: Фундаментальная 
біблітэка Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Кніжная палата 
Рэспублікі Беларусь, кафедры БДУ культуры і мастацтваў, абласныя 
бібліятэкі, ЦБС, шэраг іншых устаноў, звязаных з кнігавыдавецтвам і 
кнігараспаўсюджаннем.  

Аўдыторыю сродкаў масавай інфармацыі сістэматычна вывучаюць 
сацыёлагі факультэта сацыяльных навук БДУ, дзе існуе кафедра інфармацыі і 
камунікацыі. У 2013 годзе там была абаронена кандыдацкая дысертацыя А.А. 
Шыраканавай “Навуковая камунікацыя ў інфармацыйным грамадстве: 
сацыялагічны аналіз”. У ёй, у прыватнасці, ідзе гаворка і аб ролі і месцы 
навуковых бібліятэк у інфармацыйным забеспячэнні навукоўцаў, 
адзначаецца, што іх актыўнае выкарыстанне залежыць ад   наяўнасці 
даступных сервісаў, адпавядаючых новай ролі навуковых бібліятэк як 
парталаў глабальнай электроннай бібліятэкі.  

Такім чынам можна адзначыць існаванне трох узроўняў сацыялагічных 
даследаванняў чытання на Беларусі: 

1. Узровень лакальных даследаванняў, якія праводзяцца асобнымі 
бібліятэкамі, альбо аддзеламі абслугоўвання буйных навуковых бібліятэк. 
Даследаванні гэтага ўзроўню накіраваны на вырашэнне практычных, 
прыкладных задач і маюць сваёю мэтаю абгрунтаваць неабходнасць 
прыняцця канкрэтных мер па ўдасканаленні бібліятэчнага абслугоўвання 
карыстальнікаў у адпаведнай бібліятэцы. 

2. Узровень міжбібліятэчных рэгіянальных даследаванняў па 
рэпрэзентатыўнай выбарцы на базе бібліятэк аднаго тыпу. Даследаванням 
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уласцівыя наступныя рысы: спалучэнне вырашэння прыкладных задач з 
пастановай пытаннаў, закранаючых праблему ўзаемадзеяння і ўзаемасувязі 
розных бібліятэк, распрацоўка праблемы ролі і месца бібліятэк у грамадстве. 

3. Узровень міжнародных даследаванняў. Іх асаблівасцю можна назваць 
адзіную методыку, шырокі спектр сацыяльна значных проблем, навуковую 
абгрунтаванасць падыходаў да вывучэння чытача і чытання. 

Сацыялогія чытання на Беларусі ўжо прайшла перыяд станаўлення і можа 
вырашаць не толькі вузка практычныя, прыкладныя, але і буйныя 
сацыяльныя задачы, спрыяючыя развіццю бібліятэчнага абслугоўвання 
карыстальнікаў. 

 
Пытанні да самакантролю 

1. Якім чынам паўплываў на развіццё беларускай сацыялогіі чытання ўдзел 
даследчыкаў у агульнасаюзных праектах падчас існавання СССР? 

2. Якое значэнне мела стварэнне сацылагічнай службы пры Дзяржаўнай 
біблітэцы БССР імя У.І Леніна? 

3. Якія масштабныя даследаванні былі праведзены на пачатку 1990-х гг.? 
4. Назавіце найбольш значныя даследчыя праекты НББ. 
5. Якія ўстановы і арганізацыі, акрамя НББ, праводзяць сацыялагічныя 

даследаванні чытання? 
 

Тэма 6. Арганізацыя і методыка вывучэння чытання і чытацкіх паводзін 
у бібліятэках рознага тыпу 

Вывучэнне чытачоў можа прынесці істотныя вынікі толькі пры ўмове, 
калі ўвесь ход даследвання строга падпарадкаваны навуковым 
патрабаванням. Выкарыстанне недабраякаснай інфармацыі не толькі не 
прынясе карысці бібліятэкарам і чытачам, але і можа аказаць адваротны 
ўплыў. Сацыялагічнае даследванне пачынаецца не з састаўлення анкеты, як 
гэта часта адбываецца на практыцы. Сацыялагічнае даследванне чытання – 
гэта шэраг лагічна паслядоўных аперацый, арганічна звязаных паміж сабой 
агульнай мэтаю: неабходнасцю атрымання даставерных дадзеных аб 
вывучаемым працэсе альбо з’яве. 

Усе гэтыя мерапрыемствы аб’ядноўваюцца ў адзіную сістэму галоўным 
сацыялагічным дакументам – праграмай даследвання. Пабудова праграмы – 
гэта выкладанне логікі і метадаў аналізу аб’екта даследвання ў адпаведнасці з 
вырашаемымі задачамі.  

Праграма сацыялагічнага даследвання ўключае наступныя асноўныя 
элементы: метадалагічны раздзел: вызначэнне праблемы, аб’екта і прадмета 
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даследвання, вылучэнне мэты і задач даследвання, інтэрпрэтацыя асноўных 
паняццяў, сістэмны аналіз аб’екта даследвання, стварэнне рабочых гіпотэз; 
працэдурны раздзел: прынцыповы (стратэгічны) план даследвання, 
абгрунтаванне сістэмы выбаркі адзінак назірання, распрацоўка 
інструментарыя даследавання, пералік асноўных працэдур збору і аналізу 
дадзеных.  

Звычайна праграма дапаўняецца рабочым планам, у якім вызначаюцца 
асноўныя этапы даследвання, яго тэрміны, ацэньваюцца матэрыяльныя 
магчымасці. 

Першапачатковым пунктам усялякага даследвання з’яўляецца 
праблемная сітуацыя. Даследчая праблема служыць выражэннем патрэбы ў 
вывучэнні адпаведнай галіны бібліятэчнай дзейнасці, альбо чытацкіх 
паводзін, з тым каб актыўна ўплываць на вырашэнне тых супярэчнасцяў, 
прырода і асаблівасці якіх нам не зусім зразумелыя, і таму не паддаюцца 
рэгуляванню. 

Напрыклад, мы бачым, што чытач пакідае бібліятэку, але не ведаем, 
што неабходна зрабіць, каб гэтага не адбывалася? Вывучэнне праблемы 
дазволіць нам вызначыць прычыны такой з’явы, акрэсліць фактары, якія 
ўздзейнічаюць на яе. На падставе здабытых ведаў мы здолеем распрацаваць 
эфектыўныя меры па “замацаванню” за бібліятэкай яе чытачоў і 
прывабліванню новых. 

Фармулеўка праблемы вядзе за сабой выбар аб’екта даследвання. Ім 
можа быць сацыяльны працэс, галіна рэчаіснасці, адносіны, якія маюць у 
сабе сацыяльную супярэчнасць. Словам, усё, што параджае праблемную 
сітуацыю. 

Напрыклад, калі праблема ў тым, што чытачы не жадаюць хадзіць у 
бібліятэку так часта, як нам хацелася б, то аб’ектам даследвання будзе чытач, 
які і стварае нам вызначаную праблему. 

Акрамя аб’екта, акрэсліваецца таксама прадмет вывучэння, альбо 
найбольш значныя ўласцівасці, бакі, асаблівасці аб’екта, якія неабходна 
вывучаць. Паколькі аб’ект – гэта тое, у чым ёсць сацыяльная супярэчнасць, 
прадмет – гэта ўласцівасці і бакі аб'екта, якія найбольш выпукла двдзеную 
супярэчнасць адлюстроўваюць. У нашым выпадку прадметам даследвання 
будуць адносіны чытачоў да бібліятэкі і фактары, якія на іх уздзейнічаюць. 

Фармулеўка праблемы, вызначэнне аб’екта і прадмета даследвання – 
першы і абавязковы элемент у распрацоўцы яго праграмы. Наступным 
этапам з’яўляецца вызначэнне мэты і задач даследавання. Мэта даследвання 
накіроўвае на аналіз праблемы ў двух асноўных напрамках: тэарэтычным і 
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прыкладным. У пастаноўцы задач адбіваюцца асноўныя і неасноўныя 
патрабаванні да аналізу праблемы. Вырашэнне пастаўленых задач звязана з 
інтэрпрэтацыяй асноўных паняццяў. Каб прайсці гэты складаны шлях, 
неабходна знайсці пункты сутыкнення паняційнага апарату даследвання з 
рэальнымі падзеямі, фактамі, змест якіх адлюстраваны ў паняццях. 

Скажам, такое паняцце як: “сістэма адносін чытача да бібліятэкі”. Што 
гэта за сістэма? З чаго яна складаецца? У якіх канкрэтна прыкметах яна 
праяўляецца? Якім чынам гэтыя прыкметы можна зафіксаваць? 

Калі мы адкажам на гэтыя пытанні, выбар метадаў даследвання, 
пастраенне даследчай працэдуры і інструментарыя не выклічуць асаблівых 
цяжкасцяў. Калі не адкажам – усе нашы намаганні будуць марна затрачаны. 

У працэсе інтэрпрэтацыі мы ад абстрактных значэнняў пераходзім да 
рэальных аб’ектаў, якія існуюць у рэчаіснасці (эмпірычная інтэрпрэтацыя), а 
затым паказваем, якія прыкметы аб’екта мы збіраемся фіксаваць. 

Вызначэнне і інтэрпрэтацыя асноўных паняццяў грунтуюцца на 
сістэмным уяўленні аб прадмеце даследвання. Сістэмны аналіз аб’екта 
павінен зрабіць вобраз прадмета больш ясным і дасканалым. Аб’ект 
даследвання раздзяляецца на розныя элементы, якія звязаны ў адзіную 
сістэму. Прадметам даследвання будуць не ўсе элементы і сувязі, а толькі 
тыя з іх, аналіз якіх неабходны дзеля дасягнення мэты і вырашэння задач 
даследвання. 

У якім напрамку будзе весціся аналіз? На гэта пытанне адказвае 
наступны раздзел праграмы – вызначэнне рабочых гіпотэз даследвання. 

Мы імкнемся сістэматызаваць наяўныя веды аб аб’екце і прадмеце 
вывучэння у выніку сістэмнага аналізу, дзеля таго каб абгрунтаваць шляхі 
пошуку новых ведаў у працэсе вызначэння рабочых гіпотэз. Гіпотэза – гэта 
абгрунтаванае прадбачанне аб структуры аб’ектаў, характары сувязяў паміж 
вывучаемымі з’явамі і працэсамі. 

Падцвердзіць альбо аправергнуць гіпотэзу магчыма толькі ў тым 
выпадку, калі ўсе тэрміны, у якіх яна сфармулявана, інтэрпрэтаваны, 
зведзены ў сістэму правяраемых паказчыкаў. Вызначэннем рабочых гіпотэз 
завяршаецца метадалагічны раздзел праграмы даследвання.  

У працэдурны раздзел праграмы уваходзяць: прынцыповы 
(стратэгічны) план даследавання, пералік асноўных працэдур збору і аналізу 
даных, абгрунтаванне сістэмы выбаркі адзінак назірання. 

Прынцыповы план даследавання уключае пералік асноўных 
даследчых працэдур (дзеянняў), тэрміны выканання, паслядоўнасць 
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вырашэння даследчых задач. Тут вызначаецца форма справаздачы і 
прыкладны кошт даследавання. 

Абгрунтаванне сістэмы выбаркі адзінак назірання – важны этап ў 
правядзенні любога даследавання. Ад якасці выбаркі залежыць і якасць 
вынікаў. Выбаркай у сацыялогіі называецца вылучэнне з вялікай сукупнасці 
аб’ектаў вывучэння (генеральнай сукупнасці) пэўнай часткі (выбарачнай 
сукупнасці), больш ці меньш адлюстроўваючай уласцівасці аб’екта 
даследавання ў цэлым. 

Асноўнае патрабаванне да выбаркі – яе рэпрэзентатыўнасць. 
Рэпрэзентатыўнасць выбаркі сведчыць аб тым, што па вылучаным 
прыкметам, параметрам, крытэрыям скад вывучаемых набліжаецца да 
адпаведных прапорцый у генеральнай сукупнасці. 

Выбар метадаў даследавання вельмі адказная задача. Ад яе выканання 
залежыць лёс усёй працы. У сацыялогіі існуе тры класы метадаў збору 
першапачатковых эмпірычных даных: назіранне, аналіз дакументаў і 
апытанне. 

Пад назіраннем маюць на ўвазе непасрэдную рэгістрацыю падзей 
відавочцам. Навуковае назіранне адрозневаецца тым, што яно 
падпарадкавана даследчай мэце і ясна сфармуляваным задачам; плануецца 
загадзя, ажыццяўдянцца па асэнсавай працэдуры; усе яго вынікі 
адлюстроўваюцца ў пратаколах альбо дзённіках па пэўнай схеме; 
інфармацыя, якая атрымана ў ходзе назірання павінна паддавацца кантролю 
на абгрунтаванасць і ўстойлівасць. 

Назіранне бавае кантралюемым і некантралюемым. Кантралюемае, 
альбо стандартызаванае, структурнае назіранне прадугледжвае рэгістрацыю 
падзей па дэтальна распрацаванай схеме. Некантралюемае, альбо 
нестандартнае, бесструктурнае назіранне праводзіцца на аснове прыцыповага 
плана, які мае агульны, недэталізаваны характар. Форма рэгістрацыі і 
адлюстравання падзей і з’яў –  свабодная. 

У залежнасці ад пазіцыі назіральніка вызначаюць простае і ўключнае 
назіранне. У простым назіранні даследчык рэгіструе падзеі “збоку” не 
ўключаючыся ў іх ход і развіццё. Ва ўключным – ён уваходзіць у назіраемую 
супольнасць, адаптуецца ў ёй і ажыццяўляе назіранне як бы “знутры”, як 
непасрэдны ўдзельнік падзей. 

У бібліятэчных даследаваннях назіраннем карыстаюцца, калі трэба 
высветліць асобныя абставіны паводзін чытачоў, альбо бібліятэкараў. 
Напрыклад, у ходзе мерапрыемстваў, ці ў працэсе выяўлення ўзроўню 
камунікатыўнай культуры бібліятэкара, асаблівасцяў яго ўзаемаадносін з 
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чытачом. Часцей за ўсё назіранне ўжываецца ў спалучэнні з іншымі 
метадамі: аналізам дакументаў, апытаннем. 

Аналіз дакументаў –  важная крыніца сведкаў аб вывучаемай з’яве. 
Дакументальнай называюць любую інфармацыю, фіксіраваную ў 
друкаваным, рукапісным выглядзе, з дапамогаю аўдыя, відэя сродкаў. У 
бібліятэцы асноўнымі дакументамі для даследавання чытання з’яўляюцца: 
чытацкія фармуляры, патрабаванні на кнігі, дзённікі работы бібліятэк, кнігі 
сумарнага ўліку, планы і справаздачы, водгукі чытачоў, відэязапісы 
мерапрыемстваў, пратаколы мерапрыемстваў і г.д. 

Апытанне – незаменяльны спосаб атрымання інфармацыі, які 
ўжываецца, калі неабходна мець сведкі аб суб’ектыўным свеце чытачоў, іх 
прыхільнасцях, матывах чытання, поглядах і адносінах. Сакрэт паспяховага 
выкарыстання гэтага метада ў тым, каб ведаць, аб чым запытваць, як 
запытваць, якія задаваць пытанні, як пераканацца ў тым, што можна верыць 
атрыманым адказам. Не меньш важна, каго апытваюць, дзе весці размову, як 
апрацоўваць вынікі і ці нельга даведацца аб ўсім, не прыбягаюч да 
апытанняў, іншымі метадамі. Па форме правядзення апытанні вызначаюцца 
на вусныя  (інтэрв.ю) і пісьмовыя (анкеты). Інтэрв’ю – гэта размова 
сацыёлага з чытачом, альбо іншай асобай, якая праводзіцца па плану. Адказы 
запісваюцца інтэрв’юэрам. Ужываюцца свабодныя (нестандартызаваныя) і 
стандартызаваныя інтэрв’ю. 

Нестандартызаванае інтэрв’ю – гэта досыць доўгая размова з 
рэспандентам па агульнай праграме, але без строга вызначаных пытанняў. 
Інтэрв’юэр ведае, што трэба высветліць у рэшце рэшт, а як і ў якой 
паслядоўнасці задаваць пытанні вырашае сам, зыходзячы з абставін і 
агульнага плана. 

Стандартызаванае інтэрв’ю распрацавана больш дэталёва: акрамя 
агульнага плана размовы ў ім ёсць усе неабходныя пытанні і варыянты 
магчымых адказаў. Інтэрв’юэр павінен строга кіравацца тэкстам апроснага 
ліста і інструкцыяй, не адступаючы ні на крок. 

У залежнасці ад колькасці рэспандэнтаў інтэрв’ю бываюць 
індывідуальныя і групавыя. У залежнасці ад спосабаў зносін яны 
падзяляюцца на асабістыя і тэлефонныя, альбо праз Інтэрнэт. 

Анкетнае апытанне больш таннае  і зручнае, дае магчымасць ахапіць 
вялікую колькасць чытачоў. Надзейнасць атрыманай з дапамогай анкеты 
інфармацыі забяспечваецца строгім выкананнем патрабаванняў методыкі і 
тэхнікі складання анкеты. 
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Спачатку на падставе мэтаў, задач і гіпотэз праграмы складаецца план 
анкеты. У ім азначаюцца асноўныя тэмы апытання. Перш чым фармуляваць 
пытанне анкеты, трэба правесці інтэрпрэтацыю асноўных паняццяў. Гэта 
значыць – звесці абстрактныя паняцці да сістэмы характарыстык, якія можна 
назіраць і вымяраць. Такія характарыстыкі ў сацыялогіі называюць 
індакатарамі. Кожнаму з выбраных індакатараў адпавяда адно, альбо 
некалькі пытанняў анкеты. 

Звычайна анкета мае тры часткі: уступ, альбо ўваходная частка, 
асноўная частка і “паспартычка”.  Уступ уяўляе сабой зварот да чтача, у 
якім коратка растлумачваецца: хто і дзеля чаго прводзіць апытанне і як 
мяркуецца выкарыстаць яго вынікі. Абавязкова трэба таксама ўвесці чытача 
ў тэхніку запаўнення анкеты. Ён павінен дакладна ведаць, што трэба рабіць, 
адказваючы на пытанні: дзе падрэсліць, дзе закрэсліць, дзе абвесці кружком, 
а ў якім выпадку напісаць адказ самаму. Заканчываецца зварот падзякай за 
згоду прыняць удзел у апытанні. 

Асноўная частка анкеты ўяўляе сабой пералік пытанняў. Ад таго, як 
яны сфармуляваны залежыць вынік даследавання. Пытанні бываюць 
адчыненыя, зачыненыя і змешаныя. Адчыненае пытанне прадугледжвае 
свабодны адказ рэспандэнта. У зачыненым пытанні ўсе варыянты адказаў 
сфармуляваны і чытачу трэба толькі выбраць той варыянт, які адпавядае яго 
пункту гледжання. Змешаныя пытанні разам з варыянтам адказаў маюць 
месца дзеля свабоднага выказвання думак рэспандэнта. Кожны з адзначаных 
тыпаў пытанняў мае свае станоўчыя і адмоўныя бакі. 

Галоўны недахоп адчыненых пытанняў – цяжкасць іх апрацоўкі. Нам 
не заўсёды зразумела, што меў на ўвазе чытач, адказваючы на пытанне, таму 
пры апрацоўцы часта скажаецца сэнс адказу. Адчыненыя пытанні мэтазгодна 
дапаўняць і кантраляваць зачыненымі альбо змешанымі. 

 Пастаноўка зачыненых пытанняў патрабуе выканання шэрагу правіл:  
• Трэба прадугледзіць усе магчымыя варыянты адказу. 
• Пры адказе часцей за ўсё выбіраюць першыя варыянты, таму 

першым павінен быць найменш верагодны варыянт. 
• Усе варыянты адказаў павінны быць аднолькавай даўжыні. 
• Нельга камбінаваць некалькі ідэй у адной фразе. 
• Усе варыянты адказаў павінны друкавацца на адной старонцы. 
• Неабходна даць магчымасць апытваемаму ўхіліцца ад адказа, 

прадугледзіўшы варыянт: “цяжка сказаць”, “не памятаю”, “не 
ведаю” і г.д. 
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Незалежна ад таго, да якога тыпу адносіцца пытанне, яно павінна быць 
сфармулявана ясна і зразумела. Нельга выкарыстоўваць спецыфічныя, 
прафесійныя тэрміны, напрыклад: “Бібліятэчна-бібліяграфічныя веды”, 
“Давдачна-пошукавы апарат” і г.д., калі анкетаванне праводзіцца сярод 
чытачоў. Нельга спалучыць некалькі пытанняў ў адным, напрыклад: “Ці 
карыстаецеся Вы каталогамі і картатэкамі? У якіх выпадках?” Тут невядома, 
на якое з пытанняў адказваць чытачу: аб карыстанні каталогамі, картатэкамі? 
Ці аб тым, калі яны яму патрэбны?  

Трэба ўстрымлівацца ад пытанняў тыпу: “Ці любіце Вы …?”, “Ці 
падабаецца Вам … ?”, “Ці робіце Вы …?”, бо сама іх фармулёўка наводзіць 
на станоўчы адказ. Лепш тое ж самае спытацца інакш: “У якой меры 
(ступені) Вам падабаецца, ці не падабаецца …?”, з варыянтамі адказаў: 
“вельмі падабаецца”, “хутчэй падабаецца, чым не”, “хутчэй не падабаецца”, 
“зусім не падабаецца” і “цяжка сказаць”. 
 Ад таго, як размешчаны пытанні ў апросным лісце таксама многае 
залежыць. Пачынаць трэба з лёгкіх пынанняў і паступова “весці” чытача да 
больш складаных. У сярэдзіне анкеты раюць даць чытачу трошкі “адпачыць”, 
задаўшы некалькі лёгкіх пытанняў. Затым ідуць самыя складаныя пытанні, і 
ў канцы – зноў лёгкія. Усе пытанні нумаруюцца. Трэба пазбягаць вялікіх 
анкет. Адказ павінен займаць не больш поўгадзіны. 
 Закачваецца анкета “паспартычкай”. Гэта пытанні аб сацыяльным 
становішчы і біяграфічных звестках рэспандэнта. Распаўсюджанай памылка 
бібліятэчных апытанняў з’яўляецца размяшчэнне такіх пытанняў у пачатку 
анкеты. Лічыцца, што такая тактыка адштурхоўвае чытача ад апытання і не 
спрыяе яго поспеху. “Паспартычка” павінна быць як мага больш кароткай, 
уключаць толькі самыя неабходны пытанні. У канцы анкеты абавязкова 
падзякаваць чытача за ўдзел у апытанні. Можна папрасіць выказаць свае 
заўвагі і меркаванні.  

Вядома, што кожны з этапаў сацыялагічнага даследавання чытання – ад 
распрацоўкі тэарэтычнай канцэпцыі да аналізу атрымання даных – 
з’яўляецца неабходным элементам праграмы і ўносіць сваю долю ў 
забеспячэнні надзейнасці канчатковых выікаў. Пры гэтым памылкі, 
зробленыя на адным з этапаў даследавання, нельга выправіць нават самай 
высокай якасцю выканання на іншых этапах. Аднак менавіта этап 
абгрунтавання методыкі збору эмпірычных даных з’яляецца найбольш 
адказным. 
 Распрацоўка методыкі заканчваецца правядзеннем пілатажнага 
даследвання. Гэта ажыццяўленне ўсіх асноўных даследчых працэдур на 
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невялікай колькасці аб’ектаў. Тут высвятляецца, якія пытанні “не працуюць”, 
таму што чытачы не жадаюць на іх адказваць. Якія трэба ўдакладніць, 
змяніць фармулеўкі і г.д. Толькі пасля пілатажу методыкі можна лічыць, што 
ўсе гатова для правядзення даследвання чытання. 
 Сабраная ў выніку даследвання інфармацыя ўяўляе сабой масу даных, 
не структураваных, не прыстасаваных для аналізу. Таму першапачатковай 
задачай па апрацоўцы інфармацыі з’яўляецца яе ўпарадкаванне, 
ушчыльненне, кампактнае апісанне. 
 Прыемамі ўпарадкавання першапачатковай інфармацыі служыць 
статыстычная групіроўка і зводка даных. Калі групіроўка праводзіцца па 
наяўнасці шэрагу прыкмет, то зводка ажыццяўляецца ў выглядзе табліц, у 
якіх аб’екты аб’яднаны ў групы, а таксама ёсць абагульняючая 
характарыстыка гэтых груп. 
 У статыстычных табліцах тэкст зведзены да мінімума, а лічбовыя 
данныя аб’ядноўваюцца і растлумачываюцца загалоўкамі, дзейнікам і 
выказнікам. Агульны загаловак распавядае аб тым, што аналізуецца ў 
табліцы. Унутраныя загалоўкі паказваюць, якія звесткі адлюстраваны ў 
клетках. Дзейнік – гэта аб’екты, альбо іх часткі (групы), аб якіх гаворыцца ў 
табліцы. Выказнік – паказчыкі, якімі характарызуецца дзейнік табліцы. 

Такім чынам, пры аналізе даных можна карыстацца самымі простымі 
спосабамі ў наступнай паслядоўнасці: упарадкаванне даных па кожнай 
асобнай прыкмеце ў бок іх узбуйнення; выяўленне сярэдніх тэндэнцый, 
мадальных груп, сярэдніх значэнняў; пабудова табліц сапражэння шляхам 
працэнтавання і выяўленне ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці альбо ўплыву 
вывучаемых уласцівасцяў і паказчыкаў. 

Сацыялагічнае даследванне чытання ва ўмовах бібліятэкі – гэта шэраг 
паслядоўных аперацый, падпарадкаваных пэўнай логіцы і патрабаванням 
сучаснай навукі. У адной лекцыі немагчыма разгледзець усе аспекты яго 
падрыхтоўкі і правядзення. Больш глыбока з пытаннямі арганізацыі 
даследванняў можна азнаёміцца ў нашым дапаможніку «Сацыялогія і 
псіхалогія чытання», а таксама ў вучэбным дапаможніку: «Психолого-
педагогические основы библиотечной деятельности / Н.В.Клименкова, С.В. 
Зыгмантович, Е.Ю.Козленко. – Минск: Народная асвета, 2019». 

Пытанні да самакантролю 
1. Што такое праграма сацыялагічнага даследавання чытання? 
2. З якіх асноўных элементаў складаецца праграма даследавання? 
3. Якія існуюць метады збору першаснай сацыялагічнай інфармацыі? 
4. Якія патрабаванні да анкеты існуюць у сучаснай сацыялогіі? 
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5. Што такое пілатажнае даследаванне? 
6. Якія існуюць прыёмы ўпарадкавання атрыматай інфармацыі? 

 
Тэма 7. Уплыў вынікаў даследаванняў на трансфармацыю падыходаў да 

абслугоўвання карыстальнікаў 
Станаўленне методыкі вывучэння чытача і чытання адбывалася 

паступова і ўключае некалькі этапаў. На кажным з іх вырашаліся актуальныя 
задачы, але заўсёды вынікі даследаванняў істотна ўплывалі на абслугоўванне 
карыстальнікаў і ўсю сістэму кнігараспаўсюджвання. 

Асноўныя этапы станаўлення сацыялогіі чытання. Вывучэнне 
чытачоў у Беларусі і Расіі пачалось значна раней, чым у Заходняй Еўропе.   
Пачатак мэтанакіраваных даследаванняў звязываюць з 50-60 гадамі  XIX  
стагоддзя. У гэты перыяд вялізная маса непісьменнага насельніцтва па 
сацыяных умовах не мела доступу да нацыянальнай культуры. Хуткае 
развіццё капіталістычных адносін у  XIX  стагоддзі патрабавала  пісьменных 
і дысцыплінаваных работнікаў. У гэтай сітуацыі далучэнне да кнігі і чытання 
было не проста надзённай, а нацыянальнай праблемай, да вырашэння якой 
далучылась прагрэсіўная беларуская і расійская інтэлігенцыя. 

Першымі даследчыкамі чытача былі пісьменнікі, педагогі, статыстыкі, 
народнікі, рэвалюцыянеры-дэмакраты. Напрыклад, вялікі рускі пісьменнік 
Л.М.Талстой у 1850-60-я  гады вывучаў чытанне сялян па спецыяльнай 
праграме. Відны педагог і арганізатар народных школ Н.А.Корф вывучаў у 
1870-80-я гады даступнасць кніг сялянам, іх чытацкія інтарэсы, меркаванні 
аб літаратуры. Вынікі гэтых даследаванняў дазволілі зразумець, якая кніга 
патрэбна сяланам, якой павінна быць мова выкладання, як трэба 
папулярызаваць веды, каб яны былі зразумелыя нават самаму 
недасведчанаму чытачу. 

Настаўніцы Харкаўскай жаночай нядзельнай школы пад кіраўніцтвам 
Х.Д. Алчэўскай вывучалі чытанне жанчын-работніц з дапамогаю комплекса 
метадаў. На аснове вынікаў даследавання быў створаны трохтомны 
паказальнік “Што чытаць народу”, які атрымаў малы залаты медаль на 
Першай сусветнай выставе ў Парыжы ў 1900 годзе.  

У вывучэнні і прагназаванні  развіцця чытацкай культуры асветнікі 
імкнулісь рэалізаваць дасягненні навукі, і ў першую чаргу сацыялогіі і 
псіхалогіі. Навукоўцы адносяць пачатак вывучэння чытачоў да моманту  
з’яўлення работ,  якія атрымалі вялікі грамадскі рэзананс і далі штуршок да  
інтэнсіўных аналагічных даследаванняў.     

Найбольшы ўклад у вывучэнне чытачоў унёс М.А. Рубакін, відны 
бібліёграф, бібліятэказнаўца, кнігазнаўца, публіцыст, папулярызатар ведаў, 
тэарэтык самаадукацыі. Ён цэнтралізавана і мэтанакіравана вывучаў чытачоў 
па спецыяльна распрацаванай праграме з выкарыстаннем комплекса 
ўзаемазвязаных метадаў: апытання, назірання і аналізу чытацкіх фармуляраў. 
У працы “Эцюды аб рускай чытаючай публіцы” (1895 г.), напісанай па 
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вынікіх даследавання, знайшлі адлюстраванне характарыстыкі чытання 
розных колаў тагачаснага грамадства.  
       Перш зв ўсё, М.А. Рубакін паставіў на новую аснову праблемы адносін: 

чытач–пісьменнік; пісьменнік–чытач–кніга. Вучоны паставіў мэту вывучыць 
праблемы: чаму чытач чуллівы да таго альбо іншага пісьменніка, ці існуе 
ўнутраная сувязь паміж асобамі пісьменніка і чытача, чаму адзін і той жа 
твор робіць глыбокае ўраджанне на аднаго чытача і зусім не дзейнічае на 
другога; ці ёсць  заканамернасць уплыву кнігі і пісьменніка на чытача. Інакш 
кажучы, М. А. Рубакін паставіў пытанне аб вывучэнні чытача, хаця раней 
было прынята вывучаць, галоўным чынам, асобу і псіхалогію пісьменніка.  

Як бачым, спачатку даследчыки знаёмилися з масавым чытачом з 
народа,  у асноўным гэта былі сяляне, і толькі напрыканцы Х1Х  стагоддзя 
з’явіліся першыя спробы вывучэння іншых сацыяльных груп. 
Першапачаткова выкарыстоўваліся толькі статыстычныя метады вывучэння, 
у наступныя гады ўжываўся цэлы комплекс узаемазвязаных метадаў. Мэты 
вывучэння чытачоў і чытання былі разнастайнымі і залежылі  ад поглядаў 
даследчыкаў. Больш за ўсё даследчыкаў цікавілі наступныя пытанні: ступень 
пісьменнасці, адукацыйная падрыхтоўка чытачоў, уплыў на іх зместу 
прачытанага і выкарыстанне атрыманых ведаў у жыццедзейнасці.   

У выніку вывучэння быў сабраны вялікі матэрыял,  спачатку пераважна 
аб сялянах, а з 80-х гг. Х1Х стагоддзя – таксама і аб рабочых. Вынікі 
найбольш значных даследаванняў былі абагульнены ў кнізе Б.В. Банка 
«Изучение читателей в России (Х1Х в.)». Тут адлюстраваны вялікі матэрыял 
аб вывучэнні чытання розных сацыяльных груп насельніцтва; прыведзена 
характарыстыка праграм даследавання; раскрыты мэты і метады збору 
першаснага сацыялагічнага матэрыялу; паказаны вынікі аналізу чытання, 
эвалюцыя інтарэсаў і запытаў чытачоў, а таксама грамадскі рэзананс на 
работу па вывучэнню чытаючай публікі.  

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года вывучэнне чытання народа 
стала дзяржаўнай задачай. Асноўнымі арганізатарамі даследаванняў былі 
бібліятэкі. Вывучаліся чытацкія інтарэсы сялян, маладых рабочых, 
чырвонаармейцаў.У 1925 годзе пры Наркампросе была створана камісія для 
кіраўніцтва вывучэннем чытача. Яна імкнулася надаць вывучэнню чытача 
планамерны, рэгулярны характар. У камісію ўваходзілі Н.К.Крупская і 
М.А.Смушкова.  

У 1920-я гг. узнікла савецкая школа чытачазнаўства. Гэта быў перыяд  
зараджэння і фарміравання чытацкіх інтарэсаў у новым сацыяльным 
грамадстве. Вывучэнню чытачоў надавалась асобае значэнне, таму што кніга 
і чытанне сталі дзейсным сродкам ідэалагічнага ўплыву, выхавання новага 
чалавека, будаўніка камунізму. Была зроблена спроба сфармуляваць 
тэарэтычныя і метадычныя прынцыпы вывучэння чытачоў, сабраны вялікі 
матэрыял аб чытацкіх  інтарэсах прадстаўнікоў розных сацыяльных груп. 
Вывучэнне чытачоў стала надзённай задачай. Яе вырашэннем заняліся 
практыкі і тэарэтыкі кніжнай справы, работнікі кніжнага гандлю, псіхолагі,  
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педагогі, сацыёлагі, бібліятэкары.  Значны ўклад зрабілі В. Неўскі, Л. Шафір, 
Д. Баліка, Е.  Хлябцевіч і інш. У даследаваннях  характарызуюцца чытацкія 
інтарэсы, адносіны да зместу і тэматыкі  літаратуры, патрабаванні, да мовы і 
даступнасці выкладання, аздаблення кнігі 

Найбольш цікавым вопытам вывучэння чытача-селяніна на пачатку 
1930-х гадоў была дзейнасць настаўніка А.М.Топарава, які на працягу многіх 
год вёў запісы меркаванняў сялян аб прачытаных творах і выдаў кнігу 
“Сяляне аб пісьменніках”, якая і зараз не страціла сваёй каштоўнасці. 

У 1930-я гады пачалі распрацоўвацца тэарэтычныя і метадычныя 
асновы вывучэння чытачоў: псіхалогіі чытання і бібліятэчнай справы, 
эфектыўнасці  метадаў вывучэння чытання. У 1928 годзе ў Мінску была 
выдадзена кніга А.А.Гайвароўскага “Псіхатэхніка і бібсправа”, у якой 
ставіліся пытанні методыкі вывучэння чытача, узаемадзеяння паміж чытачом 
і бібліятэкарам. 

Але даследаванні не былі падтрыманы, а многія даследчыкі нават 
рэпрэсіраваны. У краіне панаваў таталітарны рэжым, які не быў зацікаўлены 
ў вывучэнні грамадскай думкі. У тым ліку і наконт чытання. Таму 
даследаванні чытання былі згорнуты. 

Адраджэнне буйнамасшьабных даследаванняў чытання адбылося ў 
1960-я гады. Для гэтага перыяда характэрна правядзенне цэнтралізаваных 
даследаванняў. Асноўным распрацоўшчыкам і арганізатарам даследаванняў 
стаў Сектар сацыялогіі Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У.І.Леніна. Быў 
распрацаваны масштабны праект ”Кніга і чытанне ў жыцці савецкага 
грамадства”, у рамках якога былі праведзены даследаванні “Савецкі чытач” 
(манаграфія выйшла ў1968 годзе), “Кніга і чытанне ў жыцці невялікіх 
гарадоў” (1973 г.), “Кніга і чытанне ў жыцці савецкага сяла” (1978 г.), 
“Савецкі рабочы – чыт ач” (1980 г.).  

Напрыканцы 1980 – пачатку 1990-х гадоў супрацоўнікі сектара 
сацыялогіі чытання РДБ працягвалі «замеры» параметраў чытання, якія былі 
распачаты даследаваннем “Дынаміка чытання і чытацкага попыту ў масавых 
бібліятэках”, рэалізуецца праграма “Чытанне ў Расіі”, выпускаюцца зборнікі 
“Што мы чытаем? Якія мы?”, вывучаюцца асаблівасці чытання ў сям’і ў 
рамках праграмы “Бібліятэка і сямейнае чытанне”, а таксама дзіцячае 
чытанне па прграме “Што чытаюць дзеці свету”. 

Сярод найважнейшых задач у галіне чытання, усведамляемымі 
беларускімі, расійскімі і замежнымі спецыялістамі, можна выдзеліць 
наступныя: 

• падтрымка высокага статуса кнігі і чытання як сродка сацыялізацыі, 
развіцця, адукацыі асобы; 

• неабходнасць распрацоўкі методык і тэхналогій далучэння да 
чытання, прыцягнення да чытання; а таксама вывучэння прычын 
нечытання; 

• фарміраванне высокага ўзроўню культуры чытання і 
інфармацыйнай культуры ўсіх чытацкіх катэгорый. 

62 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Пытанні да самакантролю 
1. Назавіце асноўны этапы станаўлення і развіцця сацыялогіі чытання. 
2. Якія асноўныя задачы вырашалісь на кожным з вызначаных этапаў? 
3. Як іх вырашэнне паўплывала на развіццё біблітэхчнага абслугоўвання? 
4. Назавіце найбольш значныя даследчыя праекты, што ажыццяўляліся на 

кожным з этапаў? 
5. Якія задачы ў галіне чытання вырашаюцца на сучасным этапе развіцця 

сацыялогіі чытання? 
 

Тэма 8. Уплыў вынікаў даследаванняў на прафесійную свядомасць і 
прафесійныя паводзіны бібліятэкара 

Патрабаванні да бібліятэкара і характару яго ўзаемаадносін з 
карыстальнікам у працэсе абслугоўвання залежаць ад таго, якая канцэпцыя 
бібліятэчнага абслугоўвання пануе ў грамадстве і якую ролю выконвае 
бібліятэкар у адносінах да чытача: асветніка, выхавацеля, цэнзара, 
кансультанта, альбо партнёра. Асноўнымі канцэпцыямі бібліятэчнага 
абслугоўвання Ю.П. Меленц’ева называе: ідэялагічную, педагагічную, 
асветніцкую, сацыялізуючую і інфармацыйную.  

Так напярэдадні Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года прагрэсіўныя 
бібліятэкары прытрымліваліся ў асноўным асветніцкай і педагагічнай 
канцэпцыі, выступаючы ў якасці выхавацеляў, кіраўнікоў чытання, 
асветнікаў народа. Такая пазіцыя была абумоўлена набходнасцю 
распаўсюджвання пісьменнасці і адукацыі сярод шырокіх колаў 
насельніцтва, педагагічнага ўплыву на фарміраванне самасвядомасці 
карыстальнікаў бібліятэк. Сацыялагічныя даследаванні давалі неабходную 
інфармацыю аб адносінах да кнгі і чытання шырокіх колаў сялян, рабочых,  
іншых сацыльных груп. На падставе гэтых ведаў бібліятэкары распрацоўвалі 
псіхолага-педагагічныя стратэгіі ўплыву на чытанне карыстальнікаў з народа. 
У прыватнасці, існавала “тэорыя мастоў”, якая прадугледжвала паступовы 
перход чытача пад уплывам бібліятэкара ад чытання забаўляльных, 
нізкапробных твораў да засваення сапраўднай, высокамастацкай літаратуры. 

Царскія ўлады імкнуліся навязаць ідэялагічную канцэпцыю і праз 
цэнзуру і забароны. Бібліятэкі павінны былі ўкараняць ідэі праваслаўя, 
самадзяржаўя і народнасці. У любым выпадку ў адносінах да чытача 
пануючай была суб’ект-аб’ектная пазіцыя бібліятэкара, хаця дапускалася і 
суб’ект-суб’ектнае, раўнапраўнае ўзаемадзеянне.  

У першыя гады савецкай ўлады, калі ішла барацьба з непісьменнасцю, 
педагагічная і асветніцкая канцэпцыі працягвалі заставацца актуальнымі, але 
ўсё больш набірала сілу ідеалагічная канцэпцыя, патрабаванне выхоўваць 
працоўныя масы ў духе марксізму-ленінізму, класавай барадзьбы і 
камуністычнай ідэалогіі. Інфармацыйная канцэпцыя захоўвалася ў 
спецыяльных і навуковых бібліятэках, але і яны былі вымушаны 
падпарадкоўвацца ўладам і прытрымлівацца ідэалагічнай канцэпцыі. 
Бібліятэкар павінен быў выступаць у ролі прапагандыста і агітатара, цэнзара і 
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кіраўніка чытаннем. Суб’ект-аб’ектная пазіцыя бібліятэкара была 
абавязковай. Звесткі аб змесце і характары чытання рабочых і сялян былі 
неабходны для таго, каб найбольш вынікова ўплываць на чытацкія паводзны 
з мэтаю камуністычнага выхавання.  

Сацыяльна-палітычныя пераўтварэнні канца 1980 – пачатку 90-х гадоў 
унеслі вялікія змены ў патрабаванні да бібліятэкара аддзела абслугоўвання. 
Пануючымі сталі сацыялізуючая і інфармацыйная канцэпцыі пры наяўнасці ў 
асобных умовах педагагічнай і асветніцкай. Ідэалагічная канцэпцыя наогул 
адвяргалася. У адносінах да чытача ажыццяўлялася раўнапраўнае, суб’ект-
суб’ектнае ўзаемадзеянне, а бібліятэкар выступаў у ролі кансультанта, 
партнёра па зносінах. З цягам часу і ідэялагічная канцэпцыя заняла сваё 
месца ў тэорыі бібліятэчнага абслугоўвання, але толькі нараўне з іншымі і 
пры наяўнасці плюралізму і талерантнасці. Але, незалежна ад таго, якой 
канцэпцыі абслугоўвання прытрымліваеца бібліятэкар, яго ўзаемадзеянне  
карыстальнікам адбываецца ў форме зносін. 

Зносіны – адна з асноў прафесійнай дзейнасці бібліятэкара ў 
абслугоўванні. У сацыяльнай псіхалогіі пад зносінамі разумеюць уласцівы 
ўсім людзям спосаб узаемных адносін, спосаб існавання чалавека ў яго 
ўзаемасувязі з з іншымі людзьмі, што ажыццяўляецца ў працэсе і з нагоды 
сумеснай дзейнасці. 

Найбольш яскрава адметныя рысы зносін праяўляюцца ў працэсе 
абмена інфармацыяй, таму на ўзроўні звычайнай свядомасці яны часцей за 
ўсё разумеюцца даволі проста: адзін чалавек нешта гаворыць, а другі – яго 
слухае, разумее, потым адказвае і – наадварот. Інфармацыя, яе пошук і 
абмеркаванне часцей за ўсё з’яўляюцца прадметам зносін ў бібліятэцы. Таму 
вельмі зручна было б разглядаць бібліятэчныя зносіны як абмен інфармацыяй 
паміж бібліятэкарам і карыстальнікам у працэсе абслугоўвання. У такім 
выпадку чытач выступае ў якасці заказчыка і спажыўца інфармацыі, а 
бібліятэкар – выканаўцы функцыі абслугоўвання ў рэжыме “запыт–адказ”. 
 На самой справе ўсё больш складана. Працэс і вынікі абслугоўвання 
звычайна ўзаемазвязаны. На іх актыўна ўплываюць разнастайныя 
аб’ектыўныя і суб’ектыўныя фактары, што мае непасрэднае дачыненне да 
структуры зносін, іх спецыфікі і псіхалагічнай прыроды. Чым больш 
індывідуалізаваны працэс абслугоўвання, тым большую ролю ў ім 
адыгрываюць псіхалагічныя аспекты, тым больш ён падпарадкоўваецца 
заканамернасцям і правілам зносін. Таму бібліятэкар аддзела абслугоўвання 
павінен ведаць як мага больш аб зносінах, іх структуры і асаблівасцях. 
 Структура зносін. Працэс зносін толькі вельмі ўмоўна і прыблізна 
можна было б апісаць як паслядоўнасць дзеянняў яго ўдзельнікаў, што 
ажыццяўляецца па схеме “пытанне–адказ”. У ходзе анализа кожнага асобнага 
дзеяння чалавека выяўляецца непарыўная сувязь з дзеяннямі яго партнёра па 
зносінах. Вядомы псіхолаг Я.Л.Каламінскі характарызуе зносіны як 
“...інфармацыйнае і прадметнае ўзаемадзеянне, ў працэсе якога рэалізуюцца, 
праяўляюцца і фарміруюцца ўзаемаадносіны ”. 
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 У сувязі з тым, што зносіны з’яўляюцца формай  сумеснай дзейнасці 
бібліятэкара з карыстальнікам у працэсе абслугоўвання, трэба іх разглядаць 
не як уздзеянне аднаго на другога, а  менавіта як узаемадзеянне 
раўнапраўных партнёраў.  У сацыяльнай псіхалогіі вызначаюць тры 
базісныя аспекты зносін: перцэптыўны, камунікатыўны і інтэрактыўны. 
 Перцэптыўны бок зносін (зносіны як успрыманне) уключае працэс 
фарміравання вобраза іншага чалавека.  Характэрнай рысай з’яўляецца ярка 
выяўленая эмацыйна-ацэначная афарбоўка вобраза партнёра па зносінах, 
залежнасць уяўленняў аб ім ад асобасных якасцей успрымаючага і яго 
папярэдняга вопыту. Чалавек адлюстроўваецца ў свядомасці іншага чалавека 
толькі праз яго своеасаблівы ўнутраны свет. Удзельнікі зносін увесь час 
арыентуюцца на ўзнікаючыя вобразы і ад таго, наколькі дакладна яны 
адлюстроўваюць рэчаіснасць, залежыць эфектыўнасць зносін. 
 Асабліва вялікую ролю ў працэсе ўспрымання адыгрывае першае 
ўраджанне, калі на падставе першых, найбольш відавочных, праяў асобы 
дабудоўваецца яе поўны вобраз. Бібліятэкару трэба ўлічваць, што 
непазбежныя памылкі ўспрымання на першапачатковым этапе зносін потым 
нялёгка выправіць. Таму неабходна звяртаць увагу на тыя фактары, што 
спрыяюць узнікненню станоўчага ўраджання аб ім у чытача. 
    Камунікатыўны бок зносін (зносіны як абмен інфармацыяй) 
найбольш істотна даследаваны навукай. Асаблівасцю інфармацыйных 
працэсаў, што адбываюцца паміж людзьмі, з’яўляецца тое, што інфармацыя 
не толькі перадаецца і прымаецца, але і фарміруецца, удакладняецца, 
узбагачаецца. У выніку камунікатыўнага працэса ўяўленні абодвух 
суразмоўнікаў аб прадмеце зносін набываюць новыя рысы, узнікае агульнае 
сэнсавае поле і, у рэшце рэшт, людзі з рознымі поглядамі здольныя прыйсці 
да агульнага меркавання.  

Інтэрактыўны  бок зносін – гэта зносіны як узаемадзеянне. У сучаснай 
псіхалагічнай навуцы ўзаемадзеянне вызначаецца як спосаб аб’яднання 
індывідуальных намаганняў у пэўных формах агульнай дзейнасці. 
Узаемадзеянне ў зносінах магчыма толькі пры наяўнасці ўзаемазалежнасці. 
Гэта адбываецца толькі ў тым выпадку, калі паводзіны аднаго партнёра 
спрыяюць дасягненню мэты другога. Тады ёсць падстава для супрацоўніцтва. 
 Адзначаныя бакі зносін цесна звязаны паміж сабою і не існуюць 
паасобку. Характар успрымання партнёра, напрыклад, уздзейнічае на 
ўспрыманне інфармацыі, якую ён паведамляе, і на ўзаемадзеянне з ім. У сваю 
чаргу, у выніку ўзаемадзеяння і ўзаемнага інфармавання ўдакладняюцца 
ўяўленні партнёраў адно аб адным, што спрыяе больш дакладнаму 
ўспрыманню. 
 Зносіны – своеасаблівы інструмент, сродак, што дазваляе бібліятэкару 
ажыццяўляць свае прафесійныя функцыі, псіхалагічны механізм, з 
дапамогаю якога ўзаемадзейнічаюць, супрацоўнічаюць бібліятэкар з 
карыстальнікам. Сэнсавай асновай зносін у бібліятэцы, іх вядучым 
прадметам з’яўляецца чытанне ва ўсёй яго складанасці і шматбаковасці. Таму 
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ўсё, што тычыцца чытання, павінна цікавіць бібліятэкара як пасрэдніка паміж 
кнігай і чытачом. Веданне псіхалагічных аспектаў чытання не меньш важна, 
чым грунтоўнае ўсведамленне структуры зносін. Уяўленне аб структуры 
зносін садзейнічае фарміраванню камунікатыўнай кампетэнтнасці, якая 
з’яўляецца неад’емнай часткай прафесійнай кампетэнтнасці. Спасціжэнне ж 
прыроды чытання як псіхалагічнага працэса дазваляе бібліятэкару 
мэтанакіравана і змястоўна ўзаемадзейнічаць з чытачом. 

В.А.Барадзіна дае наступнае вызначэнне чытання: “Чытанне – гэта від 
пазнавальна-камунікатыўнай дзейнасці, сутнасць якой у актыўным 
мэтанакіраваным пераўтварэнні і падпарадкаванні зместу тэкста 
разнастайным патрэбнасцям сацыяльнага суб’екта”. Тое, што чытанне тут 
аднесена да камунікатыўна-пазнавальнай дзейнасці, дазваляе разглядаць яго 
як асобны выпадак апасрэдаваных зносін. 

Тэкст заўсёды адлюстроўвае суб’ектыўны свет аўтара, яго думкі і 
пачуцці. Чытач, які застаецца сам-насам з кнігай, вядзе маўклівы дыялог з яе 
стваральнікам, у думках пагаджаючыся, альбо спрачаючыся з ім. 

Аналізуючы сучасныя канцэпцыі псіхалагічнай структуры чытацкай 
дзейнасці, В.А.Барадзіна прапануе сваю мадэль чытання, якая складаецца з 
трох фаз: 

– матывацыйна-пабуджаючай (патрэба ў чытанні, матывы 
выбару тэкста, мэты чытання); 

– працэсуальна-выніковай (успрыманне, асэнсаванне, 
запамінанне, увага – умовы самаго працэса чытання); 

– вынікова-ацэначнай (параметры і крытэтыі ацэнкі тэкста, 
вынікі чытання і высновы з прачытанага). 

Іх можна разглядаць як прадкамунікатыўную, камунікатыўную і 
посткамунікатыўную фазы чытання. 

Зносіны ўплываюць на чытанне ў кожнай з адзначаных фаз. Але 
найбольш істотна і яскрава гэты ўплыў адбываецца ў перадкамунікатыўнай і 
посткамунікатыўнай фазах. Па даных сацыялагічных даследаванняў на выбар 
кніг найбольш эфектыўна ўздзейнічаюць рэкамендацыі і меркаванні асоб з 
бліжэйшага асяроддзя чытачоў: родных, знаёмых, сяброў, калег па рабоце. 
Не апошнюю ролю тут адыгрываюць і зносіны з бібліятэкарам, калі ён 
з’яўляецца аўтарытэтам у галіне чытання. Сродкі масавай камунікацыі, 
сістэма прапаганды кнігі ў бібліятэцы даюць неабходную арыентацыю ў 
свеце друкаваных твораў, а ў сферы зносін атрыманая інфармацыя 
ўдакладняецца, прыстасоўваецца да індывідуальных патрэбаў асобы, актыўна 
ўплывае на матывацыю і вызначэнне мэтаў чытання. Звесткі, якія атрымлівае 
чытач аб творах да непасрэднага сутыкнення з імі, спрыяюць, альбо 
перашкаджаюць паўнацэннаму ўспрыманню зместу тэкстаў. 

Вызначэнне суб’ектыўнай каштоўнасці тэкста, асэнсаванне яго якасцей 
і значнасці таксама адбываецца пад уплывам зносін. Прачытаўшы нешта 
цікавае, чалавек імкнецца абмеркаваць гэта з іншымі чытачамі, у выніку чаго 
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чытацкія ацэнкі твораў могуць грунтоўна змяніцца, альбо наадварот – 
зацьвердзіцца, набыць больш трывалую форму.  

Бібліятэка па самой сваёй прыродзе павінна забяспечываць чытанне ва 
ўсёй яго складанасці і шматбаковасці. Усе формы масавай і індывідуальнай 
работы з чытачамі прызваныя дапамагаць наведвальнікам бібліятэкі ў 
выбары найбольш каштоўных і патрэбных выданняў (першая фаза чытання). 
Дзякуючы сістэме чытальных залаў яна імкнецца стварыць спрыяльныя 
ўмовы для непасрэднага ўспрымання і разумення тэкстаў (другая фаза 
чытання). Арганізацыя чытацкіх зносін, накіраваных на абмеркаванне 
прачытанага: чытацкіх клубаў і аб’яднанняў па інтарэсах, чытацкіх 
канферэнцый і дыскусій – павінна спрыяць больш грунтоўнаму і 
змястоўнаму асэнсаванню вынікаў чытання (трэцяя фаза чытання). Як бачым, 
усе з адзначаных фаз чытання знаходзяцца пад большым, ці меньшым, 
уплывам бібліятэкі. Пад уздзеяннем бібліятэчных зносін дадзены ўплыў 
значна павялічваецца. 

Пад бібліятэчнымі зносінамі трэба разумець сістэму камунікатыўнага 
ўзаемадзеяння ў працэсе выбару кніг, успрымання і асэнсавання інфармацыі 
ў бібліятэцы. Узаемадзеянне можа адбывацца паміж бібліятэкарам і чытачом, 
бібліятэкарам і групай чытачоў, паміж чытачамі бібліятэкі і паміж 
бібліятэкарамі. 

У лепшых сваіх варыянтах яны характарызуюцца педагагічнай 
накіраванасцю. Але, у адрозненні ад зносін настаўніка з вучнямі, 
бібліятэчныя зносіны менш рэгламентаваныя, часцей за ўсё носяць 
фрагментарны характар, узнікаюць і завяршаюцца, як правіла, па жаданню 
чытача. Асноўныя дыдактычныя прынцыпы: нагляднасці, даступнасці, 
паслядоўнасці, сістэматычнасці, актыўнасці і г.д. – могуць быць 
выкарыстаны ў вельмі абмежаваным масштабе і пры наяўнасці спецыяльна 
арганізаваных умоў. Прымус, як сродак педагагічнага ўздзеяння, абсалютна 
не прыгодны ва ўмовах бібліятэкі. 

Бібліятэчныя зносіны – гэта інфармацыйныя зносіны, але, у адрозненні 
ад зносін сродкаў масавай інфармацыі з чытачамі, гледачамі, слухачамі, яны 
арыентаваныя на канкрэтную асобу, ім уласцівая актыўная зваротная сувязь, 
таму што карыстальнік бібліятэкі ўступае ў непасрэдны кантакт з 
бібліятэкарам-інфарматарам, а не з’яўляецца часткай аморфнай і шматлікай 
аўдыторыі.  

Зносіны ў бібліятэцы могуць быць як непасрэднымі, так і 
апасрэдаванымі. Непасрэдныя зносіны ствараюць сістэму ўзаемаадносін 
паміж чытачом і бібліятэкарам і маюць характар непасрэдных кантактаў 
паміж пэўнымі асобамі. 

Апасрэдаваныя зносіны харакратызуюцца адсутнасцю непасрэднага 
кантакта паміж тым, хто стварае інфармацыю і тым, хто яе спажывае. 
Прыкладамі такіх зносін з’яўляюцца: растаноўка фонда бібліятэкі, каталогі, 
картатэкі, бібліяграфічныя паказальнікі, кніжныя выставы, базы даных. Усё 
гэта прадукты дзейнасці бібліятэкара-бібліёграфа, сродкі камунікацыі паміж 
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ім і чытачом, з дапамогай якіх перадаецца неабходная і карысная 
інфармацыя. Спалучэнне дадзеных сродкаў стварае спецыфічнае бібліятэчнае 
асяроддзе, якое, альбо ўзмацняе эфект ад непасрэднызх зносін, альбо – 
наадварот – перашкаджае стварэнню аптымальных узаемаадносін паміж 
бібліятэкарам і чытачом. 

Па колькасці і складу ўдзельнікаў зносіны падзяляюцца на 
індывідуальныя, групавыя і масавыя. Па характару ўзаемаадносін паміж 
партнёрамі яны могуць быць поўнацэннымі, змястоўнымі, разгорнутымі, ці 
згорнутымі, фрагментарнымі, фармальнымі. У першым выпадку партнёры 
актыўна ўспрымаюць адно аднаго, імкнуцца да ўзаемнага паразумення. Такія 
зносіны духоўна ўзбагачаюць кожнага з удзельнікаў, выклікаюць пачуццё 
задавальнення. У выпадку, калі зносіны згортваюцца, збядняюцца, 
адбываецца кароткі абмен некалькімі стэрыятыпнымі фразамі, альбо 
дзеяннямі, што глыбока не адбіваецца на свядомасці і паводзінах партнёраў. 
Прыкладам поўнацэнных, змястоўных зносін ва ўмовах бібліятэкі можна 
лічыць разнастайныя гутаркі бібліятэкара з чытачом, рэкамендацыі кніг, 
кансультацыі, удакладненні чытацкіх запытаў, высвятленне чытацкіх 
інтарэсаў, размовы аб прачытаным і г.д. Прыкладаў згорнутых зносін таксама 
дастаткова: механічная рэгістрацыя прынятых і выдадзеных кніг, кароткія, 
аднаскладовыя адказы на запыты чытачоў, дзяжурная фраза “звярніцеся да 
каталога”, замест падрабязнага тлумачэння і г.д. 

Зносіны таксама могуць грунтавацца на прынцыпах суб’ект-аб’ектнай і 
суб’енкт-суб’ектнай схем. У выпадках, калі зносіны маюць суб’ект-аб’ектны 
характар, мы можам казаць аб тым, што адбываецца маніпулірованне аднаго 
партнёра другім. Зносіны таксама падзяляюцца на фармальна-ралявыя 
(рытуальныя), маніпулятыўныя і гуманістычныя.  

Фармальна-ралявыя (рытуальныя) зносіны – гэта паводзіны ў 
тыповых сітуацыях, калі партнёры з’яўляюцца як бы неабходнымі 
атрыбутамі выканання пэўнага рытуала, дзе кожны ўдзельнік увасабляе 
своеасаблівую “маску” з наперад заданымі ўласцівасцямі. Рытуалы 
патрабуюць ад удзельнікаў толькі аднаго – ведання правіл гульні. У 
падобным стылі ажыццяўляюцца многія кантакты ў бібліятэчным 
абслугоўванні: запіс чытача ў бібліятэку, размова з запазычанікам, гутарка-
кансультацыя каля каталога і г.д. У фармальна-ралявых (рытуальных) 
зносінах неабходна прытрымлівацца пэўнай ролі: сацыяльнай, прафесійнай, 
міжасабовай. Тут важна, з аднаго боку, правільна распазнаць сітуацыю зносін 
і ўявіць, як трэба ў ёй сябе паводзіць – з другога. Ва многіх выпадках і 
бібліятэкар, і карыстальнік з задавальненнем прымаюць удзел у такіх 
зносінах свядома, альбо аўтаматычна, выконваючы патрабаванні сітуацыі. 
Але фармальна-ралявыя (рытуальныя) зносіны займаюць у абслугоўванні 
далёка не асноўнае месца. Яны бываюць часам толькі прадумовай да іншых 
зносін – гуманістычных, альбо – маніпулятыўных. 

Маніпулятыўныя зносіны – гэта зносіны, пры якіх да партнёра 
ставяцца як да сродка дасягнення пэўнай мэты. Нават калі ў кожнага з 
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партнёраў ёсць свае ўласныя мэты, перавага будзе за тым, хто з’яўляецца 
лепшым маніпулятарам, лепш ведае партнёра, лепш разумее яго мэты, лепш 
валодае тэхнікай зносін. Не варта лічыць, што маніпуляцыя – цалкам 
негатыўная з’ява. Вялікая колькасць прафесійных задач, у тым ліку і ў галіне 
абслугоўвання карыстальнікаў, прадугладжвае менавіта маніпулятыўныя 
зносіны. Скажам, як без маніпуляцыі прымусіць чытача вярнуць у бібліятэку 
кнігу, да якой ён даўно “прывык”? Як прывіць юным чытачам асновы 
інфармацыйнай культуры і культуры паводзін у бібліятэцы? Па сутнасці 
любое навучанне, перакананне, кіраванне ўтрымліваюць у сабе элементы 
маніпулятыўных зносін. Менавіта таму эфектыўнасць гэтых працэсаў у 
многім залежыць ад ступені валодання законамі і тэхнікай маніпулятыўных 
зносін. 

Маніпулятыўныя зносіны – надзвычай распоўсюджаны від 
узаемадзеяння, які сустракаецца ў асноўным там, дзе існуе супольная 
дзейнасць. Важна памятаць, што адносіны чалавека да маніпулятыўнага 
ўплыву на яго звычайна адмоўныя. Акрамя таго існуе зваротны ўплыў 
маніпулятыўных зносін на асобу, якая ўжывае іх паспяхова і пастаянна. Яна з 
цягам часу пачынае лічыць маніпулятыўныя зносіны натуральнымі, 
правільнымі і ўжываць іх нават там, дзе яны непатрэбныя, што прыводзіць да 
канфліктаў і непаразуменняў. 

Гуманістычныя зносіны – гэта ў найбольшай ступені асобасныя 
зносіны, што дазваляюць задаволіць такую чалавечую патрэбу, як патрэба ў 
разуменні, спачуванні, саперажыванні. Ні рытуальныя, ні маніпулятыўныя 
зносіны не дазваляюць цалкам задаволіць гэту жыццёва важную патрэбу. 
Мэты гуманістычных зносін жорстка не запланаваны і не замацаваны. Іх 
важнай асаблівасцю з’яўляецца тое, што чакаемым вынікам зносін з’яўляецца 
не падтрымліванне сацыяльных сувязяў, як у рытуальных зносінах, не 
змяненне пункту гледжання і паводзін партнёра, як у маніпулярыўных 
зносінах, а супольнае змяненне ўяўленняў абоіх партнёраў, знаходжанне 
шляхоў паводзін, выгадных кожнаму з іх. 

Сітуацыі гуманістычных зносін усім добра знаёмы – гэта інтымныя, 
спавядальныя, псіхатэрапеўтычныя зносіны. Яны звязаны з накіраванасцю, 
настроем і мэтамі партнёраў. Але ёсць сітуацыі, калі такія зносіны 
наўместныя. Напрыклад, чытачоў раздражняе, калі біліятэкар, замест таго, 
каб выконваць свае абавязкі па абслугоўванні, захоплена размаўляе з адным з 
карыстальнікаў – сваім знаёмым, не звяртаючы ўвагі на чаргу. Бібліятэкару 
таксама не падабаецца, калі чытач, замест таго, каб сфармуляваць запыт, 
імкнецца бліжэй з ім пазнаёміцца, паведаміць аб сваіх праблемах, не 
заўважаючы, што за ім стаіць чарга. Карацей кажучы, гуманістычныя зносіны 
ў абслугоўванні ўмесныя тады, калі яны не перашкаджаюць бібліятэкару 
выконваць свае абавязкі, а карыстальніку – задаволіць інфармацыйныя 
патрэбы. 

Гуманістычныя зносіны звычайна абумоўлены не столкі звонку 
(мэтамі, умовамі, сітуацыяй, стэрыятыпамі), колькі знутры 
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(індывідуальнасцю, настроем, адносінамі да партнёра). Гэта не азначае, што 
гуманістычныя зносіны не прадугледжваюць сацыяльнай дэтэрмінацыі. 
Відавочна, што чалавек, у якія б зносіны ён не ўступаў, застаецца сацыяльнай 
істотай. Аднак у гэтых зносінах больш, чым у іншых, праяўляецца 
залежнасць ад індывідуальнасці. У гуманістычных зносінах партнёр 
успрымаецца цэласна, без падзяленна на патрэбныя і непатрэбныя функцыі, 
на важныя і не важныя ў дадзены момант якасці. 

Асноўным механізмам ўздзеяння ў гуманістычных зносінах з’яўляецца 
ўнушэнне, суггестыя – найбольш эфектыўны з усіх існуючых механізмаў. 
Важна памятаць, што гэтае ўнушэнне ўзаемнае, калі абодвы партнёры 
праяўляюць давер адно да аднаго, а таму вынікам з’яўляецца не змяненне ў 
пункце гледжання аднаго з партнёраў, а ўзаемнае супольнае змяненне 
ўяўленняў абодвух партнёраў. 

Такім чынам, у бібліятэчным абслугоўванні ўжываюцца ў розных 
сітуацыях усе тры віды зносін.  
 Але, каб зносіны ў абслугоўванні выконвалі сваю станоўчую функцыю, 
яны павінны быць змястоўнымі і выніковымі. Гэта адбываецца толькі ў тым 
выпадку, калі бібліятэкар з’яўляецца сапраўдным аўтарытэтам у галіне 
чытання. Даследаванні паказалі, што большасць карыстальнікаў жадаюць 
мець зносіны з біблітэкарам, які лепш за іх разбіраецца ў кнігах, астатнія –  
згодны ўзаемадзейнчаць з супраоўнікам аддзела абслугоўвання “на роўных”. 
Ніхто не пажадаў размаўляць з бібліяткарам, які горш за карыстальніка 
разбіраецца ў літаратуры. 

Пытанні да самакантролю 
1. Пакажыце залежнасць характару ўзаемадзеяння бібліяткара  з 
карыстальнікам ад пануючай у грамадстве канцэпцыі абслугоўвання. 
2. Чаму зносіны з’яўляюцца адметнай рысаю прафесійнх паводзін 
бібліятэкара ў абслугоўванні? 
3. Якім чынам праяўляюца перцэптыўны, камунікатыўны і інтэрактыўны бакі 
зносін у абслугоўванні? 
4. Як зносіны ўплываюць на чытанне ў перадкамунікатыўнай, камунікатўнай 
і посткамунікатыўнай яго фазах? 
5. У чым спецыфіка бібліятэчных зносін? 
6. Ахарактарызуйце фармальна-ралявыя, маніпулятыўныя і гуманістычныя 
зносіны бібліятэкара з карыстальнікам. 

 
РАЗДЗЕЛ 3. СІСТЭМА, СТРУКТУРА І ТЭХНАЛОГІЯ 

АБСЛУГОЎВАННЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ БІБЛІЯТЭК 
 

Тэма 9. Сістэма і структура абслугоўвання карыстальнікаў у бібліятэках 
рознага тыпу 

Пад сістэмай абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк разумеецца 
сукупнасць разнастайных структурных падраздзяленняў, форм і пунктаў 
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абслугоўвання, якія функцыяніруюць у пэўнай зоне абслугоўвання і 
забяспечваюць прадастаўленне карыстальнікам разнастайных інфармацыйных 
прадуктаў і  бібліятэчных паслуг. 

Першасным элементам сістэмы абслугоўвання з’яўляецца пункт 
абслугоўвання – рабочае месца бібліятэкара, які непасрэдна ажыццяўляе 
абслугоўванне карыстальнікаў: задавальняе іх запыты, выдае кансультацыі, 
праводзіць гутаркі і г.д. Гэта можа быць пункт запісу карыстальнікаў у 
бібліятэку, кафедра выдачы і прыёму дакументаў, даведачна-бібліяграфічны 
пункт, стол бібліятэкара-кансультанта ў фондзе адкрытага доступу, пункт 
ксеракапіравання, пункт аплаты бібліятэчных паслуг, пункт абслугоўвання на 
прадпрыемстве, арганізацыі, па месцу жыхарства (у інтэрнаце) альбо вучобы  
карыстальнікаў (на кафедры), стаянка бібліёбуса і інш. Усе пункты 
абслугоўвання ўзаемазвязаны адзінай мэтай і ўтвараюць сістэму абслугоўвання. 
Існаванне некалькіх разнастайных пунктаў абслугоўвання дазваляе гаварыць аб 
пэўнай структуры абслугоўвання. 

Структура абслугоўвання ўключае разнафункцыянальныя 
падраздзяленні і пункты абслугоўвання, якія забяспечваюць комплекс 
бібліятэчна-інфармацыйных паслуг, а таксама прадастаўленне 
зверхнарматыўных (платных паслуг).  

Функцыянальныя падраздзяленні абслугоўвання ўяўляюць сабою аддзелы, 
сектары абслугоўвання. Адны з іх – забяспечваюць выкарыстанне дакументаў і 
арганізацыю дасуга карыстальнікаў у самім памяшканні бібліятэкі. Гэта  
чытальныя залы, даведачна-бібліяграфічныя аддзелы, альбо пункты, пункты 
ксеракапіравання і сканіравання, рэкрэацыйныя службы і г.д. Другія – 
забяспечваюць выкарыстанне дакументаў па за сцянамі бібліятэкі. Гэта 
абанементы, абслугоўванне праз МБА, ЗА, ЭДД, выяздныя формы, 
пазастацыянарнае абслугоўванне. 

Структура абслугоўвання карыстальнікаў разгортваецца ў зоне 
абслугоўвання бібліятэкі, на тэрыторыі, дзе пражываюць, працуюць, альбо 
навучаюцца яе карыстальнікі. Зона абслугоўванняы можа абмяжоўвацца той 
установай, прадпрыемствам, якому належыць бібліятэка, але можа 
распаўсюджвацца і на  большую тэрыторыю. Кожная дзяржаўная публічная 
бібліятэка мае сваю, замацаваную за ёю, зону абслугоўвання. У вузкім значэнні 
слова пад зонай абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэкі разумеюць 
памяшканні, адчыненыя для чытачоў і прызначаныя для іх работы і адпачынку. 

Спецыялісты выдзяляюць два асноўныя віды абслугоўвання: 
стацыянарнае і пазастацыянарнае. Першае – ажыццяўляецца непасрэдна ў 
бібліятэцы, другое – па за яе сценамі. 

У структуру стацыянарнага абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 
традыцыйна ўваходзяць абанементы, чытальныя залы, даведачна-
бібліяграфічныя аддзелы і пункты, пункты ксеракапіравання, рэкрэацыйныя 
зоны, міжбібліятэчны абанемент (МБА) і г.д. 
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Пазастацыянарнае абслугоўванне ўключае бібліятэчныяы пункты, 
мабільныя бібліятэкі (бібліёбусы), завочны абанемент(ЗА) і электронною 
дастаўку дакументаў(ЭДД). 

Чытальная зала – спецыяльна абсталяванае памяшканне, дзе 
прадастаўляюцца карыстальнікам дакументы без права вынасу іх з бібліятэкі. 
Чытальныя залы падзяляюцца на агульныя і спецыялізаваныя.У невялікіх 
бібліятэках існуе адна – агульная чытальная зала. Буйныя бібліятэкі маюць 
сістэму чытальных залаў. Звычайна яны выдзяляюцца па галінах ведаў і 
комплексах навук: прыродазнаўчых, грамадскіх, тэхнічных, па мастацтве і г.д. 
Па характару і віду выданняў і іншых матэрыялаў залы падзяляюцца на: 
бягучых перыядычных выданняў, новых паступленняў, даведачна-
бібліяграфічных матэрыялаў, нотных, картаграфічных выданняў і.др. Па 
ўзроўню падрыхтоўкі чытачоў: агульныя чытальныя залы, навуковыя, для 
доктароў, прафесароў і акадэмікаў. 

Чытальныя залы могуць быць арганізаваны часова ў месцах адпачынку, у 
інтэрнатах на перыяд сесіі і г.д. 

 У апошнія гады з’явіліся і спецыяльныя залы, абсталяваныя камп’ютарамі 
з доступам у Інтэрнет: электронныя бібліятэкі, альбо віртуальныя чытальныя 
залы. Існуюць таксама і медыятэкі, дзе сабраны відэя, аўдыя, кінадакументы і 
іншыя матэрыялы на нетрадыцыйных носьбітах. 

Узнікаюць таксама інтернет-цэнтры, цэнтры бізнес-інфармацыі, цэнтры 
прававой інформацыі як асобныя адзінкі ў структуры стацыянарнага 
абслугоўвання карыстальнікаў. 

У арганізацыйна-функцыянальную структуру абслугоўвання 
карыстальнікаў уваходзіць таксама даведачна-бібліяграфічны аддзел, альбо 
сектар. Бібліёграфы выконваюць запаты розных тыпаў: тэматычныя, 
удакладняючыя, адрасна-бібліяграфічныя, фактаграфічныя, аказваюць паслугі 
па афармленні спісаў літаратуры і г.д. 

Не апошнюю ролю у структуры абслугоўвання займаюць рэкрэацыйныя 
службы бібліятэкі. Яны прызначаны для адпачынку, правядзення дасуга, 
арганізацыі міжасабовых чытацкіх зносін у бібліятэцы. 

Абанемент – форма індывідуальнага і калектыўнага абслугоўвання 
чытачоў, прызначаная для выдачы дакументаў у мэтах іх выкарыстання па за 
сцянамі бібліятэкі. Існуюць наступныя віды арганізацыі абанемента: 
 агульны абанемент, дзе абслугоўваюцца ўсе катэгорыі карыстальнікаў; 
 групавы абанемент, прызначаны для абслугоўвання пэўных чытацкіх 

груп: юнацтва, студэнтаў, ветэранаў і г.д. 
 галіновы абанемент – прадугледжвае абслугоўванне выданнямі па пэўных 

галінах ведаў: эканоміцы, тэхніцы, медыцыне, мастацкай літаратуры і інш. 
 функцыянальны абанемент – пабудаваны такім чынам, што кожная 

аперацыя па абслугоўванні карыстальнікаў выпаўняецца асобным 
бібліятэкарам: адзін – прымае кнігі, другі – кансультуе, трэці – выдае. 

 міжбібліятэчны абанемент – выдача кніг з бібліятэкі – у бібліятэку для 
часовага выкарыстання. Хаця па правілах кнігі, атрыманыя па МБА на 
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дом не выдаюцца, звычайна бібліятэкары, асабліва сельскіх бібліятэк, 
адступаюць ад гэтага правіла і даюць магчымасць карыстацца кнігамі 
дома; 

Улікова-тэхналагічная дакументацыя абслугоўвання ўключае формы 
першаснага і другаснага ўліку. Да першаснага адносяцца: чытацкі білет, чытацкі 
фармуляр, кніжны фармуляр, бланк заказу дакумента, кантрольны лісток. 
Другасны ўлік ажыццяўляецца ў Дзённіку работы бібліятэкі, альбо ў адпаведнай 
базе даных. Дзённік звычайна састаіць з трох частак. У першай 
адлюстроўваюцца звесткі аб чытачах, у другой – аб кнігавыдачы, у трэцяй – аб 
масавых мерапрыемствах бібліятэкі. 

Ажыццяўляецца таксама ўлік адмоў карыстальнікам, улік выкананых 
даведак, улік кніг, здадзеных у замен страчаных. 

Важную ролю ў пашырэнні сферы ўплыву бібліятэкі адыгрываюць 
пазастацыянарныя формы абслугоўвання карыстальнікаў. Пазастацыянарным 
называецца абслугоўванне карыстальнікаў па за сцянамі бібліятэкі. Сюды 
ўваходзяць: 
 пункты выдачы – арганізуюцца ў тых раёнах, дзе няма паблізу 

стацыянарнай бібліятэкі, альбо на прадпрыемствах і ва ўстановах. 
Абслугоўванне ажыццяўляе альбо бібліятэкар стацыянарнай бібліятэкі, 
альбо спецыяльна падрыхтаваны валанцёр. Пад пункт выдачы 
выдзяляецца спецыяльнае памяшканне, фонд фарміруецца ў залежнасці ад 
патрэбнасцяў карыстальнікаў. Пункты выдачы могуць быць адчынены і ў 
месцах адпачынку; 

 мабільныя бібліятэкі – абсталяваныя пад бібліятэкі аўтобусы (бібліёбусы), 
альбо іншыя транспартныя сродкі. Маршрут, час стаянкі і рэжым работы 
вызначаецца па ўзгадненні з мясцовымі органамі ўлады. Стаянка 
доўжыцца некалькі гадзін. За гэты час наведвальнікі поспяваюць не толькі 
абмяняць кнігі, але і праслухаць агляд, пазнаёміцца з кніжнай выставай, 
атрымаць даведку. Тэхналогія абслугоўвання не адрозніваецца ад 
абслугоўвання ў стацыянарнай бібліятэцы. 

 кніганошаства – дастаўка кніг на дом карыстальнікам, якія самі не могуць 
наведваць бібліятэку. Гэта форма пазастацыянарнага абслугоўвання можа 
быць арганізавана нават самай маленькай бібліятэкай. Дастаўкай 
займаюцца і самі бібліятэкары, і валанцёры. Асабліва развіта 
кніганошаства ў сельскай мясцовасці; 

 завочны абанемент – прадугледжвае атрыманне карыстальнікам 
дакументаў па пошце на дом, албо на месца працы. Па завочнаму 
абанементу звычайна абслугоўваюцца студэнты-завочнікі, спецыялісты з 
аддаленых пунктаў, чытачы з асобымі запытамі, напрыклад, сляпыя. 
Карыстальнік павінен даслаць у бібліятэку заяву з гарантыяй вяртання 
кніг. Прадпрыемства, дзе працуе, альбо вучыцца чытач, выступае 
гарантам захаванасці і вяртання кніг, узятых у бібліятэцы; 

 электронная дастаўка дакументаў – дастаўка дакументаў па электроннай 
пошце. 
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Пытанні да самакартролю 
1. Што з’яўлецца першасным элементам у сістэме абслугоўвання? 
2. Якія паункты абслугоўвання існуюць у бібліятэцы? 
3. Што ўваходзіць у арганізацыйна-функцыянальную структуру 
абслугоўвання? 
4. Якія віды абанементаў існуюць у бібліятэцы? 
5. Якія віды чытальных залаў існуюць у бібліятэцы? 
6. Што такое пазастацыянрнае абслугоўванне?  

 
Тэма 10. Рэсурсы і тэхналогія абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 

Характар і выніковасць аблугоўвання карыстальнікаў знаходзяцца ў 
непасрэднай залежнсці ад наяўнасці і якасці рэсурсаў, якімі распалагае 
бібліятэка. Менавіта рэсурсы абслугоўвання ствараюць той падмурак, на якім 
будуецца сістэма абслугоўвання. У сучаснай літаратуры выдзяляюцца 
інфармацыйныя, інтэлектуальныя і матэрыяльна-тэхнічныя рэсурсы. 

Інфармацыйныя рэсурсы. Пад інфармаыйнымі рэсурсамі 
абслугоўвання разумеецца  не толькі ўся сукпнасць інфармацыі, якой 
распалагае бібліятэка, але і тыя магчымасці ўдаленага доступу да сусветных 
інфармацыйных рэсурсаў, якія яна можа прадаставіць сваім карыстальнікам. 
Магчымасці сучаснай бібліятэкі зараз не абмяжоўваюцца яе фондамі, 
даведачна-пошукавым апаратам і базамі даных уласнай генерацыі. У 
распараджэнні сучаснай бібліятэкі знаходзяцца шматлікія і разнастайныя 
рэсурсы сусветнай інформацыйнай прасторы.  

Забяспечываючы доступ да іх сваім карысталнікам, арганізуючы 
навучанне і аказваючы кансультацыйную дапамогу, бібліятэка значна 
пошырае зону свайго ўплыву, повялічвае сваю запатрабаванасць. Больш таго, 
выкарыстанне сучасных камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) дазваляе 
бібліятэкам ствараць свае, уласныя інформацыйныя прадукты ў выглядзе 
бук-трэйлераў, віртуальных кніжных выстаў з гіперспасылкамі да 
поўнатэкставых дакументаў, запісаў мерапрыемстваў, віртуальных экскурсій 
і падарожжаў, інтэлектуальных гульняў і г.д. А прысутнсць у сацыяльных 
сетках робіць прадукты і паслугі бібліятэкі шырокадаступнымі. Такім чынам 
пад інфармацыйнымі рэсурсамі абслугоўвання карыстальнікаў мы будзем 
разумець: 

• бібліятэчны фонд; 
• даведачна-пошукавы апарат; 
• базы даных ўласнай генерацыі; 
• інфармацыйныя прадукты, створаныя з дапамогаю сучасных ІКТ; 
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• доступ да інфармацыйных рэсурсаў іншых бібліятэк; 
• доступ да інфармацыйных рэсурсаў сусветнай інфармацыйнай 

прасторы;  
• прысутнасць у сацыяльных сетках. 

Такім чынам, прадастаўленне карыстальніку бібліятэкі 
бесперашкоднага доступу да інфармацыі і ведаў прадугледжвае 
выкарыстанне ўсіх  інфармацыйных рэсурсаў як асобнай бібліятэкі, так і 
бібліятэчнай сістэмы, а таксама рэсурсаў сусветнай інфармацыйнай 
прасторы. 

Інтэлектуальныя рэсурсы абслугоўвання   карыстальнікаў – гэта 
той інтэлектуальны і духоўны  патэнцыял бібліятэчнага персаналу, які 
дазваляе ствараць і эфектыўна выкорыстоўваць інфармаыцныя рэсурсы 
бібліятэкі. Вядома, што самі сабой інфармацыйныя рэсурсы бібліятэкі не 
з’явяцца і, тым больш, не стануць прыгоднымі для выкарыстання. Для іх 
стварэння, упарадкавання і выкарыстання бібліятэчнаму персаналу 
неабходна прыкласць вялікія намаганні.  Узровень кваліфікацыі 
бібліятэкараў, якія працуюць ва ўсіх аддзелах бібліятэкі, іх адносіны да 
карыстальнікіў, іх апантанасць сваёй справай – вось асноўныя складаючыя 
інтэлектуаьных рэсурсаў абслугоўвання. Асабліва вялікую ролю ў 
арганізацыі абслугоўвання адыгрываюць, вядома, бібліятэкары, працуючыя 
непасрэдна з карыстальнікамі. Тут праўляецца іх прафесійная, чытацкая і 
камунікатыўная кампетэнтнасць, таму што ад  культуры зносін з 
карыстальнікамі залежаць ураджанні аб бібліятцы, яе імідж і статус у 
грамадстве.  

Далёка не апошнім інтэлектуальным рэсурсам з’яўляецца і сістэма 
ўяўленняў аб інтарэсах і запытах, інфармацыйных патрэбнасцях 
карыстальнікакаў, заканамернасцях іх інфармацыйных паводзін. Іх 
неабходна пастаянна актуалізаваць праз істэму сацыялагічнага маніторынгу, 
лакальнх даследаванняў, непасрэдных зносін з карыстальнікамі. Аналз 
дакументаў, назіранне, апытанне – вось тыя сродкі, што дазваляюць 
ібліятэкарам “трымаць руку на пульсе” зменлівай рэчаіснасці і тых працэсаў, 
што абуваюцца ў чатацкім асяроддзі. 

Адпаведнсць арганізацыі абслугоўвання інтарэсам і запытам 
карыстальнікаў на падставе іх вывучэння дазваляе стварыць такую сістэму 
абслугоўвання, якая цалкам забспечывае поўнавартаснае існаванне біблітэкі 
ў сацыякультурнм і гаспадарча-эканамічным асроддзі, робіць яе 
запатрабаванай і прывабнай установай. 

75 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Далёка не апошнім інтэлектуальным рэсурсам абслугоўвання 
карыстальнікаў з’яўляюцца ўяўленні бібліятэкараў аб сацыякультурных і 
гаспадарча-эканамічных асаблівасцях абслугоўваемага рэгіёна. Менавіта яны 
вызначаюць характар запытаў карыстальнікаў, асаблівасці іх інфармацыйных 
і чытацкіх паводзн. Дасканалае веданне свайго асроддзя дазваляе бібліятэцы 
знаходзіць партнёраў, вызначаць каркурэнтаў і эфектыўна ўзаемадзейнічаць з 
імі, забяспечваючы сабе “мсца пад сонцам”.  
 

• Узровень кваліфікацыі бібліятэчнга персаналу; 
• Узровень культуры зносін з карыстальнікамі падчас 

абслугоўвання; 
• Уяўленні аб інтарэсах і запытах карыстальнікаў на падставе іх 

вывучэння; 
• Адпаведнасць арганізацыі абслугоўвання інтарэсам і запытам 

карыстальнікаў. 
• Уяўленні аб  сацыякультурных і гаспадрча-эканаміных 

асаблівасцях абслугоўваемага рэгіёна. 
Матэрыяльна-тэхнічныя рэсурсы абслугоўвання карыстальнікаў 

Бібліятэчны будынак, яго архітэктурна-планіровачнае вырашэнне; 
Абсталяванне і дызайн зоны абслугоўвання; 
Тэхнічныя сродкі абслугоўвання; 
Камп’ютарныя тэхналогіі ў абслугоўванні  

Чытацкі запыт як элемент абслугоўвання 
«Пускавым механізмам» абслугоўвання карыстальнікаў з’яўляецца 

чытацкі запыт, абумоўлены чытацкім інтарэсам і чытацкай патрэбнасцю. 
Чытацкім зпытам называецца выказаная чытачом бібліятэкару прозьба ў 
атрыманні дакумента, альбо інфармацыі, аказанні паслугі, альбо 
кансультацыйнай дапамогі. 

Чытацкія запыты падзяляюцца на: 
Вызначаныя і нявызначаныя 
Канкрэтныя і тэматычныя 
Задаволеныя і незадаволеныя 

 У аснове кожнага чытацкага запыта ляжыць чытацкі інтарэс, альбо 
чытацкая патрэбнасць. 

Чытацкі інтарэс 
Выбіральна-станоўчыя адносіны асобы да чытання твораў, якія маюць 

для яе значнасць і эмацыйную прывабнасць і адпавядаюць духоўным 
патрэбнасцям і псіхалагічным асаблівасцям. 
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Чытацкая патрэбнасць 
Асэнсаванае, ці неасэнсаванае адчуванне неабходнасці звароту да 

пэўнага дакумента, комплекса дакументаў, альбо інфармацыйных рэсуросаў. 
Тэхналогія абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк – гэта сукупнасць 

прыёмаў, метадаў і ўздзеянняў, што ўжываюцца пры абслугоўванні. 
Тэхналогія вызначае паслядоўнасць дзеянняў, неабходных для эфектыўнага 
вырашэння пастаўленай задачы. 

Тэхналогія разумеецца таксама як: сукупнасць тэхналагічных 
працэсаў, забяспечваючых пераўтварэнне, ўздзеянне на праметы працы з 
мэтаю прадастаўлення бібліятэчных паслуг розных відаў і форм.  

Тыпы тэхналогій абслугоўвання: 
• Персаніфікаваная (выкарыстоўваюцца магчымасці бібліятэкара); 
• Механізаваная (магчымасці бібліятэкара дапаўняюцца тэхнічнымі 

сродкамі); 
• Электронная (шырока выкарыстоўваюцца камп’ютарныя тэхналогіі). 

Традыцыйная     тэхналогія абслуговання вызначаецца цыкламі: 
• Шлях чытацкага патрабавання (прыём і праверка запыту, падбор 

дакументаў у кнігасховішчы, дастаўка, афармленне выдачы); 
• Шлях бібліяграфічнай даведкі (прыём і ўдакладннне запыту, прагляд 

крыніц, адбор матэрыялаў, іх сістэматызацыя, афармленне даведкі, яе 
рэгістрацыя). 

  Мадэль    тэхналагічнага працэсу ў абслугоўванні: 
• Падрыхтоўка да дзейнасці; 
• Сама дзейнасць; 
• Аналіз вынікаў  дзейнасці. 

Падрыхтоўка да дзейнасці ўключае: 
Папярэднія працэдуры: 

• Вывучэнне ўмоў абслугоўвання; 
• Вывучэнне рэсурсаў абслугоўвання; 
• Планаванне абслугоўвання. 

Бягучыя працэдуры: 
• Фіксацыя карыстальнікаў; 
• Афармленне зоны абслугоўвання; 
• Падрыхтоўка рабочага месца і інш. 

Сама дзейнасць уключае: 
• Прыём запытаў і іх выкананне; 
• Афармленне паслугі;  
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• Прадастаўленне паслугі; 
• Фіксацыя прадастаўлення паслугі; 
• Фіксацыя адмоў; 
• Прыём дакументаў ад карыстальнікаў. 

Аналіз вынікаў дзейнасці ўключае: 
 Бягучы аналіз паказчыкаў; 
 Выкананне паслуг, іх колькасць, віды, якасць; 
 Тэрміны карыстання дакументамі; 
 Параўнаўчы аналіз вынікаў абслугоўвання; 
 Разлік эфектыўнасці абслугоўвання; 
 Вызначэнне перспектыў развіцця абслугоўвання. 

Улікова-тэхналагічная дакументацыя абслугоўвання: 
Дакументы першаснага ўліку: 
 Картка рэгістрацыі чытача; 
 Чытацкі фармуляр; 
 Лісток чытацкага запатрабавання; 
 Кантрольны лісток; 
 Кніжны фармуляр; 
 Бланк-заказ МБА і інш.. 

Дакументы другаснага ўліку: 
 Дзённік бібліятэкі; 
 Сшыткі ўліку (выкананых даведак, адмоў і г.д.) 

Арганізацыйна-тэхналагічная дакументацыя: 
 Інструкцыі, паладжэнні аб парадку выканання работ; 
 Тэхналагічныя карты; 
 Палажэнні аб аддзелах і сектарах абслугоўвання; 
 Палажэнні аб абавязках супрацоўнікаў. 

Інфармацыйна-бібліятэчная паслуга 
Сукупны канчатковы вынік бібліятэчнага абслугоўвання, які адпавядае 

запыту і патрэбнасцям карыстальніка і прадастаўляецца ў разнастайных 
формах, забяспечваючых доступ да рэсурсаў бібліятэкі. 
Класіфікацыя паслуг 
 Паслугі абаніравання; 
 Даведачна-аналітычныя паслугі; 
 Паслугі бягучага інфармавання; 
 Паслугі інфармавання па пэўных праблемах; 
 Вучэбна-кансультацыйныя паслугі; 
 Паслугі па арганізацыі бібліятэчных зносін; 
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 Паслугі па арганізацыі бібліятэчнага камфорта; 
 Перакладчыцкія паслугі; 
 Капіравальныя паслугі і г.д. 

 
Пытанні да самакантролю 

1. Дайце характарыстыку асноўных рэсурсаў абслугоўвання 
карыстальнікаў  (інфармацыйных, інтэлектвальных, матэрыяльна-
тэхнічных) 

2. Што такое чытацкі запыт як элемент абслугоўвання? 
3. Ахарактарызуйце тэхналогію бібліятэчнага абслуглўвання як 

сукупнасць прыёмаў і метадаў. 
4. З якіх элементаў складаецца улікова-тэхналагічная дакументацыя 

абслугоўвання? 
 
Тэма 11. Бібліятэчна-інфармацыйныя паслугі: асаблівасці, класіфікацыя 

Паняцце “бібліятэчная паслуга” у бібліятэказнаўстве з’явілася на 
пачатку 1970-х надоў, а канчаткова зацвердзілася – у канцы 1980-х. Да ліку 
аўтараў, якія першымі сталі ўжываць гэта паняцце, можна аднесці М.Я. 
Дворкіну,С.В. Новікаву, Ю.М. Сталярова, Ж.С. Шадрыну і інш.  

Паслугі ў бібліятэчнай справе разумеліся як дзейнасць, вынік якой 
спажываецца ў працэсе працы і мае нематэрыяльную форму: лекцыі, гутаркі, 
кансультацыі, масавыя мерапрыемствы і інш. Адметнымі рысамі такіх паслуг 
з’яўляецца тое, што іх нельга потым пабачыць, памацаць, узяць з сабою. 
Матэрыяльныя ж паслугі, як канчатковы  вынік дзейнасці, карыстальнік 
можа не толькі бачыць, але і шматразова выкарыстоўваць, нават па за 
сцянамі бібліятэкі: дакументы, іх ксеракопіі, індывідуальныя спісы і паны 
чытання, электронныя копіі дакументаў і г.д. 

Але, нават карыстаючыся нематэрыяльнай паслугай, чытач захоўвае ў 
сваёй памяці ўраджанне аб ёй. Пасля змястоўнай гутаркі з бібліятэкарам, 
зносін ў працэсе масавага мерапрыемства з іншымі карыстанікамі, выбітнымі 
дзеячамі літаратуры, проста з цікавымі людзьмі карыстальнік бярэ з сабою 
добры настрой, пачуццё маральнай задаволенасці, а галоўнае – жаданне зноў 
звярнуцца да пасуг бібліятэкі, расказаць аб ёй іншым чытачам, сваім сябрам, 
калегам па рабоце. 
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Бібліятэчная паслуга, такім чынам, з’яўляецца канчатковым вынікам 
дзейнасці бібліятэкара, мае свою форму, матэрыяльны носьбіт і накіравана 
на задавальненне пэўных патрэбнасцей карыстальнікіў.  

С.Н. Новікаў разумее пад бібліятэчнай паслугай “спажывецкую 
каштоўнасць, здольную задаволіць чалавека”. Ж.С. Шадрына канкрэтызавала 
і істотна дапоўніла дадзенае вызначэнне. Яна разумее бібліятэчную паслугу 
як  “вынік канчатковай працы бібліятэчных работнікаў (карысны эфект 
працы), накіраваны на задавальненне культурных інтэлектуальных, 
духоўных патрэбнасцяў чалавека”.  

Змест паслугі вызначаецца, на думку М.Я. Дворкінай, засяроджанай у 
запыце і задаволенай у працэсе абслугоўвання патрэбнасцю абанента. 
Паколькі кожная паслуга носіць індывідуальны характар, то змест адной і 
той жа паслугі рознымі абанентамі ўспрымаецца неаднолькава. Іншымі 
словамі, кожнай канкрэтнай патрэбнасці абанента адпавядае пэўная паслуга. 
Змест бібліятэчнай паслугі дастаткова зменлівы, таму змяняецца ўвесь час і 
форма паслуг. 

Змест паслугі адлюстроўвае яе значнасць для карыстальнікаў, 
грамадства, бібліятэкі. Змест кожнай паслугі ўнікальны. Ён удасканальваецца 
ў залежнасці ад змяненняў у структуры партэбнасцей абанентаў, развіцця 
матэрыяльна-тэхнічнай базы бібліятэкі, наяўнасці неабходных рэсурсаў і 
магчымасцей карыстацца рэсурсамі іншых бібліятэк і ўсёй навакольнай 
інфармацыйнай прасторы. Па свайму зместу бібліятэчныя паслугі могуць 
адпавядаць, альбо не адпавядаць патрэбнасцям, чаканням карыстальнікаў, 
быць адэкватнымі, альбо не адэкватнымі спажывецкаму попыту. 

Аналіз прапануемых бібліятэкай паслуг прадугледжвае атрыманне 
адказаў на шэраг  пытанняў: 

• З якой мэтаю карыстальнік прыходзіць у бібліятэку? 
• Якія ён мае патрэбнасці? 
• Якія паслугі найбольш запатрабаваныя? 
• У якой ступені паслугі бібліятэкі задавадняюць патрэбнасі 

карыстальніка? 
Атрымаўшы адказы на такія пытанні, бібліятэкары могуць даклдна 

зразумець, наколькі эфектыўна выкарыстоўваецца патэнцыял бібліятэк? 
Даследаванні дапамагаюць наладзіць зваротную сувязь з карыстальнікамі, 
выявіць іх рэакцыю на намаганні бібліятэкі. 

Развіццё новага гаспадарчага механізму, імкненне да насычэння рынку 
разнастайнымі паслугамі з мэтаю найбольш гарманічнага задавальнення 
спажывецкага попыту, пошук пазабюджэтных крыніц фінансавання 
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выклікалі неабходнасць укаранення ў практыку бібліятэк платных паслуг, 
што і было замацавана ў адпаведных рэгламентуючых дакументах, а потым і 
на заканадаўчым узроўні. Так, у Кодэксе аб культуры, у артыкуле 137. Правы 
і абавязкі бібліятэк, у пункце 1.3 падкрэсліваецца, што бібліятэкі маюць 
права ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даход, у тым ліку аказваць 
платныя паслугі. 

Класіфікацыя бібліятэчгых паслуг.  У сучасным бібліятэказнаўстве 
існуе шэраг  разнастайных класіфікацый бібліятэчных паслуг. Так, С.А.Басаў 
выдзяляе тры класы паслуг: дакументальные, камунікатыўныя і паслугі 
бібліятэчнага сэрвісу.  У сваю чаргу, Л.Г.Кедроўская, А.І. Мшвелідзе і Ю.Ю. 
Ухін і Ж.С. Шадрына падзялаюць бібліятэчна-інфармацыйныя паслугі на 
матэрыяльлныя, нематэрыяльныя і камбінаваныя. 

Найбольш разгорнутую класіфікацыю прапануе А.С. Арзуханаў, які 
ажыццяўляе класіфікацыю бібліятэчных паслуг па розных асновах: па віду 
(матэрыяльныя і нематэрыяльныя); па форме (дакументныя і 
недакументныя); па дыяпазону задавальнення патрэбнасцей 
(інфармацыйныя, этычныя, эстэтычныя); па сацыяльным і эканамічным 
вынікам вытворчасці і спажывання паслуг. Найбольш падрабязна ён 
разглядае класіфікацыю бібліятэчных паслуг па іх прызначэнню і спосабу 
ажыццяўлення, выдзяляючы: 

1. Паслугі функцыянальнага (вытворчага)  характару, што 
забяспечваюцца праз фарміраванне фонду (камплектаванне, навуковая і 
тэхнічная апрацоўка, захаванне), стварэнне даведачна-пошукавага апарату і 
яго вядзенне, арганізацыю агульных і спецыялізаваных чытальных залаў. 
Сюды ўваходзіць і заказ дакументаў па тэлефоне, каправальна-
размнажальныя работы, стварэнне копій першасных дакументаў у выглядзе 
буклетаў, мікравыяў па заказах абанентаў, стварэнне  і прадастаўленне 
абанентам бланачнай дакументацыі і г.д. 

2. Транспартныя і эксплуатацыйныя паслугі: цэнтралізаваны пріём 
абанентных патрабаванняў на першасныя дакументы і іх размеркаванне 
(накіроўванне) па кнігасховішчам, цэнтралізаваная дастаўка першасных 
дакументаў з кнігасхоішчаз абаненту бібліятэкі, цэнтралізаваная адпраўка па 
пошце першасных дакументаў і іх копій (мікравыяў) іншагароднім 
абанентам; 
Цэнтралізаванае перенакіраванне запытаў абанентаў у іншыя бібліятэкі. 

3.  Інфармацыйна-даведачныя паслугі: даведачныя, звязаныя з 
наведаваннем і патрабаваннямі ў бібліятэцы абанентаў, іх арыентацыяй у 
парадках і правлах абслугоўвання ў бібліятэцы і яе структурных 
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падраздзяленнях, а таксама ў іншых бібліятэках (вусныя кансультацыі, 
друкаваныя праспекты, пуцевадзіцелі і г.д.); рэкламныя – распаўсюджванне 
звестак аб мэтах, задачах і функцыях бібліятэкі, папулярызацыя 
мерапрыемстваў, якія праводзяцца  на тэрыторыі бібліятэкі (плакатная і 
іншая выдавецкая прадукцыя, аб’явы і спавешчанні ў газетах і часопісах, па 
радыё і тэлебачанні). 
 4. Паслугі – вынікі бібліяграфічнай дзейнасці: даведачна-
бібліяграфічныя (выдача даведак на вусныя і пісьмовыя запыты, метадычныя 
кансультацыі); інфармацыйна-бібліяграфічныя (падрыхтоўка да выпуску 
бібліяграфічных матэрыялаў разнастайнага мэтавага і чытацкага 
прызначэння, бюлетэняў, спісаў новых паступленняў, друкаваных 
паказальнікаў літаратуры, выбіральнае распаўсюджванне інфармацыі); 
паслугі па прапагандзе бібліяграфічных ведаў і метадаў бібліятэчна-
бібліяграфічнай работы. 
 5. Паслугі, звязаныя з прапагандай дасягненняў навукі, тэхнікі і 
перадавога вопыту, паказ кніг, перыядычных і іншых выданняў, паступіўшых 
у бібліятэку (выставы новых паступленняў); паказ літературы з фонду 
бібліятэкі, сістэматызаванай па тэматыцы (тэматычныя выставы); вусная 
папулярызацыя найноўшых дасягненняў айчыннай і замежнай навукі, 
тэхнікі, вытворчасці (лекцыі, агляды, гутаркі, кансультацыі навукоўцаў і 
практыкаў). 

6. Сацыяльна-бытавыя паслугі; абслугоўванне ў гардэробе (захаванне 
верхняга адзення, партфеляў, сумак, іншых асабістых рэчаў); абслугоўванне 
ў буфеце, сталовай бібліятэкі; прадастаўленне памяшканняў для адпачынук і 
асабістай гігіены. (Арзуханов А.С. Услуги системы библиотечного 
обслуживания / А.С. Арзуханов // Науч.и техн. б-ки СССР. 1984. - №10. - 
С. 12-19).  

У сваю чаргу, Д.І. Ступін лічыць, што ўключэнне ў дадзеную 
класіфікацыю сацыяльна-бытавых паслуг неапраўдана, таму што – гэта чыста 
камерцыйныя, а не бібліятэчныя паслугі. Час паказаў, што такі падыход не 
абгрунтаваны. Забяспечыць доступ карыстальнікам да інфармацыі і 
культурных каштоўнасцей – значыць не толькі аптымізаваць камплектаванне 
фонду, але  выкарыстоўваць спосабы і сродкі прыцягнення карыстальнікаў у 
бібліятэку, стцмулюючы жаданне  яе наведваць. А гэтай мэты можна 
дасягнуць толькі шляхам павышння камфортнасці, задавальнення базавых 
патрэбнасцей чалавека.  

Найбольш поўная класіфікацыя бібліятэчных паслуг належыць М.Я. 
Дворкінай. Таксама, як і  С.А.Басаў, яна падзялае ўсю сукупнасць 
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бібліятэчных паслуг на дакументальныя, камунікатыўныя і паслугі 
бібліятэчнага сэрвісу.  

Да дакументальных паслуг яна адносіць: дакументальныя паслугі па 
аднаразовым запытам абанентаў (прадастаўленне першасных дакументаў, 
звестак аб дакументах, прадастаўленне разнастайных бібліяграфічных 
даведак, выверка бібліяграфічных дадзеных, прадастаўленне дадзеных з 
дакументаў, пераклад тэкстаў, рамонт і пераплёт выданняў). Яны 
задавальняюць перш за ўсё патрэбнасці чытачоў, што звязаны з 
неабходнасцю атрымання першаснага дакумента, бібліяграфічнай 
інфармацыі, рэкамендацый бібліятэкара. Сюды адносяцца і апераджаючыя 
дакументныя паслугі: індывідуальнае, групавое і масавае інфармаванне аб 
новых паступленнях, арганізацыя групавой і масавай прапаганды літаратуры, 
прадастаўленне карыстальнікам даведачна-бібліяграфічнага апарату, у тым 
ліку і баз дадзеных. 

Камунікатыўныя паслугі існуюць для задавальнення патрэбнасцей 
карыстальнікаў у зносінах з бібліятэчным персаналам, з іншымі 
карыстальнікамі, пісменнкамі, навукоўцамі, мясцовымі знакамітымі людзьмі, 
прадстаўнікамі ўлады і г.д. Камунікатыўныя паслугі прадастаўляюцца ў 
выглядзе масавых мерапрыемстваў, гутарак, у працэсе ўдзелу абанентаў у 
разнастайных аб’яднаннях, падчас наведавання курсаў, арганізуемых у 
сцянах бібліятэкі і т.п.  

У паслугі бібліятэчнага сэрвісу М.Я. Дворкіна ўключае:  
а) паслугі, якія забяспечваюць набліжэнне бібліятэчных паслуг да 

аьанентаў: індывідуальны абанемент, МБА, ММБА, пазастацыянарныя 
формы бібліятэчнага абслугоўвання, формы заказу дакументаў і даведак па 
тэлефоне, інфармаванне па тэлефоне аб новых паступленнях, адкрыты доступ 
да фондаў, рэкламу бібліятэкі і бібліятэчных паслуг; 

б) паслугі, якія забяспечваюць дыферэцаванае абслугоўванне абанентаў 
у памяшканні ібліятэкі: арганізацыя сістэмы чытальных залаў для 
дыферэнцаванага абслугоўвання чытачоў, арганізацыя даведачна-
бібліяграфічнай службы, арганізацыя формаў прыярытэтнага абслугоўвання; 

в) паслугі, якія забяспечваюць зручнасць карыстання бібліятэкай: 
зручны рэжым працы, забеспячэнне ўмоў працы і адпачынку чытачоў і г.д. 

г) паслугі, якія забяспечываюць патрэбнасць абанентаў у развіцці 
бібліятэчнага абслугоўвання: прыцягненне новых чытачоў, павелічэнне 
аб’ёму бібліятэчных паслуг, пашырэнне іх асартыменту. 

Класіфікацыя М.Я. Дворкінай грунтуецца на сутнасных прыкметах 
паслуг і можа выкарыстоўвацца для рэкламы, уліку, справаздачнасці і 
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планавання абслугоўвання, а таксама для правядзення даследаванняў яго 
эфектыўнасці. 

Такім чынам, па ўмовах прадастаўлення паслугі падзяляюцца на 
платныя і бясплатныя.  

Па зместу можна выдзеліць: інфармацыйныя, відовішчныя, 
разіваючыя, прыкладныя паслугі. 

Па месцу аказання: стацыянарныя і выяздныя, па месцу работы і па 
месцу пражывання карыстальнікаў. 

Па складу спажыўцоў: індывідуальныя, групавыя, масавыя. 
Па часу існавання: эпізадычныя, цыклавыя, перыядычныя, 

сістэматычныя.  
Па віду носьбітаў уласцівасцяў: матэрыяльныя і нематэрыяльныя. 
Пералік бясплатных паслуг сацыяльна гарантаваны, а платныя паслугі 

звязаны са спецыфікай работы бібліятэкі, яе патэнцыялам, абсталяваннем. 
Калі разглядаць больш падрабязна паслугі па іх зместу, то  можна 

выдзеліць камунікацыйныя, інфармацыйныя, даведачныя, адукацыйныя, 
рэкламна-пасрэдніцкія, кансультацыйныя і сервісныя паслугі. 

 
Пытанні да самакантролю 

1. Што такое бібліятэчная паслуга? 
2. У чым адрозненне матэрыяльных і нематэрыяльных паслуг? 
3. Якія існуюць класіфікацыі бібліятэчных паслуг? 
4. Якія паслугі адносяцца да дакументльных? 
5. Што такое камунікаыйныя паслугі? 
6. Што ўяўляюць саою паслугі бібліятэчнага сэрвісу? 

 
 

Тэма 12. Фарміраванне бібліятэчнага асяроддзя як умовы якаснага 
абслугоўвання 

Асноўным фактарам, які вызначае дзейнасць бібліятэкі па стварэнню і 
прасоўванню бібліятэяных паслуг з’яўляецца яе карыстальнік. Менавіта  
патрэбнасці і інтарэсы карыстальніка з’яўляюцца тым арыентырам, які 
вызначае накірункі намаганняў бібліятэкі па стварэнню, укараненню і 
прапагандзе бібліятэчных паслуг. Характар умоў абслугоўвання аказвае 
істотны ўплыў на яго вынік. Для адлюстравання шамтлікіх фактараў, якія 
ўплываюць на ўзаемадзеянне бібліятэкара з карыстальнікам, ужываецца 
паняцце “бібліятэчнае асяроддзе”. 
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 Пад бібліятэчным асяроддзем звычайна разумеюць сукупнасць умоў, 
адзінства прадметнага і духоўнага акружэння, у якім ажыццяўляецца 
дзейнасць бібліятэкара і карыстальніка бібліятэкі. Дадзеныя ўмовы 
аказваюць пэўны ўплыў не толькі на бібліятэкара і карыстальніка, але і на 
грамадства ў цэлым. Бібліятэчнае асяроддзе з’яўяецца неад’емнай часткай 
інфармацыйнага і культурнага асяроддзя гамадства. 
 У бібліятэчным асяроддзі можна выдзеліць: 

• Прадметны бок: дакументы бібліятэчнага фонда, ДБА, абсталяванне, 
тэхнічныя сродкі. 

• Прасторава-часовыя характарыстыкі: памяшканне, размяшчэнне фонду, 
месца знаходжання бібліятэкі, рэжым яе работы. 

• Тэхналагічная кампанента: наяўнасць камп’ютараў, сродкаў 
аўтаматызацыі, аўдыявізуальнага абсталявання. 

• Атмасфера бібліятэчнага асяроддзя: мікраклімат у калектыве, 
узаемаадносіны паміж бібліятэкарам і карысальнікам, характар адносін 
людзей да прадметаў і элементаў бібліятэчнага асяроддзя. 
Інтэлектуальны, маральны і эстэтычны патэнцыял, увасоблены у 
аздабленні і існаванні асяроддзя бібліятэкі. 
У рамках бібліятэчнага асяроддзя выдзяляюцца тры асноўныя 

функцыянальныя часткі: 
1) Для карыстальнікаў і іх абслугоўвання (чытацкая зона); 
2) Для бібліятэчнай работы, не звязанай з чытачамі (службова-

вытворчая зона); 
3) Кнігасховішча. 
Бібліятэчнае асяроддзе для чытачоў уключае: абанемент, чытальную 

залу, даведачна-бібліяграфічную службу, аванзалы, рэкрэацыйныя зоны, 
кантрольныя і закантрольныя зоны, зоны харчавання і г.д. Архітэктурна-
планіровачнае врашэнне чытацкай зоны, доступ да інфармацыйных рэсурсаў 
з дапамогаю тэхнічных сродкаў і сучасных інфармацыйных тэхналогій 
садзейнічаюць не толькі атрыманню карыстальнікам дакументаў і іншай 
інфармацыі, але і стварэнню псіхалагічнага камфорту, максімальнай 
зручнасці работы ў бібліятэцы. Гэта дазваляе гаварыць аб камфортнасці 
бібліятэчнага асяроддзя. Камфортным мы называем тое бібліятэчнае 
асяроддзе, у якім створаны ўмовы, найбольш спрыяльныя для 
карыстальнікаў і бібліятэкараў з пункту гледжання сучаснай псіхалогіі, 
эрганомікі і, нават – фізіялогіі. Камфортныя ўмовы павінны стымуляваць 
чытацкую дзейнасць і дапамагаць бібліятэкарам максімальна поўна 
реалізоўваць задачы абслугоўвання. 
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Псіхалагічнай камфортнасці бібліятэчнага асяроддзя садзейнічае 
павелічэнне ролі саміх карыстальнікаў у фарміраванні і трансфармацыі 
бібліятэчнага асяроддзя. Чытач павінен мець магчымасць данесці свае 
меркаванні да бібліятэкара, выразіць самаго сябе, ажыццяўляць актыўныя 
зносіны ў бібліятэцы. 

Фарміраванне бібліятэчна-інфармацыйнага асяроддзя адбываецца і 
праз ужыванне актыўных форм работы. Сучасная бібліятэка – гэта 
культурна-інфармацыйны цэнтр, сістэма захоўвання, апрацоўкі і 
прадастаўлення карыстальнікам сацыяльна значнай інфармацыі. Бібліятэка 
ўяўляе сабою культуры асяродак узаемазеяння кнігі, бібліятэкара і 
карыстальніка, спецыфічную інфармацыйную прастору, у якой 
канцэнтруецца культура свайго часу. Бібліятэка была і застаецца ўстановай, 
што карэнным чынам адрозніваецца ад іншых культурна-асветніцкіх 
арганізацый. Гэта адрозненне заключаецца ў свабодзе выбару накірункаў 
адукацыі і самаадукацыі, індывідуальным адборы крыніц і сродкаў для 
павышэння ўзроўню ведаў і культуры. 

Бібліятэка – гэта камунікацыйны асяродак, у якім чытач ажыццяўляе 
зносіны з аўтарамі кніг, пазнае іх думкі і на гэтай аснове фарміруе свае 
ўласныя погляды і ўяўленні. Але карыстальнікі прыходзяць у бібліятэку не 
толькі за кнігай, інфармацыяй. Іх прыцягвае і разнастайная культурна-
асветніцкая і культурна-дасугавая дзейнасць, якая часам з’яўляецца больш 
значнай для наведавальнікаў чым непасрэднае задавальненне іх запытаў і 
пртрэбнасцей. 

Разнастайныя культурна-асветніцкія праграмы даюць чытачам шмат 
карыснай інфармацыі, пашыраюць іх кругагляд, фарміруюць светаўяўленне. 
Таму ў бібліятэчнай практыцы ўсё большую папулярнасць набываюць 
актыўныя формы работы, у якія арганічна ўключаны інтэрактыўныя 
элементы. 

Напрыклад, аўкцыён як разнавіднасць віктарыны. На аўкцыёне 
прадаецца пытанне альбо прыз. Купіць іх можна прадэманстраваўшы пэўныя 
веды. Па сутнасці – гэта адкрытае спаборніцтва на лепшае веданне тэмы. 
Можна выкарыстоўваць сістэму жэтонаў, якія даюцца за кожны правільны 
адказ. Пераможцам стоновіцца ўладальнік найбольшай колькасці жэтонаў. 

Баль – забава, цэнтральнае месца ў якой займае танцавальная праграма. 
У бібліятэца магчыма правядзенне баляў, як жывых ілюстрацый да класічных 
твораў і як спосабаў знаёмства с побытам мінулых стагоддзяў, і як метадаў 
навучання добрым манерам і старадаўнім танцам.  
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Інфармацыйная біржа – мерапрыемства, якое садзейнічае развіццю 
іинфармацыйна-бібліяграфічнай эрудыцыі чытачоў праз імитацыю работы 
біржы. Як вядома, біржа – гэта месца аптовага гандлю таварамі  па абразцах, 
дзе брокеры дапамагаюць прадаць альбо набыць тавар. Ролю брокераў 
выконваюць чытачы. «Таргі» –  гэта конкурс вусных водгукаў аб 
прачытаным. Брокер дае спецыяльны сігнал – «бяру інфармацыю» у адказ на 
водгук, які найбольш спадабаўся. За лепшую інфармацыю аб прачытаным 
удзельнікі «таргоў» атрымліваюць «акці».  

Віктарына-тэст – інтэлектуальная гульня, якая складаецца з пытанняў 
і некалькіх варыянтаў адказаў на выбар.  

Віктарына сюжетная – интэлектуальная гульня, пабудаваная на 
аснове цікавага сюжета, ў які ўключаны пытанні.  

Дыска-лекцыя (медыяўрок) – вуснае апавданне, якое саправадждаецца 
паказам відеа і специяльна падабранай музыкай. У комплексе з гутаркай, 
дыспутам, выставай дыска-лекцыі з'яўляюцца зручнай формай 
популярызацыі кніг.  

Жывая газета – міні-спектакль, сценарый якога напісаны ў 
адпаведнасці з жанрамі журналістыкі: перадавіца, фельетон, рэпартаж, 
нататкі, интэрв'ю, анкета, інфармацыя, рэклама.  

Абарона праекта – мерапрыемства, у ходзе якога ўдзельнікі альбо 
групы дэманструюць свае праекты. Гэта могуць быць нават фантастычныя 
праекты.  

Інфарміна – мерапрыемства, якое забяспечвае інфармаванне 
карыстальнікаў аб змесце аднаго альбо групы выданняў. Асаблівасцю 
дадзенай формы з'яўляецца той факт, што інфарматарамі выступаюць самі 
чытачы.  

Дыскусійныя арэлі – дыялог-абмеркаванне, пабудаваны на імітацыі 
раскочвання арэляў. Партнёрамі становяцца дзьве групы чытачоў, якія 
размешчаны адна супраць другой. Прадметам абмеркавання можа быць ўсё, 
што акружае і цікавіць удзельнікаў. Пасля таго, як прапанавана пытанне для 
абмеркавання, удзельнікі ад кожнай групы па чарзе выказваюць меркаванні. 
Па завяршэнні дыскусіі падводзяцца яе вынікі.  

Свабодны мікрафон –  каштоўнасна-арыентаваная дзейнасць 
удзельнікаў у сітуацыі дыялога на заданую актуальную тэму, заснаваная на 
прынципах дэмакратыі і плюралізма думак. Передаваючы адно аднаму 
імправізаваны мікрофон, чытачы свабодна выказваюць свой пункт 
гледжання, задаюць пытанні па тэме дыскусіі. Выступленні чытачоў павінны 
быць кароткімі, змястоўнымі, абгрунтаванымі.  
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Тэатр кнігі – тэатралізаванае прадстаўленне па матывах мастацкіх 
твораў.   

Ток-шоу – абмен меркаваннямі, дыспут, абмеркаванне пэўнага 
пытання, у якім прымаюць удзел запрошаныя спецыялісты і чытачы.  

Чэмпіянат красвардыстаў – спаборніцтва, дзе перамогу атрымлівае 
ўдзельнік, які разгадаў красворд хутчэй за іншых.  

Уся разнастайнасць акыўных форм работы накіравана на пераадоленне 
крызісу чытання, характэрнага для падрастаючага пакалення.  Яго 
асаблівасцямі з'яўляюцца чытацкі негатывізм, адказ ад засваення сур'ёзнай 
літаратуры, перавага ў коле чытання нізкапробных твораў. У аснове многіх 
вышэй пералічаных форм работы ляжыць інтэлектуальная гульня, якая 
прыцягввае не толькі дзяцей, але і дарослых.  

Такім чынам, праз актыўныя масавыя формы работы адбываецца 
фарміраванне бібліятэчна-інфармацыйнага асяроддзя для дзяцей і моладзі. 

Не меньш важнай задачай з'яўляецца і стварэнне асяроддзя, 
спрыяльнага для зносін старэйшага пакалення, выдзяленне зоны для 
няспешнай размовы, да якой прыхільны пажылыя людзі, сварэнне ўтульных і 
зручных куткоў, раздзяленне зон цішыні і зон для актыўных зносін.  

Беларускія бібліятэкі штогод удзельнічаюць у конкурсе: «Бібліятэка – 
асяродак нацыянальнай культуры», што прыдае іх бібліятэчнаму асяроддзю 
непаўторную нацыянальную афарбоўку і спрыяе фарміраванню 
нацыянальнай самасвядомасці карыстальнікаў, любові да «малай радзімы». 

 
Пытанні да самакантролю 

1. Што такое “бібліятэчнае асяроддзе” і як яно ўплывае на якасць 
абслугоўвання? 

2. З якіх кампанентаў складаецца бібліятэчнае асяроддзе? 
3. Якія зоны выдзяляюцца ў бібліятэчным асяроддзі? 
4. Асаблівасці фарміравання бібліятэчнага асяроддзя для розных 

катэгорый карыстальнікаў. 
5. Нацыянальная афарбоўка бібліятэчнага асяроддзя і як роля ў 

фарміраваніі нацыянальнай самасвядомасці. 
 

Тэма 13. Вывучэнне эфектыўнасці тэхналагічных працэсаў 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 

Абслугоўванне карыстальнікаў – адзін з самых складаных аспектаў 
работы бібліятэкі. Узровень абслугоўвання служыць найважнейшым 
паказчыкам  эфектыўнасці дзейнасці ўсёй бібліятэкі. 
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 Айчынныя і замежныя спецыялісты разумеюць пад тэрмінам 
“эфектыўнасць” ступень адпаведнасці вынікаў бібліятэчнай дзенасці мэтам 
функцыянавання бібліятэкі, што адлюстроўвае сацыяльны аспект дадзенага 
паняцця. Але побач з сацыяльнай, існуе і эканамічная складаючая  
эфектыўнасйці, якая разлічваецца праз суадносіны вынікаў і затрат 
(працоўных, матэрыяльных і інш.) 

Пры вызначэнні эфектыўнасці ўлічывюцца абодвы дадзеныя аспекты, 
таму і мы будзем разглядаць яе як ступень адпаведнасці вынікаў 
бібліятэчнага абслугоўвання яго мэтам з улікам затрат на атрыманыя вынікі. 

Сацыяльнай складаючай эфектыўнасці бібліятэчнага абслугоўвання 
з’яўляецца якасць паслугі, якая вызначаецца як ступень адпаведнасці яе 
ўласцівасцей патрэбнасцям карыстальнікаў у інфармацыі, напрклад, 
рэлевантнасць. Не меньш значным паказчыкам эфектыўнасці выступаюць і 
добразычлівыя адносіны бібліяткара да карыстальніка. 

Для больш дакладнай ацэнкі эфектыўнасці абслуоўання неабходна 
вызначыць адэкватныя крытэрыі і паказчыкі. Пад тэрмінам “крытэрый” 
звычайна разумеюць галоўную адметную прыкмету, на падставе якой 
адбываецца ацэнка ступені выніковасці выканання бібліятэкай яе асноўных 
задач.  

У падручніку «Библиотечное обслуживание» пад рэдакцыяй А. Я. 
Айзенберга ў якасці эфектыўнасці бібліятэчнага абслугоўвання прапануецца 
лічыць «полноту удовлетворения и развития потребностей пользователей в 
документах, другой информации в форме библиотечных услуг, с учетом 
имеющихся ресурсов». Поўната залежыць ад таго, наколькі дакладна і якасна 
бібліятэкары выконваюць тыя, ці іншыя паслугі і ў  якой ступені яны 
адпавядаюць патрэбнасцям карыстальнікаў. Аднак поўната задавальнення 
патрэбнасцей чытачоў абмяжоўваецца матэрыяальнымі, фінансавымі і 
іншымі рэсурсамі бібліятэкі.  

Таму, сістэма паказчыкаў эфектыўнасці павінна ўключаць ацэнкі:  
1) рэсурсаў абслугоўвання;  
2) інтэнсіўнасці іх выкарыстання;  
3) асобных бібліятэчных паслуг; 
4) культуры абслугоўвання. 
Звесткі, неабходныя для ацэнкі выяўляюцца метадамі аналіза 

бібліятэчнай дакументацыі, бібліятэчнай статыстыкі, назірання, апытання,  
экспертных ацэнак.  

Першая група паказчыкаў ацэнкі рэсурсаў абслугоўвання дазваляе 
выявіць:  
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- забяспечанасць бібліятэчных паслуг. Гэта ацэнкі: фондаў, 
бібліятэчнага персанала, матэрыяльна-тэхнічнай базы (будынак, сучаснае 
тэхніченае абсталяванне і праграмнае забеспячэнне, фінансы і г. д.);  

-  магчымасць дасягнення мэты наяўнымі рэсурсамі;  
-  агульныя меркаванні карыстальнікаў аб абслугоўванні.  
Да гэтай групы таксама адносяцца паказчыкі:  
- кнігазабяспечанасці (па кантынгенту чытачоў і насельніцтва 

абслугоўваемага рэгіёна);  
-  абарачальнасці фонда (у агульным альбо па тэматычных раздзлах, 

відах документаў);  
-  ступені даступнасці фонда, наяўнасці свабоднага доступу;  
-  ступені даступнасці даведачна-пошукавага апарату (ДПА);  
-  рэжиму работы бібліятэкі;  
-  забяспечанасці абслугоўваючым персаналам; 
- забяспечанасці новымі паступленнямі і г. д. 
 Тут жа разглядаюцца характарыстыкі пашырэння і скарачэння 

наменклатуры бібліятэчных паслуг, а таксама ўзровень камфортнасці 
знаходжання карыстальнікаў у бібліятэцы, які ўлічвае псіхалагічны стан 
чытчоў.  

Другая група паказчыкаў дазваляе ацаніць інтэнсіўнасць бібліятэчнага 
абслугоўвання. Інтэнсіўнасць вызначаецца з дапамогаю сярэдніх паказчыкаў:     

- наведвальнасці (колькасць наведванняў дзеліцца на колькасць 
чытачоў);  

- абарачальнасці фонда (кнігавыдача дзеліцца на велічыню фонда);  
- чытаемасці (кнігавыдача дзеліцца на колькасць чытчрў);  
- кнігазабяспечаносці (фонд дзеліцца на колькасць чытачоў);  
- нагрузкі на бібліятэкара (па чытчам, кнігавыдачы, колькасці новых 

паступленняў).  
Трэцяя група паказчыкаў адлюстроўвае ацэнку выніковасці асобных 

бібліятэчных паслуг (уключаючы іх якасць, ступень задаволенасці 
карыстальнікаў прадастаўленай інфармацыяй).  

Асноўныя паказчыкі выніковасці – задавальненне альбо 
незадавальненне запыту. Паказчык «задавальненне запыту» раздзяляецца па 
ступеням: «прыбліжанае выкананне запыту», «дакладнае выкананне запыту», 
«выкананне запыту і развіццё патрэбнасцяў».  

Да паказчыкаў выніковасці абслугоўвання адносяцца таксама 
«узровень інфармацыйнай культуры карыстальніка» і «узровень культуры 
зносін бібліятэкараў з чытачамі».  
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Паказчыкам якасці выканання паслугі з’яўляецца аператыўнасць. 
«Ступень задавальнення запытаў» разлічваецца як адносіны колькасці 
задаволеных запытаў, выкананых за пэўны перыяд часу, да ўсіх запытаў.     

Паказчыкі эфектыўнасці масавага (франтальнага і групавога) 
бібліятэчнага абслугоўванняэ  

Паказчыкамі эфектыўнасці масавага і групавога бабліятэчнага 
абслугоўвання з’яўляюцца:  

- колькасць і катэгорыі спецыялістаў, прыняўшых удзел у 
мерапрыемстве;     

- колькасць і наменклатура арганізацый, прыняўшых удзел у 
мерапрыемстве;   

- колькасць і віды дакументаў, прадстаўленых для прагляду 
карыстальнікам;·  

- колькасць і віды дакументаў, адабраных для выкарыстання 
спецыялістамі.  

Выніковасць бібліятэчных мерапрыемстваў (Дні інфармацыі, Дні 
спецыяліста, бібліятэчныя вечарыны, чытатцкія канферэнцыі, выставы і інш.) 
вызначаецца адпаведнасцю чытацкім патрэбнасцям і мэтам:  

1) тэмы (калі мерапрыемства альбо выстава тэматычныя);  
2) зместу прадастаўляемых дакументаў тэме;  
3) формы паслугі;  
4) афармлення;  
5) месца;  
6) часу (тэрміна і працягласці рэалізацыі).  
Гэтыя паказчыкі выяўляюцца метадамі экспертных ацэнак і анкетавання. 

Сістэматычная ацэнка выконваемых паслуг з’яўляецца ўмовай для 
маркетынга, адаптацыі сістэмы абслугоўвання да зменлівых патрэбнасцей 
арыстальнікаў. Пры гэтым не варта забываць аб уплыве бібліятэчных паслуг 
на асобу, сацыяльныя групы, грамадства (з комплексным уздзеяннем 
бібліятэчнага асяроддзя), што забяспечвае сацыяльную пераймальнасць 
каштоўнасцей культуры, назапашаных грамадствам ведаў, маральных 
нормаў. Гэты эфект немагчыма падлічыць, але яго ролю цяжка пераацаніць. 
Эканамічны бок эфектыўнасці работы бібліятэк вызначае спецыяльная 
вучэбная дысцыпліна: «Бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент»,  
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РАЗДЗЕЛ 4. ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАКІРУНКІ, ФОРМЫ І МЕТАДЫІ 
АБСЛУГОЎВАННЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 

 
Тэма 14. Эвалюцыя ўяўленняў аб прыярытэтных накірунках 

абслугоўвання 
 Сацыяльна абумоўленыя прыярытэтныя накірункі бібліятэчнага 
абслугоўвання ў Беларусі і замежных краінах гэта – павышэнне 
інфармацыйна-прававой абароненасці карыстальнікаў; дапамога ў 
бесперапыннай адукацыі карыстальнікаў; абслугоўванне карыстальнікаў з 
псіхічнымі і фізічнымі асаблівасцямі; фарміраванне культуры чытання і 
інфармацыйнай культуры карыстальнікаў. 

Варта звярнуць увагу на кнігу: “Публичные библиотеки    в век 
цифровой информации. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – С. 24” У дадзеным 
выданні названы еўрапейскія прыярытэты бібліятэчнага абслугоўвання 
карыстальнікаў. Зыходзячы з іх, вызначаюцца і сацыяльна абумоўленыя 
кірункі абслугоўвання, што рэалізуюцца ў бібліятэках літэральна ўсіх краін 
Еўрасаюза, а таксама – Расіі і Беларусі. 

Павышэнне інфармацыйна-прававой абароненасці карыстальнікаў – 
як найважнейшы накірунак абслугоўвання сфарміраваны параўнаўча 
нядаўна: у 1990-я гады. Яго выдзяленне было абумоўлена ўзрастаннем 
патрэбнасці шырокіх колаў насельніцтва у прававой інфармацыі. Сучаснаму 
грамадзяніну супрацьстаіць магутная і жорсткая бюракратычная машына. 
Каб прымусіць яе працаваць і бараніцца ад збояў у яе рабоце, неабходна 
валодаць прававымі ведамі і ўмець карыстацца імі.  

Бібліятэчнае абслугоўванне як сродак сацыялізацыі асобы ўключае і 
прававую сацыялізацыю. Калі сацыялізацыя – гэта працэс паэтапнага 
ўваходжання ў грамадства і засваення асобаю эталонаў паводзін, сацыяльных 
нормаў і каштоўнасцей, неабходных для паспяховага функцыянавання ў 
грамадстве, то прававая сацыялізацыя – гэта фарміраванне правамерных 
паводзін, калі знешнія санкцыі замяняюцца ўнутраным картролем, у 
адрозенні ад правамерных паводзін па прымусу. Прававая сацыялізацыя 
заключаецца ў засваенні прававой культуры дадзенага грамадства, засваенні 
прававой рэчаіснасці, паэтапным фарміраванні прававой свядомасці асобы. 
Паводзіны людзей, якія авалодалі прававой сацыялізацвяй, адрозніваюцца 
тым, што яны свядрма дзейнічаюць так, як яны павінны дзейнічаць у якасці 
членаў дадзенага грамадства, робяць тое, што тнеабходна грамадству. Пры 
стварэнні прававой дзяржавы, грамалзянскай супольнасці важнай задачай   
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з'яўляецца пабудова сістэмы забеспячэння свабоднага доступу да прававой 
інфармацыі для ўсяго насельніцтва Беларусі.  

Дзяржаўная сістэма прававой інфармацыі  (ДСПІ) Уяўляе сабой 
цэласны механізм цэнтралізаванага ўліку, накаплення, падтрымання ў 
кантрольным стане і давядзення да ведама зацікаўленых асоб эталоннай 
прававой інфармацыі ва ўсіх рэгіёнах краіны. 

  Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі (НЦПІ) Узначальвае 
сістэму прававой інфармацыі, мае прадстаўніцтвы ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі 
– рэгіянальныя цэнтры прававой інфармацыі (РЦПІ), якія ажыццяўляюць 
сваю дзейнасць на правах філіялаў. Наступным элементам сістэмы  
з’яўляюцца публічныя цэнтры прававой інфармацыі (ПЦПІ) на базе 
публічных бібліятэк. У якасці апорнай базы для фарміравання сеткі 
агульнадаступных цэнтраў прававой інфармацыі зусім не выпадкова былі 
абраны публічныя бібліятэкі. Іх сетка ахоплівае ўсе рэгіёны, яны 
агульнадаступныя, працуюць з усімі коламі насельніцтва, маюць вялікі вопыт 
па давядзенні інфармацыі да карыстальнікаў.  

Функцыі публічных         цэнтраў прававой інфармацыі (ПЦПІ): 
- Накапленне і арганізацыя інфармацыйна-прававых рэсурсаў на 

розных відах носьбітаў; 
- Забеспячэнне доступу карыстальнікам да крыніц прававой 

інфармацыі, у тым ліку – мясцовых органаў кіравання; 
- Аказанне бясплантай юрыдычнай дапамогі насельніцтву ў выглядзе 

кансультыцый; 
- Ажыццяўленне метадычных функцый для бібліятэк ніжэйшага 

ўзроўню; 
- Стварэнне ўмоў па якасным абслугоўванні насельніцтва прававой 

інфармацыяй; 
- Удзел у прапагандзе прававой інфармацыі; 
- Садзейнічанне ў фарміраванні прававой культуры насельніцтва. 
2. Дапамога ў бесперапыннай адукацыі карыстальнікаў. 
Бібліятэчнае абслугоўванне ў дапамогу бесперапыннай адукацыі як 

прыярытэтны накірунак абслугоўвання абумоўлена сусветнымі сацыльна-
эканамічнымі зменамі канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя, калі пабудова 
інфармацыйнага  грамадства, а потым і грамадства ведаў запатрабавала ад 
кажнага чалавека новага набору неабходных ведаў, уменняў і навыкаў, 
неабходных для актыўнага ўдзелу ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці. 

Зараз адбываюцца істотныя змены ў разуменні таго, што такое 
адукацыя і навучанне. Адукацыйныя тэхналогіі істотня змяняюцца, яны 
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становяцца ўсё больш арыентаванымі на карыстальніка, на фарміраванне ў 
яго не толькі с умы прафесійных ведаў, але і неабходнага набору сацыяльных 
навыкаў, якія павінны спрыяць упэўнінасці ў сабе, адказнасці за свой лёс, 
уменню вучыцца на працягу ўсяго жыцця, адаптавацца да зменлівага 
асроддзя, арыентавацца ў плынях інфармацыі, валодаць камп“ютарнымі 
тэхналогіямі, ведаць зампежныя мовы і г.д. Набыццё і пастаяннае аднаўленне 
гэтых ведаў становіцца жыццёва важным, таму што іх адсутнасць, альбо 
недахоп у развітых краінах з“яўляюцца галоўнымі прычынамі беспрацоў“я.      
Вось чаму ва многіх краінах дзяржава прадастаўляе сваім грамадзянам 
магчымасць атрымання і адраўлення адукацыі ў любым узросце.    

 Адукацыя і навучанне прызнаны ва ўсім свеце найбольш эфектыўным 
спосабам асобаснага развіцця. Бесперапынная адукацыя разумеецца як 
працэс, уключаючы фармальную, дадатковую адукацыю, дыстанцыйнае 
навучанне і самаадукацыю на працягу ўсяго жыцця сучаснага чалавека. 

Бібліятэка валодае значнымі адукацыйнымі рэсурсамі, у тым ліку і 
электроннымі, якія даступны шырокім колам карыстальнікаў. Гэта робіць яе 
цэнтрам, які можа прадастаўляць сродкі для самастойнага набыцця ведаў 
усім жадаючым. Бібліятэкі многіх краін валодаюць распрацаванай стратэгіяй 
абслугоўвання ў дапамогу бесперапыннай адукацыі карыстальнікаў. 

Актыўнымі партнёрамі    бібліятэкі ў гэтай дзейнасці 
з’яўляюцца: 
 Установы адукацыі ўсіх узроўняў; 
 Аддзяленні дыстанцыйнай адукацыі; 
 Арганізацыі, якія прадастаўляюць адукацыйныя паслугі дарослым; 
 Курсы, школы, гурткі, трэнінгі, якія функцыянуюць на платнай аснове; 
 Валанцёрскі рух у падтрымку чытання і пісьменнасці. 
Самастойная адукацыйная дзейнасць бібліятэк: 
 Навучанне рабоце на камп’ютары; 
 Прадастаўленне доступу да электроннай адукацыйнай прасторы; 
 Кансультаванне  па асобных пытаннях; 
 Арганізацыя разнастайных школ, курсаў, трэнінгаў; 
 Арганізацыя цэнтраў бесперапыннай адукацыі. 
Падрыхтоўка саміх  бібліятэкараў да адукацыйнай дзейнасці 
-   Павышэнне псіхолага-педагагічнай культуры; 
- Фарміраванне навыкаў даступнага і простага тлумачэння складаных 

пытанняў; 
- Распрацоўка аптымальных стратэгій інфармацыйнага пошуку на аснове 

разумення патрэбнасцей карыстальнікаў; 
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- Уменне навучыць карыстальніка не толькі знаходзіць, але і ацэніваць 
інфармацыю. 

3. Абслугоўванне     карыстальнікаў з псіхічнымі і фізічнымі 
асаблівасцямі. 
 Найбольшы ўклад у вырашэнні гэтай праблемы ўнёс расійскі 

бібліятэказнаўца А.Я.Шапашнікаў. 
 У нашай краіне найбольш актыўна займаецца дадзенымі пытаннямі 

Н.Я.Пятушка.  
 У розныя часы да яго звярталіся У.А.Акуліч, С.А.Паўлава і інш.  
Групы карыстальнікаў з «асобымі» патрэбнасцямі: 
 Інваліды; 
 Састарэлыя; 
 Часова непрацаздольныя; 
 Мігранты, бежанцы; 
 Асобы з дэвіянтнымі паводзінамі; 
 Вязні; 
 Пакутаючыя ад дызлексіі.  
Асаблівасці абслугоўвання: 
 Наяўнасць спецыялізаваных бібліятэк, альбо аддзелаў (для інвалідаў па 

зроку); 
 Навучанне персаналу спецыяльнай мове (для інвалідаў па слыху); 
 Скасаванне бар’ераў (фізічных, інтэлектуальных, прасторавых); 
 Выкарыстанне спецыяльнага дапаможнага абсталявання. 
 
4. Фарміраванне   культуры  чытання  і інфармацыйнай культуры 

карыстальнікаў. 
 Культура чытання – гэта аснова, на якой будуецца і бібліятэчна-

бібліяграфічная пісьменнасць, і інфармацыйная культура асобы. 
 Культура чытання – гэта сістэма ведаў, уменняў, навыкаў, неабходных 

чытачу для работы з кнігай у бібліятэцы. 
Культура чытання ўключае: 

 Асэнсаванне чытачом ролі кнігі і чытання ў сваім жыцці і жыцці 
грамадства; 

 Асэнсаванне мэтаў звароту да пэўнага выдання; 
 Уменне арыентавацца ў крыніцах інфармацыі аб творах друку; 
 Уменне арыентавацца ў самім выданні, яго даведачным апараце; 
 Разуменне, высокі ўзровень успрымання і засваення прачытанага; 
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 Навыкі работы з тэкстам, уменне арганізаваць працэс чытання (зрабіць 
канспект, тэзісы, выпіскі і г.д.); 

 Саблюдзенне гігіены чытання; 
 Уменне вар’іраваць тэмп чытання ў залежнасці ад яго мэты. 
Бібліятэчна-бібліяграфічная пісьменнасць 
Складовая частка культуры чытання. Уключае мінімальны набор уменняў 

і навыкаў, неабходных кваліфікаванаму чытачу для работы ў бібліятэцы. 
Інфармацыйная пісьменнасць асобы – уменне выжываць у 

інфармацыйным асяроддзі.  
Уключае: 
 атрыманне доступу да інфармацыі; 
 навыкі пошуку і адбору інфармацыі; 
 навыкі ацэнкі і выкарыстання інфармацыі 
Інфармацыйная культур  
Сукупнасць ведаў, правілаў, нормаў, каштоўнасцей, створаных у ходзе 

інфармацыйнай дзейнасці і адлюстроўваючых узровень яе развіцця. 
6. Бібліятэка і самаадукацыйнае чытанн 
Пад тэрмінам «самаадукацыя» звычайна разумеюць самастойнае набыццё 

сістэматызаваных ведаў у адпаведнасці з індывідуальным інтарэсам асобы. 
Самаадукацыйнае чытанне: 
Самастойнае, мэтанакіраванае і планамернае набыццё сістэматызаваных 

ведаў з дапамогаю чытання. 
Адметныя рысы самадукацыйнага чытання 
 Самастойнасць; 
 Мэтанакіраванасць; 
 Планамернасць; 
 Сістэматычнасць. 
Месца    самаадукацыйнага чытання ў сістэме бесперапыннай 

адукацыі 
Самаадукацыйнае чытанне з’яўляецца асноўным спосабам набыцця 

сістэматызаваных ведаў у той перыяд, калі чалавек нідзе не навучаецца, што і 
дазваляе лічыць адукацыю бесперапыннай. 

Работа бібліятэк у дапамогу самаадукацыі 
 Індывідуальнае кансультаванне; 
 Індывідуальнае інфармаванне; 
 Кіраўніцтва чытаннем; 
 Складанне індывідуальных планаў чытання; 
 Рэкамендацыйныя спісы літаратуры; 
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 Групы, гурткі, суполкі, аматарскія аб’яднанні, 
 Адукацыйныя праграмы.  
 
 

Тэма 15. Фарміраванне культуры чытання і інфармацыйнай 
культуры карыстальнікаў 

Увага да праблем чытання абумоўлена  шэрагам  узаемазвязаных 
фактараў. Істотныя змены ў інфармацыйным, сацыякультурным і 
адукацыйным асяроддзі не маглі не паўплываць на чытача і чытанне. Існуе 
пэўная супярэчнасць паміж інтэнсіўным развіццём інфармацыйных 
тэхналогій, забяспячэннем свабоднага доступа да любой інфармацыі і 
псіхафізіялагічнымі магчымасцямі чалавека ўспрымаць, асэнсоўваць, 
разумець і ацэніваць яе.  

Сутнасць і прырода чытання, яго ўплыў на развіццё асобы  нездарма 
сталі прадметам даследавання ў сучаснай псіхалогіі, педагогіцы, сацыялогіі, 
бібліятэказнаўстве. Вынікі сведчаць: чытанне спрыяе фарміраванню 
здольнасці мысліць катэгорыямі, ахопліваць цэлае і выяўляць супярэчнасці, 
сувязі паміж разнароднымі з’явамі, што дазваляе больш адэкватна ацэніваць 
сітуацыю і хутчэй знаходзіць правільнае выйсце з яе. Акрамя таго, чалавек, 
які чытае, адрозніваецца большым аб'ёмам памяці, актыўным творчым 
уяўленнем. Яго мова больш выразная, запас слоў – больш багаты, думка 
фармулюецца больш дакладна і свабодна. Такія людзі, як правіла, добра 
пішуць, лёгка ўступаюць у кантакты і больш прывабныя ў зносінах. Чытанне 
спрыяе таксама развіццю здольнасці да крытычнага мыслення, імкнення да 
незалежнасцыі і ўнутранай свабоды, самастойнасці ў меркаваннях і 
паводзінах. Як вынік – чытанне фарміруе якасці, уласцівыя найбольш 
развітаму і сацыяльна каштоўнаму чалавеку.  

Разам з тым, стратэгія псіхолага-педагагічнага забеспячэння чытацкага 
развіцця, фарміравання культуры чытання не  заўсёды адпавядае сучасным 
патрабаванням. Назіраецца зніжэнне культуры чытання, змяненне яго 
каштоўнаснага статуса ў свядомасці дзяцей, падлеткаў і юнакоў. Ва ўмовах 
экспансіі экраннай культуры чытанне не проста адыходзіць на другі план, але 
нават часам успрымаецца як архаізм. Спецыялістамі ў галіне чытання 
адзначаецца наяўнасць шэрагу адмоўных тэндэнцый: 

• доля чытання ў структуры вольнага часу няўхільна скарачаецца; 
• чытанне становіцца ўсё больш утылітарным і прагматычным; 
• прыярытэт аддаецца масаваму і забаўляльнаму чытанню; 
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• традыцыйная кніга як крыніца інфармацыі знаходзіцца ў жорсткай 
канкурэнцыі з электроннымі носьбітамі; 

• змястоўнае самаадукацыйнае чытанне становіцца элітарным заняткам. 
Названыя тэндэнцыі праяўляюцца літэральна ва ўсіх развітых краінах, 

можна сказаць – маюць сусветны характар. Прагрэсіўная супольнасць 
падкрэслівае, што далучэнне да чытання, павышэнне яго колькасных і 
якасных характарыстык, фарміраванне культуры чытання неабходна лічыць 
агульнанацыянальнымі праблемамі, ад вырашэння якіх залежыць будучыня. 

Пераадоленне негатыўных тэндэнцый у зніжэнні ўзроўня культуры 
чытання звязана, у першую чаргу, з актывізацыяй вывучэння чытача і 
чытацкіх паводзін. Сацыёлагі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў 2009–2010 
гг. ажыццявілі масштабнае даследванне дзіцячага чытання ў краіне.  Былі 
ахоплены ўсе тыпы населеных пунктаў: ад вёсак да буйных гарадоў. 
Апытанне праводзілася сярод дзяцей малодшага школьнага  (7 – 10 год) і 
сярэдняга школьнага (11 – 15 год) ўзросту. Не засталіся па за ўвагаю і тыя, 
хто павінны ўплываць на дзіцячае чытанне: бацькі, педагогі, бібліятэкары. 
Вывучаліся: сучасны стан чытання дзяцей і падлеткаў, роля сям’і ў 
падтрымцы і развіцці дзіцячага чытання, меркаванні экспертаў (педагогаў і 
бібліятэкараў) аб яго стане і змесце. Вынікі даследавання, разам з наяўнасцю 
ўжо адзначаных тэндэнцый, паказалі таксама, што ўплыў сям’і на чытанне 
дзяцей з узростам зніжаецца, як і роля настаўнікаў. На першае месца 
выходізць  аўтарытэт сяброў. Бібліятэкар займае чацвёртае месца сярод 
аўтарытэтных парадчыкаў  у  выбары  кніг,  незалежна ад узросту 
рэспандэнтаў. Даследчыкі прыйшлі да высновы аб неабходнасці стварэння ў 
Беларусі дзяржаўнай праграмы падтрымкі і развіцця дзіцячага чытання.  

Гэтай думкі прытрымліваюцца ўсе, хто зпцікаўлены ў актывізацыі 
намаганняў грамадства па прыцягненні да чытання нечытаючых і мала 
чытаючых колаў падрастаючага пакалення, узвышэнні якасці чытання.  У 
працах беларускіх бібліятэказнаўцаў В.М. Бігезы, Л.А. Дзямешкі, В.А. 
Какшынскай, А.І.Кукеты, С.А. Паўлавай, І.А.Сталяровай, І.А. Чупраковай і 
інш. разглядаюцца псіхалагічныя і сацыяльна-педаганічныя аспекты 
дзіцячага чытання, праблемы яго вывучэння і ўдасканалення. 

Вялікая ўвага надаецца фарміраванню культуры чытання расійскімі 
навукоўцамі. Напрыклад, В.А. Барадзіна грунтоўна прааналізаваўшы 
навукова-метадалагічныя асновы тэорыі і тэхналогіі чытацкага развіцця, 
падкрэсліла, што яно адбываецца ў трох сферах: чытацкай свядомасці, 
чытацкай дзейнасці і чытацкіх зносін.  Яна лічыць культуру чытання – 
універсумам развіцця асобы, разумее фарміраванне культуры чытання як 
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стратэгічную мэту ў чытцкай сацыялізацыі асобы, павышэнні яе творчага 
патэнцыялу. Культура чытання адначасова з’яўляецца прадуктам і фактарам 
асобаснага развіцця. Асабліва гэта важна ў сувязі з тым, што чытач 
знаходзіцца зараз на перакрыжаванні кніжнай і камп’ютарнай культур пры 
экспансіі відэакультуры.  

Вядомым педагогам Т.Г. Галакціёнавай распрацавана аўтарская 
канцэпцыя далучэння школьнікаў да чытання. Яно разглядаецца ў якасці 
сацыяльна-педагагічнага феномена адкрытай адукацыі.  Арыентацыя 
адкрытай адукацыі на  бесперапыннасць на працягу ўсяго жыцця чалавека 
вымагае неабходнасць фарміравання высокага ўзроўню культуры чытання як 
галоўнага інструмента самаадукацыі і набыцця базавай кампетэнтнасці. 
Культура чытання, на думку аўтара, гэта  пэўная прастора, цэласнае 
асяроддзе, народжанае феноменам чытання ў імя маральнай і 
інтэлектуальнай гармоніі асобы. Зыходным пунктам такой ідэі стала 
перакананне, што ва ўмовах сучанай школы можа і павінна быць створана 
адукацыйнае асяроддзе, у якім чытанне з’яўляецца базай, інструментам і 
стымулам агульнага культурнага развіцця навучэнца. 

Найбольш поўная характарыстыка паняцця “культура чытання” з 
пункту гладжання бібліятэказнаўства прыводзіцца ў “Бібліятэчнай 
энцыклапедыі” (2007 г.), дзе  яна разумеецца як комплекснае паняцце – 
сукупнасць ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для аптымальнай 
арганізацыі працэса чытання, дасягнення яго грамадска значнай 
накіраванасці, адна са складовых інфармацыйнай культуры асобы. Яе 
асноўныя паказчыкі: усвядомлены выбар тэматыкі чытання, яго 
сістэматычнасць і паслядоўнасць, здольнасць да адэкватнага ўспрымання і 
засваення прачытанага, уменне арыентавацца ў бібліятэчным асяроддзі і 
эфектыўна працаваць з рознымі відамі дакументаў і матэрыялаў, валоданне 
тэхнікай чытання на ўзроўні, які забяспечвае аптымальную яго хуткасць, 
ступень засваення прачытанага, падтрымка ў працэсе чытання 
доўгатэрміновай працаздольнасці, а таксама ўменне знаходзіць патрэбную 
літаратуру з дапамогай бібліяграфічных дапаможнікаў, уменне карыстацца 
даведачна-бібліяграфічным  апаратам, ужываць рацыянальныя прыёмы 
пошуку, ўменне беражліва абыходзіцца з кнігай і перыёдыкай, 
вытрымліванне асноўных гігіенічных, фізіялагічных і псіхалагічных правіл 
работы з кнігай і рацыянальную арганізацыю працэсу чытання. 

Побач з культурай працы, побыту і адпачынку, культура чытання 
характарызуе  агульную культуру асобы, бо чытанне фарміруе маральнасць і 
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эстэтычныя густы, садзейнічае развіццю інтэлекта, мовы, а значыць і  
духоўнага патэнцыялу асобы ў цэлым. 

У больш вузким сэнсе пад тэрмінамі “культура чытання” і “чытацкая 
кампетэнтнасць” Ю.П.Меленцьева разумее сукупнасць ведаў, уменняў і 
навыкаў, якія дазваляюць чытачам камфортна адчуваць сябе ў бібліятэцы. 

У сваю чаргу, Н.Я. Дабрыніна прапануе разумець культуру чытання як 
від дзейнасці, якая ўключае тры асноўныя складовыя: матывацыю звароту да 
друкаванай крыніцы, непасрэднае сутыкненне з тэкстам, яго спасціжэнне 
(успрыманне і разуменне) і вынікі чытання (далейшае асэнсаванне тэмы, 
развіццё чытацкага інтарэсу, міжасобасныя стасункі наконт прачытанага, 
выкарыстанне засвоенай інфармацыі ў розных сферах жыцця). 

Як бачым, у трактоўцы тэрміна “культура чытання” выразна 
праяўляюцца два падыходы: шырокі, філасофска-культуралагічны і вузкі, 
працэсуальна-выніковы, прагматычны. У першым – культура чытання 
разумеецца як універсум развіцця асобы, суцэльнае асяроддзе, народжанае 
феноменам чытання для дасягненняе маральнай і інтэлектуальнай гармоніі. 
Другі, вузкі падыход – культуру чытання разглядае як сукупнасць ведаў, 
навыкаў і ўменняў, здольнасць знаходзіць, адбіраць, успрымаць і аналізаваць 
вярбальную інфармацыю, прадстаўленую ў пісьмовым, друкаваным і 
электронным фарматах.  

У любым выпадку чытанне разглядаецца таксама і як вялікая праца, 
выніковая тэхналогія інтэлектуальнага самаразвіцця, спосаб уключэння 
чалавека ў сусветную культуру. У адрозненні ад успрымання 
аўдыявізуальных сродкаў камунікацыі, яно патрабуе пэўных намаганняў. У 
працэсе чытання заўсёды прысутнічае элемент творчасці, таму яго 
развіваючая функцыя нікім не аспрэчваецца.  

Чытанне, перш за ўсё, камунікатыўны працэс, які псіхолагамі 
падзяляецца на фазы, альбо этапы. У асноўным іх тры. Гэта 
перадкамунікатыўная (матыивацыйна-патрэбнасная) фаза – тое, што 
папярэднічае чытанню і пабуджае да яго. Потым ідзе камунікатыўная  
(працэсуальна-выніковая) фаза – сам працэс чытання: успрыманне і 
разуменне прачытанага, засваенне зместу твора. Нарэшце, у 
посткамунікатыўнай (вынікова-ацэначнай) фазе выдзяляюць вынік чытання і 
ацэнку прачытанага. У псіхалагічным кантэксце іх можна разглядаць і праз 
паняцці «гатоўнасць – актыўнасць – выніковасць».  

Паміма трох пазначаных фаз, некаторыя аўтары выдзяляюць яшчэ 
дзьве. Яны з’яўляюцца адносна самастойнымі, але цесна звязаны з уласна 
чытацкай дзейнасцю і забяспечваюць яе. Адна з іх папярэднічае 
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непасрэднаму кантакту чытача з тэкстам. Гэта ўменне самастойна сачыць 
за літаратурай па розных крыніцах, выбіраць канкрэтную кнігу, 
арыентавацца ў бібліятэчных каталогах і картатэках, базах даных і г.д. 
Другая фаза ажыццяўляецца пасля таго як тэкст прачытаны. Сутнасць яе 
заключаецца ва ўменні замацоўваць дасягнутыя вынікі, карыстаючыся 
разнастацнымі прыёмамі, якія адпавядаюць мэтам і задачам чытання 
(бібліяграфічнае апісанне, анатаванне, рэферыраванне, складанне плана, 
тэзісаў, канспектаў, мысленны пераказ прачытаннага, асэнсаванне). 

Адзначаныя фазы абумоўлены і рэгулююцца матывацыйнай і 
ацэначнай фазамі чытання. Іх уключэнне дазваляе разглядаць чытацкую 
дзейнасць у больш шырокім разуменні тэрміна. У дадзеным структурным 
варыянце яна цалкам суадносіцца з паняццем “культура чытання”. 

Спецыялісты, працуючыя ў галіне псіхалагіі чытання, лічаць, што 
аналізаваць чытацкую дзейнасць можна ў межах наступнай структуры: веды 
– уменні – навыкі – майстэрства – мастацтва. Менавіта такі падыход 
адлюстроўвае псіхолага-педагагічнае ўдасканаленне ўзроўня чытацкай 
кваліфікацыі і культуры чытання.  

Так, С.А. Трубнікаў прапанаваў катэгорыю «культура чытання» у 
якасці крытэрыя агульнай тыпалогіі чытачоў. У аснову структуры «культура 
чытання» ім пакладзена трыяда: выбар, успрыманне, засваенне і 
выкарыстанне. Адпаведна, і культура чытання складаецца з трох 
узаемазвязаных элементаў: культуры выбару матэрыялаў для чытання, 
культуры ўспрымання тэкстаў і культуры засваення і выкарыстання 
атрыманай інфармацыі. 

Узровень сфарміраванасці культуры выбару матэрыялаў да чытання 
характарызуецца наступнымі крытэрыямі: мэтанакіраванасцю, 
разнабаковасцю, самастойнасцю, структурай установак і матываў выбару, 
здольнасцю да самарэгуляцыі. Адсюль вынікаюць педагагічныя задачы на 
этапе фарміравання культуры выбару: навучыць юнага чытача самастойна і 
свядома вызначаць мэту чытання, імкнуцца да максімальнай разнабаковасці 
выбару крыніц інфармацыі, гарманізацыі структуры ўстановак і матываў 
выбару, здольнасці да самарэгуляцыі, карэктыроўкі выбару, пераадолення 
прадузятасці ўстановак. 

На рэалізацыю культуры выбару накіраваны ўсе намаганні бібліятэкі па 
выхаванню бібліятэчна-бібліяграфічнай пісьменнасці юных карыстальнікаў: 
уменняў арыентавацца ў сучаснай інфармацыйнай прасторы, карыстацца 
фондам бібліятэкі, яе даведачна-пошукавым апаратам (каталогамі, 
картатэкамі, базамі даных, бібліяграфічнымі дапаможнікамі, даведнікамі, 
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энцыклапедыямі і г.д.). Не апошнюю ролю адыгрываюць і навыкі 
папярэдняга азнаямлення з кнігай, калі яшчэ да непасрэднага звароту да яе 
зместу па мноству фармальных прыкмет можна даведацца, ці адпавядае яна 
тваім мэтам і ўзроўню падрыхтоўкі. 

Юнаму чытачу важна не толькі растлумачыць, але і прадметна 
паказаць, што пошукавыя магчымасці Інтэрнэта хоць і вялікія, але далёка не 
вычарпальныя. Тут можна атрымаць хуткі адказ на канкрэтнае пытанне, але 
па больш глыбокую і сістэматызаваную інфармацыю трэба звяртацца ў 
бібліятэку. Тым больш, што пры буйных бібліятэках існуе і паспяхова працуе 
віртуальная даведаачная служба “спытай у бібліёграфа”. 

Даследаванні сведчаць, што пашырэнне магчымасцяў дотупу да 
інфармацыі не прыводзіць аўтаматычна да актывізацыі яе выкарыстання 
нават такімі заўзятымі чытачамі, як навукоўцы. Патрэбна мэтанакіраваная 
дзейнасць па прапагандзе новых інфармацыйных рэсурсаў і навучанні 
карыстанню імі. Нездарма Нацыяналтьная бібліятэка Беларусі пастаянна  
праводзіць адпаведныя курсы, трэнінгі, заняткі для ўсіх жадаючых. Не 
адстаюць ад яе і дзіцячыя бібліятэкі. Улічываючы спецыфіку сваёй чытацкай 
аўдыторыі, яны імкнуцца даводзіць да сваіх карыстальнікаў неабходныя 
веды ў гульнёвай форме, а вынікі падводзіць у выглядзе віктарын, конкурсаў, 
спаборніцтваў. 

Культура ўспрымання літаратуры, у сваю чаргу, уключае: цэласнасць 
(адзінства рацыянальнага і эмациыйнага кампанентаў ва ўспрыманні, 
інтуітыўнага і дыскурсіўнага, спасціжэння зместу і формы, адзінства 
аб’ектыўнага і суб’ектыўнага, аналізу і сінтэзу і г.д.); гнуткасць успрымання, 
яго адпаведнасць аб’ектыўным якасцям твораў  друку; актыўнасць у 
асэнсаванні і адэкватнасць у разуменні ідэй і абагульненняў. 

Успрыманню і разуменню тэкставай інфармацыі заўсёды надавалася 
шмат увагі. Уласна сама культура чытання часам разумеецца як уменне 
спасцігаць сэнс напісанага. Прычым чытанне разглядаецца як базавы 
кампанент вучэбнай дзейнасці, без якога не ўяўляецца поўнавартасны 
адукацыйны працэс. Таму фарміраванню культура ўспрымання і разумення 
тэкста мае метадалагічнае значэнне. І.І. Ціхамірава ў сваёй рабоце 
“Бібліятэчная педагогіка, альбо выхаванне кнігай” фактычна атоесамлівае 
культуру ўспрымання з культурай чытання і адзначае існавенне двух мадэляў 
яе фарміравання: заходняй і расійскай.  

Першая – характарызуецца сугуба рацыянальным падыходам да 
чытання. Яе мэтамі з’яўляюцца: засваенне прыёмаў эфектыўнай работы з 
тэкстам; спосабаў графічнай арганізацыі інфармацыі; структуравання тэкста; 
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фарміраванне ўменняў знаходзіць ключавыя паняцці, складаць план. Такая 
тэхналогія носіць дзейсны характар і арыентавана на дасягненне і поспех. У 
выніку – дзеці навучаюцца творча працаваць з інфармацыяй, што дапамагае 
ім лепш засвойваць вучэбны  матэрыял.  

 Другая, расійская мадэль – да інтэлектуальнага развіцця дадае 
духоўна-маральны аспект і закранае не толькі думку, але і пачуцці 
навучэнца, усю сферу яго свядомасці. У ёй рэалізуецца творчы характар 
чытання, здольнасць адгукацца на думкі і пачуццці персанажаў, узнікненне 
жыццёвых асацыяцый, пільная ўвага да ўнутранага свету чалавека, імкненне 
да ідэалаў, патрэбнасць падзяліцца сваімі чытацкімі ўраджаннямі. Менавіта 
наяўнасцю дадзеных якасцяў вызначаецца маральны і грамадскі ўплыў 
добрай кнігі на чытача.  

Засвоіць «заходні» алгарытм чытання значна прасцей, чым ажыццявіць 
выхаванне кнігай, якое патрабуе сапраўднага педагагічнага майстэрства. 
Авалоднне тэхналогіяй тэкставай дзейнасці, як першапачатковы этап 
фарміравання культуры чытання, павінна ісці поруч з выхаваннем праз кнігу 
гуманнага, маральнага, творчага, інтэлігентнага чалавека і грамадзяніна. 
   Культура засваення і выкарыстання ўспрынятай інфармацыі 
прадугледжвае: пэўную самастойнасць, аргументаванасць і глыбіню ацэнак і 
меркаванняў аб прачытаным; перачытванне, звяртанне да іншых кніг таго ж 
жанру і тэмы; разнастайныя формы зносін па тэме чытання і іншыя віды 
дзейнасці чытача пад уплывам прачытанага. З пункту гледжання акмеалогіі 
чытання, культура чытання разглядаецца як сукупнасць дасягненняў асобы ў 
сферы чытацкай дзейнасці, няўхільнае павышэнне ўзроўню свядомасці і 
дакладнасці засваення інфармацы, пераўтварэння яе ў веды і, што асабліва 
важна – фарміраванне ўмення карыстацца назапашаным інтэлектуальным і 
маральным патэнцыялам. 
 Тут вялікую ролю адыгрывае фактар чытацкіх зносін. Менавіта 
меркаванні аднагодкаў, аўтарытэтных у галіне чытання, аказваюць найбольш 
моцны ўплыў на яго змест і характар, вызначаючы вектар чытацкіх паводзін. 
Арганізацыя пры бібліятэках чытацкіх аб'яднанняў, клубаў па інтарэсах, 
фарміраванне спрыяльнага бібліятэчнага асяроддзя, стымулюючага 
міжасабовыя чытацкія зносіны, у канчатковым выніку, накіравана на 
павышэнне культуры чытання, забеспячэнне самаадукацыі і самарэалізацыі 
юных чытачоў, спасціжэнне праз кнігу і чытанне сацыяльнага і маральнага 
вопыту, назапашанага чалавецтвам. 
  Развіццё інфармацыйных тэхналогій патрабуе ад педагогаў і 
бібліятэкараў, усіх, хто мае дачыненне да інфармацыйна-дакументнай сферы, 
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распрацоўкі і выкарыстання адпаведных псіхолага-педагагічных тэхналогій 
чытацкага развіцця падрастаючага пакалення, фарміравання культуры 
чытання, як у шырокім, філасофскім, культуралагічным сэнсе, так і ў плане 
навучання змястоўнаму, прадуктыўнаму чытанню, выхавання паважлівых 
адносін да кнігі, бібліятэкі, фарміравання навыкаў чытацкіх зносін, уменняў 
фармуляваць і выказваць свае думкі, слухаць і чуць суразмоўніка.  
  Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі патрабуюць гуманітарызацыі, а 
гуманітарызацыія павінна арганічна спалучацца з інфармацыйнымі 
тэхналогіямі. У галіне фарміравання культуры чытання патрэбна палітыка, 
якая спалучала б традыцыйныя каштоўнасці, без якіх немагчыма захаванне 
нацыянальнай самабытнасці, і заходнія тэхналогіі рацыянальнага чытання, 
без якіх няма прагрэсу.  

 
Тэма 16. Індывідуальнае абслугоўванне карыстальнікаў 

бібліятэк у сучасных сацыякультурных умовах 
Пад індывідуальным абслугоўваннем карыстальнікаў разумеецца 

дзейнасць бібліятэкі па задавальненні запытаў чытачоў, аказанні ім дапамогі 
ў выбары і выкарыстанні дакументаў і іншых сродкаў інфрмацыі. Паколькі 
індывідуальнае абслугоўванне карыстальнікаў – ёсць ні што іншае, як 
дзейнасць, яго сацыяльныя функцыі звязаны са ўзаемадзеяннем бібліятэкара і 
карыстальніка. Бібліятэкар і карыстальнік выступаюць у якасці суб’ектаў 
дзейнасці, а інфармацыйныя рэсурсы – аб’ектам паводле якога 
ажыццяўляецца ўзаемадзеянне. Прадметам  у дадзенай схеме з’яўляюцца 
інфармацыйныя патрэбнасці карыстальнікаў. 

 Індывідуальнае асблугоўванне называюць яшчэ асновай бібліятэчнага 
абслугоўвання. Ва ўмовах інфарматызацыі роля індывідуальнага 
абслугоўвання значна ўзрастае. Мэта індывідуальнага абслугоўвання 
заключаецца ў дапрамозе асобе карыстальніка ў сацыялізацыі праз чытанне і 
атрыманні інфармацыйнай падтрымкі бібліятэкі 

Задачы індывідуальнага абслугоўвання: 
 поўнае і дакладнае задавальненне інфармацыйных патрэбнасцей 

карыстальнікаў; 
 аказанне чытачам дапамогі ў пошуку крыніц інфармацыі і выбары 

дакументаў, выкарыстанні сучасных інфармацыйных тэхналогій; 
 фарміраванне інфармапцыйнай культуры і культуры чытання; 
 садзейнічанне развіццю і самарэалізацыі асобы карыстальніка; 
 арганізацыя супрацоўніцтва чытача і бібліятэкара на працягу ўсяго 

перыяда карыстання бібліятэкай. 
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Такім чынам індывідуальнае абслугоўванне карыстальніка павінна 
спрыяць яго самараскрыццю, самапазнанню, самавыражэнню ва ўсіх сферах 
жыццедзейнасці: вучэбнай, прафесійнай, дасугавай і інш. 

Ю.П.Меленц’ева лічыць, што ў індывідуальным абслугоўванні ў якасці 
асноўных патрабаванняў могуць быць рэалізаваны наступныя прынцыпы: 
  кангруэнтнасці бібліятэчнага абслугоўвання; 
  талерантнасці і прыярытэтаў асобы карыстальніка; 
  дыялагічнасці бібліятэчнага абслугоўвання; 
  індывідуалізацыі і спецыалізацыі бібліятэчнага абслугоўвання. 
Некаторыя даследчыкі дадаюць яшчэ прынцып камфортнасці, паўнаты і 

аператыўнасці і дыферэнцаванага падыходу (М.Я.Дворкіна). 
Асновай індывідуальнага абслугоўвання выступаюць зносіны паміж 

бібліятэкарам і карыстальнікам. Калі іх узаемадзеянне ажыццяўляцца па 
законах эфектыўных зносін, мэты і задачы абслугоўвання поўнасцю 
выконваюцца, а запыты карыстальніка – задавальняюцца. 

Важнай умовай плённых зносін псіхолагі лічаць фарміраванне 
прывабнасці ў вачах партнёра. Асобасная прывабнасць, альбо 
атракцыя, спрыяе больш поўнаму засваенню інфармацыі, вызначае поспех 
узаемадзеяння. Узнікненню атракцыі спрыяюць наступныя фактары: 

1. Фізічная прывабнасць, знешні выгляд. Прычым варта памятаць, 
што прывабным можа быць кожны чалавек, нават непрыгожы. Тэмбр галаса, 
выраз твару, жэстыкуляцыя – у першую чаргу фіксіруюцца свядомасцю і 
вызначаюць адносіны да партнёра. Безумоўна, прычоска,макіяж, вопратка 
адыгрываюць важную ролю. Але тут найбольш значным з’яўляецца 
адпаведнасць “аздаблення” сацыяльнай ролі. Так, прыгожая дзяўчына, 
апранутая і “размаляваная” хутчэй для дысктэкі, чым для бібліятэкі, рызыкуе 
падацца непрывабнай, асабліва для карыстальніка старэйшага ўзросту, які 
наведаў бібліятэку з дзелавым запытам. Добры густ у адзенні, 
добразычлівасць, карэктнасць у паводзінах ствараюць неабходныя 
прадумовы для фарміравання фізічнай прывабнасці бібліятэкара ў вачах 
чытача. 

2. Эмацыйны водгук на перажыванні партнёра. Спачуванне, уменне 
тонка ўлавіць псіхалагічны стан чытача і выбраць адпаведную кожнаму 
пэўнаму выпадку стратэгію зносін, уважліва выслухаць, мовіць добрае слова 
– усё гэта ўласціва многім бібліятэкарам, але пакуль што не стала 
неад’емным атрыбутам прафесійных паводзін. 

3. Падабенства поглядаў, установак, ацэнак. Бібліятэку наведваюць 
самыя розныя людзі. Немагчыма прыстасавацца да кожнага, але ёсць 

105 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



пытанні, у якіх уяўленні бібліятэкара і карыстальніка часта супадаюць. Гэта 
роля духоўнай культуры, значнасць кнігі, чытання, інфармацыі. У рэшце 
рэшт і ацэнкі асобных твораў друку таксама могуць супадаць. 
Падкрэсліваючы агульнасць інтарэсаў, там дзе яны маюць месца, і 
згладжваючы магчымыя супярэчнасці, бібліятэкар можа паспяхова 
выкарыстоўваць дадзены фактар. 

    4. Узаемадапаўняльнасць. Чалавек, які валодае неабходнымі ў 
дадзены момант, але не ўласцівымі партнёру якасцямі, уменнямі, талентамі, 
выглядае прывабным у яго вачах. Чытач і бібліятэкар у працэсе 
абслугоўвання ўзаемна дапаўняюць адно аднаго. Карыстальнік ведае свой 
прадмет, як не можа і не павінен ведаць яго бібліятэкар. Бібліятэкар жа ведае 
інфармацыйныя патокі і шляхі інфармацыйнага пошуку, як не можа ведаць 
карыстальнік – прафесійна. Такім чынам фактар узаемадапаўняльнасці 
з’яўляецца неад’емным кампанентам працэса бібліятэчнага абслугоўвання. 

    5. Дапамога ў дасягненні значнай для партнёра мэты. Чытач 
наведвае біблятэку з пэўнаю мэтаю. Прафесійнае прызначэнне бібліятэкара – 
садзейнічаць дасягненню дадзенай мэты. Дапамагаючы карыстальніку ў 
выбары і пошуку неабходных матэрыялаў, супрацоўнік аддзела 
абслугоўвання не толькі выконвае свае службовыя абавязкі, але і спрыяе 
фарміраванню атракцыі. Аднак, дадзены фактар “працуе” толькі пры адной 
умове: абслугоўваючы карыстальнікаў, бібліятэкар не павіннасць адбывае, а 
праяўляе гатоўнасць і жаданне дапрамагчы. 

6. Наяўнасць дыстанцыі ў зносінах. Любы чалавек імкнецца 
захоўваць свой унутраны свет ад пранікнення звонку. Таму тактоўнасць 
партнёра, яго ўменне не закранаць “балючыя кропкі” і не раскрывацца 
самаму да канца, не патрабаваць ад суразмоўніка залішняй адкравеннасці не 
могуць не спадабацца. Дыстанцыя ў зносінах стварае пэўнуцю перспектыву 
стасункаў паміж людзьмі, дазваляе спадзявацца на нешта новае, нязведанае, 
нечаканае. У зносінах бібліятэкара з чытачом дыстанцыя прысутнічае 
заўсёды. Яна ствараецца той сацыяльнай роллю, якую ён выконвае адносна 
карыстальніка. Бібліятэкар на сваім працоўным месцы падпарадкоўваецца 
пэўным патрабаванням, інструкцыям, правілам, якія ён не можа парушыць 
бесперашкодна, нават пры самых лепшых узаемаадносінах з чытачом. 

Як бачым, фактары, якія вызначаюць атракцыю – простыя і даступныя. 
Пры жаданні іх лёгка актывізаваць, альбо проста не ўступаць з імі ў 
супярэчнасць. Акрамя таго, палова з іх: узаемадапаўняльнасць, дапамога ў 
дасягненні значнай мэты, наяўнасць дыстанцыі ў зносінах – з’яўляецца 
неад’емным кампанентам прафесійнай дзейнасці бібліятэкара аддзела 
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абслугоўвання. Яму дастаткова дабрасумленна выконваць свае абавязкі, каб 
мець усе шансы спадабацца чытачу, тым больш, што выкарыстанне астатніх 
– не ўяўляе асобых цяжкасцяў. Якая жанчына не імкнецца быць прывабнай? 
Эмацыйны водгук на перажыванні партнёра таксама не патрабуе асобых 
намаганняў. А знайсці кропкі сутыкнення з чытачом, агульныя тэмы для 
размовы, прадэманстраваць адзінства думак можна амаль заўсёды. 

У індывідуальным абслугоўванні выкарыстоўваюцца як традыцыйныя, так 
і інавацыйныя метады. Да традыцыйных можна аднесці гутарку, 
кансультацыю. планы чытання, ндывідуальныя бібліяграфічныя агляды, 
выбіральнае распаўсюджанне інфармацыі і іншыя формы індывідуальнага 
інфармавання. Індывідуальнае інфармаванне служіць метадам 
індывідуальнага абслугоўвання перш за ўсё чытачоў-спецыялістаў і 
заключаецца ў пастаянным інфармаванні іх аб новай літаратуры па 
спецыяльнасці. Інавацыйнымі можна назваць усе віды дыстанцыйнага 
індывідуальнага абслугоўвання з выкарыстаннем Інтэрнэта, электроннай 
пошты, скайпа, факса і г.д. 

Гутарка як традыцыйны метад індывідуальнага абслугоўвання можа быць: 
 пры запісу ў бібліятэку; 
 аб складзе інфармацыйных рэсурсаў; 
 аб новых паступленнях; 
 у выглядзе даведкі; 
 аб прачытаным; 
 аб адкрытым доступе да фонду; 
 аб каталогах, картатэках, базах даных; 
 у выглядзе рэкамендацыі. 

Індывідуальная гутарка з’яўляецца базавай у абслугоўванні 
карыстальніка. У залежнасці ад умоў правядзення і мэты ўзаемадзеяння гэта 
можа быць: 
 гутарка-арыентацыя, дапамагаючая арыентавацца ў бібліятэцы, яе 

інфармацыйных рэсурсах, інфармацыйных патоках і г.д.; 
 гутарка-рэкамендацыя, дапамагаючая распрацаваць стратэгію і тактыку 

чытання, абгрунтаваць выбар дакументаў і паслядоўнасць іх засваення; 
 гутарка-карэкцыя, дапамагаючая выправіць памылкі ва ўспрыманні 

тэкста і інтэрпрэтацыі яго сэнсу, знайсці найбольш рацыянальны шлях 
пазнання, пазбегнуць марнай траты часу. 

Сацыяльна абгрунтаваныя прыярытэтныя накірункі бібліятэчнага 
абслугоўвання: фарміраванне прававой культуры насельніцтва, дапамога ў 
бесперапыннай адукацыі карыстальнікаў, дапамога сацыяльна неабароненым 
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карыстальнікам з “асобымі патрэбнасцямі”, фарміраванне культуры чытання 
і інфармацыйнай культуры карыстальнікаў – вызначаюць змест і характар 
індывідуальнага абслугоўвання, найбольш актуальныя тэмы і праблемы для 
абмеркавання. 

У якасці прыярытэтаў бібліятэчнага абслугоўвання сучасныя бібліятэкі, 
перш за ўсё публічныя, вызначаюць для сябе дапамогу ў вырашэнні праблем 
такіх карыстальнікаў, як інваліды, пажылыя людзі ў сітуацыі сацыяльнага 
выключэння (дэсацыялізацыі), беспрацоўныя, наркаманы, бяздомныя, 
бежанцы, імігранты, этнічныя і культурныя меньшасці, вязні, падлеткі з 
дэвіантнымі паводзінамі, незаможныя людзі і г.д. Усе яны адчуваюць патрэбу 
ў клопаце з боку грамадства і яго інстытутаў. Перш за ўсё – гэта патрэба ў 
інфармацыі па пытаннях права, працаўладкавання, сацыяльнай абароны, 
атрымання адукацыі і перакваліфікацыі. Павышэнне інфармацыйнай 
культуры такіх карыстальнікаў, развіццё навыкаў самастойнага пошуку 
інфармацыі пашырае іх магчымасці, дапамагае ў супрацьстаянні з жорсткай 
рэчаіснасцю. 

Пільная ўвага да кожнага прадстаўніка адзначаных груп, выкарыстанне 
сацыяльна-педагагічных тэхналогій у індывідуальнай рабоце з імі станоўча 
ўплываюць на імідж бібліятэкі, ствараюць ураджанне “цёплага дома”, 
установы, дзе заўсёды можна знайсці дапамогу і падтрымку.  

Узровень індывідуальнага абслугоўвання,  ў значнай ступені, 
характарызуе ўсю работу бібліятэкі і з’яўляецца важным паказчыкам 
эфектыўнасці яе дзейнасці. 
 
Тэма 17. Масавае і групавое абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк 

Групавое і франтльнае абслугоўванне (масавая работа бібліятэкі) уяўляе 
сабой сукупнасць форм і метадаў вуснага, нагляднага, друкаванага і 
аўдыявізуальнага інфармавання і рэкамендацыі кніг карыстальнікам на 
першасна дакументным, другасна дакументным і камунікатыўным 
узроўнях. 

На масавую работу, як на любую іншую з'яву, уплывае шэраг фактараў. 
Сярод іх неабходна назваць: наяўнасць вольнага часу ў карыстальнікаў; 
масавая культура; фемінізацыя бібліятэк; сродкі масавай інфармацыі; 
шырокае ўкараненне маркетынгаваша падыходу; выкарыстанне новых 
інфармацыйных іэхналогій 

Па спосабу перадачы інфармацыі сродкі бібліятэчнага абслугоўвання 
падзяляюцца на: вусныя, наглядныя, друкаваныя і комплексныя. 
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Вусныя: гучныя чытанні, агляды, вечарыны (пытанняў і адказаў, цікавых 
сустрэч, літаратурныя і інш.), вусныя часопісы, дні паэзіі, дыспуты, лекцыі, 
гутаркі, абмеркаванні кніг, віктарыны, кансультацыі, палітбаі, чытанні, 
брыфінгі, “круглыя сталы” і інш. 

Наглядныя: выставы (новых паступленняў, тэматычныя, бібліяграфічных 
дапаможнікаў, спецвідаў і інш.), куткі (жывапісу, мастацтваў, прыроды, 
этнаграфічныя, краязнаўчыя і інш.), стэнды і мантажы, плакаты 
(інфармацыйныя, агітацыйныя, прапагандысцкія, метадычныя), альбомы. 
светавыя газеты, тэматычныя падборкі,кіна-відэа-слайд-фільмы, відэакліпы і 
інш. 

Друкаваныя: агляды, інфармацыйныя лісткі, бюлетэні новых 
паступленняў, тэматычныя спісы літаратуры, індывідуальныя і групавыя 
праграмы і планы чытання, раздрукоўка матэрыялаў з БД, кальцавая пошта, 
бібліяграфічныя паказальнікі і інш. 

Комплексныя: дні (інфармацыі, спецыяліста, дасугава-аматарскай 
дзейнасці, кафедры, прэзентацыі кніг і др.), канферэнцыі, кірмашы ідэй, урокі 
(бібліятэчна-бібліяграфічныя, дынамічнага чытання, культуры чытання), 
тэматычныя гурткі, клубы па інтарэсах, літаратурна-музычны гасцёўні. 

Па колькасці абслугоўваемых карыстальнікаў яны падзялаюцца на 
індывідуальныя (1-2 чал.), групавые (ад 3 да 30 чал.), масавыя (звыш 30 чал.) 

Для першасна-дакументнага ўзроўню групавога і франтальнага 
абслугоўвання характэрны непасрэдны паказ дакументаў, альбо матэрыялаў, 
якія раскрываюць іх змест у зрокава ўспрымальных формах. Такі паказ 
патрабуе прымянення розных формаў нагляднага інфармавання. Найбольш 
распаўсюджанымі з’яўляюцца выставы. Яны класіфікуюцца па розных 
прыкметах: змесце, форме, чытацкай накіраванасці, мэтавым прызначэнні, 
статусе, месцы экспазіцыі, часе выдання дакументаў і паступлення іх у 
бібліятэку. 

Звычайна выстава ўключае комплекс спецыяльна адабраных і 
сістэматызаваных дакументаў, якія прапануюцца карыстальнікам для агляду і 
азнаямлення. Тэхналагічны цыкл працы над выставай уключае; 
 выбар тэмы, праблемы; 
 вызначэнне мэты і чытацкай накіраванасці; 
 складанне плана экспазіцыі; 
 пошук, адбор і сістэматызацыю дакументаў; 
 падбор тэкставага матэрялу і ілюстрацый; 
 афармленне экспазіцыі выставы; 
 улік яе эфектыўнасці. 
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Аўдыявізуальная рэклама дакументаў ажыццяўляецца з дапамогай 
сучасных тэхнічных сродкаў. Зараз на сайтах бібліятэк дэманструюцца 
віртуальныя кніжныя выставы-прэзентацыі. 

Другасна-дакументны ўзровень групавога і франтальнага абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк заснаваны не на паказе саміх дакументаў, а на 
паведамленні звестак аб іх шляхам раздрукоўкі неабходных матэрыялаў, 
альбо выстаўлення іх у Інтэрнэце. 

Камунікатыўны ўзровень (узровень непасрэдных зносін) прадугледжвае 
выкарыстанне вусных і наглядных формаў рэкамендацыі дакументаў, а 
таксама актывізацыю камунікатыўнага ўзаемадзеяння паміж удзельнікамі 
мерапрыемстваў. Яны падаюцца ў самых разнастайных формах з 
выкарыстаннем усіх магчымых сродкаў уздзеяння на аўдыторыю.  

Асноўнымі накірункамі групавога і франтальнага абслугоўвання можна 
лічыць наступныя: 
 работа з насельніцтвам сваёй зоны абслугоўвання з мэтаю 

прыцягнення да чытання нечытаючых і слаба чытаючых асоб. 
Задача – сфарміраваць уяўленне аб чытанні як аб прэстыжным 
занятку, які прыносіць задавальненне і адчыняе дзьверы ў сучасны 
свет ведаў, спрыяе дасягненню значных асабовых мэтаў; 

 работа з карыстальнікамі бібліятэкі (рэальнымі і віртуальнымі) з 
мэтаю забеспячэння максімальна поўнага і камфортнага доступу да 
інфармацыі ўсім, хто карыстаецца паслугамі бібліятэкі. Задачы: а) 
забеспячэнне тэхнічнага і тэхналагічнага боку вырашэння дадзенай 
праблемы; б) фарміраванне інфармацыйнай культуры 
карыстальнікаў бібліятэкі як у тэхнічным, так і ў гуманітарным 
сэнсе; 

 работа з групамі карыстальнікаў бібліятэкі (рэальнымі і 
віртуальнымі) з мэтаю фарміравання патрэбнасці і ўмення 
выкарыстоўваць чытанне, інфармацыю, атрыманую з дапамогаю 
бібліятэкі, як сродак вырашэння якой-ліба праблемы. Задача – 
фарміраванне адносін да чытання, бібліятэкі, інфармацыі як да 
рэальнай каштоўнасці ў развіцці сучаснага чалавека. 

 
 

Тэма 18. Віртуальнае абслугоўванне ва ўмовах інфарматызацыі 
грамадства 

 Развіццё электроннай інфармацыйнай прасторы і ўваходжанне 
бібліятэк у электроннае інфармацыйнае асяроддзе дало магчымасць 
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реалізацыі новых відаў прафесійнай дзейнасці ў Інтэрнэце, у тым ліку і ў 
галіне абслугоўвання карыстальнікаў.  
 На працягу апошніх дзесяцігоддзяў бібліятэкі карыстаюцца Інтэрнэтам 
як асновай карпаратыўнай каталагізацыі, супольнага доступу да анлайнавых 
рэсурсаў, фарміравання карпаратыўных электронных інфармацыйных 
масіваў. Усё гэта накіравана, у першую чаргу, на стварэнне карыстальнікам 
найбольш спрыяльных умоў для бесперашкоднага доступу да інфармацыі і 
культурных каштоўнасцей. 
 У сферы абслугоўвання карыстальнікаў найбольшае распоўсюджванне 
атрымалі віртуальныя даведачныя службы (ВДС)  бібліятэк. Віртуальнае 
абслугоўванне укараняецца ў дзейнасць навуковых, публічных, 
медыцынскіх, сельскагаспадарчых, навукова-тэхнічных, школьных бібліятэк, 
бібліятэк-клубаў, бібліятэк-музеяў. Ствараюцца карпаратыўныя даведачныя 
службы  
 У залежнасці ад характару ўзаемадзеяння паміж бібліятэкай і 
карыстальнікам зараз выдзяляюць сінхроннае і асінхроннае бібліятэчна-
інфармацыйнае і даведачнае абслугоўванне.  

Да сінхроннага віртуальнага абслугоўвання можна аднесці: даведачныя 
сталы, кансультацыі ў анлайн-рэжыме, зносіны бібліятэкара з 
карыстальнікамі ў рэжыме чата, з дапамогаю сервіснага абмена, абмена 
імгненнымі паведамленнямі, відэаканфрэнцыі, выкананне дведак па 
тэлефоне. 

Да асінхроннага віртуальнага абслугоўвання адносяцца: выкананне 
даведак па электроннай пошце, з дапамогаю СМС, альбо ММС, па факсу, з 
дапамогаю звычайнай пошты і “дошкі аб’яў”, калі карыстальнік пакідае на 
дошцы свій запыт, а бібліятэкар на яго адказвае. 

Нягледзячы на разнастайную арганізацыйную структуру віртуальных 
даведачных служаў, існуюць і агульныя асаблівасці, уласцівыя ўсім такім 
службам: магчымасць звярнуцца з запытам з любой кропкі зямнога шара, дзе 
маецца Інтэрнэт; наяўнасць узаемадзеяння тыпа “карыстальнік – пасрэднік”, 
аператыўнае прадастаўленне адказаў на запыты карыстальнікаў; 
прыцягненне недаступных для карыстальніка інфармацыйных рэсурсаў. 

Тэхналогія абслугоўвання удаленых карыстальнікаў віртуальнай 
даведачнай службы звычайна будуецца з наступных модуляў: 

• сервер бібліятэкі, дзе прымаюцца запыты і выдаюцца адказы; 
• модуль захоўвання рэгістрацыйных даных карыстальніка, дзе ён 

самастойна запаўняе веб-форму, якая складаецца з двух блокаў: 
персанальнай інфармацыі і фармуліроўкі запыту; 
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• рабочае месца веб-бібліятэкара інфармацыйна-бібліяграфічнага 
аддзела, дзе запыт і інфармацыя аб карыстальніку размяркоўваецца 
адміністратарам па зместу сярод аператараў-спецыялстаў; 

• рабочае месца веб-бібліятэкара аддзела абслугоўвання,  куды паступае 
запыт, ідынтыфікатар карыстальніка і код аддезела. Пасля выканання 
запыта адказ разам з ідэнтыфікатарам карыстальніка і кодам аддзела 
вяртаецца на рабочае месца  бібліятэкара-мадэратара; 

• модуль захоўвання рэгістрацыйных дадзеных карыстальнікаў і архў 
пытанняў і адказаў. 

Магчымасць пошуку канкрэтнага запыту па нумару забяспечвае база 
даных “Пошук у архіве”, якая дазваляе знаходзіць запыт таксама і па 
ключавых словах. Звесткі аб карыстальніках захоўваюцца ў закрытай базе 
адміністратара, да якой доступ абмежаваны, што забяспечвае 
канфедэнцыяльнасць. Прыкладна так пабудавана віртуальная даведачная 
служба бібліяткі, але могуць быць і іншыя варыянты. 

Як бачым, актыўнае выкарыстанне камп’ютарных тэхналогій у бібліятэках 
прыводзіць да мадэрнізацыі форм і метадаў абслугоўвання карыстальнікаў. 
Назіраецца тэндэнцыя пераходу працэса абслугоўвання ў электроннае 
асяроддзе. Яно разглядаецца двухбакова: як фізічны і як віртуальны працэс. 
У першым выпадку забяспечваецца доступ да электроннага каталогу, 
электроннай бібліятэкі, лакальных і сеткавых рэсурсаў у сцянах бібліятэкі. 

 У другім – абслугоўванне адбываецца ў віртуальнай прасторы, па за 
сцянамі бібліятэкі, непасрэдна па месцу жыхарства, альбо працы 
карыстальніка. Гэта выражаецца і ў арганізацыі удаленага доступу да 
электроннага каталога, электроннай бібліятэкі ў рэжыме рэальнага часу, 
інфармацыі аб рэсурсах бібліятэкі і яе мерапрыемствах, электроннай 
дастаўцы дакументаў, рабоце віртуальнай даведачнай службы. 
 Абслугоўванне удаленых карыстальнікаў ажыццяўляецца з дапамогаю 
Web-сайтаў бібліятэк. Дзякуючы ім, карыстальнік атрымлівае доступ да 
электронных рэсурсаў уласнай генерацыі і набытых баз даных, а таксама да 
электронных калекцый. На сайтах бібліятэк функцыянуюць таксама і 
электронныя сервісы (ВДС і ЭДД). 
 Зараз актыўна развіваецца новы накірунак арганізацыі абслугоўвання ў  
электронным асяроддзі: “Бібліятэка 2.0”. У яе межах карыстальніку 
прадастаўляецца магчымасць актыўна ўдзельнічаць у стварэнні, 
абмеркаванні, рэдактаванні інфармацыйных рэсурсаў. Элементамі 
інтэрактыўнага абслугоўвання выступаюць блогі, мікраблогі, сацыяльныя 
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сеткі, wiki-сервісы, медыясервісы, закладкі, інтэрактыўныя развіваючыя 
сервісы.  

Стварэнне і вядзенне бібліятэчных блогаў набывае ўсё большую 
папулярнасць. Блог дазваляе бібліятэкару інфармаваць карыстальніка, 
развіваць яго творчую актыўнасць, ствараць і прапагандаваць новыя 
бібліятэчныя прадукты і паслугі, абменівацца вопытам і інфармацыяй з 
калегамі, якія таксама вядуць бібліятэчныя блогі, быць у курсе падзей і навін. 

Не меньш важнымі інструментамі інтэрактыўнага бібліятэчнага 
абслугоўвання з'яўляюцца сацыяльныя сеткі. Яны накіраваны на пабудову 
суполак і згуртаванняў у Інтэрнеце, у якіх аб’ядноўваюцца людзі са сходнымі 
інтарэсамі. З дапамогаю сацыяльных сетак бібліятэкі ажыццяўляюць рэкламу 
сваёй дзейнасці, інфармуюць аб акцыях і мерапрыемствах, атрымліваюць 
зваротную рэакцыю карыстальнікаў на свае пачынанні і прапановы. 

Акрамя таго, біліятэкары ствараюць у сацыяльных сетках старонкі 
канкрэтных мерапрыемстваў, прыцягваючы да удзелу ў іх рэальных і 
патэнцыяльных карыстальнікаў. 
 Вельмі карысным для абслугоўвання карыстальнікаў на веб-сайтах 
могуць быць інтэрактыўныя развіваючыя сервісы. Яны дазваляюць ствараць 
без спецыяльнага праграмнага забеспячэння публікацыі, газеты, коміксы, 
тэсты, віктарыны, слайдшоу і інш.  

Важным элементам у арганізацыі абслугоўвання віртуальных 
карыстальнікаў выступае працэс інфармавання праз веб-сайты бібліятэк. Тут 
размяшчаюцца агляды навінак, праграмы мерапрыемстваў, кансультацыі аб 
тым, як сачыць за  новымі выданнямі, публікацыямі. 

Разнавіднасцю інфармавання з’яўляюцца кніжныя выставы. Іх часцей за 
ўсё размяшчаюць на сайтах бібліятэк. Папулярнасцю карыстаюцца 
электронныя варыянты выставы адной кнігі – буктрэйлеры. Агляды новай 
літаратуры і тэматычныя агляды  падаюцца ў выглядзе слайд-прэзентацый, 
дзе прадстаўляюцца вокладкі кніг з анатацыямі. 

Віртуальные кніжныя выставы, агляды літаратуры можна аздобіць 
ілюстрацыямі, мультыплікацыямі, музыкай, урыўкамі з экранізацый твораў, 
відэазапісамі водгукаў чытачоў, фрагментаў бібліятэчных мерапрыемстваў. 

Карацей кажучы, сучаснае інфармацыйнае асяроддзе, лічбовыя тэхналогіі 
ствараюць неабмежаваныя магчымасці для презентацыі біліятэкі, яе 
інфармацыйных рэсурсаў, самавыяўлення бібліятэкараў і карыстальнікаў, 
праяваў творчай фантазіі, крэатыўнасці, арганізацыі віртуальных і рэальных 
зносін. 
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РАЗДЗЕЛ 5. АСАБЛІВАСЦІ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 
ДЗЯЦЕЙ, ПАДЛЕТКАЎ, ЮНАЦТВА 

 
Тэма 19. Стан і тэндэнцыі развіцця чытання падрастаючага 
пакалення як прадмет даследавання ў Рэспубліцы  Беларусь 

Навукоўцы, педагогі і бібліятэкары ўсіх краін адзначаюць крызіс 
чытання ў грамадстве, асабліва сярод дзяцей і падлеткаў. Па данных 
расійскага фонда «Грамадская думка» у 14% насельніцтва некалі самай 
чытаючай краіны дома няма а ні воднай кнігі, 50,2% ужо шмат гадоў нічога 
не чытаюць. Па даных Амерыканскага нацыянальнага фонду мастацтваў, 
толькі 47% амерыканцаў хаця б зрэдку трымалі ў руках кнігу. Падзенне 
інтарэсу да чытання – сусветная тэндэнцыя і праблема. Асабліва гэта 
характэрна для моладзі. У краінах ЕС існуюць дзяржаўныя праграмы 
падтрымкі чытання. Разам з тым, колькасць чытачоў няўхільна зніжаецца год 
ад году. Па данных сацыялагічных даследаванняў самыя чытаючыя з 
еўрапейцаў – швейцарцы, самыя малачытаючыя – італьянцы. 

Даследаванне «Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў Рэспубліцы 
Беларусь» было выклікана менавіта такой адмоўнай тэндэнцыяй у чытанні 
дзяцей, а таксама некаторымі іншымі фактарамі. Па-першае, у айчыннай 
бібліятэчнай сацыялогіі дасюль не было рэалізаванага праекта па 
бібліятэчнаму чытанню дзяцей, аб'ектам якога было б усё дзіцячае 
насельніцтва краіны. Па-другое, ва ўсім свеце разгарнулася актыўнае 
вывучэнне чытання дзяцей пад дэвізам «Што чытаюць дзеці свету». 
Даследчы праект быў распрацаваны і рэалізаваны НББ у 1994-1997 гг. з 
удзелам БДУ культуры і мастацтваў на этапе збору інфармацыі.   

У ходзе даследавання 1994-1997 гг. была атрымана карціна структуры 
вольнага  часу дзяцей і вызначана месца чытання ў ім. У цэлым 74% 
апытаных дзяцей чыталі ў свой вольны час, але на першае месца выходзілі 
іншыя заняткі. Па ўзросту найбольш актыўнымі чытачамі былі вучні 4-5 
класаў. Сярод жанраў літаратуры найбольшай папулярнасцю карысталіся 
прыгоды, фантастыка, казкі. Сярод крыніц атрымання літаратуры на першае 
месца выйшла дзіцячая бібліятэка.  

Было выяўлена, што чым далей ад цэнтра знаходзіўся населены пункт, 
тым часцей дзеці звярталіся ў бібліятэку. Дзецям былі неабходны пасрэднікі 
ў чытанні. Найбольш аўтарытэтныя з іх – настаўнікі, потым ідуць бацкі, 
сябры. Бібліятэкарам належыць 4 месца, але ў сельскіх населенных пунктах 
яны найбольш аўтарытэтныя асобы, да якіх звяртаюцца за парадаю ў выбары 
кніг. Даследаванне паказала, што відэа культура займала ў жыцці дзяцей 
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значнае месца. Інтэнсіўнасць ужывання прадуктаў відэа культуры ўвесь час 
узрастае і яна з'яўляецца не толькі рэальным канкурэнтам чытанню, але і 
пагрозаю яму. 

Для падтрымкі і распаўсюджвання дзіцячага чытання не меньш 
важнымі, чым сацыялагічныя даследаванні, з'яўляюцца дасягненні псіхалогіі 
чытання. У гэтай галіне найбольш значнымі выступаюць працы Вольгі 
Кабачэк, Ірыны Ціхаміравай і Валянціны Барадзіной. 
        Псіхалогія чытання, па вызначэнню В.А.Барадзіной, вывучае сацыяльна-
псіхалагічныя заканамернасці чытання як спосаба сацыялізацыі асобы. У 
якасці канцэптуальнай асновы аналізу В.А.Барадзіной прапануецца 
тэорыя чытацкага развіцця асобы. Яе структура ўключае мноства 
кампанентаў. 

Чытацкае развиццё асобы дзіцяці адлюстроўвае чытацкую 
сацыялізацыю. Чытацкая сацыялізацыя – працэс і вынік засваення і 
ўвасаблення індывідам назапашанага чалавецтвам чытацкага вопыту, які 
пэўным чынам зафіксаваны і функцыянуе ў пэўным сацыяльным асяроддзі. 
Уплыў гэтага асяроддзя (у тым ліку і інфармацыйны) на юнага чытача, 
узаемадзеянне з ім і характар узаемадзеяння залежаць ад персаналізацыі 
чытацкай сацыялізацыі, уключанасці асобы. Менавіта асоба робіць 
сацыялізаваны чытацкі вопыт унікальным. 

Чытацкае развіццё асобы – заканамернае змяненне псіхічных з’яў у 
часе, якое выражаецца ў колькасных і якасных структурных і змястоўных 
преаўтварэннях у працэсе чытацкай сацыялізацыі чалавека.  

Рухаючай сілай чытацкага развіцця выступаюць супярэчнасці. 
Чытацкае развіццё мае павярхоўны і глыбокі характар. Пры 
павярхоўным развіцці адбываюцца змены ў псіхічным стане і працэсах. Пры 
глыбокім – у псіхалагічных уласцівасцях асобы адбываюцца глыбокія 
пераўтварэнні. Павярхоўнае і глыбокае развіццё можна разглядаць асобна, а 
можна і ўзаемазвязана, вызначаючы стадыі развіцця. Пры спрыяльных 
умовах павярхоўныя змены пераходзяць у глыбокія – псіхалагічныя 
новаўтварэнні.  
Выдзяляюць таксама тры шляхі чытацкага развіцця: 

• стыхійнае фарміраванне – вынік выпадковых знешніх уплываў; 
• мэтанакіраванае псіхолага-педагагічнае ўздзеянне на чытача праз 

сацыяльныя інстытуты на падставе спецыяльна распрацаваных 
праграм, методык у сістэме бесперапыннай адукацыі і выхавання; 
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• самафарміраванне, самакіраванне – эмацыйна-валявое рэгуляванне 
стыхійнага і мэтанакіраванага ўплыву, падпарадкаванне іх праграме 
ўласгай жыццедзейнасці. 

Чытацкае развіццё адбываецца ў трох сферах: чытацкай свядомасці, 
чытацкай дзейнасці і чытацкіх зносін. 

Чытацкая свядомасць – вышэйшая форма адлюстравання чытацкай 
рэчаіснасці, чытацкага свету сродкамі пазнання, перажывання і адносін на 
падставе дынамікі і ўстойлівасці псіхічных з’яў (працэсаў, станаў, 
уласцівасцяў). У змест чытацкай свядомасці ўваходзяць: сістэма поглядаў, 
ідэй, уяўленняў, ведаў, меркаванняў, эмоцый, інтарэсаў, установак, памылак, 
ілюзій і г.д. Усё гэта ўзнікае на падставе чытацкага вопыту і ўзаемадзеяння з 
іншымі чытачамі. Чытацкая свядомасць пазнае, ацэньвае і рэгулюе чытацкую 
дзейнасць і чытацкія зносіны, выдзяляе ўласнае чытацкае “Я” сярод іншых, 
ідэнтыфіцыруе сябе на падставе пэўных крытэрыяў і паказчыкаў і далучае да 
пэўнай групы.  

Чытацкая дзейнасць – адзін са спосабаў існавання чалавека, яго 
жыццедзейнасці. Псіхалагічная сутнасць яе – у каштоўнасна-
арыентацыйным, пазнавальна-камунікацыйным і эмацыйна-эстэтычным 
успрыманні, пазнанні, перажыванні, ацэньванні рэальнага альбо выдуманага 
свету рэчаў, людзей, падзей, фактаў, пачуццяў, апісаных у друкаваным альбо 
рукапісным тэксце. Чытач гэты свет не толькі ўспрымае, пазнае, перажывае і 
ацэньвае, але і пераламляе ў сваёй свядомасці ў адпаведнасці з 
разнастайнымі асабістымі і грамадскімі патрэбнасцямі, а потым 
выкарыстоўвае (ужывае) атрыманае ў іншых відах жыццедзейнасці 
(прафесійнай, дасугавай, сямейна-бытавой і г.д.). 

Асаблівасць чытацкай дзейнасці заключаецца ў тым, што ўваход у 
прадметны, змястоўны свет, які стаіць за тэкстам, адбываецца з дапамогаю 
агульнапсіхалагічных і псіхалінгвістычных механізмаў чытацкай дзейнасці. 
Таму вельмі значна паняцце “чытацкая кваліфікацыя”, альбо”кваліфікацыя 
чытацкай дзейнасці”, якое адлюстроўвае ўзровень сфарміраванасці 
псіхалагічнага механізму ажыццяўлення чытацкай дзейнасці. 

Чытацкия зносіны – спосаб існавання і пазнання ўласнага чытацкага 
“Я” і чытацкага свету ў міжчытацкіх зносінах на падставе абмену думкамі, 
меркаваннямі, ацэнкамі з нагоды прачытанага. Чытацкія зносіны – гэта 
процэс узнікнення, устанаўлення, развіцця, а таксама разбурэння і скасавання 
кантактаў паміж чытачамі. У ходзе ўзаемадзеяння ў чытачоў праяўляюцца і 
фарміруюцца аксіялагічныя (каштоўнасныя), крэатыўныя (творчыя), 
камунікатыўныя, кагнітыўныя (пазнавальныя), эмацыйныя, эстэтычныя і 
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рэгулятыўна-валявыя псіхічныя з’явы ў адносінах да чытання як 
агульначалавечага і жыццедзейснага факту. Гэты працэс ажыццяўляецца ў 
разнастайных відах і тыпах чытацкіх зносін, адлюстроўваючы чытацкую 
свядомасць і чытацкую дзейнасць. Можна сказаць, што чытацкія зносіны – 
гэта форма існавання чытацкай свядомасці і чытацкай дзейнасці.  

Варта адзначыць адзінства трох сфер чытацкага развіцця асобы: 
свядомасць дзейсная і камунікатыўная, дзейнасць свядомая і камунікатыўная, 
зносіны дзейсныя і свядомыя. 

Чытацкае развіццё асобы ў антагенезе адбываецца паэтапна. Пад 
этапам разумеецца часовы перыяд, які вызначае свецыфіку псіхалагічнага 
партрэту чытача. У аснову выдзялення этапаў закладзены адукацыйна-
інтэлектуальна-узроставы прынцып у якасці галоўнага з улікам дадатковых 
фактараў. Чытацкае развіццё асобы дзіцяці можна падзяліць на пяць этапаў 
(перыядаў). 

Першы – прэнатальны (унутрыўтробны) і першых гадоў жыцця.  У 
ім закладваюцца ўсе генэтыка-біяпсіхічныя прадумовы інтэлектуальна-
інфармацыйнай дзейнасці чалавека. Характарызуецца  інтуітыўным  
асвойваннем асяроддзя. Сфера неўсвядомленага душэўнага жыцця вельмі 
важная як фундамент усяго далейшага жыцця асобы. Неўсвядомленае 
ўключае інтуітыўна ўспрынятыя культурныя ідэі, сімвалы, значэнні, нормы 
паводзін, запазычаныя з народных традыцый, моваы, мастацтва, рэлігіі і 
перадаваемыя ў працэсе міжасабовых зносіна. Псіхіка дзіцяці ў гэты час 
найбольш сензітыўная (чуллівая). Для культурнага развіцця дзіцяці 
неабходна назапашванне ў яго падсвядомасці вобразаў і сімвалаў як 
асобаснага, так і калектыўнага вопыту. Менавіта ў гэтым узросце, як ніколі, 
важна як мага больш размаўляць з дзіцяцей, паказваць яму розныя рэчы 
культуры і побыту, чытаць і расказваць. Веданне бацькамі фальклору, 
лепшых дзіцячых твораў, казак робіць дзіцячы свет багацейшым, пагружае 
яго ў моўнае асяроддзе, у атмасферу ўспрымання тэксту. Вось чаму 
бібліятэкам так важна працаваць з бацькамі немаўлят і тых, хто ўжо 
нарадзіліся, і тых, хто толькі чакае з’яўлення на свет. Дзіцячыя бібліятэкі 
назапашылі вялікі вопыт у гэтай рабоце, распрацоўваючы праграмы «Ваша 
будучае дзіця», «Ваш малыш» і г.д., якія актыўна садзейнічаюць 
прыцягненню маладых бацькоў, бабуль и дзядуль не толькі да чытання 
адпаведнай псіхалагічнай літаратуры, але і казак, фальклору, дзіцячых 
кніжак. 

Другі – падрыхтоўчы ( да 7 гадоў) . – гэта асэнсаванне сваёй 
асаблівасці і непаўторнасці, якое суправаджаецца інтуітыўным і 
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добразычлівым прыняццем усёй навакольнай культуры. Гэты этап 
характарызуе актыўнасць інтуітыўнага  спазнання культуры, непасрэднага 
засвойвання культурных нормаў, вобразаў, ідэй, сэснаў і т.п. Менавіта ў гэты 
перыяд адбываецца пік дзіцячай мастацкай творчасці, закладваюцца асновы 
дзіцячай субкультуры. Бібліятэкары ва ўсім свеце  сталі актыўна займацца з 
дзецьмі гэтага ўзрасту. Можна сказаць, што ўзрост карыстальнікаў дзіцячых 
бібліятэк значна панізіўся. Калі раней дзяцей запісвалі ў бібліятэку і 
пачыналі з імі працаваць толькі з 6-ці гадоў, то цяпер паўсюдна ствараюцца 
гурткі, школы ранняга далучэння да чытання па асобым праграмам, якія 
ўлічваюць асаблівасці гэтага найбольш чуллівага ўзрасту. 

Трэці – пачатковы. Можа супадаць з навучаннем чытанню ў пачатковай 
школе, але можа ўключаць і дашколны перыяд, калі дзіця навучылася чытаць 
да школы (ад 4–7 год да 12 гадоў) У ім развіваецца рацыянальнае і 
крытычнае стаўленне да асяроддзя. Гэта выражаецца ў фарміраванні і 
разуменні сваіх інтарэсаў і густаў, сваіх поглядаў і ацэнак. З’яўляецца 
асэнсаваная патрэбнасць ў душэўным жыцці, ўзнікае сфера «патаённага» Я, 
куды дарослыя не дапускаюцца, альбо дапускаюццая з абмежаваннямі. На 
гэтым этапе ствараюцца ўмовы для аўтаномнага культурнага самаразвіцця, 
адбываецца суб’ектыўнае асэнсаванне спецыфічнай уласнай пазіцыі ў 
адносінах да культуры. Самім дзіцяцей закладваюцца на гады асновы 
ўласнага (свабоднага) культурнага развіцця, і робіцца гэта часам незалежна 
ад рэалій сістэмы асветы. Метавіта таму роля бібліятэкі і бібліятэкара як 
разумнага чулага дарослага, не звязанага з дзіцяцей фармальнымі сувязямі, 
набывае найважнейшае значэнне. Калі ўпусціць гэты перыяд у развіцці, дык 
у далейшым вялікія пласты культуры, у тым ліку, і кніжнай, ужо ніколі ні 
будуць даступнымі асобе. Гэта – этап стварэння ўласна субкультуры 
дзяцінства, захаванне і развіццё якой – адна з галоўных задач дзіцячай 
бібліятэкі. Дзеці ўсё чшчэ адчуваюць сваю ўключанасць у агульную 
культуру, але шукаюць у ёй сваё, і ствараюць сваё. 

Чацвёрты – фарміруючы. Ён характэрны для вучняў сярэдняга 
школьнага ўзросту (да 15 гадоў). Ім уласціва паглыбленне аўтаномнасці 
культурнага самаразвіцця. Культурнае самавызначэнне падлетка 
ажыццяўляецца ў межах маладзёжнай субкультуры, якая развіваецца ў 
апазіцыі да субкультуры дарослых. Гэта этап крызісу адносін да культуры. 
Падлетак дзейнічае па прынцыпу: я наогул не хачу ўключацца ў вашу 
культуру; я – іншы, мы – іншыя. Ітарэсы рэзка выбіральныя і часта 
канфрантацыйныя тым, што навязвае грамадства. Тым не меньш, нягледзячы 
на супрацьстаянне, падлеткі імкнуцца пераймаць у дарослых некаторыя 
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элементы іх субкультуры (мову, некаторыя нормы зносін, манеру паводзін, 
звычкі і традыцыі). Гэта дваістасць дадзенага этапа развіцця ва многім 
вызначае наступны этап сталення асобы. 

Пяты – удасканальваючы. Даводзіцца на ўзрост 15-18 год. Гэта вучні 
старэйшых класаў, тэхнікумаў і іншых сярэдніх спецыяльных навучальных 
устаноў. Этап выбару асобы, яе культурнага самавызначэння. Перад маладым 
чалавекам адчыняюцца, па меньшай меры, два шляхі: альбо засваенне 
дамініруючых у грамадстве культурных нормаў і сэнсаў, альбо іх 
непрыняцце, замыканне ў рамках той субкультуры, да якой належыць асоба.  

Часовыя (узроставыя) рамкі культурнага самаразвіцця індывідуальныя і 
дакладнасць тут не можа быць поўнай. Але заўсёды ёсць паэтапнасць, 
паступовасць уключэння асобы ў культуру (ад поўнага прынцця да эфекта 
апазіцыі, затым крытыкі і, у рэшце рэшт, дыялога). В.А.Барадзіна гаворыць 
аб асяроддзі чытацкай сацыялізацыі і аб тых сацыяльных інстытутах, якія 
ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. У тэорыі чытацкага развіцця 
абгрунтоўваецца пашырэнне сацыяльнай прасторы праз сацыяльныя 
інстытуты ад этапа да этапа ў чытацкім развіцці. Пры гэтым на кожным этапе 
дамініруе той ці іншы сацыяльны інстытут, але не паасобна, а ва 
ўзаемадзеянні з іншымі, ствараючы асяроддзе для чытацкага развіцця. 

Веданне ўзроставых і індывідуальных асаблівасцяў культурнага развіцця 
дзіцяці, падлетка, юнака вельмі важныя для разумення і павінны ляжаць у 
аснове ўсёй арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей. Менавіта ў 
гэтым сэнсе разумеецца тэрмін “спецыялізаванае абслугоўванне”, на якое 
дзеці маюць права па ўсіх законах і дэкларацыях. Гарантам такога 
спецыялізаванага абслугоўвання як раз і з’яўляюцца дзіцячыя бібліятэкі, 
аснова работы якіх не толькі фонд дакументаў і матэрыялаў, прызначаных 
для дзяцей, але і спецыяльна падрыхтаваны персанал, які ведае педагогіку і 
псіхалогію, асаблівасці арганізацыі бібліятэчнай справы ў адпаведнасці з 
патрэбнасцямі падрастаючага пакалення. 

Місія дзіцячых бібліятэк як раз і састаіць у тым, каб, 
выкарыстоўваючы ўсе рэсурсы, стварыць дзецям найбольш аптымальныя 
ўмовы для культурнага развіцця, задавальнення іх адукацыйных, 
камунікатыўных і іншых патрэбнасцяў, такі асяродак развіцця дзіцяці праз 
кнігуі чытанне, іншыя сродкі інфармацыі, які  поўнасцю адпавядае яго 
псіхалагічным, полаўзроставым і сацыякультурным асаблівасцям.  

Асноўная мэта дзіцячых бібліятэк – задавальненне патрэбнасцяў 
дзяцей у росце, самапазнанні і самаадукацыі; далучэнне іх да чытання, да 
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сусветнай і нацыянальнай культуры; прапаганда каштоўнасці чытання і кнігі; 
інтэграцыя дзяцей у сацыякультурнае асяроддзе грамадства праз чытанне. 

Асноўныя задачы дзіцячых бібліятэк: 
• развіццё і самаразвіццё дзіцяці; 
• гарманічнае спалучэнне сацыялізацыі (засваення дзіцяцей нормаў 

і каштоўнасцяў грамадства) і суб’ектывацыі (развіцця ўнікальнага 
ўнутранага свету кожнага дзіцяці); 

• выхаванне творчых здольнасцей; 
• прапаганда каштоўнасці дзяцінства і дзіцячай субкультуры; 
• вырашэнне праблемы «стандарту чытання», таго ўзроўню 

чытацкай кампетэнцыі і чытацкага развіцця, які неабходны для здороўя 
нацыі, для забеспячэння яе інтэлектуальнага, маральнага і эстэтычнага 
развіцця; фарміраванне інфармацыйнай культуры асобы; 

• забеспячэнне адкрытасці бібліятэкі для ўсіх дзяцей, стварэнне 
роўных правоў і магчымасцяў для дзяцей усіх сацыяльных слаёў 
грамадства; 

• забеспячэнне доступу малога карыстальніка да аб’ектыўнай і 
ўсебаковай інфармацыі аб свеце ў даступнай і няшкоднай для яго форме; 

• ўзаемаўзбагачэнне традыцыйнай кніжнай культуры і новай 
«электроннай»; 

• ажыццяўленне патрабаванняў інфармацыйнай бяспекі і 
гуманістычнай накіраванасці электронных прадуктаў, даступных дзецям; 

• развіццё змястоўных зносін паміж карыстальнікамі, выхаванне 
культуры зносін; 

• развіццё рэкрэяцыйнага и рэабілітацыйнага патэнцыялу 
бібліятэкі, магчымасцяў біблія – і арттэрапіі, тэрапіі творчасцю.  

Дзіцячым бібліятэкам неабходна таксама прымаць актыўны ўдзел у 
даследаванні ўплыву чытання на фарміраванне асабы дзіцяці. 
 

 
Тэма 20. Псіхолага-педагагічныя ўмовы пазітыўнага ўплыву 

бібліятэкі на дзіцячае чытанне 
Кніга і чытанне на тэрыторыі Беларусі маюць даўнюю і слаўную 

гісторыю. Усім вядома дзейнасць Ефрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, 
Сімеёна Полацкага – вялікіх кніжнікаў і асветнікаў. Сярод іх сапрўднай 
зоркай першай велічыні ззяе імя Францыска Скарыны – першадрукара і 
навукоўца, мастака і пісьменніка, перакладчыка Бібліі на родную мову. 
Сёлета мы адзначаем 500-годдзе з дня выхаду ў свет першай кнігі яго Бібліі – 
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сапраўднага помніка кнігавыдавецкага, перакладчыцкага, выяўленчага 
мастацтва. 

 І, хаця Скарына распачаў сваю друкарскую дзейнасць у Празе, кнігі 
яго прызначаліся для суайчыннікаў, сучасных яму белурусінаў, літвінаў 
“людзей паспалітых”. Ці магла з’явіцца нават думка выдаваць кнігі для тых, 
хто празябае ў цемры, непісьменнасці, неадукаванасці і недасведчанасці? Не, 
кнігі Скарыны з’явіліся ў адказ на даволі шырокі попыт, які ён, як чалавек 
прадпрымальны, вельмі добра адчуваў.  

У той час, на пачатку ХVI-га стагоддзя, для Беларусі было характэрна 
імклівае развіццё гарадоў. У грамадскай свядомасці іх жыхароў узнікаюць 
новыя сацыяльна-маральныя арыентыры і каштоўнасці. Побач з багаццем і 
саслоўнымі прывілеямі ўсё большая значнасць надаецца індывідуальным 
вартасцям чалавека, яго кемлівасці, розуму, працавітасці, дасведчанасці, 
маральным якасцям. Узрастае прэстыж ведаў і прафесійнага майстэрства. 
Заможныя гаражане пачынаюць праяўляць клопат і зацікаўленасць у развіцці 
навукі, асветы, кнігадрукавання. Менавіта ў такім асяроддзі і магла з’явіцца 
постаць Францыска Скарыны – выбітнага дзеяча беларускай культуры і 
грамадскай думкі. Невыпадкова ён заўсёды ўслаўляў ролю месца свайго 
паходжання – слаўнага горада Полацка. Дарэчы, друкарская дзейнасць 
Францыска Скарыны і ў Празе, і ў Вільне ажыццяўлялась пры фінансавай 
падтрымцы заможных гаражан-беларусаў. Як бачым, паважлівае стаўленне 
да кнігі і чытання мае глыбокія нацыянальныя карані і можа лічыцца 
адметнай рысай беларускага нацыянальнага характару. 

   Але зараз даследчыкі канстатуюць наяўнасць крызісных з’яў у галіне 
чытання. Чытанне як кагнітыўны працэс дэкадзіравання сімвалаў і знакаў, у 
выніку якога адбываецца разуменне напісанага тэксту, усё часцей  заступае 
месца ўспрыманню гатовых выяў, навязваемых аўдыявізуальнымі каналамі.  
Таму многім прадстаўнікам «нечытаючага» пакалення  падаецца празмерна 
складаным і цяжкім працэс узаемадзяння з тэкстам. 

У той жа час выявы, прапануемые аўдыявізуальнымі каналамі, 
простыя, даступныя для ўспрымання, яркія, прыцягальныя. Іх разуменне не 
патрабуе ніякіх намаганняў, дастаткова проста глядзець і слухаць, 
пагружацца ў выдуманую рэальнасць, пераймаць гатовыя мадэлі паводзін. З 
чатырох механізмаў псіхалагічнага ўплыву на свядомасць чалавека: 
заражэння, пераймання, унушэння і пераканання – сучасныя мас-медыя 
выкарыстоўваюць галоўным чынам першыя тры: заражэнне, перайманне і 
ўнушэнне. І толькі тэкст, друкаваны, альбо рукапісны, імкнецца нас 
переканаць. Менавіта таму псіхолагі лічаць, што злоўжыванне візуальнай 
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інфармацыяй атупляе, а чытанне – развівае і спрыяе інтэлектуальнаму і 
маральнаму ўдасканаленню. 

У аснове ажыццяўлення гэтага працэса, паміма элементарнай 
пісьменнасці, ляжаць веды, вопыт, культура ўспрымання і разумення 
прачытанага. Чытанне патрабуе таксама крытычнага мыслення і творчага 
падыходу, наяўнасці пэўнай сумы ведаў, фантазіі, уважлівасці, 
скнацэнтраванасці. У працэсе чытання фарміруецца здольнасць разумець і 
запамінаць прачытаную інфармацыю, незалежна ад таго, дзе яна размешчана, 
ці то на папяровай старонцы, ці то на экране манітора. 
           У публікацыях, прысвечаных чытанню, вызначаюць тры яго асноўныя 
тыпы – інфармацыйнае, паглыбленае і  мастацкае чытанне. У першым 
выпадку –  ўспрымаецца толькі сэнс заключанай у тэксце інфармацыі. 
Чытанне другога тыпу накіравана не только на ўспрыманне і разуменне 
прачытанага, але і на запамінанне з падрабязным крытычным разборам і 
асэнсаваннем засяроджанай у тэксце інфармацыі, пераўтварэннем яе ў веды. 
Трэці тып – гэта мастацкае чытанне, у выніку якога развіваецца ўяўленне, 
вобразнае мысленне, эмацыйная спагадлівасць. Псіхолагі Ліверпульскага 
ўниверсітэта пасля шэрагу даследаванняў прыйшлі да высновы, што чытанне 
мастацкай літаратуры значна паскарае дзейнасць галаўнога мозга. Гаворка 
ідзе толькі аб высока мастацкіх творах са складанымі метафарамі, 
ўвасабленнямі, сувязямі і вобразамі. «Даследаванні сведчаць, што літаратура 
здольная адчыняць новыя гарызонты свядомасці, фарміраваць думкі, іх 
сувязі як у маладых, так і ў сталых людзей», – заявіў прафесар літаратуры 
Філіп Дэвіс.  

Як бачым, кожны тып чытання нясе пэўную нагрузку, а ўсе яны, разам 
узятыя, садейнічаюць інтэлектуальнаму і маральнаму развіццю чалавека.     
Вось чаму прапаганда чытання, асабліва ў маладзёжным асяродку, выступае 
ў якасці сацыяльна значнай задачы, на вырашэнне якой накіраваны намаганні  
псіхолагаў, педагогаў пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў, бібліятэкараў. Апошнія 
асабліва зацікаўлены ў захаванні высокага статусу чытання і ў шырокім яго 
распаўсюджванні, бо ад наяўнасці  чытачоў і іх актыўнасці залежыць само 
існаванне бібліятэкі як сацыяльнага інстытута.  

Сапраўды, ва ўмовах глабальнай інфарматызацыі, бібліятэкі з іх 
традыцыйнымі інфармацыйнымі рэсурсамі на папяровых посьбітах, формамі 
і метадамі работы, якія ўзніклі яшчэ ў дакампьютарную эру, выглядаюць як 
анахранізм з пункту гледжання падрастаючага пакалення. Неабходнасць 
трансфармацыі і бібліятэк, і ўсёй сістэмы кгнігараспаўсюджання і падтрымкі 
чытання з улікам змен, што адбываюцца ў сацыякультурнай галіне, патрабуе 
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не толькі пошуку новых форм узаемадзеяння з карыстальнікам, але і 
глыбокага тэарэтычнага асэнсавання асноўных накірункаў дзейнасці па 
далучэнні да чытання падрастаючага пакалення, замацаванні навыкаў 
чытання і прыхільнасці да яго на ўсё астатняе жыццё.  

Вызначэнне і навуковае абгрунтаванне псіхолага-педагагічных 
падыходаў да трансфармацыі бібліятэк і іншых сацыяльных інстытутаў, 
адказных за падтрымку чытання ва ўмовах яго крызісу, ўяўляецца асабліва 
актуальным, таму што галоўным суб'ектам, носьбітам праблемы выступае 
чалавек – чытач, вучань, карыстальнік, абанент, наведавальнік і г.д. У гэтай 
сувязі важна выявіць дзейсныя механізмы прыцягнення да чытання, 
педагагічнага ўплыву на інфармацыйныя паводзіны асобы з мэтаю 
фарміравання інфармацыйнай культуры, павышэнння якасці адбору і 
засваення інфармацыі, прадуктыўнасці чытання, якое было і застаецца адным 
з найбольш эфектыўных інструментаў пазнання. 

Прыцягненне да чытання і забеспячэнне чытачам адкрытага і 
бесперашкоднага доступу да інфармацыі і культурных каштоўнасцей 
непасрэдна звязана з праблемамі функцыянавання бібліятэкі як педагагічнай 
сістэмы, а таксама іншых сацыяльных інстытутаў сістэмы кнігазабеспячэння 
і кнігараспаўсюжвання. Інфарматызацыя ўсіх бакоў жыцця, ўкараненне ў 
практыку інфармацыйных тэхналогій унеслі істотныя змены ў разуменне іх 
педагагічнай прыроды і ўмоў існавання як цласнай педагагічнай сістэмы. 

У якасці новых аспектаў філасофіі кніжнай справы былі прапанаваны: 
асветніцкі, сацыялізуючы, маркетынгавы, інфармацыйны і іншыя падыходы. 
Яны не толькі не выключаюць педагагічную накіраванасць распаўсюджвання 
кнігі і чытання, але надаюць ёй новы сэнс і змест. Ствараючы адпаведнае 
інфармацыйнае асяроддзе, забяспечваючы  доступ да сусветных 
інфармацыйных рэсурсаў юным чытачам, мы не можам пакінуць іх сам на 
сам з праблемамі пошуку, адбору і засваення інфармацыі, пераўтварэння яе ў 
веды. Педагагічная сістэма кнігазабеспячэння і кнігараспаўсюджвання 
павінна актыўна спрыяць фарміраванню інфармацыйнай культуры, а гэта – 
цалкам педагагічная задача. Зараз ужо зусім недастаткова зрабіць 
інфармацыю ва ўсіх яе відах, формах, на ўсіх магчымых носьбітах фізічна 
даступнай маладому чалавеку. Неабходна аказваць яму ўсебаковую дапамогу 
ў яе ўспрыманні, асэнсаванні і засваенні, а гэта ўжо – цэлы шэраг 
педагагічных задач. Не меньш значнай падаецца і праблема фарміравання 
навыкаў самаабароны ад дыструктыўнага, непажаданага інфармацыйнага 
ўплыву. 

123 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Калі разглядаць бібліятэку і іншыя, блізкія ёй па задачах і мэтах, 
сацыяльныя інстытуты як педагагічную сістэму, адным з ключавых аспктаў, 
што патрабуе пільнай увагі, з’яўляецца вызначэнне, абгрунтаванне і праверка 
педагагічных умоў, ад якіх залежыць паспяховасць і эфектыўнасць 
функцыянавання такой сістэмы. Педагагічныя ўмовы выступаюць у якасці 
ключавога кампанента, што адлюстроўвае сукупнасць магчымасцяў яе 
знешняга і ўнутранага асяроддзя па аказанні станоўчага ўплыву на асобасны і 
працэсуальны аспекты чытацкай дзейнасці, забеспячэнні яе  эффектыўнага 
ажыццяўлення і ўдасканалення.  

Выдзяляючы розныя віды педагагічных умоў, педагогі найбольш часта 
называюць арганізацыйна-педагагічныя, псіхолага-педагагічныя і 
дыдактычныя ўмовы. Арганізацыйна-педагагічныя ўмовы ляжаць у аснове 
кіравання функцыянаваннем і развіццём  працэсуальнага аспекта 
педагагічнай сістэмы. Псіхолага-педагагічныя ўмовы, у сваю чаргу, 
накіраваны на развіццё асобаснага аспекта педагагічнай сістэмы 
(пераўтварэнне канкрэтных, у дадзеным выпадку – чытацкіх, характарыстык 
асобы). Дыдактычныя ўмовы выступаюць як вынік мэтанакіраванага адбору, 
канструявання і ўжывання элементаў зместу, метадаў (прыёмаў), а таксама 
арганізацыйных форм навучання для дасягнення пастаўленых мэтаў [4]. 

Абапіраючыся на канцэпцыі сучаснай педагогкі, настаўнікам, 
бібліятэказнаўцам і кнігаведам мэтазгодна таксама ажыццявіць класіфікацыю 
і групіроўку педагагічных умоў у адпаведнасці з характарам і спецыфікай 
педагагічных праблем, уласцівых менавіта педагагічнай сістэме, накіраванай 
на прыцягненне да чытання і педагагічнае забеспячэнне дадзенага працэса, 
праблем, вырашэнню якіх і спрыяюць адпаведныя ўмовы.  

У адпаведнасці з класіфікацыяй ўмоў бесперашкоднага і эфектыўнага 
функцыянавання педагагічных сістем і ажыццяўлення педагагічный 
працэсаў, паспрабуем выявіць спецыфіку арганізацыйна-педагагічных, 
псіхолага-педагагічных і дыдактычных умоў прыцягнення да чытання і яго 
псіхолага-педагагічнай падтрымкі. 

  Арганізацыйна-педагагічныя ўмовы ўяўляюць сабою, з аднаго боку, 
сукупнасць аб’ектыўных магчымасцяў, неабходных для вырашэння 
педагагічных задач, а з другога – сукупнасць форм і метадаў, сродкаў і 
рэсурсаў, якія спрыяюць дасягненню педагагічных мэтаў. Не меньш значным 
кампанентам выступаюць таксама і аспекты, звязаныя з кіраваннем як 
асобнымі педагагічнымі працэсамі, так і цалкам усёй педагагічнай сістэмай. 

Неабходнай умовай забеспячэння падтрымкі чытання з боку грамадства 
выступае існаванне адпаведных сацыяльных інстытутаў: школы, сям’і, 
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бібліятэкі, сістэмы кнігавыдання і кнігараспаўсюджання, а таксама 
электронных сродкаў забеспячэння доступу да інфармацыі і СМІ. Кожны з 
адзначаных элементаў выконвае свае сацыяльныя функцыі, стварае 
магчымасці педагагічнага ўплыву на чытацкую аўдыторыю і асобных 
чытачоў. Прычым педагагічны ўплыў на чытача і чытацкую аўдыторыю 
ажыццяўляецца праз належным чынам арганізаваную сістэму ўзаемадзеяння 
паміж усімі зацікаўленымі сацыяльнымі інстытутамі. Ключавой умовай 
функцыянавання дадзенай сістэмы выступаюць электронныя сродкі 
інфармацыі. Так, падчас арганізацыі мінскіх кніжных фестываляў “Горад і 
кнігі” усе зацікаўленыя асобы і арганізацыі ажыццяўлялі сувязі праз 
сацыяльныя сеткі, платформу Talaka.by, актыўна выкарыстоўвалі сродкі 
масавай інфармацыі, як традыцыйныя, так і электронныя. Шырокае 
абмеркаванне ў сацыяльных сетках праграмы, тэрмінаў і складу ўдзельнікаў 
фестывалю, адлюстраванне яго праходжання ў прэсе і мас-медыя дазваляе з 
года ў год рабіць яго ўсё больш предстаўнічым і рэзанансным.  

У выніку атрымліваецца шматтысячная акцыя, у якой знаходзяць сваё 
месца і юныя чытачы, і дарослыя. Зараз на базе бібліятэкі БНТУ адбыўся ўжо 
трэці кніжны фестываль – сапраўднае свята кнігі, чытання, зносін. У 
падрыхтоўцы і правядзенні гэтага форума аб’ядналі свае намаганні ўсе, хто 
зацікаўлены ў існаванні кнігі і кніжнай культуры: пісьменнікі, кнігавыдаўцы, 
гандляры, бібліятэкары, педагогі, бацькі. Запрошаныя на фестываль 
замежныя госці былі вельмі ўраджаны атмасферай фестывалю, 
разнастайнасцю і крэатыўнасцю прапанаваных мерапрыемстваў. Тут можна 
было не толькі набыць цікавую кніжку, але і лекцыю паслухаць, сустрэцца з 
пісьменнікамі, паглядзець стардаўнія дыяфільмы, стварыць ілюстрацыю да 
кнігі, альбо ляльку любімага героя, прыняць удзел у абмеркаванні, дыскусіі, 
конкурсе, згуляць у інтэлектуальныя гульні, проста цікава і прыемна правесці 
час усёй сям’ёй. 

Стала добрай традыцыяй правядзенне “Ночы бібліятэк”, у якіх 
прымаюць удзел, і публічныя, і навуковыя бібліятэкі, і бібліятэкі ВНУ. Зноў 
жа, дзякуючы інфармацыі ў сацыяльных сетках, гэтыя акцыі дазваляюць 
аб’яднаць намаганні ўсіх зацікаўленых у прапагандзе кнігі і чытання асоб і 
арганізацый [3].   

Матэрыяльна-тэхнічная база бібліятэк і іншых элементаў сістэмы, 
асабліва з пункту гледжання сучасных аўтаматызаваных сродкаў 
прадастаўлення доступу да інфармацыі і культурных каштоўнасцяў, 
арганізацыі чытацкіх зносін таксама павінна спрыяць вырашэнню 
педагагічных задач. Але без належнага кіравання і ўзаемасувязей ні сама 
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сістэма, ні педагагічныя працэсы ў ёй існаваць не могуць. Такім чынам, пад 
арганізацыйна-педагагічнымі ўмовамі мы будзем разумець: 
- наяўнасць бібліятэк і іншых сацыяльных інстытутаў і педагагічных сістэм 
падтрымкі чытання; 
- наяўнасць сувязей і ўзаемадзеяння паміж імі; 
- належным чынам сфарміраваныя і падрыхтаваныя для выкарыстання 
інфармацыйныя рэсурсы; 
- доступ да інфармацыйных рэсурсаў сусветнай інфармацыйнай прасторы; 
- cістэму мерапрыемстваў, якія адпавядаюць мэтам і задачам прыцыягнення 
да чытання і падтрымкі яго; 
- матэрыяльна-тэхнічную  базу, якая адпавядае ступені складанасці 
вырашаемых задач; 
-  сістэму кіравання педагагічнымі і бібліятэчна-інфармацыйнымі працэсамі. 
      Псіхолага-педагагічныя ўмовы забеспячэння падтрымкі чытання 
адлюстроўваюць асобасны аспект педагагічнай і бібліятэчна-інфармацыйнай 
дзейнасці. Улічваючы спецыфічныя характарыстыкі чытання як пазнавальна-
камунікатыўнага працэса, яны могуць выглядаць наступным чынам:  

• вывучэнне чытання і чытача – яго абставін, чытацкіх і псіхалагічных 
характарыстык;   

• падрыхтоўка педагога, бібліятэкара, іншых спецыялістаў як суб'ектаў 
педагагічнай дзейнасці – фарміраванне ў іх здольнасцяў мэтанакіравана 
і адрасна выкарыстоўваць на карысць чытача інфармацыйны 
патэнцыял грамадства;   

• аптымізацыя чытацкай дзейнасці падрастаючага пакалення, узвышэнне 
адносін да ўласнай чытацкай дзейнасці; 

• педагагічная дзейнасць спецыялістаў, накіраваная на прыцягненне да 
чытання і яго аптымізацыю; 

• мэтанакіраваны ўплыў на змест і характар унутранага асяроддзя 
устаноў адукацыі, бібліятэк і іншых сацыяльных інстытутаў, 
зацікаўленых у падтрымцы чытання;  

• улік асаблівасцяў знешняга асяроддзя і ўзаемадзеянне з ім. 
Вывучэнне сацыяльных, псіхалагічных і чытацкіх характарыстык юных 

карыстальнікаў бібліятэк як умова павышэння эфектыўнасці не толькі 
абслугоўвання, але і ўсіх іншых накірункаў дзейнасці – адна з асноўных яе 
задач. Цэласнае і аб’ектыўнае ўяўленне аб юным карыстальніку, яго 
патрэбнасцях, матывах, мэтах звароту да інфармацыі дазваляе актыўна 
спрыяць развіццю чытацкай дзейнасці, фарміраванню чытацкай і 
інфармацыйнай культуры. Дасягненню дадзенай мэты дапамагаюць вынікі 
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сацыялагічных даследаванняў чытання дзяцей, падлеткаў, моладзі, што 
адбываюцца і на Беларусі. Даследчыкі падкрэсліваюць неабходнасць 
выяўлення фактараў, што ўплываюць на чытанне сучасных падлеткаў і 
моладзі, а таксама аб’яднання намаганняў розных сацыяльных інстытутаў у 
справе псіхолага-педагагічнай падтрымкі чытання. 

Не меньш значнай уяўляецца камунікатыўная, прафесійная і чытацкая 
кампетэнтнасць спецыяліста, які імкнецца станоўча ўплываць на чытанне і 
чытацкія паводзіны падрастаючага пакалення. Педагагічная дзейнасць у 
дадзеным выпадку будуецца на аснове педагогікі супрацоўніцтва, 
раўнапраўных, суб’ект-суб’ектных зносін і, ў рэшце-рэшт, не толькі 
забяспечвае свабодны доступ да інфармацыі і культрных каштоўнасцей, але і 
актыўна ўплывае на змест і характар чытання, садзейнічае прыцягненню да 
яго, фарміраванню інфармацыйнай і чытацкай культуры. Кіраўнік чытання, 
хто б ён ні быў: бібліятэкар, альбо педагог – павінен выступаць не ў ролі 
ментара, указчыка, кантралёра, а ў якасці церпялівага трэнера, парадчыка, 
павадыра па лабірынтах ведаў. Варта адзначыць, што ён і сам павінен быць 
заўзятым чытачом, бо толькі на падставе ўласнага чытацкага вопыту адзін 
чытач можа паўплываць на другога. 

Аптымізацыі чытацкай дзейнасці, узвышэнню адносін да чытання ў 
значнай ступені спрыяе актыўнасць саміх юных чытачоў падчас засваення 
тэксту. Стымулюючымі фактарамі тут выступаюць зносіны, тэатралізацыя, 
падрыхтоўка ілюстрацый, прэзентацый па любімых творах, літаратурныя 
гульні, конкурсы, спаборніцтвы. Існаванне пры дзіцячай, школьнай 
бібліятэцы лялечнага тэатра, альбо тэатральнага гуртка значна ўзмацняюць 
усебаковы ўплыў чытання на інтэлектуальнае і маральнае развіццё 
падлеткаў. Найбольш паспяховымі становяцца тыя калектывы, дзе дзеці 
робяць усё самі: ад касцюмаў і дэкарацый, да інсцэніровак любімых твораў. 

У далучэнні да актыўнага, змястоўнага чытання неабходна таксама 
выкарыстоўваць пазнавальны патэнцыял гульні і спаборніцтва. Можна 
пачынаць з ужо гатовых, распрацаваных гульняў на падставе літаратурных 
твораў, але найбольшы ўплыў на чытацкае развіццё аказвае самастойнае 
стварэнне гульні. Падрыхтоўка сцэнарыяў, пытанняў, віктарын, конкурсаў 
пабуджаюць да больш уважлівага чытання, глыбокага пранікнення ў змест і 
сэнс прачытанага. Чым больш прасторы прадастаўляецца для прояўлення 
фантазіі, крэатыўнасці, творчасці падлеткаў, тым хутчэй яны далучаюцца да 
актыўнага чытання, таму што чытанне – гэта не толькі пэўныя 
інтэлектуальныя намаганні, але і творчасць. Вынікі гэтай творчасці павінны 
быць прадэманстраваны і адпаведным чынам станоўча ацэнены. 

127 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Неабходна таксама актыўна выкарыстоўваць педагагічны патэнцыял 
чытацкіх зносін. Кубы па інтарэсах, дыскусійныя суполкі, разнастайныя 
праекты, што прадугледжваюць актыўнае і постаяннае ўзаемадзеянне ў 
межах адносна стабільных па складу чытацкіх груп – вось тая аўдыторыя, у 
якой можна наладжваць абмеркаванні прачытанага, дыскусіі, спрэчкі, 
разважанні. Нішто так не стымулюе ўдумлівае чытанне, як патрэбнасць 
выказаць сваю думку, адстойваць свій пункт гледжання, аргументаваць сваё 
ўласнае бачанне твору. Тут развіваюцца не толькі аналітчныя здольнасці, але 
і камунікатыўныя навыкі, так неабходныя ў жыцці.  

Роля ўнутранага і знешняга асяроддзя педагагічных устаноў, бібліятэк, 
іншых сацыяльных інстытутаў ў рэалізацыі псіхолага-педагагічных задач 
прыцягнення да чытання і яго падтрымкі заключаецца ва ўзмацненні 
псіхолага-педагагічнага ўплыву на змест і характар узаемадзеяння паміж 
удзельнікамі гэтага працэсу.  

Унутранае асяроддзе адпаведнай установы ў значнай ступені ўплывае на 
эфектыўнасць педагагічнай дзейнасці. Стварэнне псіхалагічна камфортнага, 
інфармацыйна і метадычна насычанага асяроддзя – адна з ключавых 
псіхолага-педагагічных умоў забеспячэння эфектыўнасці працэса 
прыцягнення да чытання і яго падтрымкі. Так, напрыклад, падчас 
правядзення апошняга фестывалю “Горад і кнігі” былі створаны і 
адпаведным чынам аформлены зоны для юных чытачоў. Гэта і шацёр, дзе 
можна было пагуляць, пасядзець, паляжаь з любімай кніжкай,  паслухаць 
казку і выршы ў выкананні аўтара, і алея-выстава “Усмешлівыя цуды”, на 
якой дэманстраваліся любімыя дзіцячыя кніжкі з лялькамі-героямі, 
вырабленымі рукамі юных чытачоў, і закуткі, дзе можна было пад 
кіраўніцтвам дарослых нешта стварыць сваімі рукамі, а потым 
паўдзельнічаць у конкурсе і атрымаць пдрыз. Усё гэта вельмі добра 
працавала на ідэю, што чытаць – весела, цікава, а галоўнае – карысна.  

Асабліва важна камфортнае і змястоўнае ўнутранае асяроддзе для 
сацыяльна неабароненых карыстальнікаў: дзяцей і падлеткаў з дэвіантнымі 
паводзінамі, юных  чытачоў з абмежаванымі псіха-фізіялагічнымі 
магчымасцямі.  Менавіта яны найбольш востра адчуваюць патрэбу ў 
псіхолага-педагагічнай падтрымцы і дапамозе пры пошуку і засваенні 
інфармацыі менавіта праз чытанне. 

У структуры ўнутранага бібліятэчнага асяроддзя можна выдзеліць 
матэрыяльна-тэхнічныя, эмацыйна-эстэтычныя, інфармацыйна-метадычныя і 
сацыяльна-псіхалагічныя кампаненты. Кожны паасобку і ўсе яны разам 
узятыя ствараюць непаўторную атмасферу, здольную прыцягнуць да чытання 
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мала чытаючых карыстальнікаў і забяспечаць камфортны і бесперашкодны 
доступ да кнігі, чытання, інфармацыі тым, хто ўсведамляе іх каштоўнасць і 
неабходнасць. 

Знешняе асяродзе і ўзаемадзеянне з ім у значнай ступені задаюць мэты 
і задачы педагагічнай дзейнасці па прыцягненні да чытання і яго падтрымцы. 
Юны чытач, які звяртаецца ў бібліятэку, з’яўляецца паўнамоцным 
прадстаўніком знешняга асяроддзя, бо менавіта там адбываецца яго асноўная 
дзейнасць і ўзнікаюць праблемы, што патрабуюць новай інфармацыі і ведаў. 
Ён выступае не толькі ў пасіўнай ролі спажыўца, але і ў якасці транслятара 
патрабаванняў, прад’яўляемых знешнім асяроддзем да зместу і характару 
інфармацыі, спосабаў прадастаўлення доступу да яе. Акрмя таго, юны 
карыстальнік выступае ў якасці эксперта выніковасці намаганняў бібліятэкі 
па прадастаўленні адкрытага і бесперашкоднага доступу да інформацыі і 
культурных каштоўнаксцей, прыцягненні да актыўнага чытання і яго 
псіхолага-педагагічнай падтрымкі. 

Паміма праблем, вырашаемых з дапамогаю інфармацыі і ведаў, 
знешняе асяроддзе пастаўляе і партнёраў, якія садзейнічаюць падтрымцы 
чытання і станоўчаму ўплву на яго змест і характар. Гэта сям’я, ўстанова 
адукацыі, сістэма кнігавыдання і распаўсюджання інфармацы, сродкі масавай 
камунікацыі, сацыяльныя службы, камерцыйныя структуры, грамадскія 
арганізацыі і г.д. Зараз бібліятэкі імкнуцца не толькі выкарыстоўваць 
магчымасці знешняга асроддзе, але і актыўна ўплываць на яго, выходзячы ў 
месцы правядзення культурна-дасугавых мерапрыемстваў свайго населенага 
пункту з выязднымі выставамі, чытальнымі заламі пад адкрытым небам, 
тэтралізаванымі пастаноўкамі. Так, падчас летніх канікул многія раённыя 
бібліятэкі, разам са школьнымі, праводзяць акцыі ў падтрымку чытання для 
школьнікаў. 

Пад дыкактычнымі ўмовамі прыцягненныя да чытання і яго падтрымкі 
звычайна разумеецца сукупнасць форм метадаў, прыёмаў, накіраваных на 
забеспячэнне плённай чытацкай  дзейнасці па пошуку, выбары і засваенні 
інфармацыі, прераўтварэнні яе ў веды.   

Асноўнымі прыярытэтнымі накірункамі бібліятэчна-інфармацыйнага 
абслугоўвання, патрабуючымі спецыфічных дыдактычных умоў, з’яўляюцца: 
фарміраванне прававой культуры карыстальнікаў, дапамога ў бесперапыннай 
адукацыі і самаадукацыі, дапамога сацыяльна неабароненым карыстальнікам, 
фарміраванне культуры чытання і інфармацыйнай культуры.  

Метадычнае забесапячэнне развіцця і ўдасканалення кожнага з гэтых 
накірункаў патрабуе рэалізацыі спецыфічных псіхолага-педагагічных 
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падыходаў, знаходжання і творчага выкарыстання эфектыўных механізмаў 
узаемадзеяння з юным чытачом, якія забяспечваюць станоўчы ўплыў на 
змест і характар яго чытацкай дзейнасці. Адным з такіх маханізмаў 
выступаюць міжчытацкія зносіны. Не меньш важнымі падаюцца прынцыпы 
педагогікі супрацоўніцтва, а таксама прыёмы з арсеналу педагогікі чытання. 

Напрыклад, спецыфіпчна бібліятэчнымі формамі стварэння і рэалізацыі 
дыдактычных умоў прыцягнення да чытання з’яўляюцца: кніжная выстава, 
бібліятэчны дыялог, кансультацыя, гутарка, агляд літаратуры, праграмы і 
планы чытання, усе віды даведак, квэсты, конкурсы, віктарыны, урокі і 
школы інфармацыйнай культуры, чытацкія аб’яднанні і клубы па інтарэсах, 
групавыя і масавыя мерапрыемствы і г.д. Бібліятэкі імкнуцца шырока 
выкарыстоўваць прыём: знайшоў цікавую кніжку – парай другому. Існуе 
таксама метад “блакітнага чамаданчыка”, які прыйшоў да нас з Германіі. 
Сутнасць яго заключаецца у тым, што юным чытачам прапануецца некалькі 
кніг для чытання і абмеркавання. Але ў такі “чамаданчык” уваходзяць не 
толькі кнігі. Тут змяшчаюцца квэсты, віктарыны, красворды, пытанні, іншыя 
заданні, якія можна выканаць, прачытаўшы прапанаваныя творы. Потым 
праводзіцца конкурс і падводзяцца вынікі. Расійскія бібліятэкары 
пераўтварылі “чамаданчык” у “кніжны рукзачок”, але сутнасцць засталася 
нязменнай: прыцягненне да актыўнага, удумлівага чытання.  Вельмі дзейснм 
прыёмам з’яўляеца прыклад паспяховага, выбітнага чалавека, які дасягнуў 
сваёй мэты, дзякуючы чытанню. Зараз у Інтэрнэце часта змяшчаюцца спісы 
кніг, з пытаннем: “А колькі з іх ты прачытаў?” Бібліятэкі таксама бяруць на 
ўзбраенне гэты пріём, і ён дзейнічае. У працэсе падрыхтоўкі і правядзення 
кожнай з адзначаных форм узаемадзеяння з юнымі чытачамі бібліятэкар 
ставіць шэраг педагагічных задач, вырашэнне якіх знаходзіцца ў непасрэднай 
залежнасці ад наступных дыдактычных умоў: 

• псіхолага-педагагічнага майстэрства бібліятэкара; 
• адпаведнасці зместу інфармацыі інтарэсам чытачоў; 
• сэнсавай даступнасці інфармацыі; 
• нагляднасці; 
• наяўнасці інтэрактыўных элементаў; 
• актыўнасці і зацікаўленасці саміх чытачоў. 

Пры выяўленні і рэалізацыі арганізацыйна-педагагічных, псіхолага-
педагагічных і дыдактычных умоў прыцягнення да чытання і яго падтрымкі 
важна ўлічваць унутраныя асаблівасці адпаведнай установы, арганізацыі і 
спецыфіку псіхолага-педагагічных працэсаў, што адбываюцца пры 
ўзаемадзеянні з юным чытачом. Бібліятэкары даўно заўважылі, што зараз 
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зусім недастаткова сабраць чытачоў у адным месцы і прапанаваць ім нешта 
паслухать, убачыць і г.д. Трэба стварыць умовы для актыўнага 
ўзаемадзеяння, засваення інфармацыі ў выглядзе гульні, спаборніцтва, 
дапамагчы ўдзельнікам праявіць свае здольнасці, таленты, сваю непаўторную 
індывідуальнасць. Толькі ў гэтым выпадку юныя чытачы будуць задаволены 
мерапрыемствам. 

Аналагічна “працуюць” педагагічныя ўмовы і ў іншых установах, 
зацікаўленых у прыцягненні да чынання і педагагічным суправаджэнні гэтага 
працэса. Усе элементы такой сістэмы арганічна ўключаны ў педагагічны 
працэс, а арганізацыйна-педагагічныя, псіхолага-педагагічныя і 
дыдактычныя ўмовы, неабходныя для рэалізацыі патэнцыяла кожнага з 
элементаў, адыгрываюць значную ролю ў прыцягненні да чытання 
падрастаючага пакалення і ажыццяўленні станоўчага ўплыву на змест і 
характар гэтага чытання. 

Выяўленне ўмоў, якія забяспечваюць функцыянаванне і развіццё  
цэласнага педагагічнага працэса падтрымкі чытання, з’яўляецца адной з 
важных, сацыяльна значных задач. Яе паспяховае вырашэнне  абумоўлівае 
практычную каштоўнасць рекамендацый, абгрунтаванасць прапануемых 
метадычных распрацовак накіраваных  на прыцягненне да чытання 
падрастаючага пакалення, павышэння ролі чытання ў інтэлектуальным і 
духоўным развіці дзяцей, падлеткаў, юнакоў. 
 

Тэма 21. Улік узроставых асаблівасцей юных карыстальнікаў 
падчас індывідуальнага  і масавага абслугоўвання 

Каб мэтанакіравана і станоўча ўплываць на чытанне і чытацкае 
разуіццё падрастаючага пакалення, трэбы ўлічваць асаблівасці ўзроставай 
псіхалогіі і перыяды чытацкага развіцця асобы. 

Перыяд прэнатальны (унутрыўтробны) і першых гадоў жыцця 
дзяцей дашкольнага ўзросту.  У ім закладваюцца ўсе генэтыка-
біяпсіхічныя прадумовы інтэлектуальна-інфармацыйнай дзейнасці чалавека. 
Характарызуецца  інтуітыўным  асвойваннем асяроддзя. Сфера 
неўсвядомленага душэўнага жыцця вельмі важная як фундамент усяго 
далейшага жыцця асобы. Неўсвядомленае ўключае інтуітыўна ўспрынятыя 
культурныя ідэі, сімвалы, значэнні, нормы паводзін, запазычаныя з 
народных традыцый, мовы, мастацтва, рэлігіі і перадаваемыя ў працэсе 
міжасабовых зносіна. Псіхіка дзіцяці ў гэты час найбольш сензітыўная 
(чуллівая). Для культурнага развіцця дзіцяці неабходна назапашванне ў яго 
падсвядомасці вобразаў і сімвалаў як асобаснага, так і калектыўнага вопыту. 
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Менавіта ў гэтым узросце, як ніколі, важна як мага больш размаўляць з 
дзіцяцей, паказваць яму розныя рэчы культуры і побыту, чытаць і 
расказваць. Веданне бацькамі фальклору, лепшых дзіцячых твораў, казак 
робіць дзіцячы свет багацейшым, пагружае яго ў моўнае асяроддзе, у 
атмасферу ўспрымання тэксту. Вось чаму бібліятэкам так важна працаваць з 
бацькамі немаўлят і тых, хто ўжо нарадзіліся, і тых, хто толькі чакае 
з’яўлення на свет. Дзіцячыя бібліятэкі назапашылі вялікі вопыт у гэтай 
рабоце, распрацоўваючы праграмы «Ваша будучае дзіця», «Ваш малыш» і 
г.д., якія актыўна садзейнічаюць прыцягненню маладых бацькоў, бабуль и 
дзядуль не толькі да чытання адпаведнай псіхалагічнай літаратуры, але і 
казак, фальклору, дзіцячых кніжак. 

У педагагічнай і псіхалагічнай літаратуры прынята такая 
перыядызацыя: ад 1 да 3 год – ранні ўзрост, ад 3 да 4 гадоў – малодшы 
дашкольны ўзрост, ад 4 да 6 гадоў – старшы дашкольны ўзрост. Дашкольны 
ўзрост асоба спрыяльны для развіцця вобразнага мыслення, уяўлення, 
фантазіі, пазнавальнай актыўнасці, творчых здольнасцяў. Сацыяльная 
абумоўленасць развіцця дашкольніка выражаецца ў характэрных для гэтага 
ўзросту відах дзейнавсці, перш за ўсё ў сюжэтна-ролевай гульні. У працэсе 
гульні дзеці актыўна спазнаюць навакольную рэчаіснасць. Засвойваюць 
сацыяльны вопыт. Адначасова ў гульні, параўноўваючы свае паводзіны з 
паводзінамі іншых, дзіця лепш ўсведамляе сябе як асобу, пазнае свае 
магчымасці. У цеснай сувязі з гульнёй ажыццяўляюцца і так званыя 
прадуктыўныя віды дзейнасці: маляванне, лепка, канструяванне. 
Выдзяляюцца простыя віды працы і навучання. 

Даследаванні дазваляюць выявіць асаблівасці эстэтычнага ўспрымання 
на розных ступенях дашкольнага ўзросту і намеціць напрамкі ўплыву на 
чытацкае развіццё дзіцяці. 

Дзіця ранняга ўзросту, слухаючы апавяданне ці казку, адчувае 
рэальнасць існавання героя, спачувае яму і садзейнічае, перажывае разам з 
ім. Ён можа прымушаць чытаць яму шмат разоў запар адну і тую ж казку. 
Праз садзейнічанне і ваўдзельнічанне ўзнікае саперажыванне – аснова 
эстэтычнага ўспрымання. Навукоўцы рэкамендуюць знаёміць дашкольніка з 
кнігаю ва ўзросце да года. Кніжкі-цацкі, кніжкі-карцінкі стымулююць 
развіццё мовы, істотна дапаўняюць уяўленні дзіцяці аб прадметах і з’явах 
навакольнага асяроддзя. Першымі навыкамі чытання можа авалодаць 
гуляючы ўжо трохгадовае дзіця. Уменне чытаць становіцца важным 
фактарам паскоранага развіцця, параджае новыя стымулы для навучання. 
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Дзеці 3–4 гадоў здольныя разумець асноўныя падзеі твору і ўлаўліваць 
іх дынаміку. У цэнтры падзей – герой твору, яго знешнасць, дзеянні, учынкі. 
Разуменню дзяцей даступныя простыя, адкрытыя матывы ўчынкаў. Скрытая 
матывіроўка застаецца незразумелай. Вялікую ролю адыгрываюць 
ілюстрацыі. Адносіны да герояў эмацыянальныя, дзеці імкнуцца ўмешвацца 
ў падзеі: спыняюць чытанне, б’юць адмоўнага героя на карцінцы, 
перагортваюць непрыемныя старонкі. Чатырохгадовыя дзеці актыўна 
выражаюць свае адносіны да герояў, суадносяць іх учынкі з вядомымі ім 
маральнымі нормамі. Дзеці чулліва рэагуюць на вобразную мову, 
разлічаюць празаічную і паэтычнцю формы. 

У пяцігадовым узросце  дзіця праяўляе больш пільны інтарэс да зместу 
твору, ўчынкаў і перажыванняў герояў. Дзеці набываюць навык 
засяроджваць сваю ўвагу, слухаючы твор, уменне выказаць сваю думку і 
адносіны да твору. З’яўляюцца любімыя кніжкі, фарміруецца кола чытання. 
Праяўляецца цяга да моўнай творчасыі: складання загадак, сачынення казак, 
вершаў. Чытачоў гэтага ўзросту мэтазгодна знаёміць з рознымі жанрамі 
літаратуры, паказваць адрозненне прозы ад вершаў, казкі ад апавядання і г.д. 
Неабходна развіваць творчыя здольнасці дзяцей. Адносіны да бібліятэкі, якія 
складаюцца ў дашкольным узросце, чалавек можа пранесці праз усё жыццё. 

Характарыстыка чытання малодшых школьнікаў і асаблівасці 
работы з імі. Узрост ад 6 да 9 гадоў. У ім развіваецца рацыянальнае і 
крытычнае стаўленне да асяроддзя. Гэта выражаецца ў фарміраванні і 
разуменні сваіх інтарэсаў і густаў, сваіх поглядаў і ацэнак. З’яўляецца 
асэнсаваная патрэбнасць ў душэўным жыцці, ўзнікае сфера «патаённага» Я, 
куды дарослыя не дапускаюцца, альбо дапускаюццая з абмежаваннямі. На 
гэтым этапе ствараюцца ўмовы для аўтаномнага культурнага самаразвіцця, 
адбываецца суб’ектыўнае асэнсаванне спецыфічнай уласнай пазіцыі ў 
адносінах да культуры. Самім дзіцяцей закладваюцца на гады асновы 
ўласнага (свабоднага) культурнага развіцця, і робіцца гэта часам незалежна 
ад рэалій сістэма асветы. Метавіта таму роля бібліятэкі і бібліятэкара як 
разумнага чулага дарослага, не звязанага з дзіцяцей фармальнымі сувязямі, 
набывае найважнейшае значэнне. Калі ўпусціць гэты перыяд у развіцці, дык 
у далейшым вылікія пласты культуры, у тым ліку, і кніжнай, ужо ніколі ні 
будуць даступнымі асобе. Гэта – этап стварэння ўласна субкультуры 
дзяцінства, захаванне і развіццё якой – адна з галоўных задач дзіцячай 
бібліятэкі. Дзеці ўсё чшчэ адчуваюць сваю ўключанасць у агульную 
культуру, але шукаюць у ёй сваё, і ствараюць сваё. 
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Дзіця перажывае цяжкі перыяд свайго чытацкага развіцця: пераход ад 
слухача, гледача да чытача. Працэс авалодання тэхнікай чытання на першых 
парах стварае перашкоды творчаму ўспрыманню тэкста. Самае галоўнае на 
першапачатковым этапе – дабіцца каб дзіця чытала без прымусу. Прымус і 
ўціск на гэтым этапе могуць назаўсёды адбіць жаданне чытаць. 

Супярэчнасць паміж невысокай тэхнікай чытання і высокімі 
магчымасцямі ўспрымання пераадольваецца з дапамогаю гучнага чытання, 
прагляду экранізацый, ілюстрацый, стварэння інсцэніровак па любімых 
кнігах, абмеркавання прачытанага.Вялікую ролю адыгрывае стымуляванне 
творчай дзейнасці: малявання, лепкі, стварэння лялек для лялечнай 
інсцэніроўкі, непасрэднага ўдзелу ў інсцэніроўках. Літаратурныя гульні, 
віктарыны па творах дзіцячай літаратуры таксама прыцягваюць дзяцей да 
больш актыўнага чытання. 

У гэтым узросце чытачы вельмі даверлівыя, таму іх супрацоўніцтва з 
дарослымі, якія цікавяцца іх чытаннем, мае вялікае значэнне ў фарміраванні 
адносін да кнігі і чытання, выхаванні любові да чытання. 

Дзіця малодшага школьнага ўзросту яшчэ не разглядае кнігу як 
крыніцу ведаў, інфармацыі. Для яго пакуль што няма істотнай розніцы 
праміж мастацкай і навукова-пазнавальнай кнігай. Няма яшчэ заматнай 
розніцы ў чытанні хлопчыкаў і дзяўчынак. Усе яны любяць кнігі аб 
жывёлах, раслінах, навакольным асяроддзі, захапляюцца казкамі і 
прыгодніцкімі гісторыямі. У кола чытання трапляюць і першыя 
энцыклапедычныя выданні для дзяцей. У іх юныя чытачы знаходзяць звесткі 
аб тым, што іх асабліва цікавіць. 

У гэтым узросце чытачу ўласцівы “эфект прысутнасці”. Ён ужываецца 
ў вобраз любімага героя, перажывае разам з ім, сам становіцца дзейнічаючай 
асобай, пасля завяршэння чытання імкнецца прадоўжыць сюжэт кнігі, 
стварыць ілюстрацыі да яе. 

Дзеці вельмі тонка адчуваюць прыгажосць слова, здольныя бачыць не 
толькі тое, што ляжыць на паверхні, але і патаённы сэнс, падтэкст. Яны 
часта пазнаюць сябе ў літаратурных героях і супастаўляюць свій невялікі 
вопыт з падзеямі, якія адбываюцца ў творах. Усё багацце і шматбаковасць 
перажыванняў дзіцяці выражаецца адным словам: “падабаецца”, але гэта не 
значыць, што яно не здольна крытычна ацэньваць і аналізаваць учынкі 
герояў. 

Сучасныя малодшыя школьнікі могуць даць ацэнку прачытанамі, 
выдзеліць найбольш яскравыя эпізоды, выказаць свае адносіна на герояў і іх 
учынкаў. 
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Даследчыкі дзіцячага чытання адзначаюць любоў малодшых 
школьнікаў да паэзіі і іх здольнасць да эмацыйна-эстэтычнага ўспрымання 
паэтычных твораў. На жаль у падлеткавым узросце гэта здольнасць затухае, 
але дарослыя, ў тым ліку – бібліятэкары, могуць спрыяць захаванню інтарэса 
да паэзіі, развіваць паэтычнае пачуцце, стымуляваць уласную паэтычную 
творчасць. 

Малодшым школьнікам уласцівы свій спосаб спасціжэння літаратуры. 
Ён блізкі да мастацтва слова. Поспех у кіраўніцтве дзіцячым чытаннем 
залежыць ад таго, у якой ступені бібліятэкар улічвае наглядна-вобразны 
характар успрымання дзіцяці і садзейнічае яго чытацкаму развіццю.   

У сваёй рабоце дзіцячыя бібліятэкі цесна ўзаемадзейнічаюць з сям’ёй і 
школай, імкнуцца ствараць найбольш спрыяльныя ўмовы для чытацкага 
развіцця дзіцяці, шырока выкарыстоўваюць гульню не толькі як сродак 
прапаганды кнігі і чытання, але і як магчымасць самавыражэння і 
самасцьвярджэння маленькага чытача. 

Само асяроддзе сучаснай дзіцячай бібліятэкі распалагае да чытання, 
прыцягвае ўвагу да найбольш значных твораў, вучыць маленькіх 
карыстальнікаў разбірацца ў кнігах, адшукваць тое, што ім патрэбна. 

Бібліятэкары дзіцячых бібліятэк шырока выкарыстоўваюць 
бібліятэрапеўтычны патэнцыял кнігі, праводзячы мэтанакіраваную работу з 
дзецьмі, якія маюць патрэбу ў асобым псіхолога-педагагічным падыходзе, 
карэкцыі дэвіянтных паводзін. Прыкладам можа служыць клас-майстэрня 
“Чароўны ліхтарык”, створаная ў дзіцячай бібліятэцы № 2 г. Магілёва. 
Бібліятэкары разам з псіхолагамі, сацыяльнымі работнікамі і настаўнікамі 
адбіраюць дзяцей з девіянтнымі паводзінамі, на працягу двух гадоў 
штотыднёва займаюцца з імі па асобай праграме, якая ўключае чытанне, 
абмеркаванне прачытанага, маляванне, слуханне музыкі, гульню і 
міжчытацкія зносіны. У выніку ў дзяцей значна павысілася самаацэнка, яны 
сталі больш кантактнымі, засвоілі нормы паводзін, палепшылі сваю 
паспяховасць у школе. Бібліятэка далучае да заняткаў і боцькоў, тым больш 
што многія сем’і маюць патрэбу ў карэкцыі паводзін не толькі дзяцей, але і 
дарослых.  

Характарыстыка чытання падлеткаў і асаблівасці работы 
бібліятэкі па іх абслугоўванні. Падлеткі – гэта вучні сярэдняга школьнага 
ўзросту (да 15 гадоў).  Даследчыкі звычайна выдзялаюць малодшых 
падлеткаў (10-11 гадоў) і старшых (12-14 гадоў). У любым выпадку ім 
уласціва паглыбленне аўтаномнасці культурнага і чытацкага самаразвіцця. 
Культурнае самавызначэнне падлетка ажыццяўляецца ў межах маладзёжнай 
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субкультуры, якая развіваецца ў апазіцыі да субкультуры дарослых. Гэта этап 
крызісу адносін да культуры, ў тым ліку і да чытання. Падлетак дзейнічае па 
прынцыпу: я наогул не хачу ўключацца ў вашу культуру; я – іншы, мы – 
іншыя. Ітарэсы рэзка выбіральныя і часта канфрантацыйныя тым, што 
навязвае грамадства. Тым не меньш, нягледзячы на супрацьстаянне, падлеткі 
імкнуцца пераймаць у дарослых некаторыя элементы іх субкультуры (мову, 
некаторыя нормы зносін, манеру паводзін, звычкі і традыцыі). Гэта 
дваістасць дадзенага этапа развіцця ва многім вызначае наступны этап 
сталення асобы. 

Сацыёлагі адзначаюць, што ўплыў сацыякультурнай сітуацыі на чытанне 
падлеткаў вельмі складаны і супярэчлівы. Развіццё сродкаў масавай 
інфармацыі, інфарматызацыя грамадства значна знізілі магчымасці ўздзеяння 
на іх чытанне бліжэйшага сацыяльнага асяроддзя. Новыя магчымасці 
інфармацыйнага ўплыву спрыяюць больш ранняй аўтаноміі асобы падлетка. 
Нярэдка гэта праяўляецца ў там, што імкненне дарослых далучыць яго да 
таго ці іншага віду дзейнасці, у тым ліку і да чытання, сустракаецца “у 
штыкі”. Калі раней уменне чытаць было галоўным “ключом” да пазнання 
свету, то зараз вострая неабходнасць у такім ключы адпадае. Адмоўна 
сказваецца на сітуацыі з падлеткавым чытаннем і перабудова сістэмы 
адукацыі, а таксама – рэзкае расслаенне грамадства. Па назіраннях 
беларускіх і расійскіх сацыёлагаў значна павялічылася нераўнамернасць 
духоўнага развіцця школьнікаў аднаго ўзросту, узніклі неаднародныя 
чытацкія групы. 

Расійскае даследаванне “Стан і тэндэнцыі развіцця дзяцей і падлеткаў” і 
беларускае “Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў РБ” выявілі сходныя 
тендэнцыі зніжэння інтарэсу да чытання кніг, захаплення перыёдыкай, 
збяднення кола чытання і поніжэння ўплыву дарослых на змест і характар 
чытання дзяцей і падлеткаў.   

У ходзе даследавання “Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў РБ” 
1994-1997 гг. была атрымана карціна структуры вольнага  часу дзяцей і 
вызначана месца чытання ў ім. У цэлым 74% апытаных дзяцей і падлеткаў 
чыталі ў свой вольны час, але на першае месца выходзілі іншыя заняткі. Па 
ўзросту найбольш актыўнымі чытачамі былі вучні 4-5 класаў. Сярод жанраў 
літаратуры найбольшай папулярнасцю карысталіся прыгоды, фантастыка, 
казкі. Сярод крыніц атрымання літаратуры на першае месца выйшла дзіцячая 
бібліятэка. Было выяўлена, што чым далей ад цэнтра знаходзіўся населены 
пункт, тым часцей падлеткі звярталіся ў бібліятэку. Даследаванне паказала, 
што відэа культура займала ў жыцці дзяцей і падлеткаў значнае месца. 
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Інтэнсіўнасць ужывання прадуктаў відэа культуры ўвесь час узрастае і яна 
з'яўляецца не толькі рэальным канкурэнтам чытанню, але і пагрозаю яму. 

У чытанні 10-11-ці гадовых падлеткаў дамініруюць вострасюжэтныя 
творы. Іх кантакт з кнігаю залежыць ад ступені ўсведамлення матываў 
чытання: для чаго чытаць, што можа даць ім кніга, што б яны хацелі 
пачытаць, што можна парэкамендаваць сваім сябрам. Бібліятэкару трэба 
дапамагчы падлетку вызначыць ролю кнігі ў сваім жыцці, сфарміраваць 
станоўчыя матывы чытання, развіць патрэбнасці. 

Пазнавальныя інтарэсы 12-13 гадовых падлеткаў ужо набываюць 
асобасны сэнс, становяцца ўсвядомленымі і выбіральнымі. Ва многіх 
узнікаюць устойлівыя інтарэсы да асобных вучэбных прадметаў і галін ведаў. 
У працэсе чытання ў іх не толькі з'яўляюцца пытанні, але і імкненне самім 
знайсці адказы на іх. 

Па ступені чытацкай актыўнасці і характару матываў чытання навукова-
пазнавальнай літаратуры падлеткаў умоўна падзяляюць на тры групы: 

Да першай адносяцца чытачы, якія шукаюць у кнізе забаўляльную, 
абавязкова новую і не цяжкую для ўспрымання інфармацыю для сябе, а 
таксама кнігі «для ўрокаў». Падлеткам гэтай группы ўласцівыя 
сітуатыўнасць, вузкі практыцызм чытацкага попыту, што адлюстроўвае 
пасіўнасць іх уласнай пазіцыі і няразвітасць глыбокіх пазнавальных 
інтарэсаў. Сутыкнуўшыся з незразумелым у кнізе, такія чытачы прапускаюць 
яго, нават не спрабуючы зразумець. У рабоце з такімі чытачамі карыснымі 
будуць пытанні: аб чам новым ты даведаўся з кнігі, ці адпавядае яе назва 
зместу  і г.д. 

Другую групу складаюць падлеткі 12-13 гадоў, здольныя не толькі 
атрымліваць з кнігі інфармацыю, але і параўноўваць чытаемае з ужо 
вядомым, суадносіць са сваім жыццёвым вопытам. Яны шукаюць адказы на 
свае пытанні, іх прыцягвае не толькі навізна матэрыялу, але і яго сувязь з 
папярэднім чытаннем. Гэту группу чытачоў можна зацікавіць 
рэкамендацыйнай бібліяграфіяй, пазнаёміць з фондам даведачнай літаратуры, 
запрасіць да ўдзелу ў конкурсах, дыспутах, іншых масавых мерапрыемствах. 
Ім падабаюцца выставы-красворды, выставы-віктарыны. 

Да трэцяй групы адносяцца карыстальнікі, матывы якіх накіраваны на 
паглыбленне разумення ўжо вядомага і пошук шляхоў прымянення ведаў. 
Яны не абмяжоўваюцца ўспрыманнем новай інфармацыі, а імкнуцца 
зразумець яе сувязь з ужо вядомым. Найбольш цікавымі лічацца кнігі, 
напісаныя ў форме гутаркі, калі аўтар падключае чытача да пошуку ісціны, а 
таксама творы, што дапамагаюць мадэліраваць і канструіраваць. Яны ахвотна 
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звяртаюцца да навукова-папулярных часопісаў, карыстаюцца 
рэкамендацыйнай бібліяграфіяй. Падлеткі дадзенай группы праяўляюць 
актыўнасць у чытацкіх зносінах, любяць спрачацца, задаваць пытанні. Яны 
могуцт стаць добрымі можцамі бібліятэкара ў развіцці пазнавальнай 
актыўнасці чытачоў першых двух групп. Найбольш моцны ўплыў такія 
чытачы аказваюць на іншых у малых группах: гуртках, клубах па інтарэсах, 
чытацкіх суполках. 

На ўзрост 12-13 гадоў прыходзіцца «пік» чытання мастацкай 
літаратуры. Гэта вострасюжэтныя і прыгодніцкія творы, фантастыка, фэнтэзі. 
У рэпертуар чытання падлеткаў уваходзіць і «дарослая» літаратура.  
Назіраецца больш глыбокая матывацыя чытання – інтарэс да чалавека, да 
псіхалогіі ўзаемаадносін, патрэбнасць ва ўскосным жыццёвым вопыце. 
Характэрная асаблівасць успрымання мастацкай літаратуры ў гэтым узросце 
– самасвядомасць, што раней праяўлялась вельмі рэдка. Падчас чытання 
мастацкіх твораў ствараецца «эффект дачынення» і на гэтай аснове – перанос 
чытаемага на сябе. Але  нярэдкі ў гэтым узросце і прымітывізм успрымання, 
цяга да забаўляльнага чытання, арыентацыя на масавую культуру. 

Вельмі важна ў гэтым узросце актывізаваць чытацкую самаацэнку, 
дапамагчы падлетку пабычыць сябе як чытача ў параўнанні з іншымі. З гэтай 
мэтаю ў бібліятэках праводзяцца дыспуты «Чытанне як творчасць», 
спецыяльныя выставы «Які ты, наш чытач?», дзелавыя гульні, конкурсы на 
лепшага чытача. 

Асобай увагі патрабуюць 14-ці гадовыя чытачы. Гэта цяжкія для 
кіраўніцтва чытаннем падлеткі. Адносіны да кнігі ў гэтым узросце палярна 
супрацьлеглыя. Альбо станорўчыя, альбо – зусім адмоўныя. Невыпадкова 
адны лічаць іх самымі чытаючымі, а другія – самымі нечытаючымі. У 
найбольшай ступені тут праяўляюцца вынікі ўплыву сацыяльна-педагагічных 
умоў, у якіх падлетак развіваўся раней. Тыя, хто далучыліся да чытання і 
кнігі і авалодалі культурай чытання, адрозніваюцца шырынёй і ўстойлівасцю 
чытацкіх запытаў, іх выбіральнасцю, магчымасцю ўспрымання складаных 
твораў, развітасцю крытэрыяў ацэнкі прачытанага. Кола чытання, матывы 
ўспрымання нясуць на сабе адбітак індывідуальнасці. 

Але ёсць і іншыя чытачы. Яны характарызуюцца нізкім стэрыятыпам 
чытання: попыт на літаратуру сітуатыўны і выпадковы, успрыманне па 
характару не адрозніваецца ад малодшых падлеткаў. Іншы раз праяўляецца 
нігілізм да кнігі як «аджыўшага» сродку інфармацыі.  

Пазіцыя 14-ці гадовых падлеткаў характарызуецца імкненнем да 
самавызначэння, спасціжэння свайго «Я» і пошукам маральнага ідэала. 
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Тыповымі матывамі чытання станівяцца самаадукацыя і самавыхаванне. У 
кола чытання ўваходзіць публіцыстыка, узмацняецца інтарэс да паэзіі, 
абвастраецца ўвага да мастацкай своеасаблівасці і творчай манеры 
пісьменніка. У гэтым узросце абасабляюцца інтарэсы хлопчыкаў і дзяўчынак. 

Што тычыцца чытання навукова-пазнавальнай літаратуры, тут, у 
параўнанні з папярэднім узростам, дыяпазон чытацкіх запытам звужаецца. У 
многіх ужо сфарміраваўся галоўны інтарэс да пэўных галін ведаў і відаў 
дзейнасці, што і вызначае выбіральнасць чытання. Пачынаюць праяўляцца 
прафарыентацыйныя намеры. 

Найбольшыя магчымасці ўплыву на чытацкае развіццё маюць 
індівідуальныя зносіны з бібліятэкарам. Калі падлетак бачыць у бібліятэкара 
прафесійную кампетэнтнасць, эрудыцыю, павагу да свайго чытацкага 
выбару, ён будзе прыслухоўвацца да парад. У дыялог з бібліятэкарам 14-ці 
гадовы падлетак уступіць толькі ў выпадку поўнага даверу да яго. Калі 
педагагічныя намаганні бібліятэкара «шытыя белымі ніткамі», падлетак 
адразу гэта зразумее. Тут узрастае роля педагагічнага майстэрства 
бібліятэкара, яго ўмення знайсці патрэбныя словы, уплываць на чытанне не 
прама, гвалтоўна, а ўскосна, ненаўмысна, паважаючы асобу чытача і яго 
права на ўласны выбар.  

Формы і метады групавога і франтальнага абслугоўвання падлектаў 
адрозніваюцца вялікай разнастайнасцю. Для іх характэрна выкарыстанне 
духу спаборніцтва: турніры, інтэлектуальныя гульні, конкурсы. Вялікай 
папулярнасцю карыстаюцца сустрэчы з цікавымі людзьмі, якія многага 
дабіліся ў жыцці, дзякуючы кнігам і чытанню. Псіхолагі раюць актыўна 
выкарыстоўваць эффект міжчытацкіх зносін, магчымасці ўплыву лідэраў 
чытання. Клубы па інтарэсах, дыскусійныя клубы, аматарскія аб'яднанні 
карыстаюцца вялікім попытам сярод падлеткаў. Немалаважную ролю 
адыгрываюць і мерапрыемствы з мэтаю псіхалагічнай асветы і дапамогі з 
удзелам спецыялістаў-псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў. У рабоце з падлеткамі па 
пераадоленні дэвіантных паводзін актыўна выкарыстоўваецца бібліятэрапія. 
Актуальны і запатрабаваны і такі накірунак, як прававая асвета. І, безумоўна, 
найважнейшым для бібліятэкі з'яўляецца фарміраванне чытацкай і 
інфармацыйнай культуры падлетка, прыцягненне да чытання нечытаючых і 
малачытаючых колаў чытачоў. 

З падлеткаў дзіцячая бібліятэка фарміруе кола валанцёраў, «сяброў 
бібліятэкі», якія аказваюць вялікую дапамогу і самой бібліятэцы і яе 
карыстальнікам. Напрыклад, у адной з расійскіх бібліятэк валанцёры-
падлеткі і юнакі распачалі камп'ютарны «лікбез» для людзей сталага ўзросту. 
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Гэта паслуга карыстаецца вялікім попытам сярод пенсіянераў, а самім 
валанцёрам прыносіць задавальненне, таму што яны адчуваюць сваю 
перавагу, патрэбу ў сваіх ведах. 

Юнацки ўзрост 15-18 год. Гэта вучні старэйшых класаў, тэхнікумаў і 
іншых сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Этап выбару асобы, яе 
культурнага самавызначэння. Перад маладым чалавекам адчыняюцца, па 
меньшай меры, два шляхі: альбо засваенне дамініруючых у грамадстве 
культурных нормаў і сэнсаў, альбо іх непрыняцце, замыканне ў рамках той 
субкультуры, да якой належыць асоба. Юнак ужо не падлетак, але яшчэ і не 
далослы. Ён імкнецца, з аднаго боку, да аўтаноміі ад дарослых, а з другога – 
да зносін з імі, спрабуючы знайсці сваё месца ў свеце дарослых. 

Юнацтва называюць завяршаючым этапам першапачатковай 
сацыялізацыі: заканчваецца навучанне ў сярэдняй школе, ажыццяўляецца 
выбар прафесіі, чалавек самарэалізуецца ў калектыве, ідзе падрыхтоўка да 
сямейнага жыцця. Малады чяалавек атрымлівае пачпарт і права голаса. 
Рашэнні, якія прымаюцца ў гэты перыяд, аказваюць вялікі ўплыў на ўсё 
далейшае жыццё. 

Разам з ростам самасвядомасці ўзрастае патрэбнасць у зносінах. 
Важную ролю ў юнацкай самасвядомасці адыгрывае самапавага. Нізкі 
ўзровень самапавагі выклікае пачуццё непаўнацэннасці, такі чалавуек часта 
пакутвае ад адзіноцтва. Засяроджанасць на самім сабе стварае 
камунікатыўныя цяжкасці, перашкаджае развіццю сацыяльнай актыўнасці. 

Неабходна індывідуалізацыя бібліятэчнай работы з юнацтвам, адказ ад 
стэрыятыпаў у зносінах з ім. Бібліятэкар павінен тактоўна, з дапамогаю кнігі 
спрыяць пераадоленню псіхалагічных цяжкасцяў і супярэчнасцяў. Кніга 
можа вельмі моцна паўплываць на самасвядомасць юнака. У юнацкім 
узросце абвострана адчуваецца патрэбнасць у вызваленні ад кантролю 
дарослых. Найбольшая аўтаномія назіраецца ў сферы вольнага часу. Юнакі 
імкнуцца праводзіць свій дасуг па за школай і домам. Спробы бібліятэкі 
стаць месцам маладзёжнага дасуга часта бываюць непаспяховымі, таму што 
моладзь хоча адчуваць сябе хазяінам, а не госцем. Зносіны павінны быць 
раўнапраўнымі, партнёрскімі, аўтарытарныя метады выхавання павінны быць 
выключаны з пелагагічнага арсеналу бібліятэкара, калі ён хоча заваяваць 
давер і павагу юных карыстальнікаў. 

Часовыя (узроставыя) рамкі культурнага самаразвіцця індывідуальня і 
дакладнасць тут не можа быць поўнай. Але заўсёды ёсць паэтапнасць, 
паступовасць уключэння асобы ў культуру (ад поўнага прынцця да эфекта 
апазіцыі, затым крытыкі і, у рэшце рэшт, дыялога). В.А.Барадзіна гаворыць 
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аб асяроддзі чытацкай сацыялізацыі і аб тых сацыяльных інстытутах, якія 
ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. У тэорыі чытацкага развіцця 
абгрунтоўваецца пашырэнне сацыяльнай прасторы праз сацыяльныя 
інстытуты ад этапа да этапа ў чытацкім развіцці. Пры гэтым на кожным этапе 
дамініруе той ці іншы сацыяльны інстытут, але не паасобна, а ва 
ўзаемадзеянні з іншымі, ствараючы асяроддзе для чытацкага развіцця. 

Веданне ўзроставых і індывідуальных асаблівасцяў культурнага 
развіцця дзіцяці, падлетка, юнака вельмі важныя для разумення і павінны 
ляжаць у аснове ўсёй арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей, 
падлеткаў, юнацтва. Менавіта ў гэтым сэнсе разумеецца тэрмін 
“спецыялізаванае абслугоўванне”, на якое юныя карыстальнікі маюць права 
па ўсіх законах і дэкларацыях. Гарантам такога спецыялізаванага 
абслугоўвання як раз і з’яўляюцца дзіцячыя бібліятэкі, аснова работы якіх не 
толькі фонд дакументаў і матэрыялаў, прызначаных для дзяцей, але і 
спецыяльна падрыхтаваны персанал, які ведае педагогіку і псіхалогію, 
асаблівасці арганізацыі бібліятэчнай справы ў адпаведнасці з патрэбнасцямі 
падрастаючага пакалення. 
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II. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 
ТЭМАТЫКА СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ 

 
Семінар 1. Эвалюцыя канцэптуальных падыходаў да абслугоўвання 

карыстальнікаў бібліятэк 
 

Пытанні да абмеркавання 
1. Тэарэтычнае асэнсаванне бібліятэчнага абслугоўвання: асноўныя 

этапы. 
2. Канцэпцыі чытача і чытання і іх уплыў на развіццё канцэптуальных 

падыходаў да абслугоўвання карыстальнікаў. 
3. Канцэпцыя “трэцяга месца” і яе ўплыў на абслугоўванне 

карыстальнікаў бібліятэк 
4. Канцэпцыя бібліятэчнага гуманізма ва ўмовах інфармацыйнага 

грамадства 
5. Гуманітарны сэнс камунікатыўных практык сучаснай бібліятэкі 

 
Асноўная літаратура 

1. Аскарова, В.Я. Коммуникативные практики стимулирования 
читательской деятельности: в поисках утраченного гуманитарного смысла / 
В.Я. Аскарова // Современный читатель и библиотека: выбор 
коммуникативных практик: сборник статей / Российская национальная 
библиотека. – Санкт-Перебург, 2013. – С. 30 – 45. 

2. Дзямешка, Л.А. Тэарэтычнае асэнсаванне бібліятэчнага абслгоўвання  
Л.А.Дзямешка // Бібліятэчны веснік. Вып. 1. – Мінск: Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі, 2010. – С. 32 – 39. 

3. Коробкина, Т. Библиотека в общественном пространстве города / 
Татьяна Коробкина // Библиотечное дело. – 2017. – № 5. – С. 2 – 5.  

4. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / Ю.П. 
Мелентьева. – М.: ФАИР, 2006. – С. 3 – 38. 

5.  Соколов, А.В. Библиотечный гуманизм в теории и на практике / 
А.В.Соколов // Современный читатель и библиотека: выбор 
коммуникативных практик: сборник статей / Российская национальная 
библиотека. – Санкт-Перебург, 2013. – С. 13 – 29. 

6. Филиппова, Т. «Третье место» как фундамент сообщества / Татьяна 
Филиппова // Библиотечное дело. – 2017. – № 5. – С. 1. 

Дадатковая літаратура 
1. Аскарова, В.Я. Динамика концепции российского читателя (конец Х 

– начало ХI вв.) / В.Я.Аскарова. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 364 – 372. 
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2. Юрик, И. «КБ-16» – первый в Минске библиотечный коворкинг / 
Инна Юрик // Бібліятэчны свет. – 2017. – № 1. – С. 8-10. 

   
Семінар 2. Сацыялогія чытання: праблемы і тэндэнцыі 

Пытанні да абмеркавання 
1. Адлюстраванне праблем чытання ў сацыялагічных даследаваннях на 

тэрыторыі былога СССР. Гістарычны аспект. 
2. Станаўленне і развіццё сацыялогіі чытання ў Беларусі. 
3. Чытанне дзяцей і падлеткаў як аб’ект даследавання. 
4. Чытач публічнай бібліятэкі і праблемы яго вывучэння на сучасным 

этапе. 
5. Вывучэнне чытання і інфармацыйных паводзін карыстальнікаў 

навуковых бібліятэк 
 

Асноўная літаратура 
1. Алейник, М.Г. Социологические исследования Национальной 

библиотеки Беларуси как фактор повышения эффективности обслуживания 
пользователей / М.Г.Алейник // Организация обслуживания пользователей: 
из опыта работы Национальной библиотеки Беларуси: сб. статей. – С. 188 – 
198. 

2. Долгополова, Е.Е. Развитие библиотечного обслуживания в 
контексте информационного поведения пользователей / Е.Е. Долгополова // 
Бібліятэчны веснік. – 2011. – Вып. 3. – С. 188 – 198. 

3. Касілава, Н.М. Чытанне дзяцей у люстэрку бібліятэчнай сацыялогіі. 
Вопыт НББ па даследаванню структуры і дынамікі чытання дзяцей і 
падлеткаў Беларусі / Н.М. Касілава // Навукова-даследчая дзейнасць 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: зб. навук. прац / НББ; 
склад. Л.Г. Кірухіна. – Мінск, 2002. – С. 124 – 127. 

4. Кірухіна, Л.Г. Публічныя бібліятэкі як сацыякультурны інстытут у 
кантэксце рэгіёна / Л.Г. Кірухіна // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і 
сацыяльная значнасць бібліятэк: матэрыялы Міжнар. навукова-практ. канф., 
Мінск, 29 – 30 кастр. 2003 г. – Мінск, 2004. – С. 24 – 30. 

5. Клімянкова, Н.У. Сацыялогія і псіхалогія чытання  / Н.У. 
Клімянкова. – Мінск: БДУКМ, 2015. – С. 21 – 41. 

6. Современное состояние и тенденции развития детского чтения в 
Республике Беларусь: по результатам республиканского исследования / НББ; 
сост. : М.Г. Пшибытко, О.В. Гаврилович. – Минск: НББ, 2011. – 155 с. 
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7. Стельмах, В.Д. Социология чтения: реальное и желаемое / В.Д. 
Стельмах // Книга и чтение в зеркале социологии. – Москва: Книжная палата, 
1990. – С. 7 – 14. 

8. Социологические исследования в библиотеке: подготовка, 
организация, проведение [Электронный ресурс] / Национальная библиотека 
Беларуси;  сост.: О.В. Бондарчук, А.С. Дубина, К.О. Францевич ; редакторы: 
М.Г. Пшибытко [и др.] ; ответственный за выпуск: М.Г. Пшибытко. – 
Электронные, текстовые, графические данные и программа (14,5 Мб). – 
Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2018. – 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM): цв. – Системные требования:  Intel Pentium || 
400; RAM 1024 ; SVGA ; Windows XP. – Заглавие с титульного экрана. 

 
Дадатковая літаратура 

1. Мелентьева, Ю.П. Феномен чтения: поиск сущности / Ю.П. 
Мелентьева // Человек как стратегия жизни: материалы научно-практ. Конф. 
(Москва, 14 дек. 2006 г.). – Москва: Наука, 2006. – С. 125 – 131. 

2. Мелентьева, Ю.П. Чтение, читатель и библиотека в изменяющемся 
мире / Ю.П. Мелентьева. – Москва: Наука, 2007. – С. 17 – 49. 

 
Семінар 3. Прафесійныя зносіны бібліятэкара аддзела 

абслугоўвання як прадмет даследавання 
 

Пытанні да абмеркавання 
1. Асноўныя напрамкі даследавання зносін бібліятэкара з карыстальнікам 

у сучасным бібліятэказнаўстве. 
2. Сутнасць, структура і віды бібліятэчных зносін. 
3. Праблемы камунікатыўнага ўзаемадзеяння бібліятэкара з 

карыстальнікам у працэсе абслугоўвання 
4. Умовы і прыёмы паляпшэння зносін бібліятэкара з карыстальнікам у 

абслугоўванні. 
5. Камунікатыўная культура бібліятэкара: яе значэнне і шляхі 

фарміравання. 
Асноўная літаратура 

1. Езова, С.А. Феномен общения как объект исследования 
библиотековедением / С.А.Езова // Российское библиотековедение: ХХ век: 
направления развития, проблемы и итоги. – М, 2003. – С. 9 – 15. 

2. Езова, С.А. Культура общения библиотекаря: учебно-методическое 
пособие / С.А.Езова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2004. – С. 131  –  137.  
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3. Клімянкова, Н.У. Сацыялогія і псіхалогія чытання: вучэбна-
меадычны дапаможнік / Н.У. Клімянкова. – Мінск: БДУКМ, 2015. – С.127 – 
209. 

4. Соколова, Т.В. Библиотекарь и читатель: психологические ловушки 
общения / Т.В. Соколова // Современный читатель и библиотека: выбор 
коммуникативных практик: сборник статей / Российская национальная 
библиотека. – Санкт-Перебург, 2013. – С. 71 – 81. 

5. Филиппова, Т. Простая наука – услышать друг друга / Т.Филиппова 
// Библиотечное дело. – 2011. – № 10. – С. 1. 

6. Ялышева, В.В. Проблемное поле коммуникативного пространства 
современной библиотеки / В.В.Ялышева // Современный читатель и 
библиотека: выбор коммуникативных практик: сборник статей / Российская 
национальная библиотека. – Санкт-Перебург, 2013. – С.58 – 70. 

Дадатковая літаратура 
1. Мейжис, И.А. Социальная психология библиотечного дела / 

И.А.Мейжис // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – С. 49 - 58.  
2. Мейжис, И.А. Социально-психологические основы библиотечного 

обслуживания: учебное пособие / И.А.Мейжис. – Николаев, 1994. – С. 6 – 33. 
 

Семінар 4. Інавацыйныя падыходы да развіцця тэхналогіі 
абслугоўвання карыстальнікаў 

 
Пытанні да абмеркавання. 

1. Сацыяльна абумоўленыя прыярытэтныя накірункі абслугоўвання 
карыстальнікаў на Беларусі і ў іншых краінах. 

2. Інавацыйныя змены ў тэхналогіі абслугоўвання карыстальнікаў. 
3. Арганізацыя стацыянарнага і пазастацыянарнага абслугоўвання 

карыстальнікаў у традыцыйных і інавацыйных формах. 
4. Глабалізацыя як асноўная тэндэнцыя развіцця зместу і тэхналогіі 

абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
5. Бібліятэчная паслуга і бібліятэчны прадукт: інавацыйныя падыходы 

да змянення іх формы і зместу. 
 

Асноўная літаратура: 
1. Авраева, Ю. Б. Формула успеха: Библиотечные инновации глазами 

молодых // Молодые в библиотечном деле. – 2004. – №3-4 (спецвыпуск). – С. 
66-73. 

2. Вохрышева, Е.В. Медиатехнологии – путь в будущее современных 
библиотек: учебно-практическое пособие / Е.В.Вохрышева, 
В.Н.Стрельников. – М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – С.37-56 
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3. Галимова, Е.Я. Библиотечный сервис: учебно-методическое пособие / 
Е.Я.Галимова. – М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. – С. 44–78. 

4. Дзямешка, Л.А. Інавацыйныя працэсы і традыцыі ў прадастаўленні 
інфармацыйных рэсурсаў карыстальнікам бібліятэк / Л.А.Дзямешка // Веснік 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры.– 2004.– № 3.– С.103-108 

5. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / 
Ю.П.Мелентьева. – М.: ФАИР, 2006. – С.120–239. 

 
Дадатковая літаратура: 

1. Чуприна, Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 
деятельность в профессиональной практике / Н.Т.Чуприна. . – М.: ЛИБЕРЕЯ-
БИБИНФОРМ, 2004. – 120 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век», № 
13). 

 
Семінар 5. Канфлікты ў бібліятэчным абслугоўванні, іх прафілактыка і 

ліквідацыя. 
 

Пытанні да абмркавання 
1. Тыповыя падставы да канфліктаў у абслугоўванні. 
2. Самапрафілактыка канфліктаў. 
3. Рацыянальныя паводзіны бібліятэкара ў канфліктнай сітуацыі. 
4. Недапушчальныя  паводзіны ў канфліктнай сітуацыі. 
5. Паводзіны арбітра ў канфлікце. 
 

Асноўная літаратура: 
1. Ванеев, И.А. Конфликты в библиотеке и пути их разрешения / И.А. Ванеев. 
– СПб., 2001. – 192 с. 
2. Власова, Н. …И проснёшься боссом: справочник по психологии 
управления / Н.Власова. – Ч.2. – Новосибирск: ЭКОР, 1994. – С.40-76. 
3. Езова, С.А. Культура общения библиотекарей: учебно-методическое 
пособие / С.А.Езова. – М.: ЛИБЕРЕЯ, 2004. – С. 70-92. 
4. Конфликтные ситуации в библиотечном общении и их разрешение: 
методика, тесты, тренинги: метод. рекомендации. – М.,1993. – 93 с. 
5. Ловкова, Т.Б. Библиотечная конфликтология как учебная дисциплина / 
Т.Б.Ловкова // НТБ.– 2000. – № 11. – С. 10-16. 

Дадатковая літаратура 
1. Библиотекарь и читатель: профессиональный тренинг. – СПб.: РНБ, 1995. – 
86 с. 
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2. Вишнякова, Н.Ф. Конфликтология: учебное пообие для слушателей 
системы повышения квалификации работников образования / 
Н.Ф.Вишнякова. – Мн.: Университетское, 2000. – 246 с. 
3. Езова С.А. Вредные библиотекари и вредные пользователи  / С.А.Езова 
//НТБ. – 1998. – № 6. – С.34-40. 
4. Женщина на работе: [Конфликты и стрессы, умение их преодолевать. Сб. 
Пер. с англ.] . – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 476 с. 
5. Конфликты в коллективе и пути их преодоления: Метод. указания к практ. 
занятиям./ сост. Л.В.Трейер. – Мн.: БАТУ, 1995. – 23 с.  
6. Мейжис, И.А. Обратная связь. Инструктирование. Конфликты. (Заочная  
психологическая школа. Занятие 6-е)/ И.А.Мейжис // НТБ. – 1994. - № 7 – 
С.38-47.  
8. Сукиасян, Э.Р. Библиотечная конфликтология: за и против/ Э.Р.Сукиасян // 
НТБ. – 2000. – № 11. – С. 17-24. 
9. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В.П.Шейнов. – 
Мн.: Амалфея, 1997. – 288 с. 
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ТЭМАТЫКА І ЗМЕСТ ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 
Практычны занятак 1. Тэрмінасістэма курса “Абслугоўване 

карыстальнікаў бібліятэк”. 
 Мэта занятка: паспрыяць засваенню студэнтамі тэрміналогіі курса, 
сфарміраваць уменні выяўляць ключавыя тэрміны і іх вызначэнні з розных 
крыніц і заўважаць эвалюцыйныя змены, якія адбыліся ў тэрмінасістэме 
курса на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. 
 Змест занятка: карыстаючыся вучэбнымі дапаможнікамі, даведнікамі і 
тэрміналагічнымі слоўнікамі, рэсурсамі Інтэрнэт, студэнты выяўляюць 
найбольш значныя тэрміны па дысцыпліне “Абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк”, адзначаюць змены ў іх вызначэнні у адпаведнасці са зменамі, якія 
адбылісь з цягам часу ў грамадстве, ствараюць свае асабістыя 
тэрміналагічныя слоўнікі па наступнай схеме: 
№ 
п/п 

Тэрмін Вызначэнне Крыніца 

    

 Пры запаўненні графы “крыніца” зусім не абавязкова прыводзіць 
кожны раз апісанне крыніцы, якой Вы карысталіся. Мэтазгодна прывесці спіс 
выкарыстаных крыніц напрыканцы слоўніка, а ў табліцы даваць парадкавы 
нумар крыніцы і старонку, на якой змешчана вызначэнне. 
 Можна ствараць чарнавы варыянт у сшытку, альбо ў выглядзе 
картатэкі, а потым – зрабіць камп’ютарны варыянт, змясціўшы тэрміны ў 
алфавітным парадку. 
 Пачынаецца стварэнне слоўніка на практычных занятках, працягваецца 
– самастойна. Закончаныя тэрміналагічныя слоўнікі здаюцца выкладчыку для 
праверкі.  

Асноўная літаратура: 
1. Библиотечное обслуживание: теория и методика / под ред. 

А.Я.Айзенберга. – М.: Изд-во МГУК, 1996. – С. 
2. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: учебно-методическое 

пособие / В.А.Бородина. – М.: ЛИБЕРЕЯ, 2004. – С.3–20. 
3. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / 

Ю.П.Мелентьева. – М.: ФАИР, 2006. – С.120–239. 
4. Справочник библиотекаря / науч.ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.- Спб.: 

Профессия, 2001.- С.297-305. 
5. Леончыкаў, В.Е. Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і бібліяграфічных 

тэрмінаў / В.Е.Леончыкаў, Л.А.Дзямешка, Р.І.Саматыя. –2-е выд.– Мн.: 
Выш.школа, 2003. – 225 с. 
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Практычны занятак 2. Аналіз матэрыялаў па выніках даследаванняў 
чытання. 

Мэта занятка: пазнаёміць студэнтаў з методыкай правядзення і 
вынікамі найбольш значных даследаванняў чытання, прывіць ім навыкі 
аналізу даследаванняў чытання. 

Змест занятка: студэнты аналізуюць публікацыі вынікаў даследаванняў 
чытання па наступнай схеме: 

• Поўнае бібліяграфічнае апісанне друкаванай, альбо электроннай, 
крыніцы. 

• Тэма даследавання. 
• Арганізацыя, якая ўзначалівала даследаванне. 
• Аўтарскі калектыў, яго навуковы кіраўнік. 
• Час правядзення даследавання (год). 
• Аб’ект, прадмет, мэта, задачы, гіпотэзы. 
• Базы даследавання, прынцыпы выбаркі. 
• Метады збору першаснага сацыялагічнага матэрыялу. 
• Асноўны змест і вынікі даследавання. 
• Высновы і прапановы. 
• Асаблівасці ўкаранення вынікаў у практыку работы бібліятэк. 
• Актуальнасць даследавання на момант яго правядзення. 
• Значэнне яго вынікаў на сёняшні момант. 
Вынікі аналізу заносяцца ў сшытак для практычных заняткаў, 

абмяркоўваюцца і здаюцца на праверку выкладчыку.  
Матэрыялы сучасных даследаванняў студэнты самастойна выяўляюцььь 

праз Інтэрнэт і аналізуюць па прадстаўленай схеме. 
 

Кантрольныя пытанні: 
1. Ў чым характэрнае адрозненне даследаванняў, якія ажыццяўляліся ў 

межах праекта “Кніга і чытанне ў жыцці савецкага грамадства?” 
2. Якія найбольш значныя даследаванні чытання ажыццяўляліся на 

Беларусі? 
3. Якая установа найбольш актыўна і змястоўна ажыццяўляе даследаванні 

чытання на Беларусі? 
 

Літаратура: 
1. Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання нацыянальных меншасцей 

насельніцтва Беларусі: (метадычныя парады па выніках 
даследавання) / Нац. б-ка Беларусі. – Мн.,1993. – 24 с. 

2. Афанасьев, М.Д. За книгой: место чтения в жизни советского 
рабочего / М.Д.Афанасьев. М.: Книга, 1987. – 126 с. 
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3. Книга и чтение в жизни небольших городов: по материалам 
исследования чтения и читательских интересов / Гос.б-ка СССР 
им.В.И.Ленина. – М.: Книга, 1973. – 328 с. 

4. Книга и чтение в жизни советского села: проблемы и тенденции / 
Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – М.: Книга, 1978. – 181 с. 

5. Котава Т.У. Спалучэнне агульнакультуралагічнага і галіновага 
падыходу ў прыкладных даследаваннях / Т.У.Котава // Бібліятэка і 
грамадства: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, 
прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – 
Мн.,1993. – С. 52-59. 

6. Сёмкіна, В.В. Чытач Нацыянальнай бібліятэкі: хто ён? / В.В.Сёмкіна 
// Там жа. – С. 26-33. 

7. Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў Рэспубліцы Беларусь: па 
матэрыялах даследавання / Нац.б-ка Беларусі; склад. Н.М.Касілава, 
М .І.Андараш. – Мн., 1999. 

8. Советский читатель: опыт конкретно-социологического 
исследования / Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – М.: книга, 1968. – 
343 с. 

9. Чытач навуковай бібліятэкі і шляхі ўдасканалення яго 
абслугоўвання: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі / 
Нац.б-ка Беларусі. – Мн., 1994. – 102 с. 

10. Современное состояние и тенденции развития детского чтения в 
Республике Беларусь: по результатам республиканского 
исследования / Национальная библиотека Беларуси ; сост. : М. Г. 
Пшибытко,                          О. В. Гаврилович. – Минск : НББ, 2011. – 
155 с. 

11.  Социологические исследования в библиотеке: подготовка, 
организация, проведение [Электронный ресурс] / Национальная 
библиотека Беларуси;  сост.: О.В. Бондарчук, А.С. Дубина, К.О. 
Францевич ; редакторы: М.Г. Пшибытко [и др.] ; ответственный за 
выпуск: М.Г. Пшибытко. – Электронные, текстовые, графические 
данные и программа (14,5 Мб). – Минск : Национальная библиотека 
Беларуси, 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM): цв. – 
Системные требования:  Intel Pentium || 400; RAM 1024 ; SVGA ; 
Windows XP. – Заглавие с титульного экрана. 
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Практычны занятак 3. Распрацоўка метадалагічнага раздзела праграмы 
даследавання карыстальнікаў бібліятэкі. 

Мэта занятка: сфарміраваць у студэнтаў навыкі і ўменні, неабходныя 
для падрыхтоўкі і правядзення даследавання чытання ічытацкага попыту ва 
ўмовах бібліятэкі. 

Змест занятка: студэнты, падзяліўшыся на творчыя групы, альбо 
індывідуальна, мадэліруюць праблемную сітуацыю, вырашэнне якой 
патрабуе правядзення сацыялагічнага даследавання.  
 Праблема фармуліруецца, напрыклад, як супярэчнасць паміж той 
сумай ведаў аб карыстальніках і іх чытанні, якімі валодае бібліятэкар, і тым, 
што яму патрэбна ведаць для удасканалення абслугоўвання карыстальнікаў.
 Праблема можа таксама заключацца і ў тым, што попыт на асобныя 
віды паслуг не задавальняе бібліятэкара, але чаму так адбываецца, ён не 
ведае. Адсюль патрэба ў правядзенні даследавання. 
 З характару праблемы і спецыфікі праблемнай сітуацыі вынікае 
вызначэнне аб’екта, як непасрэднага носьбіта праблемы, а таксама 
прадмета, як тых бакоў яб’екта, што найбольш шчыльна сутыкаюцца з 
праблемай, альбо пункту гледжання на аб’ект даследавання. 
 Праблеманя сітуацыя, аб’ект і прадмет даследавання вызначаюць яго  
мэту, як канчатковы вынік даследчага працэсу, тое, дзеля чаго і праводзіцца 
даследаванне. 
 Пастаноўка даследчых задач, як лагічных крокаў на шляху дасягнення 
мэты, павінна ажыццяўляцца у адпаведнасці са спецыфікай аб’екта і 
прадмета даследавання і быць накіравана на дасягнення пастаўленай мэты.  
 На дадзеным этапе  стварэння праграмы ажыццяўляецца 
інтэрпрытацыя і аперацыяналізацыя ключавых паняццаў і фармуліроўка 
працоўных гепотэз. 

 
Кантрольныя пытанні: 

 
1. Чаму неабходна ствараць праграму даследавання чытання? 
2. Што ўваходзіць у метадалагічны раздзел праграмы? 
3. З чаго складаецца яе працэдурна раздзел?  
 

Літаратура: 
1. Басов, С.А. Методологическое значение цели в исследованиях 

библиотечной деятельности / С.А.Басов // Вопросы управления 
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библиотечными системами: Сб. науч. тр. / Гос. публ. б-ка.- Л., 1986.- 
С.46-64. 

2. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках: 
практическое пособие / И.Г.Васильев, М.Е.Илле, Д.К.Равинский. – 
Спб.: “Профессия”, 2002. – 176 с. 

3. Современное состояние и тенденции развития детского чтения в 
Республике Беларусь: по результатам республиканского исследования / 
Национальная библиотека Беларуси ; сост. : М. Г. Пшибытко,                          
О. В. Гаврилович. – Минск : НББ, 2011. – 155 с. 

4. Социологические исследования в библиотеке: подготовка, 
организация, проведение [Электронный ресурс] / Национальная 
библиотека Беларуси;  сост.: О.В. Бондарчук, А.С. Дубина, К.О. 
Францевич ; редакторы: М.Г. Пшибытко [и др.] ; ответственный за 
выпуск: М.Г. Пшибытко. – Электронные, текстовые, графические 
данные и программа (14,5 Мб). – Минск : Национальная библиотека 
Беларуси, 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM): цв. – 
Системные требования:  Intel Pentium || 400; RAM 1024 ; SVGA ; 
Windows XP. – Заглавие с титульного экрана. 

5. Ядов, В.А. Социологические методы исследования клубной работы: 
методическое пособие. – М.:ВМЦ НТ и КПР МК СССР, 1986. – 95 с. 
 

Практычны занятак 4. Распрацоўка працэдуры і інструментарыя 
даследавання. 

Мэта занятка: навучыць студэнтаў выбіраць аптымальныя метады 
збору першаснай інфармацыі аб карыстальніку, ствараць інструментарый 
даследавання, выкарыстоўваючы найбольш распаўсюджаныя шкалы 
вымярэння сацыяльных паказчыкаў: намінальныя, рангавыя і інтэрвальныя. 
Выпрацаваць навыкі і ўменні фармуліроўкі пытанняў у адпаведнасці са 
спецыфікай даследуемай супольнасці, а таксама граматнай пабудовы  і 
афармлення апытальных лістоў, анкет, бланкаў назіранняў, схем аналізу 
дакументаў. 
 Змест занятка: у адпаведнасці з пастаўленымі задачамі і гепотэзамі  
студэнты выбіраюць метады збору першапачатковай інфармацыі аб аб’екце 
даследавання і ствараюць свій інструментарый. Пры гэтым неабходна 
ўлічваць, што кожны з метадаў: аналіз дакументаў, назіранне, апытанне – мае 
свае абмежаванні. Таму мэтазгодна выкарыстоўваць не адзін, а некалькі 
метадаў, узаемна дапаўняючых адно аднаго. 
 Пры стварэнні анкеты неабходна кіравацца наступнымі правіламі:  
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• пытанні павінны быць зразумелымі, яснымі, простымі і 
нясупярэчлівымі; 

• нельга спалучаць два пытанні ў адным; 
• нельга злоўжываць іншамоўнымі тэрмінамі; 
• нельга выкарыстоўваць прафесійныя тэрміны пры 

апытанні простых спажыўцоў; 
• не рэкамендуецца ставіць зашмат “адчыненых” пытанняў; 
• пры фармуліроўцы адказаў на “зачыненыя” пытанні сярод 

варыянтаў неабходна прадугледзіць магчымасць ухіліцца 
ад прамога адказу: “цяжка адказаць”, альбо: “не ведаю”. 

Пры распрацоўцы пытанняў неабходна таксама кіравацца ніжэй 
прыведзенай схемай і прапанаванымі ў табліцах прыёмамі. 

Закрытыя пытанні 
назва прыёма сутнасць прыёма 

Альтэрнатыўныя пытанні Пытанне, якое дае магчымасць выбару з двух адказаў 

Пытанні з выбарачнымі 
адказамі 

Пытанне, якое ўтрымлівае магчымасць трох ці больш варыянтаў абказу 
на выбар 

Пытанні са шкалой Лайкерта Пытанне з прапановай паказаць ступень згоды ці наадварот з сутнасцю 
зробленай заявы 

Семантычны дыферэнцыял Шкала разрадаў паміж двума біпалярнымі паняццямі, у якой 
рэспандэнт выбірае свой пункт гледжання 

Шкала значнасці Шкала з ранжыраваннем на ступені значнасці: ад “зусім нязначнай” да 
“выключна значнай” 

Ацэначная шкала Шкала з ранжыраваннем любой прыкметы: ад “нездавальняючай” да 
“выдатнай” 

 

Адкрытыя пытанні 

 

назва прыёма сутнасць прыёма 

Пытанні без пэўнай структуры Пытанне, на якое рэспандэнт можа даць мноства адказаў 

Заканчэнне сказаў Рэспандэнту даследчык прапануе незакончаную фразу і просіць 
працягнуць адказ 

Падбор славесных асацыяцый Рэспандэнту даследчык прапануе адно слова і просіць даць у адказ 
першае прыдуманае ім слова 

Заканчэнне расказа Рэспандэнту даследчык прапануе закончыць незакончаны расказ 

Заканчэнне малюнка На малюнку два персанажы, адзін з якіх выказвае думку. Рэспандэнт 
павінен уявіць сябе на месцы другога і ўпісаць свой адказ ад яго імя ў 
пусты авал 

Тэматычны аперацыйны тэст 
(ТАТ) 

Рэспандэнту паказваюць малюнак і просяць прыдумаць расказ, што на ім 
адбываецца ці можа адбыцца 
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Кантрольныя пытанні: 
1. Што такое “інструментарый даследавання”? 
2. Якія вы ведаеце шкалы вымярэння сацыяльных паказчыкаў? 
3. Якія тыпы пытанняў ужываюцца звычайна ў анкетах? 
4. У якой паслядоўнасці размяшчаюцца пытанні анкеты? 
5. Што такое “паспартычка”? 

Літаратура: 
 

1. Библиотечное обслуживание: теория и методика: Учебник / Под ред. 
А.Я.Айзенберга.- М.: Изд-во МГУКИ, 1996.- С.56-66 

2. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: Учеб.-метод. пособие / 
В.А.Бородина.- М.: Либерея, 2004.- С.87-90 

3. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
– М., 1989. – 198 с. 

4. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках: 
практическое пособие / И.Г.Васильев, М.Е.Илле, Д.К.Равинский. – 
Спб.: “Профессия”, 2002. – 176 с. 

5. Современное состояние и тенденции развития детского чтения в 
Республике Беларусь: по результатам республиканского исследования / 
Национальная библиотека Беларуси ; сост. : М. Г. Пшибытко,                          
О. В. Гаврилович. – Минск : НББ, 2011. – 155 с. 

6. Социологические исследования в библиотеке: подготовка, 
организация, проведение [Электронный ресурс] / Национальная 
библиотека Беларуси;  сост.: О.В. Бондарчук, А.С. Дубина, К.О. 
Францевич ; редакторы: М.Г. Пшибытко [и др.] ; ответственный за 
выпуск: М.Г. Пшибытко. – Электронные, текстовые, графические 
данные и программа (14,5 Мб). – Минск : Национальная библиотека 
Беларуси, 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM): цв. – 
Системные требования:  Intel Pentium || 400; RAM 1024 ; SVGA ; 
Windows XP. – Заглавие с титульного экрана. 

7. Ядов, В.А. Социологические методы исследования клубной работы: 
методическое пособие. – М.:ВМЦ НТ и КПР МК СССР, 1986. – 95 с. 
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Практычны занятак 5. Колькасны аналіз у сацыялагічным 
даследаванні, падвядзенне вінікаў і прапановы. 

Мэта занятка: выпрацаваць у студэнтаў навыкі і ўменні падліку і 
аналізу атрыманых вынікаў даследавання. Навучыць стварэнню справаздачы 
па вынікіх сацыялагічнага даследавання. Паказаць шляхі дакладнага 
абгрунтавання прапаноў і рэкамендацый, накіраваных на аптымізацыю 
бібліяэчных паслуг і ўдасканаленне арганізацыі абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 
 Змест занятка: на падставе праведзенага папярэдне даследавання 
студэнты вучацца падлічваць вынікі, групіраваць і зводзіць у табліцы 
лічбавыя паказчыкі, афармляць табліцы і дыяграмы, аналізаваць і 
абагульняць атрыманыя дадзеныя, выпрацоўваць і абгрунтоўваць 
рэкамендацыі.  
 Вынікам самастойнай працы павінна стаць дакладна аформленая 
справаздача з канкрэтнымі рэкамендацыямі па ўдасканаленні бібліятэчных 
паслуг і арганізацыі абслугоўвання карыстальнікуаў.  
 Распрацаваная студэнтамі праграма даследавання і вынікі праведзенага 
даследавання афармляюцца ў выглядзе кантрольнай работы, якая 
абараняецца пасля вытворчай практыкі ў другім семестры. 

 
Кантрольныя пытанні: 

1. Што такое простае лінейнае размеркаванне вынікаў 
даследавання? 

2. Як будуюцца табліцы суадносін? 
3. У якім парадку ажыццяўляецца тэкставы аналіз вынікаў 

даследавання? 
Літаратура: 

1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: учебно-методическое 
пособие / В.А.Бородина. – М.: ЛИБЕРЕЯ, 2004. – С.87–96. 

2. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
– М., 1989. – 198 с. 

3. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках: 
практическое пособие / И.Г.Васильев, М.Е.Илле, Д.К.Равинский. – Спб.: 
“Профессия”, 2002. – 176 с. 

4. Клімянкова, Н.У. Сацыялогія і псіхалогія чытання: вучэбна-меадычны 
дапаможнік / Н.У. Клімянкова. – Мінск: БДУКМ, 2015. – С. 62 – 73. 

5. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / 
Ю.П.Мелентьева. – М.: ФАИР, 2006. – С.61–93. 

6. Ядов, В.А. Социологические методы исследования клубной работы: 
методическое пособие. – М.:ВМЦ НТ и КПР МК СССР, 1986. – 95 с. 
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Практычны занятак 6.   Сістэма і структра абслугоўвання 
карыстальнікаў у бібліятэках рознага тыпу 

Мэта занятка: азнаёміць студэнтаў з сістэмай і структурай 
абслугоўвання карстальнікаў буйнейшых бібліятэк горада Мінска, зрабіць 
параўнаучы аналіз адпаведнасці сістэм абслугоўвання розных бібліятэк 
сучасным патрабаванням. 

Змест занятка: студэнты знаёмяцца з адлюстраваннем сістэмы 
абслугоўвання на сайтах бібліятэк, выбіраюць бібліятэку для азнаямлення з 
яе сістэмай абслугоўвання і стварэння слайд-фільма, прысвечанага 
канкрэтнай бібліятэцы. Дапускаеца працаваць групай (2-3 чалавека). На 
слайдах неабходна одлюстраваць: 

а) гісторыю бібліятэкі (коратка); 
б) арганізацыйна-функцыянальную сруктуру сістэмы яе абслугоўвання; 
в) адметныя рысы кантынгенту карыстальнікаў бібліяткі; 
г) задачы функцыянальлных падраздзяленняў (аддзелаў, сектараў) 

абслугоўвання карыстальнікаў; 
д) прадастаўленне доступу да асобных відаў дакументаў (медыятэкі, 

фанатэкі, відэтэкі); 
е) міжбібліятэчны абанемент і электронную дастаўку дакументаў; 
ё) сістму пазастацыянарнага абслугоўвання; 
ж) сістэму бясплатных і платных паслуг бібліятэкі. 
Слайд-фільмы дэманструюцца на практычным занятку, дзе адбываецца 

параўнаўчы аналіз сістэм абслугоўвання розных бібліятэк на прадмет 
высвятлення іх адпаведнасці задачам бібліятэк, нтарэсам і запытам іх 
карыстальнікаў. 

Кантрольныя пытанні 
 

1. Што такое сістэма абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк? 
2. Што з’яўляецца першапачатковым элементам сістэмы 

абслугоўвання? 
3. Якія новыя элементы з’явіліся ў сістэме абслугоўвання ў сувязі зі 

інфарматызацыяй? 
Літаратура 

1. Дзямешка, Л.А. Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк: вучэб. 
дапаможнік / Л.А. Дзямешка, С.А. Паўлава. – Мн.: БДУКМ, 2007. – С. 

2. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / Ю.П. – М.: 
ФАИР, 2006. – С.  
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Практычны занятак 7. Распрацоўка буктрэйлера 
(віртуальнай выставы адной кнігі). 

 Мэта занятка: сфарміраваць у студэнтаў навыкі нагляднага 
прадстаўлення інфармацыі аб кнізе, навучыць іх спалучаць наглядныя і 
вусныя сродкі прадстаўлення твораў друку і іншых інфармацыйных 
матэрыялаў. 
 Змест занятка: кожны студэнт афармляе выставу адной кнігі, 
выбіраючы для яе свій любімы твор. Выстава складаецца з наступных 
элементаў: назва, сама кніга, альбо яе макет, звесткі аб аўтары, найбольш 
цікавыя і прывабныя звесткі аб кнізе (водгукі, ілюстрацыі, цытаты і г.д.), 
спіс, альбо картатэка дадаткова рэкамендуемых кніг і іншых матэрыялаў. 
 Можна аформіць прэзентацыю ў сістэме “Power Point” і прадставіць яе 
на дыскеце, альбо ў раздрукаваным выглядзе. 
 Неабходна таксама падрыхтаваць вусную гутарку аб кнізе, звярнуўшы 
ўвагу на тыя яе бакі, што не знайшлі адлюстравання на выставе. Задача 
паведамлення: абапіраючыся на свой уласны чытацкі вопыт, зацікавіць 
умоўнага карыстальніка і пабудзіць яго звярнуцца да рэкамендуемага твора. 

 
 Літаратура: 

1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: учебно-методическое 
пособие / В.А.Бородина. – М.: ЛИБЕРЕЯ, 2004. – С.87–96. 

2. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание: учебник / 
Ю.П.Мелентьева. – М.: ФАИР, 2006. – С.61–93. 

3. Новейшие тенденции выставочной деятельности библиотек /сост. 
Е.М.Ястребова; ГПНТБР. – М., 2006. – 102 с. 

4. Паўлава С.А. Стварэнне прэзентацыйных матэрыялаў з дапамогай 
“Power Point”: Матэрыялы ў дапамогу студэнтам факультэтаў ІДК і 
завочнага навучання.- Мн., 2003.- 17с. 

 
Практычны занятак 8. Выстава і прэзентацыя матэрыялаў у дапамогу 

засваення вучэбнай дысцыпліны студэнтамі першага курса. 
Мэта занятка: сфарміраваць у студэнтаў навыкі нагляднага 

прадстаўлення інфармацыі аб творах другу, навучыць іх спалучаць 
наглядныя і вусныя сродкі рпрадстаўлення твораў друку і іншых 
інфармацыйных матэрыялаў. 
Заданне: Студэнты распрацоўваюць мадэль тэматычнай выставы ў дапамогу 
вывучэння пэўнай дысцыпліны і прадстаўляюць яе макет для абмеркавання 
пад кіраўніцтвам выкладчыка 

 Паслядоўнасць выканання задання: 
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- выбар тэмы выставы; 
- вызначэнне назвы; 
- вызначэнне мэтавага і чытацкага прызначэння; 
- вызначэнне назваў раздзелаў выставы; 
- адбор дакументаў да выставы; 
- афармленне выставы ў форме макета (выкарыстанне пры гэтым 

каляровых і іншых выяўленчых сродкаў) 
На асобным лісце паперы падаецца спіс выкарыстаных крыніц і іншых 

дакументаў для выставы. 

Мадэліраванне выставы можна здзейсніць у электронным варыянце, з 
дапамогай камп’ютарных тэхналогій і каляровага прынтэра. 

Пры распрацоўцы мадэлі выставы студэнты павінны ўлічваць галоўныя 
патрабаванні да бібліятэчных выстаў: нагляднасць, камфортнасць (зручнасць 
выкарыстання інфармацыі, стварэнне пэўнага рабочага асяроддзя), 
даступнасць, лагічнасць групоўкі дакументаў, аператыўнасць. 

Па матэрыялах выставы рыхтуюцца кароткія паведамленні і 
бібліяграфічныя агляды. Пасля генеральнай рэпетыцыі выстава з аглядамі 
предастаўляецца студэнтам першага курса. 

У мэтах ажыццяўлення зваротнай сувязі падчас мерапрыемства вядзецца 
навуковае назіранне і праводзіцца бліц-апытанне. Вынікі аналізуюцца пад 
кіраўніцтвам выкладчыка. 

 Пры падвядзенні вынікаў дэманстрацыі выставы студэнтам патрэбна 
звярнуць увагу на адпаведнасць яе методыцы падрыхтоўкі і правядзення: 

• адпаведнасць чытацкаму прызначэнню; 
• выкарыстанне ілюстрацый; 
• выкарыстанне рэцэнзій, чытацкіх водгукаў (можа быць дыскусійнага 

характару); 
• падача звестак аб аўтары, аб гісторыі напісання твораў (пры 

магчымасці); 
• прымяненне графічнага матэрыялу (пры наяўнасці); 
• складанне рэкамендацыйнага спіса твораў аўтара (“Раім прачытаць”) і 

інш. 
Усімі метадычнымі прыёмамі падкрэсліваецца неабходнасць звяртацца да 

рэкамендаваных крыніцне толькі падчас сесіі, але і на працягу вывучэння 
курса. 

Пры абмеркаванні матэрыялаў выстава ацэньваецца па пэўных крытэрыях 
і шкале. Напрыклад: 

цікавая  3 2 1 0 1 2 3   не цікавая 
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значная  3 2 1 0 1 2 3  не значная 

актуальная  3 2 1 0 1 2 3  не актуальная 

даступная  3 2 1 0 1 2 3  не даступная  

пераканаўчая  3 2 1 0 1 2 3  не пераканаўчая 

 змястоўная   3 2 1 0 1 2 3   не зместоўная   

добра аформленая  3 2 1 0 1 2 3 дрэнна аформленая 

Літаратура: 

1. Библиотечное обслуживание: теория и методика: Учебник / Под ред. 
А.Я.Айзенберга.- М.: Изд-во МГУКИ, 1996.- С.111-119 

2. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: Учеб.-метод. пособие / 
В.А.Бородина.- М.: Либерея, 2004.- С.64-66;107-108 

3. Выставочная работа // Справочник библиотекаря.- СПб., 2001.- С.167-
171 

4. Дзямешка, Л.А. Бібліятэчнае абслугоўванне: графічнае адлюстраванне 
курса / Л.А.Дзямешка, Н.У.Клімянкова, С.А.Паўлава.- Мн., 1998.- С.14-
15 

5. Дзямешка, Л.А. Бібліятэчнае абслугоўванне: Вучэб. дапам. У 3-х 
частках / Л.А.Дзямешка, Н.У.Клімянкова, С.А.Паўлава.- Ч.2.- Мн., 
1996.- С. 21-27; 41 

6. Дворкина, М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный 
подход: Учеб. пособие / М.Я.Дворкина.- М.: Профиздат, 2000.- С.57-70 

7. Зыков, О. Выставочная работа библиотек: опыт практического 
пособия.- Л., 1990.- 55с. 

8. Новейшие тенденции выставочной деятельности библиотек /сост. 
Е.М.Ястребова; ГПНТБР. – М., 2006. – 102 с. 

 

Практычны занятак 9. Апісанне і аналіз розных па характару 
 канфліктных сітуацый 

 

Мэта занятка: фарміраванне прафесійных уменняў фіксаваць (па 
вызначанай методыцы) разнастайныя канфліктныя сітуацыі (або сітуацыі 
стасункаў), у якія ўключаны бібліятэкар і карыстальнік, аналізаваць з улікам 
асабістых якасцей удзельнікаў і прагназаваць карэкцыю іх паводзін.  

Змест задання: 

І. Апісаць канфліктныя сітуацыі па наступнай схеме: 

1. Поўная назва бібліятэкі 
2. Тып бібліятэкі 
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3. Месца, дзе адбываецца канфлікт (на абанеменце пры выдачы 
кніг, у чытальнай зале ў каталогаў, у выставы і г.д.) 

4. Характарыстыка бібліятэкара, які ўдзельнічаў у канфлікце: а) 
сацыяльна-дэмаграфічныя дадзеныя, б) рысы характару 

5. Характарыстыка карыстальніка па вышэй названай схеме 
6. Змест і сутнасць канфліктнай сітуацыі 
7. Прычыны канфлікту (прававыя, псіхалагічныя, тэхналагічныя) 
8. Ініцыятар канфлікта 
9. Як вырашыўся канфлікт 
10. Пратакольны запіс (апісанне паводзін удзельнікаў, 

эмацыянальныя рэакцыі, тон сумоўя і г.д.) 
ІІ. Прааналізаваць канфліктныя сітуацыі і на падставе аналізу: 

1. Сфармуляваць задачы выхавання карыстальнікаў для 
пераадолення канфліктаў падобнага віду 

2.  Сфармуляваць задачы прафесіянальнай падрыхтоўкі 
бібліятэкараў у мэтах папярэджання і пераадолення канфліктаў 

3. Абаснаваць псіхалагічныя механізмы канфлікта ў залежнасці ад 
псіхатыпаў бібліятэкара і карыстальніка 

4. Прапанаваць аптымальны варыянт стасункаў бібліятэкара і 
карыстальніка ў дадзенай канфліктнай сітуацыі 

5. Выбраць і абгрунтаваць методыку індывідуальнага 
абслугоўвання карыстальнікаў, найбольш добразычлівую ў 
псіхалагічных адносінах 

Сітуацыя № 1 

Выпускніца агульнаадукацыйнай школы звярнулася ў публічную 
бібліятэку з просьбай падабраць і выдаць ёй крытычныя матэрыялы аб 
творчасці У.Караткевіча, Р.Барадуліна, А.Вярцінскага і Г.Бураўкіна. Яна 
заявіла, што цікавіцца жанрава-тэматычнай разнастайнасцю іх паэзіі і 
збіраецца паступаць на філалагічны факультэт БДУ. У выніку гутаркі з 
чытачом бібліятэкар выясніла, што твораў гэтых і іншых аўтараў дзяўчына не 
чытала і чытаць не збіраецца. Аргумент яе наступны: навошта наогул 
“траціць час” на чытанне праграмных твораў пісьменнікаў, калі існуе 
крытычная літаратура, а такія творы як “Паўлінка”, “Раскіданае гняздо” 
Я.Купалы, “Знак бяды” В.Быкава, “Хто смяецца апошнім” К.Крапівы 
экранізаваны ці па іх пастаўлены спектаклі, і яна іх глядзела па тэлевізары. 

Бібліятэкар адказалася падбіраць ёй матэрыялы і прапанавала для 
пачатку прачытаць хоць некалькі вершаў паэтаў, ну хоць бы “Быў.Ёсць.Буду” 
У.Караткевіча (дарэчы кніжка гэтага аўтара аказалася пад рукамі, на стале). 
Дзяўчына неахвотна пагадзілася, але пайшла з бібліятэкі з незадаволеным 
выглядам і негатыўным меркаваннем аб бібліятэчным абслугоўванні. 
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Разбор і аналіз сітуацыі 

Ці правільна паступіла бібліятэкар у адносінах да чытача? Абгрунтуйце 
меркаване. Выкажыце свой пункт гледжання на сітуацыю: 

- ці тыпічны гэты выпадак; 
- ці меў права бібліятэкар пазбаўляць чытача права на свабоду выбара 

інфармацыі; 
- у чым праявілася супярэчнасць паміж свабодай і неабходнасцю 

чытання; 
- ці можа з такога студэнта (у выпадку паступлення ў жаданую ВНУ) 

стаць высокакваліфікаваны спецыяліст у галіне філалогіі; 
- карысць ці шкоду прыносіць крытычная літаратура ў фарміраванні 

асабістых меркаванняў чытача, у выхаванні культуры чытання; 
- якім чынам бібліятэкар можа ўплываць на змест чытання 

карыстальнікаў. 
Прапануйце сістэму дзеянняў бібліятэкара ці ўвогуле праграму работы 

бібліятэкі са старшакласнікамі ў кантэксце разгледжанай сітуацыі. 

Сітуацыя № 2 

Размова адбылася ў сектары інфармацыйных паслуг паміж бібліятэкарам 
і чытачом (электрык, адукацыя сярэдняя спецыяльная, узрост 35 гадоў). 
Чытач звярнуўся да бібліятэкара з прэтэнзіяй, сутнасць якой у тым, што ў 
бібліятэцы яму праграміст “скінуў” з  Інтэрнэта інфармацыю, а дома тэкст 
чытач раскрыць не змог. Выказана гэта было абураным тонам, ад чытача 
“нясло” перагарам. Бібліятэкар папрасіла яго “збавіць тон”, прыйсці 
пагаварыць заўтра ў цвярозым выглядзе. Чытач, не звярнуўшы увагі, на 
словы бібліятэкара, працягваў абурацца і паўтараць, што ў бібліятэцы яго 
запэўнілі, што ўсё зроблена доьра, а дома адкрыліся толькі малюнкі, а не 
тэкст. Бібліятэкар зноў заявіла, што бібліятэка – установа культуры, і ў такім 
стане карыстальнік не можа абслугоўвацца. На гэта чытач заявіў, што ў яго 
дома камп’ютар лепшы за ўсе разам узятыя, што знаходзяцца ў бібліятэцы, 
але ён даверыўся бібліятэчнаму работніку. Бібліятэкар узяла яго дыскету і 
паспрабавала адкрыць файл, але выніка не атрымалася. Чытач яшчэ больш 
абурыўся і заявіў, што ён дарма заплаціў грошы. Бібліятэкар прапанавала 
пакінуць дыскету для прагляду ў бібліятэцы і абяцала патэлефанаваць аб 
выніку. Чытач пакінуў бібліятэку з упэўненасцю ў віне бібліятэкі і з 
няўпэўненасцю дачакацца тэлефоннага званка. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Даць аналіз сітуацыі і на падставе яго: 
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- сфармуліраваць задачы выхавання чыточоў для пераадолення 
канфліктаў падобнага тыпу; 

- сфармуліраваць задачы прафесійнай падрыхтоўкі бібліятэкара ў мэтах 
папярэджання і пераадолення такіх канфліктаў. 

Сітуацыя № 3 

Чытач – навучэнец каледжа ў чытальнай зале ўзяў часопіс “Радыё”. 
Бібліятэкар выпадкова звярнула ўвагу на неадэкватныя паводзіны юнака: 
часопіс нярвозна пералістаў, праглядзеў, хутка палажыў на месца і 
накіраваўся да дзвярэй. Бібліятэкар прапанавала яму затрымацца, сама 
пералістала часопіс і заўважыла выразаныя лезвіем брытвы два лісты. Чытач 
пачаў катэгарычна сцвярджаць, што ён такога злачынства не рабіў. Пад 
пагрозай бібліятэкара паведаміць аб гэтым учынку адміністрацыю каледжа і 
бацькоў чытач прызнаў сваю віну і папрасіў прабачэння, паабяцаў, што гэты 
ганебны ўчынак – апошні ў яго жыцці. Вырэзаныя лісты ён вярнуў. 
Бібліятэкар правяла з ім тлумачальную гутарку, адносна таго, шо гэты нумар 
часопіса карыстаецца павышаным попытам менавіта з-за вырэзаных 
старонак, на якіх змяшчаецца апісанне новай мадэлі радыёпрыёмніка, што 
патрэбныя старонкі ён мог бы ксеракапіраваць. Бібліятэкар наказала чытача, 
пазбавіла яго права карыстацца фондам чытальнай залы тэрмінам на 3 
месяца, паведаміла аб яго праступку ў бібліятэку каледжа. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Ці правільна паступіла бібліятэкар у адносінах да чытача? Прывядзіце 
аргументы і другія магчымыя варыянты рэакцыі бібліятэкара па гэтай 
сітуацыі. 

Студэнтам прапанавана выбраць любы варыянт і абгрунтаваць свой 
выбар: 

- абмежавацца толькі гутаркай з чытачом; 
- растлумачыць яго ўчынак і пазбавіць права карыстацца чытальнай 

залай на пэўны тэрмін; 
- правесці тлумачальную гутарку і прапанаваць яму адрамантаваць 

сапсаваныя чытачамі дакументы; 
- паведаміць аб учынку чытача адміністрацыю каледжа і прапанаваць 

публічнае абмеркаванне гэтага праступка сярод навучэнцаў групы; 
- паведаміць бацькоў чытача аб сапсаваным часопісе і патрабаваць 

кампенсацыі ў грашовым эквіваленце; 
- правесці гутарку аб беражлівых адносінах да дакументнага фонду 

чытальнай залы ў групе, дзе вучыцца чытач, з прыцягненнем майстра 
групы і бібліятэкараў бібліятэкі каледжа; 
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- распрацаваць і правесці сярод моладзі сістэму мерапрыемстваў, 
накіраваных на фарміраванне інфармацыйнай культуры асобы. 

 

Сітуацыя № 4 

У раённую цэнтральную бібліятэку звярнуўся чытач – сацыяльны 
работнік райвыканкама. На дзвярах абанемента – вывеска: “Інфармацыйны 
цэнтр па сацыяльнай праблематыцы”. Чытача цікавяць афіцыйныя дакумента 
і інфармацыйная база дадзеных сацыяльнай накіраванасці. Бібліятэкар 
папрасіў прабачэння і адказаў, што база дадзеных абсутнічае, таму што 
стварэнне інфармацыйнай мадэлі потрэб насельніцтва толькі запланавана, а 
на цяперашні час толькі распачата вывучэнне інтарэсаў грамадзян. Што 
тычыцца афіцыйных дакументаў, то чытачу прыдзецца пачакаць і прыйсці на 
наступны дзень, бо для выканання запыту патрэбен час. Бібліятэкар 
растлумачыў прычыны цяжкасці пошуку дакументаў (чытач не даў 
дакладных звестак аб патрэбных яму матэрыялах, камп’ютар бібліятэка 
толькі набыла, электронны каталог не створаны і г.д.). 

Чытач павышаным тонам абвясціў, што яму чакаць няма часу, што 
запамінаць назвы дакументаў – прэрагатыва бібліятэкара, і што ён будзе 
скардзіцца ў раённы аддзел культуры. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Прапануйце варыянты вырашэння гэтай канфліктнай сітуацыі: 

- наколькі адэкватна вёў сябе бібліятэкар; 
- у чым, на ваш погляд, пераканаўчыя і непераканаўчыя аргументы 

чытача; 
- к чаму абавязвае бібліятэку вывеска на дзвярах “Інфармацыйны цэнтр 

па сацыяльнай праблематыцы”; 
- якія недахопы ў працы бібліятэкі выявіліся пры гутарцы бібліятэкара з 

чытачом. 
Прывядзіце аргументы, абвяргаючыя віну бібліятэкі і бібліятэкара, ці 

наадварот падцвярджаючую гэтую віну преад чытачом. 

Сітуацыя № 5 

З размовы ў грамадскім транспарце паміж двума жанчынамі (адна з іх, як 
вынікае з гутаркі - настаўніца). Стыль размовы па магчымасці захаваны. 

Ну, думаю, зайду ў бібліятэку. Пайшла на абенемент, запісалася, як 
чалавек. Пытаю: “Ці дасцё Вы мне поўны збор твораў М.Лермантава 80-х 
гадоў выдання?”. Бібліятэкар ветліва адказвае: “Не, ідзіце ў чытальную залу, 
мы на абанеменце такой літаратуры не трымаем”. 
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Пайшла. Стаю хвілін дзесяць. Маладая дзяўчына нешта пераліствае, 
падлічвае, адказвае сяброўцы, на мяне – нуль увагі. Я перарвала яе, і 
запытала тое, што мне трэба. Бібліятэкар, лістаючы часопісы і не адрываючы 
ад іх позірку, удакладняе: “Дык што вы хочаце? Калі “Героя нашего 
времени”, то ён стаіць на паліцы справа. Там жа “Мцири” і зборнік вершаў”. 
Я зноў прашу поўны збор твораў Лермантава. Яна павышае голас і  зноў 
паўтарае, дзе што стаіць там у іх. Я зноў сваё. Яна раззлаваная: “Вы самі не 
ведаеце, што хочаце. Чытайце, што ёсць, а поўны збор твораў я вам са 
сховішча не панясу”. 

Уяўляеш? А мне патрэбныя для падрыхтоўкі былі да адкрытага ўрока 
“подстрочные примечания”. Сто гадоў не была ў бібліятэцы і больш не 
пайду. Гэта ж настаўнікі здароўе падрываюць на працы, а што тыя 
бібліятэкары... І навошта там вышэйшая адукацыя? І чым яны займаюцца? Не 
ўцямлю. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Выкажыце сваю думку і памяркуйце: 

- ад чаго залежыць імідж бібліятэкі ў грамадскай свядомасці; 
- як уплывае бібліятэкар на прэстыж нашай прафесіі; 
- якімі прафесійнымі і асабовымі якасцямі павінен валодаць бібліятэкар; 
- як патрэбна бібліятэкару весці размову з карыстальнікамі, пры 

адсутнасці ў фондзе тых ці іншых дакументаў; 
- як пасля такой сітуацыі прыцягнуць да бібліятэкі патэнцыяльных яе 

карыстальнікаў, якія слухалі гэтую размову і многія з якіх з ёю ў 
думках пагаджаліся. 

Прапануйце сваю праграму дзеянняў. 

Сітуацыя № 6 

У бібліятэку звярнуўся пажылы чалавек, ветэран Вялікай Айчыннай 
вайны з просьбай даць яму пачытаць кнігу В.Быкава “Сцяна”, пры гэтым 
дадаў, што сам прайшоў вайну, творчасць В.Быкава яму знаёма “ад” і “да”, а 
вось гэту кнігу ён не чытаў, хоць многа пра яе чуў супярэчлівых водгукаў. 
Бібліятэкар спакойным тонам растлумачыла, што кніга ў бібліятэцы толькі ў 
адзіным экземпляры, ныбылі яе бібліятэкары за ўласныя сродкі, і што 
выдаецца яна па чарзе, зараз кніга на руках і прапанавала чытачу запісацца ў 
чаргу. Чытач адказаўся ад запісу на чаргу, нервозна абвясціў, што ён не 
звычайны чытач “з вуліцы”, а мае поўнае права на прыярытэтнае 
абслугоўванне. “Вось, “блат” існуе і ў бібліятэцы, каго хочуць, таго і 
абслугоўваюць”, - з такімі словамі чытач пакінуў бібліятэк. 
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Разбор і аналіз сітуацыі 

Выкажыце сваю думку і памяркуйце: 

- ці можна было прадугледзіць гэтую канфліктную сітуацыю; 
- прапануйце аргументы аб магчымых папярэдніх мерах, якія б дазволілі 

пазбегнуць падобных сітуацый; 
- якія маглі быць вынікі, калі б  на месцы бібліятэкара аказаўся меньш 

вытрыманы чалавек; 
- якія мер можна разглядаць як найбольш эфектыўныя пры 

абслугоўванні такога кантынгента карыстальнікаў. 
Абгрунтуйце прапанаваны Вамі план дзеянняў. 

Сітуацыя № 7 

У бібліятэку звярнулася пенсіянерка з нявызначаным чытацкім запытам і 
папрасіла парады ў бібліятэкара, пры гэтым дадала, што любіць чытаць 
сур’ёзную літаратуру з філасофскай падставай. Бібліятэкар параіла, на яе 
погляд, цікавую літаратуру – дэтэктыўныя раманы Агаты Крысці і запэўніла, 
што такое чытанне – лепшае правядзенне вольнага часу. Чытач адказалася ад 
дэтэктываў, заявіла, што ніколі не захаплялася такім чытаннем і 
паспрабавала пераканаць бібліятэкара, што раманы У.Караткевіча “Дзікае 
паляванне караля Стаха”, “Чорны замак Альшанскі” гэтак жа займальныя, як 
і творчасць А.Крысці. Бібліятэкар здзіўлена заявіла, што чытанне гэтых 
раманаў “дзіцячы сад”, і ў сучасны момант на іх карыстальнікі бібліятэкі не 
звяртаюць увагі. Пасля яе слоў чытач папрасіла даць ёй кнігі У.Караткевіча 
перачытаць яшчэ раз, бо чытала іх ужо даўно, і паспрабаваць разабрацца. 

Бібліятэкар засталася пры сваёй думцы: цяжка абслугоўваць 
пенсіянераў, яны ўсё нешта шукаюць, капаюцца, ускладняюць сабе жыццё, а 
кніга павінна падымаць настрой, бавіць час. 

Пенсіянерка зрабіла вывад: “Мы з Вамі знаходзімся на розных пазіцыях і 
наўрад ці знойдзем пагадненне, можа і праўда, аб гусце не спрачаюцца. 
Дайце мне У.Караткевіча і я пайду”. На тым і разышліся. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Пракаменціруйце з псіхалагічных пазіцый змест размовы. Да якіх тыпаў 
можна аднесці бібліятэкара і чытача па асабістых якасцях і інфармаванасці? 

Прапануйце іншыя варыянты стасункаў паміж карыстальнікам і 
бібліятэкарам у кантэксце дадзенай сітуацыі. 

Сітуацыя № 8 

Размова адбылася на абанеменце гарадской публічнай бібліятэкі паміж 
вучаніцай 8 класса агульнаадукацыйнай школы і бібліятэкарам. Чытач 
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папрасіла падабраць ёй творы класікаў беларускай літаратуры (у межах 
школьнай праграмы), але перакладзеных на рускую мову. Бібліятэкар 
здзівілася такой просьбе і заўважыла, што любыя творы лепш чытаць у 
арыгінале, калі, вядома, валодаеш мовай. А ў Беларусі школьнікі, тым больш 
вучні ўжо 8 класа, ёю павінны валодаць. Вучаніца адказала, што яна ніводнай 
кнігі на беларускай мове не чытала, лічыць мову штучнай, цяжкай для 
ўспрымання, асабліва калі на ёй напісаны мастацкія творы. “Як жа Вы 
вучыце беларускую літаратуру?” – пацікавілася бібліятэкар. “Так вось і 
вывучаю, крытычны матэрыял завучваю, аўтараў чытаю на рускай мове, 
адказваю, як магу. Настаўніца дазваляе” – заявіла дзяўчына. Бібліятэкару 
пераканаць чытача не ўдалося. Сёе-тое знайшла ў фондзе і адзначыла выдачу 
ў чытацкім фармуляры. 

Разбор і аналіз сітуацыі 

Прааналізуйце сітуацыю. Звярніце ўвагу на яе падтэкст. 

Якія сацыяльныя, псіхалагічныя і педагагічныя метады можна 
рэалізаваць прымянялна да гэтага чытача, не парушаючы прынцыпаў 
бібліятэчнага абслугоўвання? Што можна прадпрыняць бібліятэчнаму 
калектыву для фарміравання нацыянальнай самасвядомасці моладзі? 

 

Практычны занятак 10. Дзелавая гульня “Індывідуальная гутарка” 

Мэта заняцця: замацаванне тэарэтычных ведаў аб індывідуальнай гутарцы 
праз эмпірычнае засваенне методыкі правядзення. 

Задачы: 

- раскрыць методыку арганізацыі індывідуальнай гутаркі 
рэкамендацыйнага характару, ролю фактараў, якія ўплываюць на яе 
ход; 

- навучыць студэнтаў аналізаваць і праблемна выкладаць змест 
рэкамендуемага твора; 

- прывіць студэнтам навыкі публічна выкладаць і аргументаваць свае 
думкі; 

- навучыць студэнтаў ацэніваць эфектыўнасць і якасць індывідуальнай 
гутаркі. 

Умовы гульні: Кіраўніком гульні з’яўляецца выкладчык. Ён арганізуе 
ўвесь ход гульні. Студэнцкая група падзяляецца на падгрупы: 
“бібліятэкараў”, “апанентаў”, “карыстальнікаў”, “экспертаў”. У кожнай 
падгрупе выбіраецца адказны. Усім удзельнікам даюцца хатнія заданні. 

Этапы гульні:  
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1. Тэарэтычны – наведванне лекцыі, вывучэнне спецыяльнай літаратуры 
2. Практычны – падрыхтоўка тэкстаў, рэкамендуемых індывідуальных 

гутарак 
3. Ролевае правядзенне індывідуальнай гутаркі 
4. Абмеркаванне вынікаў дзелавой гульні 

Ролевыя функцыі ўдзельнікаў гульні 

1. Вядучы. Дапамагае падабраць твор для падрыхтоўкі рэкамендацыйнай 
індывідуальнай гутаркі. Здзяйсняе працэс дзелавой гульні, актывізуе 
стасункі студэнтаў, стварае дыскусійную сітуацыю, падводзіць вынікі. 

2. Бібліятэкар. Праводзіць гутарку. 
3. Апанент. Ацэнівае ход індывідуальнай гутаркі, яе асноўную ідэю, 

мастацкую каштоўнасць, псіхолага-педагагічныя ўменні. 
4. Карыстальнік. З’яўляецца ўдзельнікам індывідуальнай гутаркі. 
5. Эксперт. Ацэнівае работу кожнага ўдзельніка гульні, выказвае сваё 

меркаванне і абгрунтоўвае яго. 
 

Практычны занятак 11. Падрыхтоўка і правядзенне масавага 
мерапрыемства 

Заданне: Студэнты ствараюць прэзентацыйныя матэрыялы з дапамогай 
Power Point: 

- распрацоўваюць сцэнарый мерапрыемства (чытацкай канферэнцыі, 
літаратурнай вечарыны, бібліятэчнага агеньчыка і інш.), рыхтуюць і 
праводзяць яго сярод карыстальнікаў бібліятэкі ці ў студэнцкай 
аўдыторыі. З гэтай мэтай неабходна: 

- вызначыць тэму мерапрыемства і форму яго правядзення; 
- распрацаваць план правядзення мерапрыемства; 
- падабраць матэрыял для сцэнарыя (вызначыць экспазіцыю,   

асноўную частку, эпілог); 
- здзейсніць мантаж сцэнарыя; 
- вызначыць крытэрыі эфектыўнасці мерапрыемства і формы іх уліку 

Вынікам заняткаў з’яўляецца аўдыторнае абмеркаванне мерапрыемстваў. 

Літаратура 

1. Библиотечное обслуживание: теория и методика: Учебник / Под ред. 
А.Я.Айзенберга.- М.: Изд-во МГУКИ, 1996.- С.120-131 

2. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание: Учеб.-метод. пособие / 
В.А.Бородина.- М.: Либерея, 2004.- С. 70-72 

3. Бібліятэка ў структуры вольнага часу насельніцтва: Метад. парады / 
Склад. М.У.Сокал, НББ. – Мн., 1994.- С.26-30 

4. Дворкина, М.Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность / 
М.Я.Дворкина.- М., 2001.- С.14-16; 24-31 
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5. Дворкина, М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный 
подход: Учеб. пособие / М.Я.Дворкина.- М.: Профиздат, 2001.- С.87-
103 

6. Дворкина, М.Я. Эффективность и качество работы с читателями: 
Лекция / М.Я.Дворкина.- М.: МГИК, 1998.- 32с. 

7. Дзямешка, Л.А. Бібліятэчнае абслугоўванне: Вучэб. дапам. У 3-х 
частках / Л.А.Дзямешка, Н.У.Клімянкова, С.А.Паўлава.- Ч.3.- Мн., 
1996.- С. 27-36 

8. Дзямешка, Л.А. Бібліятэка и вольны час: Вуч. дапам. / Л.А.Дзямешка.- 
Мн., 1996.- С.14-18 

9. Дзямешка, Л.А. Інавацыйныя працэсы і традыцыі ў прадастаўленні 
інфармацыйных рэсурсаў карыстальнікам бібліятэк / Л.А.Дзямешка // 
Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры.- 2004.- № 3.- 
С.103-108 

10. Домаренко, Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки: 
научно-практическое пособие / Е.В.Домаренко. – М.: ЛИБЕРЕЯ, 2006. 
– 102 с. 

11. Паўлава, С.А. Стварэнне прэзентацыйных матэрыялаў з дапамогай 
Power Point: Матэрыялы ў дапамогу студэнтам ФІДК і ФЗН / 
С.А.Паўлава.- Мн., 2003.- 17с.  

 

Практычны занятак 12. Арганізацыя і тэхналогія абслугоўвання 
карыстальнікаў па міжбібліятэчнаму абанементу (МБА) 

Заданне: Студэнты знаёмяцца і засвойваюць тэхналагічны працэс 
бібліятэчнага абслугоўвання па МБА, вывучаюць рэгламентуючую 
дакументацыю. 

 З гэтай мэтай неабходна: 

- дэталёва азнаёміцца з асноўнымі палажэннямі, структурай МБА 
(выкарыстаць стандарт “Міжбібліятэчны абанемент. Асноўныя 
палажэнні”, 2000г.); 

- запоўніць бланк-заказ па МБА, вызначыць шлях накіравання заказа 
адпаведна з тэматыкай запатрабавання. Матэрыял адлюстраваць 
графічна; 

- пазнаёміцца з тэхналогіяй МБА у аўтаматызаваным рэжыме, 
трансфармацыяй традыцыйнага МБА у службу электроннай дастаўкі 
дакументаў. Прыняць удзел у практычным засваенні аўтаматызаваных 
тэхналогій. 

Заняткі праводзяцца на базе аддзела МБА НББ. 

Літаратура: 
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1. Библиотечное информационное обслуживание с использованием  
компьютерных средств: Метод. разраб. / Моск. гос. ун-т культуры и 
искусств.- М.: МГУКИ, 1995.- 17с. 

2. Дзямешка, Л.А. Бібліятэчнае абслугоўванне: Вучэб. дапам. У 3-х 
частках / Л.А.Дзямешка, Н.У.Клімянкова, С.А.Паўлава.- Ч.2.- Мн., 
1993.- С. 74-86 

3. Дитлова, О. Развитие книгообменных связей ЦНБ НАН Беларуси со 
странами Восточной Европы / О.Дитлова // Бібліятэчны свет.- 1998.- № 
2.- С.17-20 

4. Колегаева, С. Потери и обретения МБА / С.Колегаева // Независимый 
библиотечный адвокат: юридический сборник-журнал.- Вып.4 (6).- 
М.:Либерея, 2000.- С.33-37 

5. Лисицина, Г.С. Современные технологии в обслуживании 
пользователей библиотек: МБА и служба доставки документов / 
Г.С.Лисицына // Науч. и техн. б-ки.- 1997.- № 1.- С.98-100 

 

Практычны занятак 13. Тэхналогія электроннай дастаўкі дакументаў 
(ЭДД) 

Заданне: Вывучыць тэхналагічныя мадэлі ЭДД 

 Для гэтага патрэбна: 

З дапамогай Інтэрнэт азнаёміцца з дзейнасцю бібліятэк і іншых 
арганізацый, якія ажыццяўляюць ЭДД 

Зрабіць вывады аб розніцы ў абслугоўванні праз ЭДД, якую здзяйсняюць 
дзаржаўныя ўстаговы (бібліятэкі) і некамерцыйныя структуры. Дзеля гэтага 
вывучыць дзейнасць Аўтаномнай некамерцыйнай арганізацыі “Рускі кур’ер” 
– http.: www.edd.ru і дзейнасць РНТБ – http.:www.rlst.org.by. 

Азнаёміцца з дзейнасцю, звязанай з ЭДД на прыкладзе “Рускага кур’ера” 
па наступных накірунках: 

- спосабы размяшчэння заказа для ЭДД; 
- срокі выканання заказаў; 
- спосабы аплаты заказаў; 
- спосабы атрымання заказаў; 
- падбор і сканіраванне дакументаў па запыту; 
- атрыманне заказаў на капіраванне і іх апрацоўка; 
- вытворчасць копій; 
- дастаўка копій абанентам; 
- храненне копій; 
- віды выданняў, на якія ствараюцца копіі; 
- якія структурныя падраздзяленні “Рускага кур’ера” займаюцца ЭДД; 
- механізм аплаты за паслугі 
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Азнаёміцца з іншымі звесткамі аб арганізацыі “Рускі кур’ер”: раздзеламі 
web-сайта, умовамі абанентскага абслугоўвання, відамі заказаў і іх 
колькасцю, тэматыкай заказаў, статусам заказаў і іх дастаўкай. 

1.1. Вывучыць каталогі, прадстаўленыя “Рускім кур’ерам”: 
- каталог Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (РДБ) 
- асабісты каталог фірмы “Рускі кур’ер” 
- каталог часопісных артыкулаў фірмы “Рускі кур’ер” 
1.2. Азнаёміцца з раздзелам “Дапамога” сайта “Рускага кур’ера” і 

вызначыць як:  
- размясціць заказ 
- зрабіць прадаплату 
- атрымаць заказ 
1.3. Вылучыць спосабы дастаўкі электронных копій і адказаць на 

наступныя пытанні: 
- якія магчымасці ёсць для прагляду пэўных старонак электронных 

дакументаў онлайн; 
- якія звесткі ўключае каталог часопісных артыкулаў; 
- колькі запісаў утрымлівае электронны каталог РДБ, прадстаўлены на 

сайце “Рускага кур’ера”; 
- якія даведачна-бібліяграфічныя паслугі аказвае “Рускі кур’ер”; 
- пералічыце дапаўняльныя паслугі, якія аказвае “Рускі кур’ер”; 
- колькі паўнатэкставых дакументаў утрымлівае электронная бібліятэка 

дысертацый РДБ, прадстаўленая ў “Рускім кур’еры” 
Матэрыялы аформіць пісьмова і прадставіць выкладчыку. 

Прааналізаваць звесткі, прадстаўленыя на старонцы Службы ЭДД РНТБ. 
Вызначыць акрамя электроннага і паштовы адрас, нумар тэлефона, нумар 
пакоя, дзе можна атрымаць неабходную інфармацыю аб Службе ЭДД РНТБ 

Аформіць дамову на абслугоўванне праз ЭДД з РНТБ згодна з наступнымі 
этапамі: 

1. Выявіць неабходную літаратуру для дастаўкі праз ЭДД, 
выкарыстоўваючы электронны каталог РНТБ (http.: // rntbcat.org.by). 

2.Пасля пацвярджэння таго, што патрэбнае выданне ёсць у фондзе 
РНТБ, неабходна направіць заказ праз Інтэрнэт. Для гэтага трэба набраць 
адрас сайта РНТБ – www.rlst.org.by і ўвайсці на старонку Службы дастаўкі 
дакументаў і зарэгістрыравацца (указаць пароль і логін, атрыманыя ў 
Службе дастаўкі). Калі пароль і логін указаны правільна, то з’яўляецца 
электронная форма для заказа дакументаў, якая змяшчае стандартны 
набор палёў аб заказчыку і дакуменце. На кожны дакумент запаўняецца 
асабістая форма. 

 Запрос таксама можна адправіць у вольнай форме па электроннай 
пошце (edd@rlst.org.by). Пры афармленні такога заказа абавязковым 
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з’яўляецца наяўнасць бібліяграфічнага апісання дакумента з указаннем 
аўтара, назвы, выхадных дадзеных (для перыёдыкі – тома/нумара 
выдання, назвы артыкула, старонак).  

Сапастаўце вынікі вывучэння тэхналагічных мадэляў ЭДД і зрабіце 
высновы на конт прывабных і адмоўных аспектаў такога віда абслугоўвання. 
 

Практычны занятак 14. Бібліятэчная рэклама 

Варыянт № 1 

Заданне: Азнаёміўшыся з нагляднымі матэрыяламі па тэме “Бібліятэчная 
рэклама”, студэнты распрацоўваюць візітную картку бібліятэкі, даведнік па 
бібліятэцы, памятку чытачу, лістоўку альбо плакат (па выбару). Можна 
падаць тэкст ці план экскурсіі па бібліятэцы, распрацоўку тэматыкі тэлефона 
даверу. 

Варыянт № 2 

Заданне: Студэнты распрацоўваюць рэкламу бібліятэкі ці пэйнага дакумента 
з улікам асаблівасцей сродкаў яе распаўсюджання: 

- рэклама ў прэсе; 
- радыёрэклама; 
- рэклама на тэлебачанні; 
- наружная рэклама 
Практычны матэрыял абмяркоўваецца на занятках 

Літаратура: 

1. Библиотечное обслуживание: теория и методика: Учебник / Под ред. 
А.Я.Айзенберга.- М.: Изд-во МГУКИ, 1996.- С.183-186 

2. Клюев, В.К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной 
деятельности: Учеб. пособие / В.К.Клюев, Е.М.Ястребова.- М., 1999.- 
С.80-90 

3. Матлина, Т.С. Привлекательная библиотека, или Что может реклама / 
С.Г.Матлина.- М., 1997.- 96с. 

4. Михайлова, Е. Реклама в прессе / Е.Михайлова // Библиотека.- 1993.- № 
6.- С.34-35. 

5. Реклама. Нормативные акты и обзор действующего законодательства.- 
Мн., 1997.- С.4-22. 

6. Справочник библиотекаря / Науч.ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.- Спб.: 
Профессия, 2001.- С.297-305  
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Практычны занятак 15. Паказчыкі эфектыўнасці абслугоўвання 
 карыстальнікаў бібліятэк 

Заданне: Вызначэнне выніковых паказчыкаў бібліятэчных паслуг 

 Кожны студэнт індывідуальна вызначае наступныя паказчыкі: 

1. Ступень распаўсюджання бібліятэчных пастуг; 
2. Ступень адпаведнасці рэжыма работы бібліятэкі патрабаванням 

абанентаў; 
3. Колькасць чытачоў задаволеных умовамі працы і адпачынку ў 

бібліятэцы; 
4. Ступень удзелу чытачоў у “Днях бібліяграфіі”; 
5. Узровень валодання навыкамі работы з ДБФ; 
6. Ступень задавальнення формамі па актывізацыі бібліятэчных 

стасункаў; 
7. Колькасць чытачоў, якія навучаюцца культуры чытання; 
8. Працэнт чытачоў, якія карыстаюцца камунікатыўнымі паслугамі 

бібліятэкі; 
9. Ступень актыўнасці ўдзельнікаў “Дня спецыяліста”; 
10. Працэнт замоўленыз дакументаў (з усіх прапанаваных у ходзе 

мерапрыемстваў); 
11. Ступень задавальнення удзельнікаў “Дня спецыяліста” і “Дня 

інфармацыі”; 
12. Ступень задавальнення запытаў карыстальнікаў бібліятэчнай 

інфармацыі; 
13. Узровень чытацкіх адказаў (адмоў). 
З гэтаю мэтаю студэнты выкарыстоўваюць наступны матэрыял: 

У рэгіёне абслугоўвання горада бібліятэкай № 3 пражывае 8000 чал., 
чытачамі з якіх з’яўляецца 4000. 3600 чалавек задаволены рэжымам 
бібліятэкі. 50% чытачоў лічаць станошчымі ўмовы для працы і адпачынку 
створаныя ў гэтай бібліятэцы. У бібліятэцы сістэматычна праводзяцца “Дні 
бібліяграфіі”, “Дні спецыяліста”. У “Днях бібліяграфіі” у сярэднім прымае 
удзел каля 25% наведвальнікаў. Па назіраннях бібліятэкараў навыкамі 
работы з фондам валодаюць 600 чалавек. Колькасць чытачоў, якія актыўна 
ўдзельнічаюць у бібліятэчных стасунках складае 800 чалавек. 

Чытачоў, якія наведваюць мерапрыемствы, што садзейнічаюць 
фарміраванню інфармацыйнай культуры, каля 10%. Па выніках правядзення 
апошняга “Дня спецыяліста”: у ім удзельнічала 50 чалавек, актыўны ўдзел 
прынялі 20 чалавек. У праграме “Дня спецыяліста” быў прадугледжаны 
бібліяграфічны агляд, на якім было прадстаўлена 24 дакументы. 6 выданняў 
заказалі удзельнікі мерапрыемства. Па выніказ анкетавання задаволенымі 
арганізацыяй і правядзеннем “Дня спецыяліста” засталіся 45 чалавек. 
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У структурных падраздзяленнях бібліятэкі выконваюцца інфармацыйныя 
запыты карыстальнікаў агульнай колькасцю 500 у дзень, колькасць 
задаволеных гэтай паслугай складае 450 чалавек. 

Правільны падлік выніковых паказчыкаў наступны: 

1. Ступень распаўсюджання бібліятэчнымі паслугамі 
4000х100  = 50% 

      8000 

      2. Адпаведнасць рэжыма         3600х100% = 90% 
                                                         4000 
 
     3. Задавальненне ўмовамі        50% - Х                    Х= 50х4000  = 2000 чал. 
                                                       100% - 4000                      100                                               
 

1. Колькасць удзельнікаў у “Дні бібліяграфіі” 
25% - Х               Х = 50х4000  = 1000 чал. 
100% - 4000               100 

2. Узровень валодання навыкамі работы з бібліятэчным фондам 
600:4000х100% = 15% 

3. Ступень выкарыстання формаў па актывізацыі стасункаў 
800:4000х100% = 20% 

4. Колькасць навучэнцаў культуры чытання 
100% - 4000            Х = 10х4000 = 400 чал. 
   10% - Х                       100% 

5. Працэнт карыстальнікаў камунікатыўнымі паслугамі 
1000+600+800+400 х 100% = 70% 
           4000 

     9. Ступень актыўнасці ў “Дні спецыяліста”      20:50х100% = 40% 
   10.Ступень выкарыстання дакументаў “Дня спецыяліста”  6:24х100% = 25% 
   11. Ступень задавальнення ўдзельнікаў        45:50х100% = 90% 
   12. Ступень задавальнення запытаў             450:500х100% = 90% 
   13.Узровень адказаў 

    1) 500-450 = 50 
         2) 50:500х100% = 10% 

Практычны занятак 16. Арганізацыя абслугоўвання карыстальнікаў 
 у нацыянальных бібліятэках краін СНД 

Заданне: Вывучыць дзейнасць буйнейшых бібліятэк СНД па абслугоўванню 
карыстальнікаў. 

173 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 З гэтай мэтай неабходна: 
1. Азнаёміцца з web-сайтам Расійскай нацыянальнай бібліятэкі – 

www.nrl.ru і вылучыць звесткі, прадстаўленыя ў раздзеле 
“Абслугоўванне” па наступнай структуры: 

- змены ў абслугоўванні; 
- сістэма чытальных залаў; 
- асаблівасці абслугоўвання карыстальнікаў; 
- правілы запісу ў бібліятэку; 
- бібліяграфічнае абслугоўванне; 
- доступ у Інтэрнэт; 
- МБА; 
- ЭДД; 
- Платныя паслугі; 
- Віды масавых мерапрыемстваў 
2. Прааналізаваць сайт Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі – www.rsl.ru і 

адказаць на наступныя пытанні: 
- у якім раздзеле прадстаўлены звесткі пра: адрас, рэжым работы, 

правілах запісу ў бібліятэку, чытальных залах; 
- дайце пералік чытальных залаў РДБ; 
-  якія звесткі пра абслугоўванне ў чытальных залах прадстаўлены 

(прывядзіце прыклады); 
- якое структурнае падраздзяленне займаецца МБА і дастаўкай 

дакументаў 
3. Даць звесткі, якія датычацца дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі 

Украіны імя В.І.Вярнадскага – www.nbuv.gov.ua.: 
- структура бібліятэкі; 
- рэжым работы; 
- сістэма чытальных залаў (пералічыць); 
- колькасць філіялаў, якія мае бібліятэка; 
- знайдзіце інфармацыю аб навукова-прафесійным выданні, што 

выдаецца пад эгідай бібліятэкі. Прывядзіце яго бібліяграфічнае 
апісанне і складзіце суправаджальную анатацыю. 

4. Даць пералік звестак, прадстаўленых на сайце Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі (www.natlib.org.by) аб сістэме абслугоўвання карыстальнікаў. 

5. Вывучыць сайт Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Казахстан – 
www.nlrk.kz. і сфармулюйце адрозненні ў прадстаўленні аддзелаў 
абслугоўвання НБ Казахстана і НББ. Апішыце сістэму чытальных 
залаў, тэхналогію МБА і міжнароднага кнігаабмену НБ Казахстана. 

6. Даць звесткі пра формы і метады абслугоўвання у НБ Узбекістана імя 
Алішэра Наваі – www.ula.uzsci.net/scripts/rupubli-barray. 

7. Зрабіць вывады на конт сістэм абслугоўвання у дадзеных бібліятэках: 
прадстаўленні звестак аб рабоце чытальных залаў, пазастацыянарных 
форм абслугоўвання, магчымасці карыстацца абанементнымі 
паслугамі; распрацаванасці і зручнасці web-сайтаў для карыстальнікаў; 
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змесце звестак; метадах і формах раскрыцця бібліятэчных фондаў і 
інш. 

 
Матэрыялы напрацаваныя падчас выконвання лабараторнай работы 

афармляюцца ў пісьмовым выглядзе і прадастаўляюцца для абмеркавання.  
 

II. КАНТРОЛЬ ВЕДАЎ 
 

Тэмы для самастойнга вывучэння 

 
Тэма 2. Эвалюцыя ўяўленняў аб прыярытэтных накірунках 

абслугоўвання 
 

Тэма 3. Трансфармацыя форм групавога і франтальнага абслугоўвання з 
улікам сацыяльна-псіхалагічных і ўзроставых асаблівасцей юных 

карыстальнікаў 
 

Тэма 4. Узаемадзеянне бібліятэкі з сям’ёй, школай, сацыяльнымі 
службамі і грамадскімі арганізацыямі ў працэсе абслугоўвання 

дзяцей і падлеткаў 
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Тэсты 
1. Абслугоўванне карыстальнікаў з’яўляецца: 
1.1 далёка не самым значным аспектам бібліятэчна-інфармацыйнай 
дзейнасці, бо ў адсутнасці інфармацыйных рэсурсаў яго ажыццяўленне 
проста немегчыма 
1.2 сродкам ідэалагічнага ўплыву на карыстальнікаў бібліятэк з мэтаю 
выхавання лаяльных да ўлады і дабрасумленных выканаўцаў 
1.3 ключавым, канчатковым працэсам бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці, 
у якім праяўляюцца вынікі ўсіх іншых працэсаў  і рэалізуюцца ўсе веды, 
навыкі і ўменні, асобасныя якасці бібліятэкара.  
2. Асноўнай мэтай      вучэбнай дысцыпліны  з’яўляецца: 
2.1 фарміраванне ў студэнта шырокіх прафесійных поглядаў, сучаснага 
прафесійнага мыслення, разумення сваёй прафесійнай місіі, глыбокай павагі 
да карыстальніка, адказнасці перад ім 
2.2  падрыхтоўка высокаадукаванага спецыяліста, здольнага працаваць ва 
ўмавох інфарматызацыі, добра арыентавацца ў інфармацыйнай прасторы, 
ствараць якасныя інфармацыйныя прадукты 
2.3 фарміраванне ў студэнта прафесійных ведаў, уменняў і здольнасцей, 
неабходных для аказання карыстальнікам паслуг у адпаведнасці з іх 
інтарэсамі і запытамі 
3. Бібліятэчнае          абслугоўванне, паводле «Тлумачальнага 
слоўніка…», гэта: 
3.1 сукупнасць розных відаў дзейнасці бібліятэкі па задавальненні 
патрэбнасцей яе карыстальнікаў шляхам прадастаўлення бібліятэчных паслуг 
і прадуктаў 
3.2  інфармацыйнае і прадметнае ўзаемадзеянне бібліятэкара з 
карыстальнікам у працэсе прадастаўлення яму неабходных прадуктаў і 
паслуг 
3.3 сфера абслугоўвання інтэлектуальнай дзейнасці грамадства шляхам 
забеспячэння бесперашкоднага доступу да інфармацыі і культурных 
каштоўнасцей 
3.4  забеспячэнне адкрытага доступу насельніцтву да твораў друку і іншых 
інфармацыйных рэсурсаў, засяроджаных у фондах бібліятэк  
4.Чым         абумоўлены    мэты, задачы і функцыі абслугоўвання 
карыстальнікаў? 
4.1 мэтамі і задачамі той арганізацыі, якая валодае бібліятэкай, 
зацікаўленасцю кіраўніцтва ў арганізацыі якаснага абслугоўвання 
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4.2 уяўленнямі аб месцы і ролі інфармацыі ў жыцці грамадства, ступенню 
развіцця інфармацыйных тэхналогій 
4.3 сацыякультурнымі працэсамі, што адбываюцца ў грамадстве, і тымі 
адносінамі да асобы, якія пануюць у грамадскай свядомасці 
4.4  забяспечанасцю матэрыяльна-тэхнічнымі рэсурсамі, сродкамі стварэння і 
распаўсюджання інфармацыйных прадуктаў і паслуг 
5. Сучаснае разуменне           мэты абслугоўвання       карыстальнікаў 
бібліятэкі 
5.1 Садзейнічанне ўсебаковаму і гарманічнаму выхаванню асобы, 
фарміраванне высокай маралі і актыўнай жыццёвай пазіцыі. 
5.2 Прадастаўленне карыстальніку шырокай і поўнай інфармацыі, 
неабходнай для вырашэння яго разнастайных жыццёвых праблем, 
садзейнічанне сацыялізацыі асобы 
5.3 Фарміраванне інфармацыйнай культуры, забеспячэнне інфармацыйнай 
бяспекі карыстальнікаў 
5.4  Прыцягненне да чытання нечытаючых колаў насельніцтва, прапаганда 
твораў друку, спрыяючых фарміраванню сацыяльна актыўнай асобы  
6. Місія бібліятэчнага     абслугоўвання гэта: 
6.1 Сукупнасць задач абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэкі, 
забяспечваючых выкананне ёю сваіх сацыяльных функцый  
6.2 Адказнае даручэнне бібліятэцы як сацыяльнаму інстытуту ад грмадства,  
стратэгічная мэта бібліятэчнага абслугоўвання 
6.3 Рэалізацыя найбольш распаўсюджаных прынцыпаў абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэкі 
6.4 Адпаведнасць узроўня абслугоўвання мэтам і задачам бібліятэкі, 
інтарэсам яе карыстальнікаў 7. Задачы абслугоўвання карыстальнікаў 
гэта: 
7.1 дыферэнцаваны падыход; сістэматычнасць уплыву; плюралізм пунктаў 
гледжання; дыялагічнасць; паўната і аператыўнасць; камфортнасць; 
кангруэнтнасць 
7.2 ідэялагічная; педагагічная (выхаваўчая); асветніцкая; сацыялізуючая; 
інфармацыйная 
7.3 зніжэнне бар’ераў даступнасці; вывучэнне інтарэсаў і запытаў 
карыстальнікаў; пашырэнне разнастайнасці паслуг; фарміраванне культуры 
чытання; распаўсюджванне чытання сярод нечытаючых 
7.4 кансерватыўна-ахоўваючая, ліберальная, радыкальна-рэвалюцыйная, 
камерцыйная  
8. Канцэпцыі чытача: 

177 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



8.1 дыферэнцаваны падыход; сістэматычнасць уплыву; плюралізм; 
дыялагічнасць; паўната і аператыўнасць; камфортнасць; кангруэнтнасць 
8.2 ідэялагічная; педагагічная (выхаваўчая); асветніцкая; сацыялізуючая; 
інфармацыйная 
8.3 светаўяўленчая, інфармацыйная, культурна-асветніцкая, адукацыйная, 
каштоўнасна-арыентацыйная, пазнавальна-камунікатыўная, эмацыйна-
кампенсаторная 
8.4 кансерватыўна-ахоўваючая, ліберальная, радыкальна-рэвалюцыйная, 
камерцыйная  
9. Канцэпцыі абслугоўвання карыстальнікаў: 
9.1 выхавання і самавыхавання, адукацыі і самаадукацыі, навучання і 
саманавучання, развіцця 
9.2 ідэялагічная; педагагічная (выхаваўчая); асветніцкая; сацыялізуючая; 
інфармацыйная 
9.3 светаўяўленчая, інфармацыйная, культурна-асветніцкая, адукацыйная, 
каштоўнасна-арыентацыйная 
9.4 кансерватыўна-ахоўваючая, ліберальная, радыкальна-рэвалюцыйная, 
камерцыйная  
9.5  пазнавальна-камунікатыўная, эмацыйна-кампенсаторная рэкрэацыйная, 
эстэтычная, рэфлексіўная. 
10. Прынцыпы абслугоўвання карыстальнікаў гэта: 
10.1 разуменне ролі бібліятэкі ў грамадстве і мэты бібліятэчнага 
абслугоўвання, 
10.2 ўмовы, палажэнні, якія вызначаюць патрабаванні да зместу, формы, 
арганізацыі і методыкі абслугоўвання карыстальнікаў 
10.3  шляхі і ўмовы рэалізацыі сацыяльна значных задач абслугоўвання 
карыстальнікаў 
10.4 спрыяльныя ўмовы і прыярытэтныя кірункі абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк 
10.5 адказнае даручэнне бібліятэцы як сацыяльнаму інстытуту ад грмадства,  
стратэгічная мэта бібліятэчнага абслугоўвання  
11. Сацыялізацыя гэта: (выберыце толькі прыкметы сацыялізацыі) 
15.1 cвядомая,мэтанакіраваная дзейнасць сацыяльных інстытутаў;  
15.2 ненаўмыснае, міжвольнае засваенне     сацыяльных  нормаў; 
15.3 увасабленне педагагічнай мадэлі, дасягненне пэўнага ідэала; 
15.4 асоба выступае, у асноўным, як аб’ект уздзеяння. 
15.5 адносна стыхійны, неарганізаваны ўплыў асяроддзя; 
15.6 асоба з’яўляецца актыўным суб’ектам. 
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Пытанні да самакантролю 
1. Прадмет і задачы вучэбнай дысцыпліны “Абслугоўванне  карыстальнікаў 
бібліятэк”, эвалюцыя яе праблематкі і тэрміналогіі. 
2. Сацыяльная роля, мэты і задачы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
3. Разуменне мэты і задач абслугоўвання карыстальнікаў на розных этапах 
развіцця грамадства. 
4. Канцэпцыі чытача і чытання і іх уплыў на абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк. 
5. Канцэпцыі біблятэчнага абслугоўвання, іх трансфармацыя на розных 
этапах развіцця бібліятэк. 
6. Навуковыя прынцыпы і сацыяльныя функцыі абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 
7. Абслугоўванне карыстальнікаў як сацыякультурная, педагагічная і 
камунікатыўная дзейнасць. 
8. Кніга і чытанне як фактары сацыялізацыі асобы. Роля бібліяткі ў 
сацыялізацыі асобы карыстальніка. 
9. Нарматыўна-праваое забеспячэнне абслугоўвання карыстальнікаў у 
рэспубліцы Беларусь. 
10. Вопыт вывучэння карыстальнікаў бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь. 
11. Вывучэнне карыстальнікаў  у краінах бліжнега і дальнега замежжа. 
12. Уплыў вынікаў даследавання на трансфармацыю падыходаў да 
абслугоўвання карыстальнікаў. 
13. Спецыфіка даследавання чытача і чытацкіх паводзін ва ўмовах сучаснай 
бібліятэкі. 
14. Метадалогія і методыка вывучэння карыстальнікаў бібліятэк. 
15. Узаемадзеянне бібліятэкара з карыстальнікам у працэсе абслугоўвання: 
псіхолага-педагагічныя аспекты. 
16. Прафесійныя і асобасныя патрабаванні да бібліятэкара аддзела 
абслугоўвання. 
17. Сістэма і структура абслугоўвання карыстальнікаў у бібліятэках рознага 
тыпу. 
18. Абслугоўванне карыстальнікаў у чытальных залах бібліятэкі. Сістэма 
чытальных залаў. 
19. Абслугоўванне карыстальнікаў на абанеменце. Віды абанементаў. 
20. Міжбібліятэчны абанемент і электронная дастаўка дакументаў. 
21. Рэсурсы бібліятэчнага абслугоўвання: агульная характарыстыка, 
узаемадезеянне і ўзаемаабумоўленасць. 
22. Чытацкі запыт як элемент бібліятэчнага абслугоўвання: віды, формы, 
асабліваі задавальнення. 
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23. Тэхналогія біблітэчнага абслугоўвання як сукупнасць пріёмаў і метадаў. 
Улікова-тэхналагічная дакументацыя абслугоўвання. 
24. Бібліятэчна-інфармацыйныя паслугі: асаблівасці і класіфікацыя. 
25. Фарміраванне бібліятэчнага асяроддзя як умова якаснага абслугоўвання. 
26. Вывучэннне эфектыўнасці тэхналагічных працэсаў абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 
27. Прыярытэтныя накірункі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
28. Абслугоўванне карысталльнікаў у дапамогу фарміраванню прававой 
культры насельніцтва. Публічныя цэнтры прававой інфармацыі. 
29. Бібліятэчнае абслугоўванне ў дапамогу бесперапыннай адукацыі 
карыстальнікаў. Самаадукацыя як форма бесперапыннай адукацыі. 
30. Абслугоўванне сацыяльна неабароненых карыстальнікаў і карстальнікаў з 
псіхічнымі і фізічнымі асабліасцямі. 
31. Фарміраванне культуры чытання і інфармацыйнай культры 
карыстальнікаў. 
32. Індывідуальнае абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк у сучасных 
сацыякультурных умовах. 
33. Бібліятэчныя зносіны і іх роля ў індывідуальным абслугоўванні. 
Псіхолага-педагагічныя аспекты індывідуальнага абслугоўвання. 
34. Масавае і групавое абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк: сацыяльна-
псіхалагічныя асновы. 
35. Формы нагляднага інфармавання і аўдыявізуальнай рэкламы дакументаў. 
36. Традыцыйныя і інавацыйныя формы групавога і масавага абслугоўвання: 
методыка распрацоўкі, этапы падрыхтоўкі і правядзення. 
37. Стан і тэндэнцыі развіцця чытання падрастаючага пакалення як прадмет 
даследавання ў Рэспубліцы Беларусь.  
38. Псіхолага-педагагічныя ўмовы пазітыўнага ўплыву бібліятэкі на дзіцячае 
чытанне. 
39. Улік узроставых асаблівасцей юных карыстальнікаў падчас 
індывідуальнага абслугоўвання. 
40. Чытацкае разіццё асобы і асаблівасці масавых форм абслугоўвання дзяцей 
і падлеткаў. 
41. Інавацыйныя формы масавай работы з дзецьмі, падлеткамі, юнакамі. 
42. Узаемадзеянне бібліятэкі з сям’ёй, школай, сацыяльнымі службамі і 
грамадскімі арганізацыямі ў працэсе абслугоўвання дзяцей і падлеткаў. 
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Пытанні да заліку па дысцыпліне 
“Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” 

1. Прадмет і задачы вучэбнай дысцыпліны “Абслугоўванне  
карыстальнікаў бібліятэк”, эвалюцыя яе праблематкі і тэрміналогіі. 

2. Сацыяльная роля, мэты і задачы абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк. 

3. Разуменне мэты і задач абслугоўвання карыстальнікаў на розных 
этапах развіцця грамадства. 

4. Канцэпцыі чытача і чытання і іх уплыў на абслугоўванне 
карыстальнікаў бібліятэк. 

5. Канцэпцыі біблятэчнага абслугоўвання, іх трансфармацыя на розных 
этапах развіцця бібліятэк. 

6. Навуковыя прынцыпы і сацыяльныя функцыі абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 

7. Абслугоўванне карыстальнікаў як сацыякультурная, педагагічная і 
камунікатыўная дзейнасць. 

8. Кніга і чытанне як фактары сацыялізацыі асобы. Роля бібліяткі ў 
сацыялізацыі асобы карыстальніка. 

9. Нарматыўна-праваое забеспячэнне абслугоўвання карыстальнікаў у 
рэспубліцы Беларусь. 

10. Вопыт вывучэння карыстальнікаў бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь. 
11. Вывучэнне карыстальнікаў  у краінах бліжнега і дальнега замежжа. 
12. Уплыў вынікаў даследавання на трансфармацыю падыходаў да 

абслугоўвання карыстальнікаў. 
13. Спецыфіка даследавання чытача і чытацкіх паводзін ва ўмовах 

сучаснай бібліятэкі. 
14. Метадалогія і методыка вывучэння карыстальнікаў бібліятэк. 
15. Узаемадзеянне бібліятэкара з карыстальнікам у працэсе 

абслугоўвання: псіхолага-педагагічныя аспекты. 
16. Прафесійныя і асобасныя патрабаванні да бібліятэкара аддзела 

абслугоўвання. 
17. Сістэма і структура абслугоўвання карыстальнікаў у бібліятэках 

рознага тыпу. 
18. Абслугоўванне карыстальнікаў у чытальных залах бібліятэкі. 

Сістэма чытальных залаў. 
19. Абслугоўванне карыстальнікаў на абанеменце. Віды абанементаў. 
20. Міжбібліятэчны абанемент і электронная дастаўка дакументаў. 
21. Рэсурсы бібліятэчнага абслугоўвання: агульная характарыстыка, 

узаемадезеянне і ўзаемаабумоўленасць. 
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Пытаннні да экзамену па дысцыпліне  
“Абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк” 

1. Прадмет і задачы вучэбнай дысцыпліны “Абслугоўванне  карыстальнікаў 
бібліятэк”, эвалюцыя яе праблематкі і тэрміналогіі. 
2. Сацыяльная роля, мэты і задачы абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
3. Разуменне мэты і задач абслугоўвання карыстальнікаў на розных этапах 
развіцця грамадства. 
4. Канцэпцыі чытача і чытання і іх уплыў на абслугоўванне карыстальнікаў 
бібліятэк. 
5. Канцэпцыі біблятэчнага абслугоўвання, іх трансфармацыя на розных 
этапах развіцця бібліятэк. 
6. Навуковыя прынцыпы і сацыяльныя функцыі абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 
7. Абслугоўванне карыстальнікаў як сацыякультурная, педагагічная і 
камунікатыўная дзейнасць. 
8. Кніга і чытанне як фактары сацыялізацыі асобы. Роля бібліяткі ў 
сацыялізацыі асобы карыстальніка. 
9. Нарматыўна-праваое забеспячэнне абслугоўвання карыстальнікаў у 
рэспубліцы Беларусь. 
10. Вопыт вывучэння карыстальнікаў бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь. 
11. Вывучэнне карыстальнікаў  у краінах бліжнега і дальнега замежжа. 
12. Уплыў вынікаў даследавання на трансфармацыю падыходаў да 
абслугоўвання карыстальнікаў. 
13. Спецыфіка даследавання чытача і чытацкіх паводзін ва ўмовах сучаснай 
бібліятэкі. 
14. Метадалогія і методыка вывучэння карыстальнікаў бібліятэк. 
15. Узаемадзеянне бібліятэкара з карыстальнікам у працэсе абслугоўвання: 
псіхолага-педагагічныя аспекты. 
16. Прафесійныя і асобасныя патрабаванні да бібліятэкара аддзела 
абслугоўвання. 
17. Сістэма і структура абслугоўвання карыстальнікаў у бібліятэках рознага 
тыпу. 
18. Абслугоўванне карыстальнікаў у чытальных залах бібліятэкі. Сістэма 
чытальных залаў. 
19. Абслугоўванне карыстальнікаў на абанеменце. Віды абанементаў. 
20. Міжбібліятэчны абанемент і электронная дастаўка дакументаў. 
21. Рэсурсы бібліятэчнага абслугоўвання: агульная характарыстыка, 
узаемадезеянне і ўзаемаабумоўленасць. 
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22. Чытацкі запыт як элемент бібліятэчнага абслугоўвання: віды, формы, 
асабліваі задавальнення. 
23. Тэхналогія біблітэчнага абслугоўвання як сукупнасць пріёмаў і метадаў. 
Улікова-тэхналагічная дакументацыя абслугоўвання. 
24. Бібліятэчна-інфармацыйныя паслугі: асаблівасці і класіфікацыя. 
25. Фарміраванне бібліятэчнага асяроддзя як умова якаснага абслугоўвання. 
26. Вывучэннне эфектыўнасці тэхналагічных працэсаў абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк. 
27. Прыярытэтныя накірункі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк. 
28. Абслугоўванне карысталльнікаў у дапамогу фарміраванню прававой 
культры насельніцтва. Публічныя цэнтры прававой інфармацыі. 
29. Бібліятэчнае абслугоўванне ў дапамогу бесперапыннай адукацыі 
карыстальнікаў. Самаадукацыя як форма бесперапыннай адукацыі. 
30. Абслугоўванне сацыяльна неабароненых карыстальнікаў і карстальнікаў з 
псіхічнымі і фізічнымі асабліасцямі. 
31. Фарміраванне культуры чытання і інфармацыйнай культры 
карыстальнікаў. 
32. Індывідуальнае абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк у сучасных 
сацыякультурных умовах. 
33. Бібліятэчныя зносіны і іх роля ў індывідуальным абслугоўванні. 
Псіхолага-педагагічныя аспекты індывідуальнага абслугоўвання. 
34. Масавае і групавое абслугоўванне карыстальнікаў бібліятэк: сацыяльна-
псіхалагічныя асновы. 
35. Формы нагляднага інфармавання і аўдыявізуальнай рэкламы дакументаў. 
36. Традыцыйныя і інавацыйныя формы групавога і масавага абслугоўвання: 
методыка распрацоўкі, этапы падрыхтоўкі і правядзення. 
37. Стан і тэндэнцыі развіцця чытання падрастаючага пакалення як прадмет 
даследавання ў Рэспубліцы Беларусь.  
38. Псіхолага-педагагічныя ўмовы пазітыўнага ўплыву бібліятэкі на дзіцячае 
чытанне. 
39. Улік узроставых асаблівасцей юных карыстальнікаў падчас 
індывідуальнага абслугоўвання. 
40. Чытацкае разіццё асобы і асаблівасці масавых форм абслугоўвання дзяцей 
і падлеткаў. 
41. Інавацыйныя формы масавай работы з дзецьмі, падлеткамі, юнакамі. 
42. Узаемадзеянне бібліятэкі з сям’ёй, школай, сацыяльнымі службамі і 
грамадскімі арганізацыямі ў працэсе абслугоўвання дзяцей і падлеткаў. 
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ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА 

ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

№ 

п/п 

Назвы раздзелаў і тэм Колькасць гадзін 

Усяго Лекц. Сем. Пр.  Лаб. 

1. Уводзіны. Прадмет і задачы 
курса, метадычныя  асновы 
вывучэння. 

1 1 - - - 

Раздзел 1. Тэарэтыка-метадалагічныя і нарматыўна-прававыя 
асновы  

абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк 
2. Эвалюцыя ўяўленняў аб сутнасці, 

сацыяльнай ролі, мэтах і задачах 
абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк. 

2 2 - - - 

3. Канцэптуальныя падыходы да 
абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк. Прынцыпы 
абслугоўвання 

4 2 2 - - 

4. Абслугоўваннне карыстальнікаў 
як сацыякультурная, педагагічная 
і камунікатыўная дзейнасць 

4 2 - 2 - 

5. Нарматыўна-прававое 
забеспячэнне абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк у 
Рэспубліцы Беларусь. 

1 1 - - - 

 
Раздзел 2. Вывучэнне карыстальніка бібліятэкі як суб’екта 

абслугоўвання 
 

6. Вопыт вывучэння карыстальнікаў 
бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь і 
іншых краінах. 

6 2 - 2 2 

7. Арганізацыя і методыка 
вывучэння чытання і чытацкіх 
паводзін у бібліятэках рознага 
тыпу 

8 2 - 4 2 
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8. Уплыў вынікаў даследаванняў на 
трансфармацыю падыходаў да 
абслугоўвання карыстальнікаў 

6 2 -- 2 2 

9. Уплыў вынікаў даследаванняў на 
прафесійную свядомасць і 
прафесійныя паводзіны 
бібліятэкараў. 

8 2 2 2 2 

 
Раздзел 3. Сістэма, структура і тэхналогія абслугоўвання 

карыстальнікаў бібліятэк 
 

10. 

 

Сістэма і структура 
абслугоўвання карыстальнікаў у 
бібліятэках рознага тыпу  

4 2 - - 2 

11 Рэсурсы і тэхналогія 
абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк. 

4 2 - 2 - 

12 Бібліятэчна-інфармацыйныя 
паслугі: асаблівасці, 
класіфікацыя, шляхі інавацыйнага 
развіцця. 

4 2 - 2 - 

13 Фарміраванне бібліятэчнага 
асяроддзя як умовы якаснага 
абслугоўвання 

3 1 - - 2 

14 Вывучэнне эфектыўнасці 
тэхналагічных працэсаў 
абслугоўвання карыстальнікаў 
бібліятэк 

6 2 2 2 - 

 
Раздзел 4. Прыярытэтныя накірункі, формы і метады і 

абслугоўвання карыстальнікаў. 
 

15 Эвалюцыя ўяўленняў аб 
прыярытэтных накірунках 
абслугоўвання 

2 2 - - - 

16 Фарміраванне культуры чытання і 
інфармацыйнай культуры 
карыстальнікаў 

4 2 - 2 - 
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17 Індывідуальнае абслугоўванне 
карыстальнікаў бібліятэк у 
сучасных сацыякультурных 
умовах. 

6 2 - 2 2 

18 Масавае і групавое абслугоўванне 
карыстальнікаў бібліятэк. 

12 4 - 6 2 

19 Віртуальнае абслугоўванне ва 
ўмовах інфарматызацыі 
грамадства 

5 1 2 - 2 

 
Раздзел 5. Асаблівасці бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей, 

падлеткаў, юнацтва. 
20 Стан і тэндэнцыі развіцця 

чытання падрастаючага 
пакалення як прадмет 
даследавання ў Рэспубліцы  
Беларусь 

8 2 - 4 2 

21 Псіхолага-педагагічныя ўмовы 
пазітыўнага ўплыву бібліятэкі на 
дзіцячае чытанне 

4 2 - 2 - 

22 Улік узроставых асаблівасцей 
юных карыстальнікаў падчас 
індывідуальнага абслугоўвання 

4 2 - 2 - 

23 Трансфармацыя форм групавога і 
франтальнага абслугоўвання з 
улікам сацыяльна-псіхалагічных і 
ўзроставых асаблівасцей юных 
карыстальнікаў 

6 2 - 2 2 

24 Узаемадзеянне бібліятэкі з 
сям’ёй, школай, сацыяльнымі 
службамі і грамадскімі 
арганізацыямі ў працэсе 
абслугоўвання дзяцей і падлеткаў 

6 2 2 - 2 

Усяго гадзін 120 48 10 38 24 
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