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К числу важнейших научных направлений кафедры библио-
тековедения и библиографии отнесены научно-методические 
рекомендации и теоретико-методологические обобщения по 
следующим направлениям библиотечно-информационной дея-
тельности: приоритетные направления библиотечно-информа-
ционной деятельности библиотек РД; развитие образователь-
ной деятельности библиотек как центров диалога культур на-
родов РФ; повышение роли библиотек в системе поликультур-
ного образования. 
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КАТАЛАГІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ: АСАБЛІВАСЦІ 

СТРУКТУРЫ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ 
 
Пры падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы кадраў бібліятэчна-ін-

фармацыйнай сферы на ўсіх этапах адной з дысцыплін біблія-
тэказнаўчага цыкла з’яўляецца курс «Каталагізацыя дакумен-
таў», які, у адпаведнасці з адукацыйным стартартам, адносіцца 
да блоку спецыяльных дысцыплін. Да назвы дадзенай дысцып-
ліны навукоўцы ставяцца неадназначна. Аб гэтым сведчыць 
тое, што на працягу свайго існавання курс неаднаразова мяняў 
яе. Найбольш шырокавядомымі назвамі з’яўляюцца «Біблія-
тэчныя каталогі», «Бібліятэчныя фонды і бібліятэчныя катало-
гі». Дадзеныя дысцыпліны непасрэдна звязаны паміж сабой, 
таму што эфектыўнасць выкарыстання бібліятэчных фондаў і 
задавальненне запытаў карыстальнікаў інфармацыі залежыць 
ад якаснага стану бібліятэчных каталогаў, кваліфікацыі супра-
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цоўнікаў бібліятэк і ўзроўню бібліятэчна-бібліяграфічнай па-
дрыхтоўкі карыстальнікаў інфармацыі. Гэта сведчыць аб тым, 
што бібліятэчныя каталогі з’яўляюцца асноўнымі носьбітамі 
інфармацыі ў бібліятэках.  

 Падрыхтоўка спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адука-
цыяй у бібліятэчных тэхнікумах і каледжах ажыццяўляецца з 
дапамогай інтэграванага курса «Бібліятэчныя фонды і катало-
гі». Аб структуры курса і яго змястоўным напаўненні даклад-
нае ўяўленне мы можам атрымаць пры азнаямленні з падручні-
кам К. Л. Варанько [3], а ў Рэспубліцы Беларусь з праграмы і 
зборніка тэкстаў лекцый для навучэнцаў Магілёўскага біблія-
тэчнга каледжа імя А. С. Пушкіна «Арганізацыя бібліятэчных 
фондаў і каталогаў» [1]. У сярэдніх спецыяльных установах назва 
гэтага курса захоўваецца і цяпер. 

У Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацт-
ваў дадзеная дысцыпліна першапачаткова мела назву «Біблія-
тэчныя каталогі» і выкладалася са стварэння бібліятэчнага фа-
культэта і да пачатку дзевяностых гадоў ХХ стагоддзя. У гэ-
тым курсе ажыццяўлялася вывучэнне тэхналагічных працэсаў 
апрацоўкі дакументаў (фарміраванне бібліяграфічнага апісан-
ня, сістэматызацыя, прадметызацыя дакументаў) і арганізацыя 
бібліятэчных каталогаў.  

У канцы васьмідзясятых – пачатку дзевяностых гадоў 
ХХ стагоддзя пачалася дыскусія сярод спецыялістаў – тэарэты-
каў бібліятэказнаўцаў і бібліёграфаў аб перспектывах выкла-
дання курса, аб яго рэарганізацыі (Л. У. Сазонава, Г. І. Чыжко-
ва) [7], далучэння бібліятэчных каталогаў да інтэграванага кур-
са «Библиографическое описание документа в библиотеке» 
(А. П. Коршунаў) [5], змене назвы курса, яго напаўненні 
(В. П. Палянаў [6], Ю. М. Сталяроў [9]) і інш. Усё гэта знайшло 
адбітак у тыпавых і вучэбных планах факультэта інфармацый-
на-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта культуры і мастацтваў. Курс «Бібліятэчныя каталогі» 
быў перайменаваны ў «Аналітыка-сінтэтычную апрацоўку да-
кументаў». У змест дысцыпліны былі ўнесены адпаведныя зме-
ны і дапаўненні. Яна ўключала наступныя раздзелы: бібліягра-
фічнае апісанне, сістэматызацыю, прадметызацыю дакументаў, 
арганізацыю, вядзенне і рэдагаванне каталогаў. Але прааналі-
заваўшы гэтыя дзве назвы і іх напаўненне з пункту гледжання 
бібліятэчных працэсаў, прыйшлі да высновы, што апошняя не 
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адпавядае структуры курса. Курс «Бібліятэчныя каталогі» 
ўключае тэхналагічныя працэсы апрацоўкі дакументаў і аргані-
зацыі каталогаў, а вынікам «Аналітыка-сінтэтычнай апрацоўкі 
дакументаў» з’яўляецца перапрацаваная інфармацыя, якая мо-
жа выкарыстоўвацца ў розных відах: каталожных і анатаваных 
картках, рэфератыўных часопісах, рэфератыўных зборніках, 
экспрэс-інфармацыі і інш. Асноўнымі працэсамі аналітыка-сін-
тэтычнай апрацоўкі дакументаў з’яўляюцца: бібліяграфічнае 
апісанне дакументаў, індэксаванне (сістэматызацыя і прадме-
тызацыя), анатаванне і рэферыраванне дакументаў. Прааналіза-
ваўшы гэтыя назвы і ўлічыўшы змены, якія адбыліся ў галіне 
каталагізацыі дакументаў у бібліятэках, прыйшлі да высновы, 
што неправамерна так называць комплексную дысцыпліну, 
якая вывучае не толькі тэхналагічныя працэсы, але і арганіза-
цыю, вядзенне і выкарыстанне бібліятэчных каталогаў. 

Паняцце «Аналітыка-сінтэтычная апрацоўка дакументаў», з 
аднаго боку, шырэйшае, таму што яно, акрамя асноўных тэхна-
лагічных працэсаў уключае яшчэ анатаванне і рэферыраванне 
дакументаў. З другога боку, яно не прадугледжвае працэсаў, 
звязаных з арганізацыяй бібліятэчных каталогаў. 

Зыходзячы з гэтага, было вырашана назваць курс «Каталагі-
зацыя дакументаў», які найбольш адпавядае патрабаванням яго 
структуры. У СТБ ГОСТ 7.76-2004 «Камплектаванне фонда да-
кументаў. Бібліяграфаванне. Каталагізацыя. Тэрміны і азначэн-
ні» тэрмін «каталагізацыя дакументаў» разглядаецца як «сукуп-
насць працэсаў, якія забяспечваюць стварэнне і функцыянаван-
не бібліятэчных каталогаў» [8]. У тэрміналагічным слоўніку 
«Библиотечное дело. Термины и определения» больш поўна 
раскрыта гэтае паняцце: у ім падкрэсліваецца, што «Каталоги-
зация – совокупность процессов, обеспечивающих создание и 
функционирование библиотечных каталогов. Включает форми-
рование библиографической записи (составление библиогра-
фического описания, систематизацию, предметизацию), ввод 
данных в автоматизированную библиотечную систему (или ти-
ражирование каталожных карточек), работу с каталогами, ор-
ганизацию, ведение, редактирование библиотечных каталогов 
в различных формах, а также управление системой каталогов и 
технологическими процессами каталогизации» [2, с. 28]. 

Такім чынам, аналіз тэрміна «каталагізацыя дакументаў», 
прыведзенага ў СТБ ГОСТ 7.76-2004 і ў тэрміналагічным слоў-
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ніку, адпавядаюць прызначэнню як традыцыйнай, так і машы-
начытальнай каталагізацыі. 

Курс «Каталагізацыя дакументаў» у пэўныя перыяды для па-
глыблення ведаў студэнтаў з улікам іх спецыялізацый дапаў-
няўся наступнымі дысцыплінамі: «Сістэматызацыя дзіцячай лі-
таратуры», «Сучасныя праблемы каталагізацыі», «Сістэматыза-
цыя тэхнічнай літаратуры па УДК», «Індэксаванне літаратуры 
па УДК», «Сістэматызацыя мастацкай літаратуры». 

На факультэце дадатковай адукацыі Беларускага дзяржаўна-
га ўніверсітэта культуры і мастацтваў выкладаецца курс «Ана-
літыка-сінтэтычная апрацоўка дакументаў». У адпаведнасці з 
патрабаваннямі часу ён дапаўняецца дысцыплінай «Электрон-
ная каталагізацыя». Нам ўяўляецца, што на сучасным этапе гэ-
та прымальны варыянт для падрыхтоўкі спецыялістаў біблія-
тэчна-інфармацыйнай сферы з вышэйшай адукацыяй. 

Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій пры вы-
кладанні курса «Каталагізацыя дакументаў», яго інфармацый-
нае і метадычнае забеспячэнне садзейнічаюць засваенню сту-
дэнтамі тэарэтычных і практычных ведаў у апрацоўцы інфар-
мацыйных рэсурсаў і фарміраванні традыцыйных і машыначы-
тальных інфармацыйна-пошукавых сістэм. 

Для ўдасканалення падрыхтоўкі студэнтаў па курсе «Катала-
гізацыя дакументаў» мэтазгодна: 

–  вывучэнне курса «Каталагізацыя дакументаў» дапоўніць 
вучэбнай дысцыплінай «Электронная каталагізацыя»; 

–  у групах студэнтаў, якія маюць сярэднюю спецыяльную 
адукацыю больш увагі надаваць вывучэнню класіфікацыйных 
інфармацыйна-пошукавых моў (УДК і ДРНТІ); 

–  укараняць інавацыйныя формы і метады навучання; па-
вышаць вучэбную матывацыю і фарміраванне ў студэнтаў 
уменняў і навыкаў выкарыстання сучасных тэхналогій апра-
цоўкі дакументаў. 
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КІРАВАННЕ АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСАМ: 

СІСТЭМНА-ДЗЕЙСНЫ ПАДЫХОД 
Перспектывы развіцця бібліятэчнай адукацыі вызначаюцца 

прынцыпова новымі задачамі, якія стаяць перад цывілізацыяй і 
грамадзянскім грамадствам ХХІ стагоддзя: пошук прынцыпова 
новых крыніц энергіі, адаптацыя да экалагічных крызісаў, вы-
хаванне і самавыхаванне асобы на ўсіх этапах жыццёвага шляху, 
ранняе развіццё прафесіяналізму і прафесіянальнай мабільнасці.  

Трансляцыя і аднаўленне духоўнай спадчыны педагагічнай 
сферы арганічна дапаўняецца інавацыйным складнікам. У пе-
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