
Майстэрня!■
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
культуры і мастацтваў вылучаецца з шэрага бібліятэк 
ВНУ тым, што абслугоўвае яна патрэбы не звычайна- 
га студэнта, а будучага прафесіянала-бібліятэкара. Пра 
асаблівасці працы гэтай незвычайнай бібліятэкі нам 
расказала яе дырэктар Аксана Валодзіна. 
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—  У ніверсіт эт  культ уры  і 
м аст ацт ваў аж ыццяўляе пад- 
ры хт оўку спецы яліст аў-бі- 
бліят экараў, т ам у б ібліят эку  
гэт ай ВНУ можна н азваць  "бі- 
бліят экай для б ібл іят экараў". 
У чым, А ксана  Бары саўна, аса- 
блівасц і д зейн асц і т акой біблі- 
ят экі?

— У нашай бібліятэцы сту- 
дэнты розных курсаў штогод 
праходзяць практыку, тут яны 
пацвярджаюць тэарэтычныя 
веды, атрыманыя ў ходзе на- 
вучання, а таксама набыва- 
юць уменні і навыкі, якія ім 
будуць неабходныя ў будучай 
прафесійнай дзейнасці." Яны 
навучаюцца амаль усім тэх- 
налогіям. Наша бібліятэка не 
толькі імкнецца падтрымліваць 
традыцыйныя формы працы, 
але і актыўна ўкараняе новыя 
напрацоўкі для таго, каб сту- 
дэнты маглі навучыцца праца- 
ваць з найноўшымі тэхналогія- 
мі ў галіне збору, захоўвання, 
перадачы інфармацыі. Гэта 
перш за ўсё праца з рэсурсамі 
аддаленага доступу іншых бі- 
бліятэк, праца з Інтэрнетам, з 
навуковымі рэсурсамі буйней- 
шых электронных выдавецтваў 
свету.

—  Якія ўм овы  павінн ы  вы кон- 
вацца для таго, каб  бібліят эка  
ст ала для ст удэнт аў ф акуль- 
т эт адакум ент на-інф арм ацы й-  
ны х кам унікацы й сапраўднай  
лабарат оры яй праф есійнага  
майст эрст ва?

— Па-першае, разнастай- 
насць і дастатковы склад ма- 
тэрыяльнай базы. Менавіта ад 
яе залежыць тое, як бібліятэка 
пазіцыянуе сябе ў прафесійнай 
сферы. Па-другое, адпавед- 
насць кампетэнтнасці штату 
бібліятэкі ўзроўню сучаснай 
бібліятэчнай навукі і практыкі. 
А гэты ўзровень дастаткова вы- 
сокі: бібліятэчная навука абапі- 
раецца не толькі на свае напра- 
цоўкі, але і на міжнародны во- 
пыт. Па-трэдяе, пастаяннае ўз- 
багачэнне фондаў новымі даку- 
ментамі, рэсурсамі. Выкананне 
гэтых умоў дазваляе бібліятэцы 
быць не толькі сховішчам, але 
і лабараторыяй прафесійнага 
майстэрства.

—  Сучасны ст удэнт  ун івер-  
сіт эт а культ уры  і м аст ацт ваў  
пры ходзіць у  б ібл іят эку т олькі 
па вучэбную  л іт а р а т ур у ?  Ці 
запат рабаваная  ў  ст удэнт аў  
беларуская м аст ацкая літ ара- 
т у р а ?

— Існуе патрэба і ў мастац- 
кай літаратуры. Беларуская 
літаратура ўваходзіць у пра- 
граму вывучэння па некаторых 
дысцыплінах. Таму яна кары- 
стаецца попытам. I ў гэтым 
працэсе больш важную ролю 
адыгрывае цеснае супрацоўні- 
цтва бібліятэкі з кафедрай бе-

ларускай філалогіі і сучаснай 
літаратуры нашага універсітэ- 
та. Гэта перш за ўсё класіка, 
якая ўключаецца ў спісы для 
вывучэння. 3 задавальнен- 
нем студэнты звяртаюцца і да 
твораў сучасных беларускіх 
пісьменнікаў, пра якія яны да- 
ведваюцца са старонак бела- 
рускай літаратурнай перыёды- 
кі (мы выпісваем увесь спектр 
літаратурных перыядычных 
выданняў і стараемся папуля- 
рызаваць іх сярод нашых сту- 
дэнтаў) і на шматлікіх літара- 
турных мерапрыемствах, што 
праводзіць наша бібліятэка. 
Не магу пахваліцца тым, што 
мы набываем усе навінкі бела- 
рускай літаратуры (спецыфіка 
ВНУ іншая), але па магчымасці 
стараемся папаўняць фонды і 
беларускімі кніжнымі навінка- 
мі, што адпавядаюць пэўным 
крытэрыям: станоўчыя водгукі 
крытыкаў, наяўнасць твора ў 
вучэбнай праграме. Такой лі- 
таратурай мы забяспечваем не 
толькі нашых чытачоў, але і пе
редаём частку кніжных фондаў 
у бібліятэкі інтэрнатаў, каб сту
дэнты ў любы час маглі іх чы- 
таць. Адным з аспектаў дзейна- 
сці нашай бібліятэкі з'яўляецца 
папулярызацыя беларускай 
мовы і літаратуры. Прыкладам 
працы ў гэтым накірунку можа 
служыць акцыя, што прайшла 
ў 2007 годзе, дзякуючы бела- 
рускім выдавецтвам. Невялікая 
бібліятэчка (каля 800 асобнікаў) 
кніг сучасных беларускіх аўта- 
раў была перададзена ў дар 
Нацыянальнай дзіцячай біблі- 
ятэцы Арменіі. Справа ў тым, 
што прадстаўнікі беларускай 
дыяспары Арменіі сёння адчу- 
ваюць недахоп кніг на роднай 
мове, і іх дзеці не маюць маг- 
чымасці вывучаць беларускую 
мову і знаёміцца з сучаснай 
літаратурай Беларусі. Існаван- 
не такой бібліятэчкі ў Арменіі 
дасць магчымасць нашым су- 
айчыннікам прачытаць новыя 
кнігі беларускіх аўтараў.

—  Б ібліят экі кра іны  сёння  
акт ы ўна рэа лізо ўва ю ц ь  ш мат  
п р а ек т а ў  у  р о зн ы х  кірунках...

— Праектная дзейнасць 
— важны аспект працы і на
шай бібліятэкі, бо гэта дазва
ляе вырашыць шмат актуаль
ных пытанняў за непрацяглы 
прамежак часу. Задумак у нас 
шмат: і рэалізаваных, і тых, 
што яшчэ рэалізоўваюцца, і за- 
планаваных. 3 тых, якія зараз

рэалізуюцца, магу адзначыць 
праект Т еаграф ія традыцый- 
нага абрадавага фальклору бе- 
ларусаў у кантэксце сусветнай 
культурнай спадчыны". На яго 
рэалізацыю мы атрымалі грант 
Пасольскага фонду 3LLIA па 
захаванні культурнай спадчы
ны (ён фінансуе многія нацы- 
янальныя праграмы ў розных 
краінах свету). Праца ў гэтым 
накірунку доўжыцца ўжо тры 
гады. Праект блізіцца да за- 
вяршэння, і ў хуткім часе яго 
вынікі будуць шырока прад- 
стаўлены публіцы. Студэнты і 
выкладчыкі нашага універсітэ- 
та складаюць невялікі банк да- 
дзеных нематэрыяльнай спад
чыны Беларусі: падарожніча- 
юць па розных кутках краіны, 
дзе робяць аўдыё- і відэазапісы 
традыцыйных беларускіх аб- 
радавых песень, танцаў, фатаг- 
рафуюць абрадавыя месцы і 
прадметы, Гэты працэс супра- 
ваджаецца і аналізам спадчы
ны, што дазваляе прасачыць 
механізм фарміравання нацы
янальнай культуры.

У ліку апошніх невялікіх пра- 
ектаў можна назваць выданне 
кніг, прысвечаных рашэнню 
актуальных праблем і з нагоды 
юбілейных дат. 2010 год аб'яў- 
лены ЮНЕСКА годам вялікага 
польскага кампазітара Фрэдэ- 
рыка Шапэна. 3 гэтай нагоды 
наша бібліятэка вырашыла пад- 
рыхтаваць выданне, прымерка- 
ванае да юбілею кампазітара, 
— біябібліяграфічны ўказальнік 
усёй літаратуры пра Ф. Ш апэ
на і яго творчасць, што знахо- 
дзіцца ў фондах самых буйных 
бібліятэк горада Мінска. Такое 
выданне можа быць карысным 
і бібліятэкарам, і карыстальні- 
кам бібліятэк, і музыкантам, і 
спецыялістам.

Не магу не адзначыць яшчэ 
адзін вельмі карысны для на
шых студэнтаў і бібліятэкараў 
праект па выданні серыі кніг 
"Прафесіяналам бібліятэчнай 
справы", які мы рэалізоўваем 
разам з выдавецтвам "Новое 
знание". Мы ўжо выдалі пяць 
кніг, прысвечаных актуальным 
пытанням бібліятэчнай справы. 
Дарэчы, гэта серыя кніг у ве- 
расні 2009 года стала перамож- 
цам першага расійскага між- 
рэгіянальнага конкурсу "Уни
верситетская книга — Золотое 
кольцо" ў намінацыі "Лепшы 
выдавецкі праект". Конк^фс 
быў арганізаваны выдавецкім

домам "Университетская кни
га" і Міжнароднай акадэміяй 
бізнесу і новых тэхналогій, пры 
падтрымцы Федэральнага аген- 
цтва друку і масавых камуніка- 
цый і Федэральнага агенцтва 
адукацыі Расійскай Федэрацыі.

Ужо некалькі год мы рыхту- 
ем і праводзім мерапрыемствы 
ў галіне нефармальнай гірафе- 
сійнай дадатковай адукацыі. 
Адным з такіх мерапрыемстваў 
стаў праект "Міжнародная 
школа дырэктараў бібліятэк: 
мастацтва рэзультатыўнага кі- 
равання сучаснай бібліятэкай". 
Ён праводзіцца сумесна з Бела
рускай бібліятэчнай асацыяцы- 
яй, а ў гэтым годзе мы будзем 
супрацоўнічаць яшчэ і з біблі- 
ятэкай Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. У якасці "трэ- 
нераў" запрашаюцца буйныя 
спецыялісты з Расіі, Украіны, 
Германіі, ЗША і інш. Тэматы- 
ка заняткаў штогод змяняецца 
адпаведна ўзроўню спецыя- 
лістаў. У гэтым годзе працу 
школы плануем прысвяціць 
праектнай дзейнасці бібліятэк. 
Трэба адзначыць, што у межах 
праекта праводзяцца адкрытыя 
публічныя лекцыі вядучых спе- 
цыялістаў і вучоных у галіне 
бібліятэчтіай справы д*л сту- 
дэнтаў, Еыкладчыкаў універсі- 
тэта і бібліятэкараў рэспублі- 
кі. Рэалізацыя гэтага праекта 
будзе працягвацца не толькі ў 
межах Беларусь Мы ўжо маем 
заяўкі ад бібліятэк іншых кра- 
ін: Расіі, Украіны, Казахстана, 
Грузіі, Арменіі, таму ў наступ- 
ным годзе плануем правесці 
школу дырэктараў бібліятэк 
краін СНД.

—  Н апэўяа , і самім супра- 
цоўнікам  б ібліят экі даводзіцца  
ўвесь  час вучы цца, "т рымаць  
м арку", каб  бы ць для  ст удэн- 
т а ў  пры кладам  паспяховай  
праф есійнай  дзейнасці?

— Калектыў нашай біблі- 
ятэкі актыўна ўдзельнічае ў 
бібліятэчных канферэнцыях, 
праходзіць стажыроўкі за мя- 
жой (штогод Бібліятэчная аса- 
цыяцыя Беларусі арганізоўвае 
прафесійны тур па бібліятэках 
Еўропы). Нашы супрацоўнікі 
становяцца больш адукава- 
нымі, у выніку ў спрыяльным 
становішчы аказваецца і наш 
чытач, і адпаведна, будучы бі- 
бліятэкар-спецыяліст.

Гутарыла 
Марына ВЕСЯЛУХА
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