
ка выступленні дакладчыкаў і тых. хто іх 
дапаўняў, гпшяць адзнакі за адказы.

Ссшнары павінны праводзііша пасля таго, 
як былі прачытаны адйаведныя лсклыі, ыа якіх 
стуаэнты пазнаёміпіся з розйымі гістарычнымі 
кдншпцыямі разгшшаемай тэмы. Такая м^тоды- 
ка патрабуе больш дасканалай арганізацыйнай 
і метадычнай падрыхтоўкі выклаачыка да занят- 
каў. Патрэбна дэталёва распраііаваць план, у 
вкім на кожнае асноўнас пытанне павінна бьшь 
5-6 уджкладняючых; падрыхтаваць спісы 
асноўшй і дадатковай літаратуры; распраца- 
вайь тэматыку рэфсратаў і дакладаў і нават 
мейь невялічкі сцэнарый правядзення семійара.

Ролю выкдапчык.а ў такім выпадку можна 
параўшшь з дзейнасцю рэжысёра. Абавязкова 
ўступнас слова выкладчыка, у якім ён акрэс- 
лівае асноўныя зааачы тэмы ссмінара, размяр- 
коўвае ўсе пытанні па падфупах, вядзе лыялогі 
з кіраўніхамі груп, якія самастойны ў выбары і 
размеркаванні пытанняў паміж студэнтамі 
сваёй падгрупы. У заключэнне выклалчык пад- 
водзійь вышкі і выстаўляе адзнакі за рэцэнзіі.

Звычайна ва семінар выносішіа чатьфы 
пытанні. У час правядзення ссмінарскіх занят- 
каў кожная палірупа булзс выконваііь усс чаты- 
ры функныі. Гэты метад дазваляс за аязін се- 
мінар пракантрадяваць всды ыайбольшай 
колькасці стуаэнтаў, таму што ў кожнай пад- 
фупс звычайна ўдзсльгачаюйь у выступлениях 
па 3-5 студэнтаў. Выкарыстоўваючы гэты метад, 
мы маем магчымасиь разгледзець розныя кан- 
йэпіші. пункты іледжання па той ці іншай гаме, 
стуаэнты маюць магчымасиь самі паставійь пы- 
танні і адшукацьапказы наіх .іне варта баяииа. 
калі многія складаныя пытанні не атрымаюць 
вырашэння на шным семінары, да іх неабходна 
будзе вяртаииа пры вывучэнні наступных тэм.

Еыхаваўчгя роля гэтага мстаду заключаецца 
ў тым, што сн садзейнічае набыццю стувэнтамі 
нсабходных навыкаў для фарміравання ўлас на
га бачання гістарычных падзей і культуры 
дыскусіі, дас шыроия магчымасці для творчай 
думкі і попіуку доказаў, самастоннасш мыслсн- 
ня. выпрацоўкі ўмення карэктна весйі палеміку 
з апанентамі.

Каганаў А.Б., 
канд.псдлавук, 

дапэнт

ВОПЫГ ВЫКАРЫСТАННЯ 
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ ГУЛЬНЯЎ 

У СІСТЭМЕ ПРАФЕаЙНАЙ 
ПАДРЫХТОЎКІБІБЛІЯТЭКАРАЎ

Дынаміка cvnacHara грамааска-эканамічнага 
жыцця актуалізус праблемы дасканаласці форм 
і метадаў работы бібліятэкараў з чытачамі.

Напружанаснь інтэлектуальнага жыцця, 
накіраванага на "выживание", якая спалучаяша 
з падзеннем цікавасці да чытання, дыктуе нсаб- 
ходаасць выкарыстання актыўных метадаў у 
працы з чытачамі і ў падрыхтоўцы бібліятэ- 
караў-практыкаў. Адным з такіх метадаў 
з'яўляюцца інтэлектуальныя іульні.

У 1991/1992 навучалыіым годзе намі пры 
ўдзеле лідэра міжнароднага клуба "Што? Дзе? 
Калі?" Б.Бурды ў г.Мінску былі праведзены 
практычныя семінары па інтэлектуальных гуль- 
нях. У іх прымалі ўдзел бібліятэкары Барысава, 
Стоўбцаў, Дзяржынска, Маладзечна, а таксама 
ступэнты Мінскага інстытута культуры.

Напачатку Б.Бурда паведаміў аб 
распрайоўках і інтэлектуальных гульнях, якімі 
ён непасрэдна займаешш. Потым былі праведзе
ны ўзорныя гульні, удзельнікамі якіх сталі ўсе 
прысутныя.

Было праведзена каля 10 гульняў, некато- 
рыя з якіх былі ўжо знаёмы: "Што? Дзе? Калі?”, 
"Брэйн-рынг", "Валей-бол" і іншыя, а таксама і 
некалькі новых: "Аўкцыён", "Інтэлектуальнае 
лато", "Ці ўсё, ш шчога” і іншыя. Удзельшчалі 
ўсс, і кохны імкнуўся праявіць сябе і правсрыць 
свас веды.

Праведзенае пасля гульні апытанне 
ўдзелыгікаў засведчыла тое, што бібліятэкары 
макшь намер выкарыстаць набытыя веды ў свасй 
практычнай дзейнасці. Больш таго, трое 
ўдзсльнікаў праводзілі такія гульні пасля 
семінараў у сваіх бібліятэках у тыя ж дні.

На аснове метадыкі, якую распрацаваў 
Б-Бурда, супрацоўнікамі нашага універсітэта 
была створана інтэлектуальная гульня па бела- 
рускай тэматыцы ў разліку на студэніікую аўды- 
торыю. Аўтары дамагаліся, каб гульня мела 
змястоўны, пазнавальны характар і разам з тым 
была б займальнай і пікавай.
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На Беларусі пакуль інтзлектуальным гуль- 
не надавалася, ды і па шэрагу причин не 

вадта наваеииа і ў сучасны момант сур’ёзнай 
увагі. Вькарыстаць жа гэтыя гульні магчыма 
паўсюдна, бо іх займальнасць, цікавасць, азарт, 
щагчымасць праявіць сябе з найлепшага боку 
прьщягваць увагу большасйі людзей.Бібліятзка, 
у якой няўмолыіа зніжаецца колькасць чыта- 
чоў, мапіа б пры дапамозе ііггзлсюу альных 
іульняў з поспехам уздзейнічаць на гэты нега- 
тыўны працэс. Патрэбпа толькі адпаведная 
падрыхтоўка самога бібліятэкара. Таксама 
можна выкарысталь з няменшым эфектам ін- 
тэлектуальныя гульні ў сацыяльнай педагопны, 
бо яны могуиь быць адным з важнейших кана
дец усталяваши прамой сувязі з адпаведнымі 
сайыялыіымі групамі.

Рагачова Jl.M., 
канд.гістар.навук, 

ст.выкладчык

ВЫКАРЫСТАННЕ ТРАДЬЩЫЙ 
НАРОДНАЙ ПЕДАГОПКІ Ў 

ФАРМІРАВАНШ ПРАФЕСІЙНАЙ 
КУЛЬТУРЫ РАБОТНІКАЎ 

ПА АРГАШЗАЦЬП ВОЛЬНАГА ЧАСУ

Дынаміка сучасных сацыяльна-эканамічных 
пераўтварэшіяў заканамерна выклікае новыя 
патрабаванні да сістэмы адукацыі, і падрыхтоўкі 
культуролагаў у тым ліку.

Сітуацыя, якая соалася сёння ў сферы 
культуры, характеризует» зрушэшіем прыя- 
рытэтаў і каштоўнасцей у бок камерцыі. Гэта 
прыводзіць, з аднаго боку, да скграчзшія куяь- 
турных кантактаў значнай ч атгі насел ьнштва 
(пажылыя людзі, падяеткі, катэгорыі з фік- 
саханымі даходамі), а з другога - да зніжэння 
шйснага ўзроўню культурных мерапрыемстваў. 
Da сутнасці ў новых умовах вызначьшася тэн- 
Дэнцыя да згортвання гуманістычнай, раз- 
йшочай, выхаваўчай функцый устаноў культу
ры, якія арганізуюць вольны час.

У гэтых умовах значна ўзрастае роля 
Работнік.аў культуры, павышаюцца патрабаванні 
Даіх агульнай і прафесійнай культуры. Маладыя 
сппшялісты павінны быць гатовы да гібкага 
рмулявання культурных працэсаў на месцахда

захавання прыярытэтных і традыиыйных функ
цый культуры: раскрыцця сутнасных сіл чалаве- 
ка, яга мара.іьна-эстэтычнага выхавання, ажыц- 
цяўлення гуманістычнай накіраванасці шмат- 
складанай і разнастайнай дзсйнасці ўстаноў 
культуры.

Зразумела, што на падрыхтоўку такіх 
спецыялістаў накіраваны ўвссь працэс навучан- 
ня ў ВНУ. Адным з аш напрамкаў з'яўляецца 
рэалізацыяў ходзе навучання працэсудухоўнага 
абнаўлення грамадства. Яго аснову складае ад- 
раджэнне нацыяналышх традыцый, звычаяў, 
саят, якія нясуць у сабе нс толькі унікальны на- 
цыяналыш змест, але і гаыбокуюіуманістычйую 
накіраванасць. Не выклікае сумненняў, што ве- 
даіше і разумение будучымі культуролапамі на- 
цыянальнай духоўнай спадчыны, яе багацейша- 
га педагагічнага зместу дазволіць стварыць не- 
абходную базу для пераадолення негатыўных 
тэндэнцый, выявіўшыхся ва ўмовах рынкавых 
адносін у сферы вольнага часу.

Вялікія магчымасці ў падрыхтоўцы 
высокакьаліфікаваных спецьшлістаў закладзе- 
ны ў асэнсаванні народнай пеідагагічнай куль
туры на падставе міжпрадметных сувязей у пра- 
цэсе навучання. Перш за ўсс гэта тычыцца такіх 
дысцыплін, як псіхалогія, філасофія, этнаграфія. 
Але не менш спрыяльныя ўмовы для фар- 
міравання высокай прафесійнай культуры сту- 
дэнтаў складваюцца ў галіне ўзаемапранікнення 
нарсшнай педагогікі і дысцыплін мастацкага 
цыкла, якія дапамагаюць вывучаюиь культурную 
спадчыну беларускага народа.

У працэсе разгляду з'яў культурнага жыцця 
на падставе ўзаемасувязі гэтых дысцыплін дася- 
гаецца цэласнае ўспрыманне вывучаемых 
аб'ектаў. Асобньш, аддаленыя веды, уменні 
прадстаюць у адзінай сістэме, што садзейнічае 
выпрацоўцы навуковага светапогляду ў студэн- 
таў.

Акрамя таш, міжпрадметныя сувязі са- 
дзейнічаюць узмацненню дыялектычнага х арак- 
тару атрымліЬаемых ведаў, ствараюць спрыяль
ныя ўмовы для арганізацыі самастойнай пазна- 
вальнай дзейнасці студэнтаў. Асабліва наглядна 
Гэта праяўляецца пры напісанні курсавых работ 
па педагогіцы, дзс неабходна адлюстраваць не 
толькі важнейшыя аспекты культуралагічнай 
дзейнасці.выявіць іх псдагагічную сутнасць, алс 
і разшедзець Гэтую дзсйнасЦь у яе развіцці, зра- 
біць педагагічны праГноз.

Да ліку важнейших станоўчых характарыс- 
тык выкарыстання міжпрадметпых сувязей у
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