
Специальная адукацыя павінна мець апе- 
радхальны характар, гэта значыць, што ўхо 
ссння студэнты павінны мець навыкі праіш ва 
ўмовах аўтаматызазанай тэхналогіі. Пераважна 
прикладная, практичная накіраванасць курса 
АМБР две магчымасць викладаць, абучаць сту- 
дэнтаў навикам бібліяграфічнай дзейнасці, за- 
сиаванай і на ручной тэхналогіі, і з выкарыс* 
таннем ЭВМ. Неабходнасць такога паралельна- 
га вьплалання дыктуюць аб'ектыўньія ўмовы: 
неабходнасць суіснавання яшчэ доўгі час як 
клмп'ютэрнай, так і традыиийнай тэхналогіі 
бібліяграфічных працэсаў у рэальнай практи- 
цы бібліятэк; не ўсе аперацыі асобных біб- 
ліяфафічных працэсаў сення мохна аўтама- 
тызаваць; паралельнае існаванне як традыцый- 
ных, так і нетрадыцыйных носьбітаў біб- 
ліяфафічнай інфармацыі і гл. Пры выкладанні 
разглядасмага курса робяцца пэўныя намаган- 
ні, каб рэалізаваць менавіта такі падыход. Для 
далейшага ўдасканалення тэхналагічнай пад- 
рыхтоўкі студэнтаў пры вывучэнні курса 
АМБР патрэбны распрацоўка і набыццё наву- 
чальных прафам, вучэбных матэрыялаў, мета- 
дьпшых распрацовак, накіраваных на фар- 
міраванне навыкаў студэнтаў па ажыццяўлен- 
ню розных бібліяфафічных працэсаў з выка- 
рыстаннем ЭВТ; набыццё ўжо створаных 
рэспубліканскімі бібліятэкамі і Кніжнай пала- 
тай баз даных; вывучэнне вопыту выкладання 
ва ўмовах новых тэхналогій у іншых ВНУ 
культуры.
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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДАЎ I ФОРМ 
РАБОТЫ БІБЛІЯТЭК ПА 

НАЦЫЯНАЛЬНАМУ АДРАДЖЭННЮ Ў 
КУРСЕ "АРГАШЗАЦЫЯ, ЭКАНОМІКА, 

КІРАВАННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВАЙ"

Наша сучаснае палітычнае і эканамічнае 
жыццё характарызуе нестабільнасць. Міжволі 
пачынаеш залумвацца над тым, ці ёсць у нашай 
дзяржаве тая апора, што не дасць скарыцца ле
су, які не надта быў міласэрны заўссды для Бе- 
лай Русі. ГЬтую апору многія бачаць у нацыяналь- 
ным адраджэнні. А для гэтага фэба, каб ўсё, што 
складае наша жыццё, было напоўнена адзіным

вялікім імкненнем кожнага чалавека адчузаць 
сябе неад'емнай часцінкай менавіта гэтай дзяр- 
жавы, гэтай зямлі. Свая сцяжынка ў гэтай спра
ве ёсць ў бібліятэках РБ. Работа іх накіравана 
на тое, каб даць магчымасць кожнаму чытачу 
спасцігнуць светапошш і душу свайго народа, 
яго добразычлівасць і мудрасць, яго сардэч- 
насць, таленавітасць і майстзрства.

Адна з праблем, над якой працуюць калек- 
тывы бібліятэк, -- выхаванне чытачоў на народ
ных традициях роднага краю.

У бягучым годзе былі аформлени кніжныя 
выстави і паліцй, праводзіліся па іх агпяды: 
'Цвіш, каласіся, мой край бсларускі'', "Ваш 
сябар — беларуская кніга", "3 цэлым народам 
іугарку весці", "Гучи, беларуская мова”, "Сла- 
вутыя палачанкі" і інш. Гэта і вйкарйстоўвала- 
ся на занятках па аналізу работы бібліятэк.

Абмеркаванне канкрэтнага матэрыялу, які 
адлюстроўвае вопыт работы бібліятэк, дазваляў 
наблізіць навучанне да прастычних задач, 
актывізаваць абмен вопытам і всдамі. Ва ўсіх 
вучэбнйх фупах адбыліся заняткі, на якіх 
абмяркоўвалася дзейнасць фалыслорна-этпа- 
фафічнага іуртч "Пралескі" (СШ N 163 пМінска), 
клуба ’Пошук" (Мазырская ЦРБ).

Важным метадычным фактарам у арганізацыі 
заняТкаў у форме аналізу і абмеркавання даку- 
мента з'яўляецца тое, што студэнтам прапану- 
ецца выкапаць дакладнае, маючае практичную 
накіраванасць задание: вывучыць, праана- 
лізаваць, абмсркаваць дадзены матэрыял, зра- 
біць вывады, даць свае рэкаменцацыі.

На гэтых занятках выкарьютоўваліся гада- 
выя плани работы бібліятэк РБ, плани работы 
мстодйка-кянсультацыйных цэнтраў, сцэнарый 
конкурснай праграмы прафесійнага майстэр- 
ства на звание "Лепшы бібліятэсар года*, матэ- 
рыялы дзелавой гульні "Удасканальвасм май- 
стэрства", семінара-практыкума "Шляхам ад- 
раджэння", конкурсаў-агпядаў і інш.

Ад студэнтаў патрабусіша выяучэнне ста- 
ноўчых і адмоўнйх бакоў у прааналізаваным 
матэрыяле, правядзенне параўнанняў і абаіуль- 
ненняў. Гэта садзейнічае ўдасканаленню навы* 
каў аналітычнага мысленна, умению выкарыс- 
тоўваць інфармапыю.

Падрыхтоўка і распрацоўка такіх заняткаў 
пафабуе ад выкладчыка вялікай падрыхтоўчай 
работы. Неабходпы своечасовы падбор матэ
рыялу, яго апрацоўка, размнажэнне, распра- 
цоўка дакладнага плана заняткаў і метадычных 
указанняў у дапамогу студэнтам.
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