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ДА ПЫТАННЯ АБ РОЛІ БІБЛІЯТЭК 
РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЦЭНТРА 

ЎІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВІЦШ 
СТУДЭНЦКАЙ МОЛАОЗІ

Мінск у шасці адміністрацыйнага, палі- 
тычнага. прамысловага, навуковага, ву^эбішга 
цэіггра рэспублікі мае велізарны іптэлектуаль- 
ны натэнныял. Па даных, атрыманых. вучоным 
саветам па юбернсгыіш АН СССР, Mi иск 
знаходзіўся ў каішы 80-х гадоў ua 3-м месцы ва 
культурнаму ўзроўлю сярод гарадоў бшюга 
Саюза (вершае месца'займаў Талін, другое -  
Каунас). Згц прайпюўшыя крызіспыя гады 
становішча, вяаома, некалькі нагоршылася, але 
агулыш высокі культурны ўзровеііь, безумоў- 
на, захаваўся.

Другімі словамі, мінскае гарадское культур
нее асяроддзс мае магчымасці забяспечыць ча- 
лавеку ўсе ўмовы дзеля духоўнага развіцця. 
Рэспубліканскі цэіпр зііачііа павялічвае маг- 
чымасці шшіырэння кругагшшу і ведаў асобы, 
таму што апярэджвае ўсе іпшыя тыпы расся- 
лення па тэхнічнай аснашчанасці, разнастайпас- 
ці выбару зашггкаў, адпачынку, диапазону маг- 
чымасией у галінс духоўнай культуры. У гарад- 
скім ягярппіггі ў шырокай наяўнасці разнас- 
?айныя ўмовы для дзейнасці чалавёка. Умовы 
жьпшя вялікага горада садзейнічаюйь развіцшо 
самаўсведамліеніія асобы як галоўнай апоры 
сааыядыіага кантролю, робяць магчымым па- 
ступовае яго перерастание ў самакантроль.

У ідэале вяяікі горад (канкрэтйа рэспуб- 
ліканскі цэгггр) свдімі ўмовамі і інтэлектуаль- 
ным патэтхшлам здолыш забяспечыпь поўнае 
станаўлсіше асобы, яе сацыялізацыю. Але ui 
заўсёдЫ маладыя лгодзі, студэнты выка- 
рыстоўваюць гэтыя вельмі шырокія магчымас- 
ці? Наксшькі абагачаецца асоба маладога чала- 
века, n d  правеў 4—6 год у пэнтры навуковай і 
кулътурнай дзеййасш рэспублікі, што аірымаў 
сн ад вышэйшай адукацыі, акрам» прафесіі? 
Адукацьй. на ват прафесійнай, недастаткова.

адсутнічае новая канцэпцыя іх дзейнасйі. 
Бібліятэкі як адзін з сапыядьных інстытутаў, sul 

"падмурак кулыуры* павінны выкоиваць, на 
наш погпяд. цэнтральную ролю ў сістэме сацы- 
яльных інстытутаў, типанык з дакумевтнай 
камушкаоыяй. Бібліятэкі маюиь ссння вялікія 
інфармайыйныя рэсурсы, яны здольны дапамаг- 
чы маладому чалавеку рэалізаваць сябе ў 
пазыакш, таорчасш, знпгпа»; у іх врысутшчае 
добрае іяфармадыйнас аежроддзе, s a c  здаяьна 
фарміраваць і актывізаваць творчы патэыцыял 
сённяшняга ступэнта. Аб тьш, што напшм сту- 
дэіггам патрэбна такая актывізаныя, гавораць 
данмя шматлшх сацыялагінных даследаванняў, 
у тым ліку і праведзеныя намі ў ВНУ горада ў 
1992-1993 гадах. Выяўлена, што ў болыпасш 
студэіггаў пасіўны тьш адносін да иавучання, 
шзкая зацікаўленасаь у самаадуканыі; пазва- 
вальная дзейнасиь мае ў іх невялікуго ка- 
штоўнасць; неразвітыя культурный патрабаванні; 
эмацыяналыіая бсдиасдь. Адсголь мохна прыйсш 
да высновы, што многія каштоўнасці, якія нясе 
ў сабе вялікі горад, не будуць запатрабаваны 
студэншсай моладдзю, і грамадства "страцшь" 
частку мападога пакалення, якое пры спрыяль- 
ных умовах было б здольна змянійь само 
грамадства.

На н яш  попляд, бібліятэкі павінны нрыкласці 
ўсе намагашіі, каб сфарміравайь у студэнтаў 
натрэбу ў карыстанні бібліятэкай. Нам патрэбна 
новая філасофія: інфармацыя, якую распаў- 
сюджвае бібдіятэка, павінна "пакетавацца", гзн. 
папярэднс інтэлсктуальна перарабляшіа, інды- 
відуалізавацца, падганяіша да "постаіхі" асобна- 
га чытача. Прана можа ісці над лозунгам: ’Най- 
меішшя намаганні з боку чытача ў справе 
атрымання інфармацыі". Толькі тады, на наш 
пптяп бібліятэка зможа выконваць сваю фун
кцию ў грамадстве.

Бураўкін А-Г-, 
канд.тэхнлавук, длцзнт.

Зязпяя А*Р., 
стлыкладчык

ДАКЛАДНЫЯ ВЕДЫ -  СРОДАК
T U A t t n i  A T T -T J  A 11U T T V/ГГЯГГД ПТНГЖКЛС

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



У прыватнасці, для сістэмы адукацыі ў культуры 
такімі галіпам: з'яўляюцца мова, літаратура, 
вшўлеіічае мастацтва, музыка, таііец, тэатр, на- 
родыыя рамёствы і архітэктура.

Рух уладкаваійія сістэм дакладішх всдаў у 
культуры звязаіш з укаранеішем элемснтаў 
інфармацыйных і камп'ютэрных тэхйалогій, за- 
сваваных на дасяпіешіях даклалных навук (ма- 
тэматьіка, кібернетыка, тэорыя сістэм).

Свядомаму засваенню ведаў аб культуры 
спрыяе стварэнне іііфармацыййых мадэляў 
падсістэм і элсмсіггаў культуры (у прьтапіасці, 
мадаляў мастацкіх твораў) іш аспове пякпяпныт 
всцаў. Такія мадэлі павіішы ўлічваш. гісторыю 
развіцця падсістэмы, яс шшерашлі стал, уласны 
лад (канструышю), а таксама ўзаемаіьеяішс 
пэтай падсістэмы з інйшмі сістэмамі (паваколь- 
ным ссетам). Спалучэішс названых элемеіггаў (з 
розішх галін ведаў) у адйой канструкшлі маг- 
чыма на аспове агульнай тэорыі сістэм.

Укараненне элсмептаў сістэм дакладных 
ведаў у навучалыіы працэс мае на мэцс стварыць 
магчымасці:

- эфектыўнага іпфармацыйнага абмспу паміж 
рознымі галінамі всдаў;

- фармалізацыі і мадэліраваішя творчых пра- 
цэсаў (канструявашы ў мастацкай творчасці);

- аўтаматызаныі доступу да іпфармацыйных 
звсстак па ўсіх галінах культуры.

Іваноў М.В., 
каіш.педліавук, 

дацэнт.
Ровіна Р.А., 

канд.пед.навук, 
дацэнт. 

Каралёва Т.А., 
каіш.пед.навук, 

дацэнт

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ ПА КУРСУ 
"БІБЛІЯГРАФІЯ ПРЫРОДАЗНАЎЧАЙ, 

ТЭХШЧНАЙ I СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ 
ЛІТАРАТУРЫ" ЯК СЮ ДА К НАБЫЦЦЯ 
ПРАКТЫЧНЫХ УМЕННЯЎ I НАВЫКАЎ

1. Курс "Бібліяграфія прыродазпаўчай, 
тэхнічнай і сельскагасішарчан лі гаратуры" дае 
тзарэтычныя веды і практычнш ііайыкі, займас

значнае месца ў сістэмс падрыхтоўкі біблія- 
тэкараў-біблісграфаў. Асаблівасці сацыяльнай 
ролі навукова-тэхнічнай і ссльскаі'аспадарчай 
літарЯ'гуры, яс разнастайнасць і складанасць, 
высокі прафесійны ўзровснь спажыўцоў інфар- 
мааыі вызначаюць дадатковыя складанасці ў 
авалсшашіі студэнтамі нс толькі комплексам 
всдаў, алс і ў набьшці практичных уменняў і 
навыкаў. Уяўлсннс студэнтамі мссца і ролі 
курса ў іпфармацыйным забеспячэнні спсцыя- 
лістаў навукі і вытворчасці будзс садзейшчаць 
выпрацоўцы павагі да прафесіі, асэнсаваннюдю 
грамадскай значнасці.

2. Асноўным срслкам набыцця Гфафссійных 
умешшў і навыкаў мстодыкі бібліяграфавання 
гаяіновай літаратуры і абслугоўвання спсцыя- 
лістаў з’яўляюцца лабараторныя заняткі, «Ня 
займаюць амаль шшову агульнага аб’ёму гвдзін 
курса. Тэматыка заняткаў дастаткова разнас- 
тайная, тым йс мснш можна ўмоўна згрупаваць 
іх у некалькі блокаў. Першы лрысвечаны спе- 
цыфіцы шііновых інфармацыйных вьшанішў, 
другі -  бібліяграфаванню галіновай літаратуры. 
трэці — бібліяграфічнаму *абслугоўванню 
спажыўцоў інфармацыі.

3. Заняты першага блока накіраванм на 
набыииё ўмсння колькаснага і якаснага аналізу 
першасных і другасных крыніц інфармацыі. 
Перш-паперш гэта шматаспектны аналіз даку- 
мепталыіаі-а патоку, ашіюстраванага ў інфарма- 
цыйнйх і бібліяграфічных вьшаннях. яго рассе
яние ў чаеопісах і бюлетэнях. Акрамя таго, на 
і і іш ы х  запятках студэнты асвойваюпь навыкі 
методыкі параўнальнага аналізу рэфератыўных 
вьшанняў, бібліяграфічнай забяспечанасці ро
зных галін навукі і тэхнікі і гл .

4. Другі блок складаюць заняткі па 
асаблійасйях тэхналогіі вытворчасці біблія- 
графічмых паказальнікаў па прыродазпаўству, 
тэхніцы і сельскай гаспадарцы. Спачатку студэн
ты аналізуіоць структуру і змест рэфератаў, 
надрукаваных ў рэфератыўных часопісах, і 
набытыя навыкі выкарыстоўваюць на наступ- 
ных занятках пры падрыхтоўцы сваіх рэфера- 
таў па дакументах, прысвечаных абсталявашпо, 
матэрыялам і тэхналагічным працэсам.

На заключных занятках гэтага блока студэн
ты складаюць картатэкі па актуальных напрам- 
ках нрыродазнаўства і прыоадных галін.

5. Заняткі трэцяга блоку прысвечаны на- 
быцшо ўмепняў і навыкаў абслугоўваішя 
спецыялістаў у галійе навукова-тэхнічнага і 
аірарпага комплексаў.
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