
темах бібліяграфіі. бібліятэказнаўства, фоноаў і 
каталогаў. асновах інфарматыкі. У сучасны 
момантвшаэеішараспрацоўкаметодыкі правяа- 
зсння комплексных залікаў і курсавых экзаме
на ў па специальных дысныплінах, якія з'явяіша 
этапам зааяршэння работы над праблемай 
ііггэгравашш вучэбнага материалу аднаго п р и 
мета ў другі.

Трэба адзначыйь, што мы імкнемся эмяншь 
характер вучэбпай і кытворчай практык. 3 іэ- 
тай наганы распрацаваны праграмы практыкі ў 
адпаведнасш з новымі вучэбнымі праграмамі па 
спеішялышх дысішппінах. Галоўнае, на што 
звяртааша ўвага, каб навучэішы мслі ў час 
практыкі магчымасць займаіша непасрэдна 
абслугоўва:нем чытамоў, задавалыісннем іх 
запатрабававняў, каб япы пастаяшіа звярталіся 
да кніжнага фонду бібліятэкі, вывучалі яго са- 
стаў. чытацкія запатрабаванні, прымалі ўдзел у 
інфармацыйнай. давсдачна-бібліяграфіннай, 
масавай рабонс бібліятэкі.

3 1991 г. у мэтах выканання закона "Аб 
мопах у Рзспубліцы Беларусь" і пастановы 
калсгіі Міністэрства культуры рэспублікі па 
гэтым пытаіпгі ў тэхнікуме вядзсцца паступовы 
перавод вучэбна-выхаваўчагв прапэсу на бела- 
рускую мову навучання. Правсдзена частковас 
пераафармленне вучэбнага корпуса на беларус- 
кую мову: бібліггекі тэхнікума, кабінетаў біб- 
ліятэказнаўства, бібліяграфіі, арганізааьй біб- 
ліягэчных фокоаў і катаоогаў. Сгвораны кябіветы 
асторыі Беларусі, беларускай літаратуры. Усё 
сПрававодства вядзеіліа на беяарускай мове. 
Гэта работа будзс праішваіша далей.

Такім чынам, педагагічны каяектыў 
тэхнікума знаходзіцца ў пастаянным творчым 
пошуку ш ляхоў удасканалення вучэбна- 
выхаваўчага працэсу. Адным з такіх шляхоў 
і'яўлясцца стварэнне вучэбна-метадычнага ком
плексу "Магілёўскі бібліятэчны калсдж - Бе
ларуси універсітэт культуры". Яго стварэннс 
дапаможа ажьпшяўляйь шматузроўневую пад- 
рыхтоўку бібліятэчных кадраў для бібліятэк 
рэспублікі.

Матульскі Р.С 
какд.пкплавук, 
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ДА К А Н Ц Э П Ц Ы І  
РАЗВЩЦЯ ВЫШЭЙШАЙ БІБЛІЯТЭЧНЫЙ 
АДУКАЦЬП Ў РЭСПУБЛШЫ БЕЛАРУСЬ

Вышэйшая бібліятэчная адукадыя ў 
Рэспубліды Беларусь па шэрагу аб'ектыўных і 
суб'ектыўных ьрычын v наш час знаходзішіа 
ў крызавым стане. Недахопы бібліятэчнай аду- 
кацыі адлюстроўваюцпа ў трактыцы работы 
бібліятэкрэспублікі, штовядзе да нізкай якас- 
ці бібліятэчнага абслугоўвання, зніжэння ста
туса бібліятэкі ў грамадстве.

3 пункту гледжанна сістэмнага падыходу 
бібліятэчная адукацыя ўяўляс сістэму, я&ая 
складасіша з 4-х узаемазвязаных элементаў: 
кантынтенту студэнтаў; прафесарска-выклан- 
чьшкага складу; матэрыяльна-тэхнічнай базы: 
метадычнвга забеспячэння.

Выкладчыкі факультэта могуць эфектыўна 
ўплывапь толькі на 4-ты элемент сістэмы - мста- 
дычнае забеспячэнне вучэбнага працэсу.

Пры вызначэнні пераліку спецыяльнасцей і 
спецыялізацый неабходна адмовііша ад вала- 
вай падрыхтоўкі спсцыялістаў, арыентаванай 
на ўсярздненую публічную бібліятэку. і пе- 
райсці да гпыбокай спецыялізацыі. У рамках 
бібдіятэчнай адукацыі спецыялізаішя можа раз- 
яімчтм па трох асноўных напрамках: тыпы 
бібліятэк, віды дакументаў і функцыі дзейнасці.

Асноўнай прыметай, па якой неабходна 
кылчяігяпь спецыялізайыі на факуяьтэце, 
з'яўдяецоа функцыянальная накіраванаспь 
дзешіасйі. Зыходзячы з гагата, можна выдзелшь 
наступньш асноўныя спецыялгапыі:

— спецыяніст па фармаванню бібліятэчнага 
фонду (тэкставых баз дадэеных):

— спспыяліст оа анаотыка-сінтэтычнай 
апрацоўцы джкументаў і фармаванню біб- 
ліяграфршш баз дадтгных;

-  епспыжяіст па вбслугоўванню карыс- 
талыгікаў:

-  спешыліст па мэнеджмэнту і маркетингу.
Даны перапік спецыялізааый пры веабхая-

насці моха быпь дапоўнены і деталізаваны.
Працэс навучання павінен уключаць 4  блокі 

вучэбных дысцыплін: агуныанавуковыя дыс- 
цыплііш, якія нывучаліся да паступлсння ў ВНУ:
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агульнаспецыяльныя дысцышііны; дысішшііны 
спсцыялііаіхыі.

Блок агульнааавуновых дысцышіін забяс- 
псчвае фундаментальную універсітзцхую пад- 
рыхтоўку кадраў. Яго аснову соадаю ць на
с т у п и т  вучэбныя дысцыпліны: філасофія.па- 
літалоіія, эканоміка, эстэтыка, гісторыя, літа- 
ратура, якія будуйь вывучацца ў рамках уні- 
версітэцкіх праграм. Агульнавядома, пгго 
бібліятэкар з'яўляецца пасрэднікам між даку- 
ментам і карыггальнікам. Гэта патрэбус ад яго 
всдаў, якія дазваляюць разбірацца як у змесце 
дакументаў, так і ў асаблівасцях чытачоў і пра- 
цэсу ўспрымаішя інфармацыі.

Другі блок - дысцыпліны, якія вывучаліся 
да паступленняў ВНУ: "Машынапіс";"Камп'ютэр- 
нй практыкум”; "Замсжныя мовы"; "Йміхж 
дзславога чалавека".

Трэці блок можна назвайь "Агульнапрафе- 
сійныя дысйыпліны", ён павінсн уключаць, у 
першую чаргу, чатыры агульнапрафесійныя 
тэарэтычныя д ы с і іы іш ін ы : "Бібліятэклзнаўства";
"Дакументазнаўства"; "Бібліяграфазнаўства"; 
"Інфарматыка”.

Веды, якія атрыманы студэнтамі ў выніку 
вывучэння дадзеных вучсбных курсаў, гіавінны 
стаиь тсарэтьічнай базай для далсйшага за- 
сваення специальных ведаў. Гэтыя веды сту
денты атрымаюць у выніку вывучэння наступ- 
ных асноуных специальных курсаў: "Біб- 
ліятэчны фонд" (або ’Тэкставыя базы дадзе- 
ныхн); "Аналітыка-сштэтычная апрацоўка 
дакументаў"; "Знешнія і ўнутраныя біблія- 
графічныя базы дадзсных"; "Абслугоў ванне 
карыстальнікаў"; "Бібліятэчны мэнсджмэнт і 
маркетинг".

3 мэтай устаранення дубліравання дыс- 
цыпліны трзцяга, як і першага, блокаў павінны 
чытацца з улікаы спецыалізацый, выбраных 
студэнтамі, і ў далейшым будуць дапаўняцца 
і дзталічаRaima на курсах спецыялізацый.

Рэалізацыя выказаных прапаноў вымагае 
рэарганізацыю структуры факультэта і перараэ- 
мсркаванне функцый між кафедрамі. На нашу 
Думку, на факультэце мэтазгодна стварыць на- 
ступныя кафедры (на пераходны перыяд): тэо- 
рыі і гісторьгі бібліятэчна-інфармацыйных сіс- 
тэм; дакументазнаўства і фондазнаўства (або 
тэкставых баздадзеных); аналітыка-сііггэтычнай 
зпрацоўкі дакументаў і бібліяграфічных баз 
Дадзсных; арганізацыі абслугоўваішя карыс- 
тмьнікаў; бібліятэчнага мэнеджмэнту і марке- 
Папу.

Грыккевіч А.П., 
докт.гіст.навук, 
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ПРАГРАМА ПА ПСГОРЬП БЕЛАРУСЗ 
I НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ 

ПСГОРЬП

Ашюй з асноўных гістарычных дысшліяін 
у вышэйшых навучальных установах гума- 
нітарнага профілю на Бсларусі з'яўляецца 
гісторыя Беларусь У Беларускім універсітэце 
культуры яна, безумоўна, дамінус сярод іншых 
дысцыплін у галінс гісторыі.

Выкладанне пэтага, як і інршх правмстаў, 
вядзецца ў адпаведнасці з программ. У свой 
час, у 1978 годзе, на кафедры гісторыі СССР, 
БССР і замежных краін (як да 1991 г. назы
вал ас я кафедра гісторыі Бсларусі і замежных 
краіп) была падрыхтавана праграма, якая дапа- 
магаланетолькі вьшіадчыку,але і студэнту пры 
падрыхтоўцы па гэтаму предмету да залікаў і 
экзаменаў. У праграме была ўлічана і неабход- 
ная недагматычная літаратура (для таго часу). 
Ужо ў сярадзіне і другой палове 80-х гяаоў гэтая 
праграма стала псдастатковай, а ў апошкіх яе 
раздзелах - і састарэлай. А новая праграма не 
магла друкавацца, бо згодна з загадай 
Міністэрства вышэйшай адуклшл справа ссла- 
дання праграм па гісторьгі БССР належала таяыгі 
кафедры гісторыі БССР Беларускага дзяр- 
жаўкага універсітэта. Разам з тым створаная 
універсітэцкімі выкладчыкамі праграма не пры- 
малася выкладчыкамі кафедры Мінскага інсты- 
тута культуры, бо яны лічылі яе дагматычнай, 
непраўдзівай і фальсіфікаванай, што пацвердзілі 
і далейшыя падзеі, як палітычныя, так і навуко- 
выя (асабліва пачынаючы з 1992 года).

Цяпер ва унівсрсітэце культуры намі створа- 
на новая праграма. Яна пазбаўлена напластван- 
няў мінулага перыяду, а яе літаратурная частка 
- абавязковых прац для вывучэння, прадыктава- 
ных наменклатурай. Новая праграма пашырана 
ў тэматычным накірунку і мае больш адпавсд- 
ную гістарычнаму працэсу структуру. Яна аба- 
гііраецца на шырокі спіс літаратурных пазіцый, 
напісана на аснове той гістарычнай канцэпцыі, 
якую аўтар адстойваў ужо доўгі час і якая лічыц- 
ца цяпер нацыянальнай.

Новая праграма па гісторьгі Бсларусі перш 
за ўсе грунтусцца на разглядзе гісторыі нашай
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