
ма вышэйшай навуча .ыіай установи, дзс 
рыхтавалі б патэігг^лнаўцаў. Гэта падрыхтоўка 
ажішяўлялася у межах былога СССР ва Усеса- 
юзным Інстытупе павышэння кваліфікацыі 
''УІПК^ца курсах винахс. .аіцтва і патэнтнай 
інфармацыі і непзсрдана ў час правшьсння 
ссмінараў, ьансультацый у рэспубліцы. Акрамя 
таго. большасць дзяржаўных ВНУ (БелПА, 
эканамічны упіверсітэг, БДУ і інш.), некаторыя 
камсрцыйііыя (уіііверсітэт знешнсэканамічнай 
дзейнасці) уводзяць у працэс падрыхтоўкі сту- 
дэнтаў асновы ведаў у галіне патэнтазнаўства. 
Аналіз вучэбных планаў паказаў, што ко.іькасць 
іадзін дасягае ад 10 да 16. Галоўішя накірункі 
падрыхтоўкі — стратэпя вы находніцкай  
дзсйнасці, пьгганні выиахидшцкага права, 
афармленне заявачнай дакументацыі, То.іі кі ў 
асобных інстьпугах удзяляюць увагу патэнгна- 
шфармацыйным пыташшм.

Як свелчайь нарматыўныя дакх-мспты, боль- 
іііаспь вырашасмых у вынаходіііцтве праблем 
нырашаюцца ў рамках патентных даследаван- 
няў, якдя могуць быць патэнтна-тэхнічнымі, па- 
гантна-эканамічнымі.патзнша-інфармаішГшймі. 
Частку з гэтых даследаванняў, асабліьг. патэнт- 
.;а-тэхнічны х, могуць праводзійь самі 
спейыялісты пры дапамозс патэнтазнаўца. Ад- 
ігак большасць патэнтна-эканамічных і патэнт- 
на-інфармаішйнмх даслславанняў праводзяць 
патэнтазнаўцы, інфармацьійныя работнікі і 
бібліятэчныя работнікі са спецыялыіай адука- 
иыяй. У ходзс гэтай работы вызначаюцца неаб- 
ходнасць правядзсния той ui іншай распрацоў- 
k j  ui даследавання, вяаучыя фірмы і рас- 
працоўйтчыкі найбодьш перспектыўнага аб- 
сталявання, найбольш аптымальныя падыходы 
да вырашэкня прабдемы, існаванне патэнтаў- 
аналагаў у інпшх краінах. У выніку патэнтных 
даследаванняў можна зрабіць высновы аб тым, 
на якім ўзроўні знаходзіцца прадукцьш той ui 
іншай фірмы, а таксама вызначыць патэнтную 
чысшню пры экспарце прадукіші ў іншыя крас
ны і гл..

Правядзенне такіх даследаванняў патрабус 
йсабходных всдаў. Нарматыўнш дакументы 
све^чаць аб тым, штс патэйтныя даследаванні 
павінны праводзіцца нспасрэдна перад пачат- 
кам распрацоўкі і потым на кожнай стадыі НДР 
і ВКР. Увогуле мстодьшы правядзення патэнт- 
на-інфармацыйных даследаванняў, таксама 
формам і метадам праиы з патэнтнай дакумента- 
цыяй нідзе у рэспубліцы нс вучаць.

У складанай эканамічнай сітуацыі ў 
рэспубліцы, ва ўмовах цяжкаспей працаўлад-

кавання трэба, каб спецыяліст мог прымяншь 
свас веды не толькі як "чысты" бібліятэкар- 
бібліёграф. Трэба пашыраць магчымасці выка- 
рыстання прикладных всдаў на базе адукацыі, 
якую дас наш універсітэт. Студэнты могуць 
практична авалодаць некаторымі напрамкамі 
працы, якія цесна звнзаны і могуць весціся на 
палставе базавай адукацыі бібліятэчна-інфар- 
мацыйных работнікаў. Гэта можа быць навучан- 
не нетрадыцыйным метадам рэферыравання, 
складанне аналітычных вілаў інфармацыйнай 
прадуклыі і шмат інш. Адзін з гэтых напрамкаў, 
на наш погляд, -  падрыхтоўка студэнтаў у галіне 
патэнтна-інфармацыйнай дзейнасці.

Такая падрыхтоўка павінна ажыішяўляцпа 
паступова пры набьпші універсітэцкай адука- 
цыі. На першым курсе пры вывучанні дысцыпліны 
"Дакументазнаўства" мэтазгодна разглядаць 
асаблівасці патэнтнай дакументацыі. На трэнім 
курсе пры вывучэнні галіновых бібліяграфічных 
курсаў можна вывучаць крыніцы інфармацыі аб 
патэнтнай дакументацыі. Акрамя гэтага, павінна 
быць дысцыпліна, матэрыял якой дазваляў бы 
вучыць методыцы правядзення патэнтных дас- 
ледаванняў і тэхналогіі пагэнтнага пошуку ў 
традыцыйным і аўтаматызаваным рэжымах.

На працягу шасці гадоў для студэнтаў ФБІС 
чытаўся специальны курс на выбар "Патэнтна- 
інфармайыйнае абслугоўванне спецыялістаў", 
дзе паведамляліся веды па методыцы правядзен
ня патэнтных даследаванняў.

Лічым, што пашырэнне традыцыйных агуль- 
ных ведаў бібліятэкара-біблісграфа ў галіне 
патэнтазнаўства зможа павысіць статус нашай 
прафесіі, надаць больш упэўненасці студэнтам 
у працаўладкаванні.

Пятрэнка EJB., 
канд.тэхн.навук, 

дацэнт 
Зязюля А.Р., 

стлыкладчык

ШФАРМАТЫЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНАГА 
ПРАЦЭСУ ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ 

БШЛІЯТЭЧНЫХ РАБОТШКАЎ

Інфарматызацыя прадупіеджвае масавае 
ўкарапенне метадаў і сродкаў збору, апрацоў-
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кі, псрадачы і захоўвання інфармацыі на базе 
сучасных сродкаў вылічальнай тэхнікі і срод- 
й ў  псрадачы інфармаііыі.

Інфарматызацыя адукацыі — гэта працэс 
падрыхтоўкі чалавека да паўнацэішага жыцця 
ва ўмовах інфармацыйпага грамадства. Укара- 
ненне новых аўтаматызаваных інфармацый- 
ных тэхналогій у сферу адукацыі дазваляе знач
ка пашырьгаь змест, метадалогію і арганізацый- 
ныя формы навучання.

Выкарыстанне сучасных інфармацыйных 
тэхналогій у навучалыіым працэсе садзейнічае:

- раскрыццю, захоўванню і развіццю іішыві- 
дуальных здольнасцей і асабістых якасцей сту- 
дэнтаў;

- фарміраваішю ў студэнтаў пазнавалыіых 
здольнасцей, выпрацоўцы імкнення да сама- 
ўдасканалення;

- пастаяннаму дынамічпаму абнаўлеішю змес- 
ту, формаў і метадаў навучання.

У рамках укаранепня новых інфармацыйных 
тэхналогій ў навучальны працэс сучасная 
камп'ютэрная тэхніка фупкцьшналыіа выкарыс- 
тоўваеша ў трох асноўных на^рамках:

- гэта індывідуалыш інструмент, які дазваляе 
выконваць руцінныя вылічальныя работы;

- персанальная аўтаматызаванае рабочае мес- 
ца бібліятэчнага работпікд;

- гэта аўтаматызаваны навучалыіа-кайтралкь 
ючы комплекс або трэнажор для замацавання 
набытых ведаў.

Пры інфарматызаіші працэсу навучашш 
вызначаецца пераход ад вьікарыстання ў наву- 
чальным працэсе йавучалыіа-кантралюючых 
праграм па асобных вучэбпых дысцыплінах да 
стварэння і практычнага ўкаранення комплек- 
саў вучэбііа-метадычнага і праграмнага забес- 
пячэння шэрагу навучалыіых дысцыплін. Вельмі 
перспектыўным напрамкам з'яўляецца стварэн- 
нс экспертных навучалыіых сістэм і абалонак.

Дші інтзнгіфісапыі навучальнага працэсу і 
оашырэння праплганды дасягнсшмў інфарм- 
атыкі і вылічальнай тэхнікі неабхсдна забяспе- 
чывь уцраненне ва ўсе галоўныя вучэбныя 
дыспьшшіш аўтамаіызаваных вучэбных кур- 
саў, яоя ўюшчаюіь камп'ютэрнае прадстаўленне 
ведаў не талысі ў галіне інфарматыкі і вылічаль- 
най тэхнш,- але і ў такіх слабафармалізаваных 
прадметных галінах, як бібліятэказнаўства, 
бібліяграфазнаўства, культуралогія, і шэрагу 
мастаптвазнаўчых дысцыплін.

ЭВМ - гэта не толькі мошш інструмент, але 
і ў пэўнай ступені трэііі ўдзельнік у навучаль-

ным працэсе, які дае іншым яго ўдзельнікам 
багатыя магчымасці па перапрацоўцы інфар- 
мацыі.

Найбольш вялікую практичную каштоўнасць 
сёння мае набьпшё практычных навыкаў эфек- 
тыўнага вйкарыстання ўсяш арсеналу вылі- 
чальнай тэхнікі і іншых сродкаў інфарматыза- 
цыі, стварэнне электронных бібліятэк,' вядзенне 
даведнікаў і архіЬаў.

3 мэтай набыцця трывалых всдаў, умснняў 
і навыкаў укаранення і прымянення тэхнічных 
сродкаў аўтаматызапыі ў прафесійнай дзеййасці 
будучых высокаадукаваных • бібліятэчных ра- 
ботнікаў распрацаваны шэраг вучэбных. дыс- 
цыплін, якія забяспечваюць падрыхтоўку сту- 
дэнтаў па розных напрамках інфарматызацыі. 
У цикле дысцыплін прадугледжана вывучэнне 
архітэктуры, сучасных персанальных ЭВМ, іх 
прызначэішя і правілаў эксплуатацыі, вывучэн- 
не сістэмнага і прыкладнога праірамнага забес- 
пячэшш, структуры і крыніц іпфармацыйнага 
забеспячэння.

Падрыхтоўка студэнтаў па спецыялізацыі 
"аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя 
сістэмы" ўкпючае вывучэнне архітэктуры 
тэхнічных. сродкаў аўтаматызацыі інфармацый 
них і бібліятэчных працэсаў, іх прызначэння і 
устройства, асаблівасцей апрацоўкі інфарманыі 
ў гэтым асяроддзі. Названыя пытанні асвятляюй- 
ца пры вьтучэнні дысцыпліны "Асновы вылі- 
чальнай тэхнікі".

Другім напрамкам падрыхтоўкі па ўказанай 
спецыялізацыі з'яўляецца вывучэнне пытанняў 
стварэння баз дадзеных, алгарытмізаныі і праг- 
рамавання бібліятэчпых задач. Улічваючы тыя 
абставіны, што пры аўтаматызацыі бібліятэч- 
ных працэсаў даводзіцца мець справу з вялікімі 
і звышвялікімі базамі дадзеных, вучэбныя 
курсы "Алгарытмізацыя і праграмаванне біблія- 
тэчных задач" і "Праектаванне аўтаматызава- 
ішх бібліятэчньіх баз дадзеных і ведаў" арыен- 
таваны на вывучэнне пытанняў апрацоўкі і 
захавашш інфармацыі ў гэтых умовах.

Матэматычная падрыхтоўка па прикладных 
накірунках забяспечваецца пры вывучэнні 
дысцыпліны "Матэматычныя метады ў біблія- 
тэчнай рабоце". Пры вывучэнні гэтага курса 
значная ўвага надаецца вывучэнню праблем 
фармалізацыі і мадэліравапня бібліятэчных і 
інфармацыйных працэсаў і сістэм.

Агульныя пытанні аналізу і сінтэзу склада- 
ных інфармацыйных, натуральных і тэхнічных 
сістэм укяючаны ў змест курса "Сістэмны аналіз
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бібліятэчных і інфармацыйных працэсаў", які 
з'яўляеіша метадалагічнай базай падрыхтоўкі 
высокакваліфікаваных спецыалістаў для сучас
ных бібліятэк.

Практычішя ўмепні і навыкі выкарыстання 
сучаснай вылічалыіай тзхнікі па розных на- 
прамках будучай прафссійнай дзейнасці сіу- 
дэігш набываюць пры вывучэнні курса "Апе- 
ратар вылічальнай тэхнш", які мае практичную 
накіраванасць.

Шырокае кола існуючых традыцыйных і 
аўтаматызавайых інфармайыйных і бібліятэч- 
ных сістэм, метадаў і сродкаў апрацоўкі, 
захоўвання і размеркавання інфармацыі пра- 
дугледжана пры вывучэнні дысцыпліны "Інфар- 
матыка".

Інфарматызацыя адукацыі вымагае гіаска- 
рэння развіцця прафесійнага ўзроўню выклад- 
чыкаў. Пры гэтым значна павялічваецца аб’ём 
актыўных формаў вучэбнай дзейнасці, сама- 
стошіая праца студэнтаў становіцца адным з 
асноўных відаў навучальнай дзсйнасці. Пашы- 
ранае інфармацыйнас забеспячэнне вучэбнага 
працэсу на аснове рэіулярнага абнаўлення баз 
дадзеных і ведаў патрабуе ад выкладчыкаў па- 
стаянкага абнаўлення і мадэрнізацыі вучэбнага 
матэрыялу.

Зязюля А.Р., 
ст.выкладчык 

Несцераў С.А., 
інжынер-праграміст

РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМНАГА 
ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ПАДТРЫМЮ 

БЕЛАРУСКАГА АЛФАВІТА

Псраход да беларускамоўнага выкладання 
шэрагу вучэбішх дысцыплін патрабуе распра- 
цоўкі і ўкаранення праграмнай падтрымкі на- 
ш а н ш ш п  алфавіта.

Укяранёнае ў наяучалыш працэс ВНУ і вы- 
творчы працэс бібліятэк забсспячэннс распра- 
цоўвалася галоўным чьгаам без удіку шырокага 
выкарыстання беларускай мовы.

Для вырашэння задачы ўкаранення бсларус- 
камоўнай асновы ва кафедры інфарматыкі і 
тэхнічных сродкаў Беларускага універсітэта 
культуры распрацаваны комплекс рэзідэнтных

праірам, якія дазваляюць шырока выкарыстоў- 
ваць беларускамоўную аснову ў асяроддзі 
існуючага сістэмнага і прыкладнога праграмна- 
га забеспячэння.

Пры распрацоўпы гэтага комплексу былі 
рэалізаваны наступныя патрабаванні:'

- асноўным з'яўляецца беларускі алфавіт;
- падтрымліваецца ўвод і раздрукаванне тэк- 

стаў на трохмоўнай аснове -  беларуска-руска- 
лацівскай;

- мінімігаваяа перапрацоўка існуючых тэкс- 
таў пры ўкараненні комплексу пратрам;
- забяспсчана высокая ступень сумяшчальнасці 

з існучым сістэмным і прыкладным праграм- 
ным забеспячэннем;

- распрацаваны праграмны комплекс адпавя- 
дае патрабаванням надзейнасці, бяспекі і 
ўзгэдненасці.

Комплекс праграм укаранёны на камп'ютэ- 
рах IBM тыпу AT 286, 386, 486 і працуе ў 
асяроддзі MS-DOS версіі 3.30 і вышзй.

Правеазсныя выпрабаванні паказалі, што 
комплекс праграм у поўнай меры адпавядае 
ўказаным патрабаванням і выдзяляецца зруч- 
насцю ў эксплуатацыі. Укараненне ў практич
ную дзейнасць не выклікае ніякіх цяжкасцей. 
Гзта дачваляе нам соадзявацца, штс распранава- 
нас праірамнае забеспячэнне знойдзе шырокае 
прымяненне ў розных галінах і накірунках 
вучэбнага працэсу універсітэта, вытворчай 
дзейнасці адміністрацыйных і вытворчых пад- 
разіазяленняў. Высокія тэхнічныя параметры і 
спажывецкія якдсці распрацаванага праграм- 
нага забеспячэння дазваляюць меркаваць, што 
атрыманы прадукт знойдзе прымяненне і па-за 
мехамі універсітэта.

У сучасны момаят намі праводзіцца распра- 
цоўка азначанага праірамнага комплексу ў 
прымяненні да ППЭВМ айчыннай вытворчасці 
тыпу ЕС-1841 і інш. Пасля заканчэння выпра- 
баванняў праграмны комплекс будзе укаранё
ны ў вучэбны працэс і вытворчую дзейнасць 
універсітэцкан бібліятакі.
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