
на базе Нашлянальнай бі':\,ятзкі РэспублііС 
Ьс:: а рус ь, РНТЬ і Оуні;йх бібліятэк. Але
для глага патрэбйа з боку рзктарата в ш з п с н -  
не сродкаў для аплаты супрацоўнікам бібліятэк 
:а той час і працу, яыя б іб л ій  ^чныя работнікі 
іштрацяць на нашых студзнтаў.

Вось тыя, на наш погляд, некаторыя праб- 
лсмы. якія патрэбна вырашаць для ўдасканаль- 
вання выкладанпя курса "Бібліятэчныя фоішы".

Суддзя ^ .С ., 
канд.пед.навук, 

дапэнт

М ІЖ ПРАДМ ЕТНЫ Я СУВЯЗІ КУРСА  
"БІБЛІЯГРАФІЯ М АСТАЦТВА"

Курс "Бібліяграфія мастацтва" ўзаемазвяза- 
ньі з шэрагам як папярэдніх, так і паралелыіа 
читаемых наступных курсаў: "Тэорыя біблія- 
графіі", "Кнігазнаўства", "Бібліятэчнае абслу- 
го\’і;анне", "Інфарматыка", "Псторыя мастацт- 
наў" і інш.

Характар узаемасувязі абумоўлены ступень- 
чатасшо і бесперапыннасню адукацыі, г.зп. 
ідэяй лагічнага, канцэптуальнага і іншага па- 
стуналыіага назапашвання інтэлектуальных ве- 
лаў і набыцця практичных навыкаў.

У значнай меры фарміраванню гэтых ведаў 
і ўменняў садзейнічае вывучэнне студэнтамі 
інтэграцыйных працэсаў, якія ахопліваюць сён- 
ня ўсе  галіны чалавечай дзейнасці, асабліва 
навуку.

У агульнанавуковым курсе "Псторыя мас- 
гацтваў". даюцца прадстаўленні аб сучасных 
праблемах навук мастацка-эстэтычнага ком
плексу, але, на жаль, у гісторыка-мастацкім 
плане, -таму курс "Бібліяграфія мастацтва" не 
можа абапірацца на багаж ведаў, атрыманых 
студэнтамі ў гэтым курсе. Па характеру і зада
чах лекцыі і лабараторныя заняты з некаторай 
доляй умоўнасці можна падзяліць на азнаям- 
ленчыя (пазнавальныя), аналітычныя і творчыя 
(праблемныя).

Лабараторныя заняткі азнаямленчага ха- 
рактару праводзяхша з мэтай замацавання ў 
памяці, канкрэтызацыі лекцыйнага матэрыялу, 
што лае магчымасць студэнту спалучьшь веды з 
курса "Псторыя мастаіггваў" аб асобных с т а 
лях, жанрах, творчых асобах.

Адной з тэм, якая разглядаецца ў некалькіх 
курсах, з’яўляецца тэма аўтаматызаваных інфар- 
мацыйных сістэм па культуры і мастацтву. Раз- 
межаваннс ідзе па лініі апрацоўкі і выкарыс- 
тання мастацтвазнаўчай інфармацьгі. Заняты  
творчага тыпу разумеюцца намі як заняты, мэта 
яых — стварэнне новай бібліяграфічнай інфар- 
мацыі або пераўтварэнне аднаго тыпу інфарма- 
цыі ў другі. На гэтым шляху неабходна цесная 
сувязь з курсамі "Тэорыя бібліяграфіі", "Арга- 
нізацыя бібліяграфічнай работы", "Інфарма- 
тыка".

Чытанне курса "Псторыяграфія мастацтва- 
знаўства" на факультэце завочнага навучання 
дазваляе сканпэнтравапь увагу студэнтаў на 
інтэграцыйным характары інфармацыйных па- 
трэб спецыялістаў у галіне мастацтва і суаднес- 
ці іх  са стратэгіяй бібліяграфічнага пошуку, 
які раскрываецца ў курсе "Бібліяграфія мастап- 
тва".

Перспектыўным напрамкам у дасягненні 
пераемнасці ў перадачы ведаў і ўменняў можа 
стаць выпрацоўка адзінай метадалогіі навучан
ня, канчатковым вынікам якой стане фармі- 
раванне творчай асобы, каштоўнасць якой на 
рынку працы даволі высокая.

Для атрымання ступепі бакалаўра прап.а- 
ноўваюцца цыклы тэхналагічных дысцыплін, 
для атрымання ступсні магістра -- курсы, якія 
ставяць мэтаю выпрацоўку навыкаў самастой- 
най творчасці.

Прапаноўваецііа ўвесці матэрыал па біблія- 
графічнаму апісанню выданняў па мастацтву ў 
курсе "Каталагізацыя мастацкай літаратуры і 
літаратуры па мастацтву"; аднавіць курс "Пс- 
торыяграфія мастацтвазнаўства" на стацыяна- 
ры; працягваць работу па перадмашыннай апра- 
цоўцы патокаў і масіву па мастацтву для фар- 
міруемай базы даных для ўводу ў вучэбную АІС.РЕ
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