
ні студэіггаў як звичайную норму нашай рабо
ты, як нсабходны элемент навучальнага працэ- 
су. Калі мы не здолеем гзтага дасяпіуиь, то не 
здолеем і выйсці на сучаснгл ўзровень вышэй- 
шай бібліятэчнай адукацыі.

Мы зшдны, юто традыцыйныя формы і ме
тали прадстаўлення інфармацыі, увесь тэхна- 
лагічны працэс яе апрацоўкі ў бібліятэках пат- 
рабуюиь перагляду, пераводу сістэмы катало- 
гаў «а новы тэхналапчны рэжым, стварэння 
электронных каталогаў з выкарыстаннем ЭВМ. 
Менавіта таму ў Бсларускім універсігліе куль
туры неабхоойа вучыць студэнтаў аўтаматыза- 
цыі бібліятэчных тэхналагічных працэсаў.

Ва умовах рэфармаваішя павучаішя і бес- 
перапынна.“ адукацыі кадраў па еўрапейскіх 
стандартах асаблівую ўвагу нам трэба звярнуць 
на міжпрадметныя сувязі курсаў "Аналітыка- 
сінтэтычная апрацоўка дакументаў", "Інфар- 
матыка", "Вылічальная тэхніка". Для тага, каб на 
лабараторных занятках па арпшізацыі катало- 
гаў кожвы студэнт мог карыстацца камп'ютэ- 
рам як сродкам навучання, мэтазгодиа курс 
"Вылічальная тэхніка” выкладаць раней курса 
"Аналітыка-сінтэтьгчная апрацоўкадакументаў", 
а курс "Інфарматыка" -- паралельна з першым. 
Гэта дасць магчымасць студэнтам эфектыўна 
кыкарыстоўваць неабходныя нраірамныя срод- 
кі, быць сапраўднымі карыстальнікамі вылі- 
чальнай тэхнікі.

Ва умовах рэфармаванш вышэйшых наву- 
чалыіых устаноў культуры і мастацтва асаблі
вую увагу трэба звятіупь на праграмы, пад- 
ручнікі,вучэбныя і метадычныя дапаможнікі. Па 
курсу "Аналітыка-сінтэтычная апрацоўка даку- 
ментаў" складзены праграмы для Беларускага 
універсітэта культуры і каледжа, дзе прадугледж- 
ваецца ўлік шматузроўневай сістэмы адукацыі. 
Акрамя тато, у 1994 г. выйдуць з друку дапра- 
цаваныя і перакладзеныя на беларускую мову 
таблііш бібліятэчна-бібліяграфічйай класіфіка- 
цыі длядзіцячых і школьных бібліятэк і вучэб- 
ны дапаможнік "Аналітыка-сштэтычная ап- 
рацоўка дакументаў".-

На наш погляд, пры пераходзе да шматуз- 
роўчевай сістэмы адукацыі асаблівую ўвагу 
трэба звярнуць таксама на вучэбныя планы. Ка
лі будзе ажыццяўляцца падрыхтоўка па асоб- 
ных вучэбиых планах са скарочаным тэрмінам 
навучання ў Беларускім універсітэце культуры, 
неабходна, каб падрыхтоўка ў Мінскім калед- 
жы і Магілёўскім бібліятэчйым тэхнікуме па 
специальных дисциплінах была аднолькавай.

Саітава ВХ, 
канвліеллавук, 

дацэнт

МІЖПРАДМЕТНЫЯ СУВЯЗІ ПРЫ 
ВЫКЛАДАНШ КУРСА "ПСТОРЫЯ 

СУСВЕТНАЙ БІБЛІЯГРАФП"

Курс "Гісторыя сусветнай бібліяграфіГ быў 
уведзены ў працэсе перабудовы выкладання біб- 
ліяірафічных дысцыплін пад уплывам глыбокіх 
унутраных і знешніх змен у сацыяльна-па- 
літычным жыцці краіны. У канпэпцыю новага 
курса закладзены ідэі гуманітарызацыі зместу, 
дэідэалагізацыі, параўнальнага аналізу. Ставша
ся задача аб’ектыўна раскрыць развішіё біб- 
ліяграфіі, яе ролю ў агульначалавечай культуры, 
далучыць студэнтаў да лепшых дасягненняў у 
гэтай галіне. Увядзенне курса "Гісторыя сусвст- 
най бібліяірафіі" сведчыць аб зацікаўленасш 
факультэта ў павышэнні грунтоўнасці выкла
дання бібліяграфічных дысцыплін.

Курс "Псторыя сусветнай бібліяграфіі" спа- 
лучае ў сабе два галоўных накірункі: развіццё 
бібліяграфічнай дзейнасці і азнаямленне з 
капітальнымі бібліяграфічнымі крыніцамі мі- 
нулага, якія паспяхова выкарыстоўваюіша сён- 
ня ў мэтах бібліяграфічнага пошуку. Такая асаб- 
лівасць зместу дысцыпліны абумовіла яе широ
кій сувязі з іншымі бібліяграфічнымі і нсбіб- 
ліяграфічнымі дысцыпліііамі.

З паралельна чытаемых у трэцім семестры 
курсаў "Псторыя сусветнай бібліяграфіі" і "Тэ- 
орыя бібліяграфіі" студэнты пачьшаюиь выву- 
чэнне бібліяграфічных дысцыплін. Такі падыход 
метадалагічна абгрунтаваны, таму што тэорыя і 
гісторыя даюць цэласнае ўяўленне аб бібліягра
фіі і ў значнай ступені садзейнічаюць фармі- 
раванню прафесійнага светапогляду біб- 
ліятэкараў-бібліёірафаў. Нягледзячы на істотну*! 
розніцу ў гэтых дысцыплінах, гісторыя сусвет
най бібліяграфіі дапаўняе тэорыю, даючы сту
дэнтам канкрэтна-гістарычнае ўяўленне аб 
разшцці аб'ектаў, суб'ектаў і іншых састаўляю- 
чых кампанентнай і відавай структуры біб
ліяграфіі. У названым курсе асвятляюцпа До
сягненні тэорыі на розных этапах, асноўньм 
канцэпцыі бібліяграфіі ў мінулым.

Непасрэдна працягвае і дапаўняе курс "Гіс 
торыя сусветнай бібліяграфіі" курс "Псторья 
беларуєкай бібліяграфіі". Існаванне паасобю®
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дысцыплін, зместам вывучэння ў якіх з'яўляюц- 
ца пэўныя аб'екты ў свеце і паасобных краінах, 
распаўсюджана ў практыцы універсітэцкай 
адукацыі. Выкладаюцца курсы сусветііай і ай- 
чьшнайлітаратуры, гісторьгі, мастацтва, эканомікі, 
гсаграфіі і інш. Сумеснае існаваннс дысцыплін 
на сусветным і дзяржаўным узроўнях мэтазшд- 
на ва ўмовах нашай рэспублікі, дзе асаблівая 
ўвага надаецца нацыянальнаму адраджэнню. Вык- 
ладчыкамі гісторыі сусветнай і беларускай біб- 
ліяфафіі выпрацаваны агульныя накірункі рас- 
крыцця зместу дысцыплін. Добрым вынікам вы
вучэння абедзвюх дысцыплін сталі комплекс- 
ныя па свасй тэматыцы курсавыя і дыпломйыя 
працы студэнтаў;

Існус нсабходнасць далсйшага збліжэння 
дисциплін "Гісторыя сусветнай бібліяграфіі" і 
"Агулыіая замежная бібліяграфія". У новай праг- 
раме "Агулыіай замежнай бібліяграфіі" ўлічаны 
такія зыходныя дадзсныя гістарычнага курса, як 
верхняя храиалагічная адмета і ў пэўнай ступе
ні змест. Маеица магчымасць прадоўжыць ін- 
тэграцыю гэтых дысцыплін па зместу, што будзе 
спрыяць набьшцю студэнтамі лепшых ведаў, а 
таксама ўменняў выкарыстоўваць бібліяіра- 
фічныя дапаможнікі, параўноўваць іх метадыч- 
ныя асаблівасці.

Прагматычіш, крыніцазішўчы аспект "Гіс- 
торыі сусветнай бібліяграфіі'' набліжае гэту 
дисципліну да шэраіу тых бібліяграфічных 
дисциплін, якія даюць студэнтам уменні і навы- 
кі бібліяграфічнай работы. У названым курсе 
студэнты вивучаїоць універсальний і пшіновыя 
бібліяграфі«ныя дапаможнікі мінулага, тады як 
іншыя агульныя і галіновыя бібліяграфічныя 
дысцыпліны знаёмяць пераважна з новымі 
бібліяфафічнымі крыніцамі, прычым у асноў- 
ным толькі рускамоўнымі. Вывучаіочы гісторыю 
сусветнай бібліяграфіі, студэнты атрымліваюць 
і першыя веды па гетых дисциплінах у машта- 
бах сусвету, сінтэзаваныя ў агулышбіблія- 
графічны працэс.

Важным накірункам міжпрадметных сувя- 
зей гісторыі сусветнай бібліяграфіі з'яўляюцца 
сувязі з небібліяграфічнымі дысцыплінамі, 
перш за ўсё з гісторыяй бібліятэчпай справы і 
кнігі. У курсах гісторыі бібліяграфіі і гісторыі 
бібліятэчнай справы выкарыстана агульная пе- 
рыядызацыя сусветнай гісторыі. Гэта дазваляе 
студэнтам сістэматызаваць веды аб бібліятэч- 
ных і бібліяграфічных з'явах пэўнай эпохі. Што 
тычыцца зместу гісторыі сусветнай бібліяграфіі 
вышэйназваных небібліяірафічных дисциплін,

то сувязь паміж імі абумоўлена зыходным аб'ек- 
там вывучэння. Сувязь з гісторыяй кнігі, на
приклад, у там, што кніга як дакумент у сваіх 
канкрэтна-пстарычных праявах была і заста- 
ецца аб'ектам бібліяграфавання, яе колькасныя 
характарыстыкі, асаблівасці формы і змссту 
ўплывалі на працэс бібліяграфавання.

На ўсё гэта звяртаецца увага оіудэнтаў. 
Таксама нсабходна адзначыць ролю бібліятэк у 
зараджэнні бібліяграфічнай інфармацыі, пад- 
крэсліць, як патрэбы бібліятэчнай працы спрыя- 
лі новым з'явам у бібліяграфіі.

Другія дысцьшліны: "Сусветная гісторыя", 
"Псторьш сусветнай літаратуры" і інш. — вы- 
конваюць ролю грамадскага фону ў развіцці 
бібліяграфіі. Міжпрадметныя сувязі з небіб- 
ліяграфічнымі дысцыплінамі ўзбагачаюць 
уяўленні сіудэнтаў па гісторьгі- сусветнай куль
туры.

На жаль, нязначная колысасць гадзін (усяго 
24) патрабуе максімальнай сцісласці, жорстка- 
га адбору матэрыялу, не дазваляе надежным 
чинам разгарпуць сістэму сувязей прадмета. 
Станоўча вырашыць гэтыя праблемы дапаможа 
стварэнне тэкстаў лекцый, падручніка па гісто- 
рыі сусветнай бібліяграфіі.

Выкашшне студэнтамі курсавых і диплом
ных работ па комплекснай праблематыцы 
спрыяе самастойнаму аналізу і сінтэзу з'яў, 
працэсаў, пераносу ведаў, што тах неабходна 
сення для павышэпня навукова-бібліяграфічнай 
кваліфікацыі выпускііікоў факультэта.

Стрыжонак І.М. 
ст.выкладчык

СІСТЭМА ЎЗ АЕМАДЗЕЯННЯ 
ВЫКЛАДЧЫКА I СТУДЭНТА 
Ў НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ 

УНІВЕРСГГЭТА

Сярод розных відаў дзейнасці чалавека ад- 
ным з асноўных з'яўляецца навучанне. Працэс 
навучапня прадугледжвае ўзаемадзеянне вьг- 
кладчыка, студэнта і пэўнай праграмнай вучэб- 
най інфармацыі, неабходнай буцучым спецыя- 
лістам, якая даецца ім ў выглядзе ведаў, уменпяў 
і навыкаў. Разріедзім блок-схему пранэсу на- 
вучання ва уііівсрсітэце і вызначым асобпыя
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