
Адной з ум о ў паспяховага засваення праграмы  з ’яўляецца наведванне  
вучнямі бібліятэкі і іх удзел у падрыхтоўцы і правядзенні масавы х мера- 
пры емстваў у пазакласны час. Потым на практычных занятках праводзіц- 
ца падрабязны разбор такіх  мерапры емстваў. Вялікае значэнне м а е  так-  
сам а распаўсю джванне вучнямі літаратуры сярод чытачоў.

У ВВК не толькі набываюць веды аб асновах бібліятэказнаўства, аб 
асноўных функцыях бібліятэкі і асноўных задачах, якія стаяць перад  
ёю на сучасны м этапе, але і атрымліваюць некаторыя навыкі ў выкананні 
асноўных функцыях бібліятэчнай работы (кам плектаванне бібліятэкі, біб- 
ліяграфічнае апісанне і сістэматызацыя дакум ентаў, улік і захаванне кніж- 
ных фондаў), вывучаюць інтарэсы і запатрабаванні чытачоў, асновы інфар- 
мацы йнага забеспячэння спецы ялістаў народнай гаспадаркі, асноўныя 
формы і метады м асавай работы ў бібліятэцы і г.д. Пасля двухгадовага  
тэрм іну навучання вучні здаюць экзамены  і атрымліваюць пасведчанне 
аб прысваенні ім кваліфікацыі бібліятэкара м асавай бібліятэкі.

Аналіз тэматы чнага і каляндарнага планаў, анкет вучняў ВВК, гутаркі 
з бібліятэчнымі работнікамі даюць падставы зрабіць вывад аб вялікім зна- 
чэнні міжшкольных ВВК для падрыхтоўкі работнікаў масавы х бібліятэк: 
па-першае, яны рыхтуюць надзейных абітуры ентаў для інсты тутаў культуры  
і бібліятэчных тэхн ікум аў, якія, ведаючы як станоўчыя, так і адмоўныя бакі 
гэтай нялёгкай прафесіі, свядома робяць свой выбар; па-другое, ВВК ства- 
раюць рэзерв для папаўнення супрацоўнікаў сельскіх бібліятэк, якія ў  да- 
лейшым атрымаюць спецыяльную адукацыю на завочным аддзяленні 
інстытута культуры; па-трэцяе, вучэбныя камбінаты садзейнічаюць раз- 
віццю л ітаратурнага густу, дапамагаю ць навучыцца паглыбленаму чытан- 
ню, лагічнам у мысленню, уменню  свабодна выказваць свае думкі.

М інскам у інстытуту культуры сум есна  з нацыянальнай бібліятэкай Бе- 
ларусі неабходна дапамагаць міжшкольным ВВК у арганізацыі і правядзенні 
іх заняткаў. У  сувязі з гэтым добра было б выдаць праграм у і метадычныя 
ўказанні для падрыхтоўкі вучняў па спецыяльнасці „бібліятэкар м асавай  
бібліятэкі” , абагульніць і распаўсюдзіць сярод бібліятэк рэспублікі вопыт 
работы м іжш кольнага ВВК г. Ліды, стварыць вучэбны дапам ожнік для пад- 
рыхтоўкі бібліятэчных работнікаў для масавы х бібліятэк з дапам огай м іж - 
школьных ВВК. Выкладчыкам інстытута мэтазгодна прысутнічаць на экза
м енах у міжшкольных ВВК па падрыхтоўцы работнікаў для масавы х біб- 
ліятэк з мэтай папярэдняга адбору абітуры ентаў.

В А К А С А П , канд. пед. навук (МІК)

ПАЛЯПШЭННЕ ЯКАСЦІ ПАДРЫХТОЎКІ СТУДЭНТАЎ У ГАЛІНЕ 
ПАТЭНТНАЙ ІНФАРМАЦЫІ

Вядучую 'ролю ў паскарэнні навукова-тэхнічнага прагрэсу адыгрывае 
ўкараненне ў практыку найноўшых прыярытэтных навуковых і тэхнічных 
ідэй. Даследаванні сведчаць, што рэалізацыя іх забяспечвае каля 75 % пры-
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росту прадукцыйнасці працы і больш чым 50 % прыросту нацыянальнага  
даходу, а таксам а  паніжэнне ў  2 разы сабекош ту прамысловай прадукцыі. 
Адзін з найбольш распаўсюджаны х каналаў выкарыстання перадавых 
дасягненняў -  патэнтная інфармацыя, сканцэнтраваная ў апісаннях вына- 
ходніцтваў да аўтарскіх  пасведчанняў, патэнтаў, заявак, у бюлетэнях па 
вынаходніцтву, паказальніках патэнтнай дакументацы і. У  сучасны м ом ант  
патэнтнал дакументацы я з ’яўляецца адной з важных адзінак захоўвання  
ў  спецыяльных бібліятэках. Абмяркоўваецца і магчымасць арганізацыі 
патэнтных фондаў ва універсальных бібліятэках цэнтралізаванай біблія- 
тэчнай сістэмы. Фонды патэнтнай дакументацы і прадстаўлены неаднарод- 
на: ад першаснай і другаснай дакументацы і да бібліяграфічных дапамож- 
нікаў. Н а аснове вывучэння патэнтнай дакументацы і спецы ялістамі шырока 
праводзяцца патэнтныя даследаванні.

Актуальнасць бібліятэчна-бібліяграфічнай работы з патэнтнай даку- 
ментацыяй абгрунтавана наступным: тэндэнцыяй росту колькасці патэнт
ных даследаванняў і павышэннем іх якасці; розным узроўнем  патэнта- 
знаўчых і бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў спецыялістаў народнай гас- 
падаркі; пераваж аннем  у  рабоце служ баў патэнтнай інфармацыі біблія- 
тэчна-бібліяграфічных формаў і м етадаў працы.

Падрыхтоўка кадраў патэнтаведаў і патэнтна-інфармацыйных работ- 
нікаў цэнтралізавана не праводзіцца. Н а жаль, адсутнічае такая спецыяль- 
насць у  пераліку спецыяльнасцей ВНУ, няма і нум ару спецыяльнасці адпа- 
веднай кваліфікацыі навуковых кадраў. Падрыхтоўка і павышэнне квалі- 
фікацыі кадраў патэнтаведаў ажыццяўлялася ў  разгалінаванай сетцы спе
цыяльных інсты тутаў і курсаў: У ІПК, У Д КП К, ДІП, галіновыя курсы павы- 
шэння квапіфікацыі, кароткатэрміновыя семінары , школы перадавога вопы- 
ту і г.д. Пытанні аваподання студэнтам і м етадам і работы з патэнтнай даку- 
ментацыяй, вывучэння імі асноў правядзення патэнтных даследаванняў, 
патэнтнага заканадаўства часткова вырашаюцца ў інсты тутах культуры.

У іерархічнай структуры вучэбных устаноў, звязаных з падрыхтоўкай  
і перападрыхтоўкай патэнтна-інфармацыйных кадраў, інстытутам культуры  
належыць роля пачатковай ступені набыцця адпаведных ведаў, уменняў  
і навы каў у галіне патэнтнай інфармацыі. Т ут склалася праграм а, якая дае  
асновы ведаў у справе патэнтазнаўства і патэнтнай інфармацыі. Але курс  
„Патэнтная і нарматы ўна-тэхнічная дакументацы я” (36  гадзін) вывучаецца 
толькі на дзвюх спецыялізацыях: бібліятэказнаўства і бібліяграфія тэхніч- 
най літаратуры, методыка выкарыстання сродкаў механізацы і і аўтаматы - 
зацыі ў  бібліятэчнай і інфармацыйнай рабоце. Студэнты ўсіх  астатніх спе- 
цыялізацый атрымліваюць веды ў галіне патэнтнай інфармацыі прыкладна 
ў аб’ё м е  5 - 6  гадзін, што, безум оўна, з ’яўляецца недастатковы м. У  выніку 
яны не ведаюць бібліяграфічнага апісання гэтых дакум ентаў і міжнарод- 
ных стандартаў па уніфікацыі бібліяграфічнай інфармацыі аб патэнтнай 
дакументацы і, не ўмею ць выкарыстоўваць на практыцы спецыяльныя 
класіфікацыі вынаходніцтваў (М КІ, Н К І) і г.д. Адсутнасць спецыяльных ведаў

96

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



адбіваецца і на якасці праводзімых кансультацый, і на прафесійным росце 
бібліятэкараў, якія працуюць з патэнтнай дакументацы яй.

Аналіз сведчыць, што дзейнасць бібліятэк, што камплектуюць патэнт- 
ныя фонды, складаюць:

кансультацыі па вызначэнню віду патэнтнай дакументацы і, па якой 
неабходна ажыццяўляць п о ш у к к а л я  40 %;

кансультацыі па методыцы правядзення розных відаў патэнтнага по- 
ш уку (тэматы чнага, нумарацы йнага, імяннога) -  капя 20 %;

удакладняючыя даведкі (аб выданнях патэнтных ведамстваў, УНДІПІ, 
удакладненне патэнтна-прававога характеру) -  каля 40 %.

Даследаванне кадравага саставу бібліятэкараў рэспублікі, якія пра
цуюць з патэнтнай дакументацы яй, паказала, што больш за 70 % супрацоў- 
нікаў маюць пачатковую адукацыю ў галіне патэнтазнаўства і патэнтнай 
інфармацыі ці павысілі сваю кваліфікацыю на розных курсах. Гэта дае 
магчымасць паскорыць іх прафесійны рост. Такая з'ява характэрна, напры- 
клад, для бібліятэкараў Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай і Гомельскай  
абласной бібліятэк.

У  м этах пашырэння базавай адукацыі ў галіне патэнтазнаўства і патэнт
най інфармацыі, яе ўдасканалення і прыбліжэння да задач інфармацыйнага 
забеспячэння навукова-тэхнічнага прагрэсу на факультэце бібліятэказнаў- 
ства і бібліяграфіі М інскага інстытута культуры з 1 9 8 6 /8 7  вучэбнага года  
ўведзены курс „Патэнтна-інфармацыйнае забеспячэнне навукова-тэхніч- 
нага прагрэсу” , разлічаны на 22  гадзіны. Тут даюцца веды і засвойваецца  
методыка правядзення патэнтных даследаванняў, вывучаюцца новыя ме- 
тады патэнтна-інф армацы йнага забеспячэння спецыялістаў народнай гас- 
падаркі. На занятках шырока выкарыстоўваюцца актыўныя метады наву- 
чання: дзелавая гульня, аналіз вытворчых сітуацый, дыскусія. Тэм аты ка  
большасці заданняў звязана з рэальнымі запатрабаваннямі спецыялістаў.

На сучасны м этапе ўдасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне  
патэнтнай інфармацыі больш плённай з ’яўляецца прапанаваная выклад- 
чыкамі кафедры галіновых бібліяграфій М аско ўскага  дзярж аўнага інстыту- 
та культуры канцэпцыя, якая патрабуе ўлічваць тып інфармацыйных патра- 
баванняў грам адства. Неабходна больш дакладна ўлічваць функцыі, якія 
выконваюць бібліятэкі розных тыпаў: педагагічная, рэкрэацыйная -  ва 
універсальных бібліятэках; інфармацыйная, адукацыйная і іншыя -  у спе- 
цыяльных. Выкарыстанне розных функцый бібліятэкамі цесна звязана  
з задавальненнем розных відаў інфармацыйных запатрабаванняў спецыялі- 
стаў -  прафесійных і непрафесійных. У  м еж ах двух кірункаў падрыхтоўкі 
бібліятэчных кадраў з’явіцца магчы масць набыцця студэнтам і ведаў, ум ен - 
няў і навыкаў у рабоце з патэнтнай дакументацы яй, абслугоўвання гэтай да
кументацыяй спецыялістаў народнай гаспадаркі. У сё  гэта стане неад’ем - 
най часткай агульнай сістэмы ведаў аб навукова-тэхнічны м прагрэсе  
і м етадах яго бібліятэчнага, бібліяграфічнага, інфармацы йнага забеспя
чэння.
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