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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Праграма ўступнага іспыту па дысцыпліне «Бібліятэказнаўства 

і бібліяграфазнаўства» падрыхтавана ў адпаведнасці з адука-
цыйным стандартам і праграмамі бібліятэказнаўчых і біблія-
графазнаўчых дысцыплін. 
Уступны іспыт па спецыяльнасці другой ступені вышэйшай 

адукацыі 1-23 80 01 «Бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і 
кнігазнаўства» павінен выявіць узровень тэарэтычнай і прак-
тычнай падрыхтоўкі магістранта, веданне ім агульных канцэпцый 
і метадычных пытанняў бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства, 
гісторыі іх фарміравання і развіцця, асноўных тэарэтычных і 
практычных праблем дадзеных навук. У першым раздзеле – 
«Бібліятэказнаўства: тэарэтыка-метадычныя і арганізацыйныя 
пытанні» – сканцэнтравана ўвага на пытаннях, якія звязаны з 
сучаснымі ўяўленнямі аб паняццях бібліятэказнаўства, біблія-
тэчнай справы, арганізацыі бібліятэчнай справы ў Рэспубліцы 
Беларусь, бібліятэцы як сістэмы, асноўных напрамках дзейнасці 
бібліятэкі ў сучасных інфармацыйна-тэхналагічных умовах і 
асаблівасцях яе функцыянавання ва ўмовах рынку. У другім 
раздзеле – «Бібліяграфазнаўства: тэарэтыка-метадычныя і арга-
нізацыйныя пытанні» – разглядаюцца пытанні тэарэтычнага 
асэнсавання бібліяграфіі як грамадскай з’явы, якая забяспечвае 
функцыянаванне бібліяграфічнай інфармацыі ў грамадстве, арга-
нізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў нашай краіне, агульных і 
асобных (акрамя галіновых) арганізацыйна-тэхналагічных і 
метадычных праблем, якія тычацца ўсіх асноўных напрамкаў 
практычнай бібліяграфічнай дзейнасці. 
Значную дапамогу ў засваенні праграмы можа аказаць пра-

панаваны спіс літаратуры.  
Пры адказе на іспыце абітурыент павінен прадэманстраваць 

добрае валоданне прафесійнай лексікай, уменне выкарыстоўваць 
веды, набытыя ў час навучання ва ўніверсітэце і вытворчай 
практыкі.  
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ЗМЕСТ УСТУПНАГА ІСПЫТУ 
 

Раздзел 1. Бібліятэказнаўства:  
тэарэтыка-метадычныя і арганізацыйныя пытанні 

 
Тэма 1. Сутнасць, функцыі і структура бібліятэказнаўства 
Заканамернасці развіцця і асноўныя задачы бібліятэказнаўства. 

Асноўныя канцэпцыі навуковага пазнання ў бібліятэказнаўстве. 
Фармальна-тэхнічная канцэпцыя сутнасці бібліятэказнаўства. 
Характарыстыка поглядаў М. Шрэцінгера, Л. Б. Хаўкінай. Струк-
турна-функцыянальная (дакументалісцкая) канцэпцыя. Мерка-
ванні Ю. М. Сталярова, В. І. Цярэшына аб сутнасці канцэпцыі. 
Інфармацыйная канцэпцыя сутнасці бібліятэказнаўства В. В. Сквар-
цова. Кагнітыўны падыход да сутнасці бібліятэказнаўства  
А. І. Астапава. Суадносіны паняццяў аб’ект і прадмет. Аб’ект і 
прадмет бібліятэказнаўства. Характарыстыка поглядаў розных 
спецыялістаў на аб’ект і прадмет бібліятэказнаўства (А. М. Ва-
нееў, В. В. Скварцоў, Ю. М. Сталяроў). Функцыі бібліятэка-
знаўства. 
Структура бібліятэказнаўства як навукі і вучэбнай дысцы-

пліны. Характарыстыка бібліятэказнаўчых дысцыплін, іх мэты і 
задачы. Агульнатэарэтычныя асновы бібліятэказнаўства, гісторыя 
бібліятэчнай справы як фундаментальныя дысцыпліны бібліятэ-
казнаўчага цыкла. Значэнне арганізацыйнага і тэхналагічнага 
аспектаў зместу бібліятэказнаўчых дысцыплін. Працэсы інтэ-
грацыі ў бібліятэказнаўстве. Арганізацыйная структура бібліятэч-
най навукі ў Беларусі. Роля буйных навуковых бібліятэк і спе-
цыяльных кафедр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культу-
ры і мастацтваў у развіцці бібліятэказнаўства. 

 
Тэма 2. Генезіс і сутнасць бібліятэкі  

Сутнасць бібліятэкі, яе месца і роля ў грамадстве. Узаема-
дзеянне бібліятэкі з іншымі грамадскімі інстытутамі. Навуковыя 
канцэпцыі бібліятэкі. Бібліятэка як ідэйна-выхаваўчая, культур-
на-асветніцкая і навукова-інфармацыйная ўстанова. Дакументная 
канцэпцыя бібліятэкі (Ю. М. Сталяроў). Інфармацыйная канцэп-
цыя бібліятэкі (В. В. Скварцоў). Эпістэмалагічная («ведавая») 
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канцэпцыя бібліятэкі (А. І. Астапаў). Бібліятэка і навукова-тэх-
нічны прагрэс. Асноўныя прынцыпы дзейнасці бібліятэк. Эва-
люцыя поглядаў на прынцыпы дзейнасці бібліятэк. Прынцып 
камуністычнай партыйнасці як асноватворны прынцып дзейнасці 
савецкіх бібліятэк. Рэалізацыя прынцыпу партыйнасці ў галіне 
фарміравання фондаў, каталагізацыі і бібліяграфавання дакумен-
таў, арганізацыя абслугоўвання чытачоў. Развіццё погладяў на 
прынцыпы дзейнасці бібліятэк у постсавецкі перыяд. Адлюстра-
ванне прынцыпаў дзейнасці бібліятэк у заканадаўстве Рэспублікі 
Беларусь. Каштоўнасныя дэтэрмінанты тэорыі прынцыпаў дзей-
насці бібліятэк (Р. С. Матульскі). Спецыфіка рэалізацыі бібліятэ-
камі розных відаў названых прынцыпаў у сваёй дзейнасці. 

 
Тэма 3. Функцыі бібліятэк 

Эвалюцыя поглядаў на функцыі бібліятэк. Характарыстыка 
падыходаў да функцый бібліятэк у розныя гістарычныя перыяды. 
Ідэалагічная, культурна-асветніцкая і навукова-інфармацыйная 
функцыі савецкіх бібліятэк. Характарыстыка поглядаў на функ-
цыі бібліятэк М. І. Акілінай, А. М. Ванеева, Р. С. Матульскага, 
К. Т. Селіверставай, А. В. Сакалова, В. В. Скварцова і іншых біб-
ліятэказнаўцаў. 
Вызначэнне тэрміна функцыя. Сутнасныя і прыкладныя функ-

цыі і іх характарыстыка. Кумулятыўная, мемарыяльная і камуні-
катыўная функцыі бібліятэк, іх характарыстыка і ўзаемасувязі. 
Функцыі забеспячэння адукацыі і выхавання, навукі і вытвор-
часці, культуры і інш. Навукова-метадычная і навукова-даследчая 
функцыі. Тэхналагічныя функцыі бібліятэк. Дэфініцыя і суадно-
сіны паняццяў місія бібліятэкі, сацыяльная роля бібліятэкі, са-
цыяльная функцыя бібліятэкі. 

 
Тэма 4. Сістэмны падыход да вывучэння бібліятэкі 

Асаблівасці сістэмнага падыходу да вывучэння бібліятэкі. 
Паняцці сістэма, падсістэма, элемент. Эвалюцыя ўяўленняў аб 
бібліятэцы як сістэме. Кампанентная (элементная) мадэль біб-
ліятэкі. Канцэпцыі бібліятэкі як сістэмы, прапанаваныя А. М. Ва-
неевым, Л. А. Гольдбергам, Ю. А. Грыханавым, М. С. Карта-
шовым, І. М. Фруміным, А. Я. Чарняком і іншымі аўтарамі. 
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Чатырохэлементная мадэль бібліятэкі, распрацаваная Ю. М. Ста-
ляровым.  
Элементы бібліятэкі як сістэмы, іх сувязі і функцыі, працэсы 

ўзнікнення і развіцця.  
Другі контур сутнаснай сістэмнай мадэлі бібліятэкі. Харак-

тарыстыка падсістэм: мадэль бібліятэчнага фонду, мадэль кан-
тынгенту карыстальнікаў, мадэль бібліятэчнага персаналу, ма-
дэль матэрыяльна-тэхнічнай базы. Сувязі паміж падсістэмамі 
другога контуру сутнаснай сістэмнай мадэлі бібліятэкі.  

 
Тэма 5. Тыпалагізацыя і класіфікацыя бібліятэк 

Распрацоўка праблемы тыпалогіі бібліятэк у бібліятэказнаў-
стве. Канцэпцыі тыпалогіі бібліятэк М. А. Рубакіна, Е. Н. Мядын-
скага, А. А. Пакроўскага, І. М. Фруміна, М. І. Акілінай, Р. С. Ма-
тульскага, К. Т. Селіверставай, Ю. М. Сталярова, А. І. Астапава, 
М. С. Карташова і іншых бібліятэказнаўцаў. Сістэма крытэрыяў 
для тыпалагізацыі бібліятэк. Суадносіны паняццяў тыпалогія і 
класіфікацыя, тып і від. Іерархічная, фасетная і шматаспектныя 
класіфікацыі. Асноўныя прыкметы дыферэнцыяцыі бібліятэк.  
Сацыяльнае прызначэнне як асноўная тыпаўтвараючая прык-

мета дыферэнцыяцыі бібліятэк. Публічныя і спецыяльныя біблія-
тэкі. Іх віды і тыпалагічныя асаблівасці. 
Фасетная класіфікацыя бібліятэк па іншых прыкметах: змест і 

форма дакументаў у інфармацыйных рэсурсах, кантынгент кары-
стальнікаў, форма ўласнасці, матэрыяльна-тэхнічная база і інш. 
Тэндэнцыі развіцця і змянення тыпалагічных рыс сучасных 

бібліятэк. 
 

Тэма 6. Сутнасна-функцыянальная  
структура бібліятэчнай справы 

Бібліятэчная справа як аб’ект дыферэнцыяцыі. Характарысты-
ка розных уяўленняў аб сутнасці паняццяў бібліятэчная справа, 
бібліятэчная дзейнасць. Сутнасць паняцця бібліятэчная справа. 
Складаючыя часткі бібліятэчнай справы. Бібліятэчная дзейнасць 
(практыка), бібліятэказнаўства (навука), бібліятэчная адукацыя, 
кіраванне бібліятэчнай справай. Іх асноўныя задачы, мэты, 
функцыі, кампаненты. 
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Сістэма падрыхтоўкі бібліятэчных кадраў. Сярэдняя і вышэй-
шая бібліятэчная адукацыя. Сістэма павышэння кваліфікацыі біб-
ліятэчных работнікаў. Самаадукацыя. Перспектывы развіцця біб-
ліятэчнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь.  
Кіраванне бібліятэчнай справай. Яго сутнасць і назначэнне. 

Прававыя асаблівасці кіравання бібліятэчнай справай. Дзяржаў-
нае, ведамасна-адміністрацыйнае, грамадскае, прафесійнае кіра-
ванне бібліятэчнай справай. Дзейнасць Беларускай бібліятэчнай 
асацыяцыі (ББА). Яе мэты, структура. 

 
Тэма 7. Сукупная сетка бібліятэк 

Дэфініцыя і суадносіны паняццяў сістэма бібліятэк і сетка 
бібліятэк. Заканамернасці фарміравання бібліятэчных сістэм і іх 
структура. Агульная характарыстыка сістэмы бібліятэк Беларусі. 
Нарматыўна-прававая база яе функцыянавання. 
Працэсы інтэграцыі паміж бібліятэкамі розных тыпаў, сетак і 

ведамстваў. Каардынацыя, кааперацыя, цэнтралізацыя як формы 
ўзаемадзеяння бібліятэк. Змест і напрамкі ўзаемадзеяння. Карпа-
ратыўная камп’ютарная сетка бібліятэк Беларусі. 
Асновы ўзаемадзеяння бібліятэк і бібліятэчных сетак з іншымі 

культурна-асветніцкімі, навуковымі і інфармацыйнымі ўста-
новамі. 

 
Тэма 8. Міжнароднае бібліятэчна-бібліяграфічнае 

супрацоўніцтва 
Станаўленне і развіццё міжнароднага бібліятэчнага супрацоў-

ніцтва. Арганізацыя Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута і 
яго рэарганізацыя ў Міжнародную федэрацыю па дакументацыі 
(ФІД). Заснаванне Міжнароднай федэрацыі бібліятэчных асацыя-
цый (ІФЛА). Асноўныя кірункі дзейнасці. Роля ЮНЕСКА ў 
падтрымцы і развіцці бібліятэчнай справы. Агульная характары-
стыка праграм и дэкларацый: «Маніфест ЮНЕСКА аб публічных 
бібліятэках», «Інфармацыя для ўсіх», «Памяць свету» і інш. 
Распрацоўка і рэалізацыя праграмы «Памяць Беларусі». Харак-
тарыстыка дзейнасці Міжнароднай арганізацыі па стандар-
тызацыі (ІСО). Асноўныя мэты дзейнасці Бібліятэчнай асамблеі 
Еўразіі. 
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Асноўныя напрамкі дзейнасці бібліятэчных асацыяцый. Аме-
рыканская бібліятэчная асацыяцыя, Бібліятэчная асацыяцыя Вялі-
кабрытаніі, Расійская бібліятэчная асацыяцыя і інш. ББА і яе роля 
ў арганізацыі міжнароднага бібліятэчнага супрацоўніцтва. 
Дзейнасць асноўных міжнародных арганізацый у галіне біб-

ліяграфіі (ЮНЕСКА, ІФЛА, ІСО, ФІД і інш.). Найважнейшыя 
міжнародныя праграмы ў галіне інфармацыйнай і бібліягра-
фічнай дзейнасці. Універсальныя міжнародныя праграмы ІФЛА. 
Праграма УБУ/ММ (UBCIM) і інш. Бібліяграфічныя аспекты 
праграм і праектаў «Усеагульная даступнасць выданняў» (ЮАП), 
«Універсальная перадача даных і тэлекамунікацыі» (УПДТ), 
«Захаванасць і кансервацыя» (РАС), «Памяць свету», «Інфар-
мацыя для ўсіх», «Manuscriptorium», «Europеana». Галіновыя пра-
грамы (UNISYST, NATIS, NIP). 
Міжнародныя праекты па стварэнні карпаратыўнай каталагі-

зацыі і зводных электронных каталогаў. Дзейнасць OCLC па 
стварэнні буйнейшага бібліяграфічнага каталога WorldCat і яго 
выкарыстанне бібліятэкамі. 

 
Тэма 9. Бібліятэчны фонд як сістэма 

Паняцце бібліятэчны фонд як сістэма. Дакумент як фондаў-
твараючы элемент. Сістэмная структура бібліятэчнага фонду. 
Падставы для структуравання. Структураванне фонду: па змесце, 
форме, мэтавым прызначэнні дакумента і іншых прыкметах; па 
функцыянальным прызначэнні і сувязях з падсістэмамі бібліятэкі. 
Прыкметы бібліятэчнага фонду: наяўнасць дакументаў, про-

філь, упарадкаванасць, прызначанасць для карыстальнікаў, гатоў-
насць да выкарыстання. Профіль фонду як сукупнасць спецыфіч-
ных прыкмет. 
Уласцівасці бібліятэчнага фонду: цэласнасць, адкрытасць, 

інфарматыўнасць, дынамічнасць, статычнасць, стахастычнасць, 
кіруемасць, надзейнасць. 
Класіфікацыя бібліятэчных фондаў. Іерархічная сістэма класаў 

і разнавіднасцей фондаў.  
Праява сістэмнай уласцівасці бібліятэчнага фонду ў яго 

расстаноўцы і размяшчэнні. 
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Тэма 10. Тэарэтычныя і метадычныя асновы  
сістэмы каталогаў бібліятэк 

Распрацоўка тэорыі сістэмы каталогаў. Роля Усесаюзнай нара-
ды па тэарэтычных пытаннях бібліятэказнаўства і бібліяграфіі 
(1936) у вызначэнні фундаментальных асноў сістэмы каталогаў 
бібліятэкі.  
Азначэнне сістэмы. Сістэма каталогаў як адзіная і цэласная 

арганізацыя. Асноўнае мэтавае прызначэнне сістэмы каталогаў – 
забеспячэнне поўнай і шматаспектнай інфармацыі аб саставе і 
змесце бібліятэчных фондаў.  
Роля ўнутрыбібліятэчных і знешніх у адносінах да бібліятэкі 

фактараў у фарміраванні і функцыянаванні сістэмы каталогаў. 
Сістэма каталогаў бібліятэкі як падсістэма даведачна-біблія-
графічнага апарату. 
Асноўныя прынцыпы сістэмы каталогаў бібліятэк: навуковасць, 

планамернасць, эканамічнасць і інш. Функцыі сістэмы каталогаў. 
Састаў сістэмы каталогаў. Аб’яднанне ў ёй каталогаў, розных 

па спосабе групоўкі бібліяграфічных запісаў, відах выданняў, 
прызначэнні, ахопе фондаў, мове. Спосабы рэалізацыі ўзаемасу-
вязей і ўзаемазалежнасці ў сістэме каталогаў. Арганізацыя, вя-
дзенне і рэдагаванне каталогаў на аснове адзіных метадычных 
прынцыпаў, вызначаных інструкцыямі і нормамі.  

  
Тэма 11. Стандартызацыя бібліяграфічнага апісання: гісторыя, 

стан і перспектывы развіцця 
Генезіс прадстаўленняў аб стандартызацыі і ўнiфiкацыі ў раз-

вiццi методыкi бiблiяграфiчнага апісання. Уніфікацыя і стандар-
тызацыя бібліяграфічнага апісання: іх азначэннi. Сістэма стан-
дартаў і інструктыўна-нарматыўных матэрыялаў па бібліягра-
фічным апісанні і іх адаптацыя да Міжнароднага стандартнага 
бібліяграфічнага апісання. 
Стандартызацыя тэрміналогіі бібліяграфічнага апісання. Выка-

рыстанне стандартаў у Беларусі. 
Уздзеянне аўтаматызацыі на бібліяграфічнае апісанне. Камуні-

катыўныя фарматы. BELMARC. Беларускі камунікатыўны фар-
мат прадстаўлення аўтарытэтных/нарматыўных запісаў у машы-
начытальнай форме BELMARC/AUTORITIES. Стан i перспекты-
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вы развiцця тэорыi i методыкi бiблiяграфiчнага апiсання ў 
Беларусi.  

 
Тэма 12. Тэарэтычныя асновы бібліятэчна-інфармацыйнага 

абслугоўвання  
Асноўныя канцэптуальныя падыходы да тэарэтычнага асэн-

савання бібліятэчнага абслугоўвання. Іх эвалюцыя пад уплывам 
сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў і развіцця інфармацый-
ных тэхналогій.  
Уплыў на канцэпцыі абслугоўвання адпаведных канцэпцый 

чытання: кансерватыўна-ахоўваючай, ліберальнай, рэвалюцыйна-
радыкальнай і камерцыйнай. Сутнасць і шляхі развіцця канцэп-
цый чытання і іх уплыў на характар і змест абслугоўвання 
карыстальнікаў бібліятэк.  
Асноўныя канцэпцыі бібліятэчнага абслугоўвання на сучасным 

этапе развіцця: ідэалагічная, педагагічная, асветніцкая, сацыялі-
зуючая, інфармацыйная. Рэалізацыя канцэпцый абслугоўвання ў 
бібліятэках рознага тыпу.  
Залежнасць прынцыпаў абслугоўвання ад пануючай канцэпцыі 

абслугоўвання. Трактоўка прынцыпаў абслугоўвання расійскімі і 
беларускімі аўтарамі. Эвалюцыя ўяўленняў аб прынцыпах абслу-
гоўвання. Спецыфіка іх ужывання ў бібліятэцы. Сістэматызацыя 
прынцыпаў у межах чатырох груп: мэтазгоднасці, развіцця, 
дэмакратызацыі, камфортнасці. Прынцыпы абслугоўвання кары-
стальнікаў і фундаментальныя законы, сфармуляваныя Ш. Ран-
ганатанам, Н. А. Рубакіным, Дж. Шырай і інш. 
Характарыстыка функцый абслугоўвання: сацыяльных, псіха-

лагічных, педагагічных. Рэалізацыя іх у практычнай дзейнасці 
бібліятэк.  

 
Тэма 13. Тэарэтычныя і метадычныя аспекты  

вывучэння чытачоў 
Значэнне, мэты і задачы вывучэння чытачоў. Вывучэнне чыта-

чоў Беларусі і краін бліжняга замежжа. Агульная характарыстыка 
сацыялагічных даследаванняў у бібліятэках Беларусі і Расіі. Ты-
палогія чытачоў як вынік бібліятэчных даследаванняў. Сучаснае 
становішча вывучэння чытачоў.  
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Методыка вывучэння чытачоў ва ўмовах бібліятэкі. Праграма 
сацыялагічнага даследавання чытання як асноўны метадычны 
дакумент вывучэння чытачоў бібліятэк. Метадалагічны і пра-
цэдурны раздзелы праграмы. Стварэнне інструментарыя дасле-
давання. Аналіз дакументаў, назіранне і апытанне як асноўныя 
метады збору першаснай сацыялагічнай інфармацыі аб чытанні. 
Правядзенне пілатажнага даследавання. Арганізацыя палявога да-
следавання. Колькасны аналіз вынікаў даследавання. Афармлен-
не вынікаў даследавання і справаздача. Рэкамендацыі па выніках 
даследавання і іх укараненне ў практыку абслугоўвання.  

 
Тэма 14. Прыярытэтныя кірункі абслугоўвання карыстальнікаў 

бібліятэк у Рэспубліцы Беларусь і за мяжой.  
Бібліятэка і самаадукацыйнае чытанне  

Вызначэнне прыярытэтаў і сацыяльна абгрунтаваных кірункаў 
абслугоўвання карыстальнікаў у дакументах міжнародных прафе-
сійных супольніцтваў. Адпаведнасць міжнародным стандартам і 
нормам абслугоўвання карыстальнікаў у беларусскіх бібліятэках.  
Абслугоўванне карыстальнікаў як сродак павышэння іх інфар-

мацыйна-прававой абароны, фарміраванне прававой культуры 
насельніцтва. Публічныя цэнтры прававой інфармацыі. Бібліятэч-
нае абслугоўванне карыстальнікаў з псіхічнымі і фізічнымі асаб-
лівасцямі. Фарміраванне культуры чытання і інфармацыйнай 
культуры карыстальнікаў. Культура чытання і інфармацыйная 
культура як аснова пабудовы грамадства ведаў. 
Бібліятэчнае абслугоўванне як сродак дапамогі ў працэсе бес-

перапыннай адукацыі карыстальнікаў. Самаадукацыя як форма 
бесперапыннай адукацыі. Месца самаадукацыйнага чытання ў 
сістэме бесперапыннай адукацыі. Роля бібліятэкара аддзела 
абслугоўвання ў арганізацыі самаадукацыйнага чытання кары-
стальніка.  

 
Тэма 15. Аўтаматызацыя бібліятэк і аўтаматызаваныя 

бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы  
Паняцце аўтаматызацыі бібліятэк. Мэты, задачы, змест, маш-

табнасць аўтаматызацыі бібліятэк. Стан аўтаматызацыі ў біб-
ліятэках Беларусі.  
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Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы (АБІС) 
як вынік аўтаматызацыі бібліятэкі. Вызначэнне АБІС як раз-
настайнасці АІС. АБІС як складаны арганізацыйна-тэхналагічны 
комплекс. 
Сродкі забеспячэння АБІС: агульная характарыстыка. Кла-

сіфікацыя АБІС.  
 

Тэма 16. Арганізацыйна-функцыянальная структура АБІС 
Паняцце арганізацыйна-функцыянальнай структуры і архітэк-

туры АБІС, іх узаемасувязь.  
Функцыянальная структура АБІС. Функцыянальныя падсіс-

тэмы. Службовыя, сістэмныя і карыстальніцкія падсістэмы. 
Функцыянальныя задачы.  
Аўтаматызаваныя рабочыя месцы (АРМ) як асноўны спосаб 

рэалізацыі функцыянальных падсістэм і задач аўтаматызацыі пра-
цы бібліятэчнага работніка. АРМы і праграмныя модулі, іх суад-
носіны. Віды праграмных модуляў. Крытэрыі распрацоўкі аўта-
матызаваных рабочых месцаў. Класіфікацыя АРМаў па функ-
цыянальным прызначэнні і месцы выкарыстання.  
Тэхналагічныя магчымасці найбольш распаўсюджаных 

АРМаў: «Камплектатар», «Каталагізатар», «Чытач», «Кнігавы-
дача», «Адміністратар». 

 
Тэма 17. Інфармацыйнае забеспячэнне АБІС 

Склад і роля інфармацыйнага забеспячэння (ІЗ) АБІС. Віды 
інфармацыі, якія цыркулююць у АБІС.  
Фарматы АБІС. Структура фарматаў: даныя, палі, запісы, 

файлы, базы і банкі даных. Віды фарматаў. Камунікатыўныя 
фарматы.  
Фармат BELMARC: прызначэнне, прынцыпы пабудовы. Спе-

цыяльныя абазначэнні і структура бібліяграфічнага запісу ў фар-
маце BELMARC: маркёр запісу, даведнік, палі і падпалі даных, 
сімвалы-раздзяляльнікі. Методыка запаўнення фармату. Тэхнало-
гія ўводу бібліяграфічных запісаў у фармаце BELMARC у АБІС. 
Базы даных, якія выкарыстоўваюцца ў АБІС: віды, асаблівасці 

і структура. 
Патрабаванні да інфармацыйнага забеспячэння АБІС. 
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Тэма 18. Лінгвістычнае забеспячэнне АБІС 
Прызначэнне лінгвістычнага забеспячэння (ЛЗ). Сродкі лінгві-

стычнага забеспячэння АБІС. Мова апрацоўкі бібліятэчна-біб-
ліяграфічных даных. Класіфікацыйныя мовы. Дэскрыптарныя 
мовы і інфармацыйна-пошукавыя тэзаўрусы. Аб’ектна-прымета-
выя мовы. Мовы арфаграфічнага кантролю і транслітэрацыі. 
Мовы запытаў і маніпуліравання данымі. 
Мова аўтарытэтных/нарматыўных файлаў. Склад аўтарытэт-

ных файлаў. Міжнародныя і нацыянальныя службы аўтарытэт-
ных файлаў. Фарміраванне банка аўтарытэтных файлаў.  
Рынак баз даных асобных сродкаў ЛЗ. Характарыстыка лінг-

вістычнага забеспячэння найбольш распаўсюджаных АБІС.  
Тэхналогія фарміравання і выкарыстання лінгвістычнага забес-

пячэння ў сістэме. Сродкі падтрымкі ЛЗ. Патрабаванні да лінг-
вістычнага забеспячэння АБІС. 

 
Тэма 19. Тэарэтычныя і метадычныя аспекты кіравання 

бібліятэчнай дзейнасцю  
Азначэнне паняццяў менеджмент і маркетынг. Узаемасувязь 

паняццяў менеджмент і маркетынг і кіраванне; менеджмент, 
маркетынг, кіраванне і бібліятэка.  
Умовы і прадпасылкі ўзнікнення менеджменту і маркетынгу ў 

бібліятэчнай дзейнасці. Асноўныя падыходы да кіравання біб-
ліятэчнай дзейнасцю (арганізацыйна-кіраўнічы, працэсны, сіс-
тэмны, сітуацыйны). Дыскусіі бібліятэказнаўцаў па фарміраванні 
канцэпцыі менеджменту ў бібліятэказнаўстве (М. С. Карташоў, 
Б. М. Бачалдзін, В. В. Скварцоў). Характарыстыка поглядаў 
І. М. Суславай, У. К. Клюева і іншых бібліятэказнаўцаў на аб’ект 
і прадмет бібліятэчнага менеджменту. Маркетынгавая канцэпцыя 
кіравання бібліятэкай (М. Я. Дворкіна, С. Д. Калегаева, У. К. Клю-
еў, І. М. Суслава, А. М. Ястрабава і інш.). Тэарэтычныя асновы 
менеджменту і маркетынгу бібліятэчна-інфармацыйнай дзей-
насці. Вызначэнне паняццяў бібліятэчна-інфармацыйны ме-
неджмент і бібліятэчна-інфармацыйны маркетынг. Вылучэнне 
бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту і бібліятэчна-інфарма-
цыйнага маркетынгу ў самастойныя навукі. Мэты, задачы, 
прынцыпы, функцыі бібліятэчна-інфармацыйнага менеджменту і 
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бібліятэчна-інфармацыйнага маркетынгу. Канцэпцыя інфарма-
цыйнага грамадства і яе уплыў на развіццё тэарэтычных і 
практычных пытанняў кіравання бібліятэчнай дзейнасцю. 
Значэнне выкарыстання тэхналогій і методык бібліятэчна-

інфармацыйнага менеджменту і бібліятэчна-інфармацыйнага мар-
кетынгу ў практыцы бібліятэчна-інфармацыйных устаноў. Рэалі-
зацыя бібліятэкамі розных відаў тэхналогій і методык біблія-
тэчна-інфармацыйнага менеджменту і маркетынгу.  

 
Тэма 20. Стратэгічнае кіраванне бібліятэчнай дзейнасцю 
Канцэпцыя стратэгічнага менеджменту. Перадумовы з’яўлення 

стратэгічнага менеджменту. Тыпы кіравання адпаведна хранала-
гічнай класіфікацыі станаўлення і развіцця стратэгічнага менедж-
менту. Месца і значэнне стратэгічнага менеджменту ў кіраванні 
сучаснай бібліятэкай.  
Распрацоўка стратэгічных кірункаў развіцця бібліятэкі. Этапы 

стратэгічнага кіравання. Вызначэнне місіі бібліятэкі. Уклад 
П. Друкера ў абагульненне і сістэматызацыю элементаў місіі. 
Роля місіі ў жыццядзейнасці бібліятэкі. Падыходы да ўстанаў-
лення мэт функцыянавання бібліятэкі. Дыягнастычны этап стра-
тэгічнага кіравання. Правядзенне аналізу знешняга і ўнутранага 
асяроддзя бібліятэкі: метад SWOT. Этап выпрацоўкі стратэгіі 
бібліятэкі: тыпы стратэгій, вызначэнне стратэгіі, ацэнка стратэгіі. 
Кампаненты рэалізацыі стратэгіі: тактыка, палітыка, правілы, 

працэдуры. 
Ацэнка і кантроль рэалізацыі стратэгіі – завяршальны этап 

стратэгічнага кіравання. 
Стратэгічнае планаванне ў бібліятэцы: вызначэнне і значэнне. 

Гарызонт планавання: ад стратэгіі да тактыцы; доўгатэрміновыя, 
сярэднетэрміновыя і бягучыя планы, іх асаблівасці, сістэма паказ-
чыкаў, іх узаемасувязь. 

  
Тэма 21. Інавацыйная дзейнасць бібліятэк 

Тэорыя інавацыйнай дзейнасці ў бібліятэчна-інфармацыйнай 
сферы: сучасны стан. Распрацоўка тэорыі бібліятэчнай інаватыкі. 
Характарыстыка поглядаў А. М. Ванеева, А. Ю. Качанавай, 
У. К. Клюева, С. Г. Матлінай, І. М. Суславай, А. М. Ястрабавай  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 15

і інш. Уклад беларускіх навукоўцаў і спецыялістаў-практыкаў у 
распрацоўку праблематыкі. 
Інавацыйная дзейнасць бібліятэк, яе значэнне і змест. Асноў-

ныя этапы інавацыйных працэсаў у бібліятэках, інфармацыйнае 
забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці. Сутнасць і класіфікацыя 
новаўвядзенняў. Віды інавацый. Тэхналагічныя і арганізацыйныя 
фактары інавацыйнага працэсу: улік існуючых псіхалагічных 
установак, выкарыстанне сацыяльна-псіхалагічнай інфармацыі 
пры распрацоўцы інавацыйнага працэсу, выкарыстанне метадаў 
актыўнага навучання і інш. Кіраванне новаўвядзеннямі ў біб-
ліятэках. 

 
Тэма 22. Асновы кіравання праектамі ў бібліятэчнай сферы 
Асаблівасці праектнай дзейнасці бібліятэк. Кіраванне праекта-

мі – новы навуковы напрамак у тэорыі кіравання. Характарыс-
тыка фактараў, якія вызначаюць важнасць праектнай дзейнасці ў 
сувязі з шырокай дэмакратызацыяй і гуманізацыяй бібліятэчнай 
дзейнасці. Вызначэнне паняццяў праграма, праект. Рэспублікан-
скія мэтавыя праграмы і іх роля ў сацыяльна-культурным 
асяроддзі. Класы праектаў у бібліятэчнай справе. Мегапраекты як 
мэтавыя праграмы развіцця культуры на абласным і рэгіяналь-
ным узроўнях. Мультыпраекты як мэтавыя комплексныя пра-
грамы на ўзроўні малога горада. Монапраекты. Тэхналогія праек-
тавання. 
Мадэль «жыццёвага цыкла праекта». Характарыстыка чатырох 

яго этапаў: першы этап – канцэпцыя або распрацоўка ідэі; другі – 
распрацоўка праекта; трэцці – рэалізацыя праекта; чацвёрты этап 
– завяршэнне праекта. 
Рэалізацыя бібліятэкамі розных відаў мэтавых праграм і 

праектаў у сваёй дзейнасці. 
 

Тэма 23. Камунікатыўныя аспекты кіраўнічай дзейнасці 
Сутнасць і значэнне. Заканамернасці міжасабовых адносін у 

дзелавых стасунках: закон нявызначанасці водгуку, закон неадэк-
ватнасці адлюстравання чалавека чалавекам, закон неадэкват-
насці і самаацэнкі, закон самазахавання, закон кампенсацыі. 
Асаблівасці праяўлення ў бібліятэчнай сферы. 
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Этыка дзелавых адносін (службовы этыкет), значэнне, змест. 
Формы кіраўнічых стасункаў: субардынацыйная, службова-сяб-
роўская, сяброўская. Прынцыпы і сродкі стасункаў у бібліятэцы. 
Структура бібліятэчных стасункаў. 
Псіхалогія канфліктаў і стрэсаў. Тры этапных падыходу да 

ацэнкі канфліктаў у дзейнасці арганізацыі. Прычыны канфліктаў. 
Класіфікацыя канфліктаў. Кіраванне канфліктамі. Структурныя 
метады вырашэння канфліктаў у бібліятэцы. 

 Паблік рылэйшнз (PR) як функцыя кіравання. Унутраны і 
знешні PR у бібліятэцы: паняцце, мэты, функцыі, інструменты.  

 
 

Раздзел 2. Бібліяграфазнаўства:  
тэарэтыка-метадычныя і арганізацыйныя пытанні 

 
Тэма 24. Бібліяграфія як грамадская з’ява 

Паняцце бібліяграфія, яго этымалогія і генезіс, шматзначнасць 
сучаснага выкарыстання.  
Заканамернасць узнікнення бібліяграфічных звестак як 

неад’емнай часткі дакумента. Бібліяграфія ў структуры інфарма-
цыйных рэсурсаў грамадства. Грамадскія патрэбнасці ў інфарма-
цыі, ведах – важнейшая перадумова функцыянавання бібліяграфіі 
як грамадскай з’явы.  
Паняцце аб метасістэме існавання бібліяграфіі як грамадскай 

з’явы. Сістэма дакументных камунікацый (дакумент – карысталь-
нік) як метасістэма існавання бібліяграфіі як грамадскай з’явы. 
Супярэчлівасці ці інфармацыйныя бар’еры паміж дакумента-
ванай інфармацыяй і карыстальнікамі. Роля бібліяграфіі ў іх пера-
адоленні (канцэпцыя А. П. Коршунава). Свет тэкставых камуні-
кацый (свет тэкстаў – свет карыстальнікаў), універсум чалавечай 
дзейнасці як метасістэмы існавання бібліяграфіі (канцэпцыі 
В. А. Факеева і Н. А. Слядневай). 
Фактары ўздзеяння на развіццё бібліяграфіі як грамадскай 

з’явы і фарміраванне яе асноўных элементаў. Заканамернае паве-
лічэнне аб’ёму інфармацыйных рэсурсаў грамадства, ускладнен-
не інфармацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў, паскарэнне 
інфармацыйных працэсаў у грамадстве, стварэнне новых інфар-
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мацыйных тэхналогій, з’яўленне новых відаў носьбітаў інфарма-
цыі і асаблівасці развіцця бібліяграфіі. Уздзеянне на бібліяграфію 
гісторыка-культурных, сацыяльна-эканамічных умоў існавання 
грамадства.  

 
Тэма 25. Бібліяграфічная інфармацыя  
як асноўнае паняцце тэорыі бібліяграфіі 

Бібліяграфічная інфармацыя як разнавіднасць сацыяльнай 
інфармацыі і як крытэрый (прынцып) адмежавання бібліягра-
фічных з’яў ад небібліяграфічных. 
З’яўленне паняцця бібліяграфічная інфармацыя ў тэрмінасіс-

тэме кнігазнаўства, бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства. Раз-
віццё тэарэтычных поглядаў на аб’ём паняцця бібліяграфічная 
інфармацыя. Дыскусія 80-х гг. ХХ ст. аб сутнасці бібліяграфіч-
най інфармацыі. Ю. М. Лаўфер аб другаснай навуковай і біблія-
графічнай інфармацыі. А. В. Сакалоў аб бібліяграфічнай інфар-
мацыі як разнавіднасці фактаграфічнай інфармацыі. А. П. Коршу-
наў аб бібліяграфічнай інфармацыі як інфармацыі другаснай, 
адасобленай ад дакумента. 
Бібліяграфічная інфармацыя і бібліяграфічныя веды. Погляды 

В. А. Факеева на бібліяграфічныя веды як сродак пазнання, каму-
нікацыі, каштоўнаснай арыентацыі, рэгулявання і кіравання. 
Структура бібліяграфічных ведаў: аб’ектная і суб’ектная, фар-
мальная і змястоўная, прасторавая і часавая, колькасная і якасная. 
Погляды Н. А. Слядневай на сутнасць бібліяграфічнай інфар-

мацыі. Непарыўная сувязь бібліяграфічнай інфармацыі з тэкстам і 
адчужанасць ад яго. Прагнозная, латэнтная, афінная, постэды-
цыйная бібліяграфічная інфармацыя (бібліяграфія). 
Асноўныя якасці бібліяграфічнай інфармацыі. А. П. Коршунаў, 

В. А. Факееў, Н. А. Сляднева аб якасцях бібліяграфічнай інфар-
мацыі як пасрэдніка ў сістэме дакументных камунікацый, уні-
версуме чалавечай дзейнасці, свеце тэкставых камунікацый.  

 
Тэма 26. Формы бібліяграфічнай інфармацыі 

Абумоўленасць форм прадстаўлення бібліяграфічнай інфарма-
цыі культурным, навуковым, тэхналагічным узроўнямі развіцця 
грамадства.  
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Бібліяграфічнае паведамленне як элемент бібліяграфічнай 
інфармацыі.Асноўныя формы, структура і прызначэнне бібліягра-
фічнага паведамлення. Бібліяграфічны запіс як фіксаваная форма 
існавання бібліяграфічнага паведамлення і структурная адзінка 
любога бібліяграфічнага дапаможніка (бібліяграфічнага дакумен-
та). Структура бібліяграфічнага запісу. Бібліяграфічны дапамож-
нік як асноўны спосаб існавання і сродак распаўсюджвання 
дакументаванай бібліяграфічнай інфармацыі. Паняцці бібліягра-
фічны дапаможнік і бібліяграфічны дакумент, іх месца у струк-
туры дакументных рэсурсаў грамадства. Бібліяграфічны даку-
мент як асноўная адзінка бібліяграфічных рэсурсаў грамадства.  
Формы, тыпы, жанры бібліяграфічных дапаможнікаў. Шмат-

аспектная (блочна-фасетная) класіфікацыя бібліяграфічнай пра-
дукцыі. Віды бібліяграфічных дапаможнікаў па грамадскім 
прызначэнні, функцыянальна-мэтавай прыкмеце, змесце аб’ектаў 
бібліяграфавання, метадах бібліяграфавання. 

 
Тэма 27. Функцыянальная структура бібліяграфіі  

Функцыя як знешняе праяўленне якасцей аб’екта. Функцыя-
нальнае прызначэнне бібліяграфіі. Канцэпцыі функцыянальнай 
«дапаможнасці» і «самастойнасці» бібліяграфіі (бібліяграфічнай 
інфармацыі) як грамадскай з’явы. 
Дваістасць бібліяграфічнай інфармацыі як адлюстраванне 

дваістасці адносін «дакумент – карыстальнік інфармацыі». Інфар-
мацыйныя, дакументальныя і бібліяграфічныя патрэбнасці і іх 
суадносіны. Дакументальныя патрэбнасці як падстава суадносін 
паміж дакументамі і карыстальнікамі. Механізм фарміравання 
бібліяграфічных патрэбнасцей. Дакументна-бібліяграфічныя па-
трэбнасці: агульныя, групавыя і індывідуальныя. Адпаведнасці 
паміж асноўнымі дакументна-бібліяграфічнымі патрэбнасцямі і 
асноўнымі характарыстыкамі дакументаў. Грамадскія функцыі 
бібліяграфіі. Генетычная і лагічная функцыянальныя структуры 
бібліяграфічнай інфармацыі і бібліяграфіі як грамадскай з’явы. 
Дыскусія 80-х гг. ХХ ст. аб функцыях бібліяграфічнай інфар-

мацыі. Знешнія і ўнутраныя функцыі бібліяграфічнай інфармацыі. 
В. А. Факееў аб функцыях бібліяграфічнай інфармацыі (ведаў). 

Бібліяграфічныя веды як сродак пазнання фіксаваных тэкстаў і 
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бібліяграфічных патрэбнасцей карыстальнікаў. Бібліяграфічныя 
веды як сродак тэкставай камунікацыі, каштоўнаснай арыен-
тацыі, рэгулявання і кіравання. 
Пункт гледжання Н. А. Слядневай на функцыянальную струк-

туру бібліяграфічнай інфармацыі. Бібліяграфічная інфармацыя як 
сродак аперыравання суверэннымі інфааб’ектамі.  

 
Тэма 28. Бібліяграфія як галіна дзейнасці 

Бібліяграфічная дзейнасць у сістэме відаў чалавечай дзейнасці. 
З’яўленне бібліяграфічнай дзейнасці як заканамерны этап фар-
міравання сістэмы дакументных камунікацый.  
Сучасныя ўяўленні аб паняцці бібліяграфічная дзейнасць. 

Суадносіны яго з паняццем бібліяграфія. Сістэмна-дзейнасная 
канцэпцыя бібліяграфіі. Асноўныя спосабы структурызацыі біб-
ліяграфічнай дзейнасці (яе сістэматызацыя, класіфікаванне і 
перыядызацыя). А. П. Коршунаў аб бібліяграфіі як сістэме відаў 
дзейнасці. Бібліяграфічная практычная, навукова-даследчая, пе-
дагагічная і вучэбная, кіруючая дзейнасць. М. Г. Вохрышава аб 
бібліяграфіі і бібліяграфічнай дзейнасці. Бібліяграфічная практы-
ка і пазнанне. 
Прынцыпы і заканамернасці бібліяграфічнай дзейнасці як аснова 

яе ўвасаблення ў грамадскай практыцы. Уяўленні А. П. Кор-
шунава, В. А. Факеева аб сістэме прынцыпаў. Прынцыпы мета-
далагічнага характару. Прынцыпы тэхналагічнага характару.  

 
Тэма 29. Бібліяграфічная практычная дзейнасць:  

паняцце і структура 
Бібліяграфічная практыка як асноўны кампанент бібліяграфіч-

най дзейнасці. Узнікненне бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. 
Развіццё бібліяграфічнай практыкі, ускладненне яе арганізацый-
ных форм і метадычных прыёмаў. Асноўныя рысы бібліяграфіч-
най практычнай дзейнасці: прадметнасць, сацыяльная абумоўле-
насць, мэтазгоднасць, суб’ектыўнасць. 
Эвалюцыя навуковых поглядаў на сутнасць бібліяграфічнай 

практычнай дзейнасці: працэсуальны (абмежавальна-працэсуаль-
ны, пералічальна-працэсуальны), асобасны, комплексны, дзей-
насны, сістэмна-дзейнасны падыходы. 
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Бібліяграфічная практыка як галіна дзейнасці па стварэнні і 
давядзенні бібліяграфічнай інфармацыі да карыстальнікаў і праз 
гэта задавальненне і павышэнне іх патрэбнасцей у дакументах 
бібліяграфічнымі сродкамі.  
Структурызацыя бібліяграфічнай практычнай дзейнасці: унут-

раны і знешні ўзроўні. Кампанентная (унутраная) структура біб-
ліяграфічнай практыкі. Непарыўная сувязь суб’екта, мэты, 
аб’екта, працэсаў, сродкаў і рэзультатаў (вынікаў) бібліяграфіч-
най практычнай дзейнасці. Відавая структура і асноўныя 
напрамкі рэальнага ўвасаблення з’яў бібліяграфічнай практыкі. 

 
Тэма 30. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці 
Суб’ект бібліяграфічнай дзейнасці як яе асноўны сістэмаўтва-

ральны кампанент. Яго сувязі з іншымі кампанентамі. Функцыі, 
выконваемыя суб’ектам у сістэме бібліяграфічнай практычнай 
дзейнасці: кіруючая, аксіялагічная, камунікатыўная. Прафесійны 
і непрафесійны, індывідуальны і калектыўны ўзроўні суб’ектаў 
бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Псіхалагічныя якасці 
бібліёграфа. Веды, уменні і навыкі бібліёграфа. І. Г. Марген-
штэрн аб кодэксе прафесійнай этыкі бібліёграфа. Бібліяграфічная 
практыка як сістэма суб’ектна-суб’ектных адносін: бібліёграф – 
карыстальнік, бібліёграф – бібліёграф, карыстальнік – кары-
стальнік. Бібліяграфічныя зносіны як узаемадзеянне людзей з 
мэтай абмену бібліяграфічнай інфармацыяй. 
Мэта як ідэальны структурны кампанент бібліяграфічнай 

дзейнасці. Суадносіны мэт і функцый. Іерархічная структура мэт. 
Агульныя і прыватныя, знешнія і ўнутраныя, бліжэйшыя і кан-
чатковыя, нарматыўныя і варыятыўныя мэты бібліяграфічнай 
практычнай дзейнасці.  
Аб’ект як адзін з кампанентаў бібліяграфічнай дзейнасці. Сіс-

тэма «дакумент – карыстальнік» як адзіны аб’ект бібліяграфічнай 
практычнай дзейнасці.  
Дакументы як непасрэдныя аб’екты бібліяграфавання. Пашы-

рэнне ўяўлення аб аб’екце бібліяграфічнай дзейнасці ў ідэадаку-
ментаграфічнай і кагнітаграфічнай канцэпцыях бібліяграфіі 
(інфааб’екты, тэксты). Упарадкаванне дакументаў як аб’ектаў 
бібліяграфавання з улікам трох асноўных прыкмет: форма даку-
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мента, яго змест, мэтавае прызначэнне. Іерархічныя і фасетныя 
класіфікацыі, прадметныя інфармацыйна-пошукавыя мовы, якія 
выкарыстоўваюцца ў сучаснай бібліяграфічнай практыцы.  
Карыстальнік бібліяграфічнай інфармацыі як патэнцыяльны 

(тыповы) аб’ект працэсу бібліяграфавання і непасрэдны (група-
вы, індывідуальны) аб’ект бібліяграфічнага абслугоўвання. Суад-
носіны паняццяў карыстальнік, спажывец, чытач. Патрэбнасці, 
інтарэсы і запыты карыстальнікаў бібліяграфічнай інфармацыі як 
аб’екта бібліяграфічнай дзейнасці. Класіфікацыі карыстальнікаў 
бібліяграфічнай інфармацыі.  
Працэсы бібліяграфічнай дзейнасці. Спецыфіка бібліяграфіч-

ных працэсаў. Эвалюцыя поглядаў на іх наяўнасць і сутнасць. 
Погляды А. П. Коршунава, М. Г. Вохрышавай, Г. Г. Сямёнавай, 
С. А. Трубнікава. Бібліяграфічны пошук як зыходная аснова ўсіх 
бібліяграфічных працэсаў. Асноўныя паняцці, звязаныя з біблія-
графічным пошукам: адшукванне і выяўленне, пошукавая пры-
кмета, пошукавае прадпісанне, перцынентнасць, рэлевантнасць, 
паўната і дакладнасць бібліяграфічнага пошуку. Бібліяграфа-
ванне як працэс стварэння бібліяграфічнай прадукцыі (крыніц 
бібліяграфічнай інфармацыі), яго ўзаемасувязь з іншымі пра-
цэсамі.  
Сродкі ва ўнутранай структуры бібліяграфічнай дзейнасці. 

Метады і формы бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Метады 
бібліяграфавання. Метады бібліяграфічнага абслугоўвання. Ас-
ноўныя каналы давядзення бібліяграфічнай інфармацыі да кары-
стальнікаў. Выкарыстанне прадметных, друкаваных і тэхнічных 
сродкаў у бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Сучасныя 
камп’ютарныя сродкі стварэння бібліяграфічнай інфармацыі, яе 
перадачы, пошуку і абмену. Інтэрнэт-тэхналогіі.  
Рэзультаты (вынікі) бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. 

Адпаведнасць і несупадзенне вынікаў і мэт. Задавальненне, па-
шырэнне і павышэнне грамадскіх патрэбнасцей у бібліяграфічнай 
інфармацыі як сукупны (агульны) вынік бібліяграфічнай прак-
тычнай дзейнасці і рэалізацыя яе асноўнай мэты. Сувязь вынікаў 
з асноўнымі бібліяграфічнымі працэсамі. Шматаспектная (блоч-
на-фасетная) класіфікацыя бібліяграфічнай прадукцыі. Віды 
бібліяграфічных дапаможнікаў па грамадскім прызначэнні, 
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функцыянальна-мэтавай прыкмеце, змесце аб’ектаў біблія-
графавання, метадах бібліяграфавання.Бібліяграфічная прадук-
цыя на электронных носьбітах інфармацыі: праблемы класіфіка-
цыі. Значэнне вынікаў бібліяграфічнай дзейнасці для ацэнкі яе 
эфектыўнасці. 
М. Г. Вохрышава аб асноўных і дадатковых выніках працэсаў 

бібліяграфавання, бібліяграфічнага абслугоўвання і выкарыстан-
ня бібліяграфічнай інфармацыі.  

 
Тэма 31. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі 

Від бібліяграфіі і відавая класіфікацыя як навуковая праблема. 
Яе значэнне для развіцця бібліяграфазнаўства. Вырашэнне яе ў 
межах працэсуальнага, комплекснага, дзейнаснага і сістэмна-
дзейнаснага падыходаў. Н. А. Сляднева аб асноўных відах біблія-
графіі (прагнознай, афіннай, латэнтнай, постэдыцыйнай). А. П. Кор-
шунаў аб патрабаваннях, якім павінна адпавядаць дасканалая 
відавая класіфікацыя.  
Віды бібліяграфіі па арганізацыйна-ведамаснай прыкмеце 

(інстытуцыянальныя віды бібліяграфіі). Бібліятэчна-бібліягра-
фічная дзейнасць, яе сутнасць, аб’ект, традыцыі, узаемасувязь 
бібліятэчных і бібліяграфічных працэсаў. Сацыяльныя інстытуты 
сістэмы дакументных камунікацый, у межах якіх ствараюцца, 
кумулююцца, распаўсюджваюцца дакументы. Спецыфіка біблія-
графіі (бібліяграфічнай дзейнасці) як сацыяльнага інстытута 
сістэмы дакументных камунікацый.Яе арганізацыйная аформле-
насць у межах розных сацыяльных інстытутаў і ўтварэнне 
інстытуцыяльных відаў бібліяграфіі: бібліятэчная бібліяграфія, 
выдавецкая бібліяграфія, кнігагандлёвая бібліяграфія, навукова-
інфармацыйная бібліяграфія, архіўная бібліяграфія і інш., іх 
характарыстыка. 
Віды бібліяграфіі па аднароднасці ствараемай і распаўсюдж-

ваемай бібліяграфічнай прадукцыі (па грамадскім прызначэнні, 
функцыянальна-мэтавай прыкмеце, змесце бібліяграфіруемых 
дакументаў). 
Дзейнасныя віды бібліяграфіі: прафесійная і непрафесійная; 

індывідуальная і калектыўная; вытворчая і спажывецкая; творчая 
і рэпрадуктыўная; практычная і тэарэтычная і інш. 
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Тэма 32. Бібліяграфазнаўства як сістэма навуковых ведаў 
Бібліяграфазнаўства як сукупнасць навуковых ведаў аб біблія-

графіі і як бібліяграфазнаўчая навуковая дзейнасць суб’екта, 
накіраваная на пазнанне структуры і якасцей бібліяграфічнай 
інфармацыі, заканамернасцей яе функцыянавання ў грамадстве. 
Функцыі бібліяграфазнаўства: інфармацыйная, тлумачальная, 
эўрыстычная, прагнозная, сінтэзуючая, кумулятыўная. Тэрміна-
сістэма бібліяграфазнаўства.Роля прафесійнага друку ў развіцці 
бібліяграфазнаўства. Структура і змест бібліяграфазнаўства. 
Аспектны і аб’ектны кірункі дыферэнцыяцыі бібліяграфазнаў-
ства. Характарыстыка асноўных раздзелаў бібліяграфазнаўства 
згодна аспектнай дыферэнцыяцыі: метадалогія, тэорыя, гісторыя, 
арганізацыя, тэхналогія, методыка. Аб’ектны кірунак дыферэн-
цыяцыі бібліяграфазнаўства. Бібліяграфічная дзейнасць як най-
больш агульны аб’ект бібліяграфазнаўства. Выдзяленне асобных 
участкаў, вынікаў, працэсаў бібліяграфічнай дзейнасці і фарміра-
ванне дысцыплін і праблем прыватнага бібліяграфазнаўства. 
Узаемасувязі бібліяграфазнаўства з сумежнымі навуковымі 
дысцыплінамі. 
Кірункі развіцця сучаснага бібліяграфазнаўства ў Беларусі і 

Расіі. Дыскусія пачатку 1990-х гг. аб крызісным стане біб-
ліяграфіі, парадыгмах у бібліяграфазнаўстве, метадалогіі біблія-
графазнаўства. В. А. Факееў аб асноўных парадыгмах біблія-
графазнаўства. Агульная характарыстыка навукова-кнігазнаўчай 
(пазнавальнай), каштоўнасна-арыенціровачнай (дапаможна-ідэа-
лагічнай), інфармацыйна-камунікатыўнай (дакументаграфічнай), 
культуралагічнай парадыгм.  
Сучасныя канцэпцыі ў бібліяграфазнаўстве: дакументагра-

фічная (А. П. Коршунаў), кагнітаграфічная (В. А. Факееў), ідэада-
кументаграфічная (ідэаграфічная) (Н. А. Сляднева), духоўна-выт-
ворчая (кагнітыўна-камунікатыўная) (А. В. Сакалоў), культурала-
гічная (М. Г. Вохрышава, Н. Б. Зіноўева, Ю. С. Зубаў), інфарма-
цыйна-кіраўнічая (А. А. Грачыхіна), навуказнаўчая (Л. В. Аста-
хава), працэсна-кагнітыўная (кагнітыўна-трансфармацыйная) 
(В. П. Лявонаў); іх характарыстыка. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 24

Тэма 33. Арганізацыя бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы 
Беларусь на сучасным этапе 

Арганізацыйна-ведамасная раздробленасць як асаблівая рыса 
арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці. Арганізацыйная структура 
бібліяграфічнай дзейнасці, прынцыпы яе арганізацыі: ведамасны, 
зместавы, тэрытарыяльны.  
Асноўныя цэнтры бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь, іх задачы, функцыі. Асаблівасці выканання бібліягра-
фічных кірункаў дзейнасці. 
Узаемадзеянне бібліяграфічных цэнтраў краіны – аб’ектыўная 

неабходнасць на шляху фарміравання адзінай інфармацыйнай 
сістэмы краіны. Асаблівасці ўзаемадзеяння бібліяграфічных цэнт-
раў краіны. Узаемадзеянне бібліятэк як бібліяграфічных цэнтраў. 
Асноўныя ўмовы і напрамкі ўзаемадзеяння бібліятэк. «Канцэп-
цыя інфармацыйнага ўзаемадзеяння бібліятэк» (2000) як прагра-
ма узаемадзеяння на аснове сеткавых інфармацыйных тэхналогій 
і шматмэтавай кааперацыі. Асноўныя кірункі ўзаемадзеяння 
бібліятэк на ўзроўні другасных рэсурсаў. Новыя формы ўзаема-
дзеяння бібліятэк у сучасных інфармацыйна-тэхналагічных і 
эканамічных умовах: стварэнне карпаратыўных сетак бібліятэк, 
бібліятэчных кансорцыумаў і інш. Характарыстыка функцыя-
навання кансорцыумаў па сумесным вядзенні баз даных (БД), 
віртуальным даведачна-бібліяграфічным абслугоўванні, падпісцы 
на БД і інш. 

 
Тэма 34. Арганізацыйна-функцыянальная структура 

бібліяграфічнай службы розных тыпаў бібліятэк Беларусі 
Уяўленне аб бібліяграфічнай службе бібліятэкі. Задачы, якія 

стаяць перад бібліяграфічнымі службамі бібліятэк у сучасных 
умовах. Прынцыпы і сучасныя патрабаванні да арганізацыі біб-
ліяграфічнай дзейнасці ў бібліятэках. Залежнасць арганізацыйна-
функцыянальнай структуры ад задач бібліятэкі, яе тыпу, месца 
бібліятэкі ў сетцы рэгіёна (галіны), спецыялізацыі дзейнасці і 
зместу бібліяграфічных працэсаў. 
Асаблівасці структуры бібліяграфічнай службы бібліятэк 

розных тыпаў у Рэспубліцы Беларусь. Паняцце аб цэнтралізава-
ным і дэцэнтралізаваным характары бібліяграфічнай службы 
бібліятэкі. Арганізацыйна-функцыянальная структура бібліягра-
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фічнай службы бібліятэк розных тыпаў. Арганізацыя біблія-
графічнай дзейнасці ў бібліятэках, якія не маюць бібліяграфічных 
падраздзяленняў. 
Асноўныя функцыі бібліяграфічнага падраздзялення бібліятэкі. 

Бібліяграфічныя працэсы ў небібліяграфічных падраздзяленнях 
бібліятэкі. 

 
Тэма 35. Даведачна-бібліяграфічны апарат бібліятэкі 

Даведачна-бібліяграфічны апарат (ДБА) бібліятэкі – асноўная 
база бібліяграфічнай дзейнасці. Азначэнне ДБА, яго функцыя-
нальнае прызначэнне, структура. Формы існавання розных частак 
ДБА. Залежнасць якасці ДБА ад яго асноўных уласцівасцей: 
сістэмнасці, пластычнасці, надзейнасці, даступнасці і эканаміч-
насці. Адзінства прынцыпаў і метадычных рашэнняў у фарміра-
ванні ўсіх частак ДБА. Асаблівасці ДБА бібліятэк розных тыпаў. 
Значэнне ДБА для работы бібліятэк. 
Каталогі і картатэкі як крыніцы бібліяграфічнай інфармацыі. 

Фактары, якія ўплываюць на вызначэнне неабходнага набору 
каталогаў і картатэк. Павышэнне ролі зводных каталогаў у пе-
рыяд укаранення карпаратыўных тэхналогій і стварэння карпа-
ратыўных сетак бібліятэк. Вопыт работы бібліятэк краіны па 
фарміраванні зводных каталогаў. 

 Віды картатэк, іх адрозненне ад каталогаў. Тэматычныя, 
спецыяльныя і фактаграфічныя картатэкі ў бібліятэках розных 
тыпаў, асаблівасці іх вядзення ў традыцыйнай форме. Трансфар-
мацыя картатэк у бібліяграфічныя, фактаграфічныя базы даных 
як сучасная тэндэнцыя вядзення гэтай часткі ДБА.  
Даведачна-бібліяграфічны фонд (ДБФ) бібліятэкі: азначэнне, 

функцыянальнае прызначэнне, прынцыпы і крыніцы камплекта-
вання. Падыходы і праблемы камплектавання ДБФ дакументамі 
на розных носьбітах. Склад ДБФ. Суадносіны ДБФ і агульнага 
фонду бібліятэкі. Актыўная і пасіўная часткі ДБФ. Асаблівасці 
арганізацыі ДБФ у бібліятэках.  
Пошукавыя сістэмы, даведачныя і бібліяграфічныя рэсурсы 

Інтэрнету як сродак дапамогі выяўлення онлайнавых інфар-
мацыйных рэсурсаў, іх класіфікацыя, тэхналагічныя асаблівасці 
функцыянавання і выкарыстання. 
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Тэма 36. Арганізацыя, тэхналогія  
і методыка бібліяграфавання дакументаў 

Бібліяграфаванне дакументаў на розных участках бібліятэчнай 
работы. Складанне бібліяграфічных дапаможнікаў – важны 
напрамак у дзейнасці бібліятэк розных тыпаў па бібліяграфаванні 
дакументаў. 
Асноўныя тэхналагічныя працэсы падрыхтоўчага этапу вы-

творчасці бібліяграфічнай прадукцыі. Аналітычны этап пад-
рыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў і яго працэсы. Асноўныя 
спосабы характарыстыкі дакументаў: бібліяграфічнае апісанне, 
анатаванне, рэферыраванне; іх спецыфіка. 
Мэты і асноўныя працэсы сінтэтычнага этапу складання біб-

ліяграфічных дапаможнікаў. 
Мэты і асноўныя працэсы заключнага этапу падрыхтоўкі біб-

ліяграфічных дапаможнікаў.  
Спецыфіка падрыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў з 

выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі. Асаблівасці этапаў ства-
рэння бібліяграфічнай базы даных. 

 
Тэма 37. Бібліяграфічнае інфармаванне карыстальнікаў 

інфармацыі 
Бібліяграфічнае абслугоўванне: азначэнне паняцця, асноўныя віды. 
Віды бібліяграфічнага інфармавання. Масавае бібліяграфічнае 

інфармаванне: азначэнне і сутнасць. Асноўныя формы масавага 
бібліяграфічнага інфармавання, арганізацыя і тэхналогія падрых-
тоўкі і правядзення.  
Сутнасць і тэхналогія дыферэнцыраванага бібліяграфічнага 

інфармавання. Формы індывідуальнага бібліяграфічнага інфарма-
вання. Сістэма выбарчага распаўсюджвання інфармацыі (ВРІ) як 
найбольш эфектыўная форма індывідуальнага інфармавання. 
Патрабаванні да ВРІ, прынцыпы яго функцыянавання. Дыферэн-
цыраванае абслугоўванне кіраўнікоў (ДАК) як падсістэма ВРІ і яе 
спецыфіка. 
Асноўныя формы групавога бібліяграфічнага інфармавання, 

асаблівасці іх падрыхтоўкі і правядзення. Асаблівасці дыфе-
рэнцыраванага інфармавання з выкарыстаннем аўтаматызаванай 
тэхналогіі. 
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Тэма 38. Арганізацыя і тэхналогія даведачна-бібліяграфічнага 
абслугоўвання карыстальнікаў інфармацыі 

Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне: азначэнне, асноў-
ныя элементы. Арганізацыя даведачна-бібліяграфічнага абслу-
гоўвання ў бібліятэках розных тыпаў. Удзел у даведачна-біб-
ліяграфічным абслугоўванні небібліяграфічных падраздзяленняў 
бібліятэкі. Узаемадзеянне бібліятэк пры ажыццяўленні даведач-
на-бібліяграфічнага абслугоўвання.  
Тэхналогія даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання: прыём 

запыту; устанаўленне кола крыніц, неабходных для аптымальнага 
задавальнення запыту; пошук бібліяграфічнай, фактаграфічнай 
інфармацыі; афармленне даведкі; рэгістрацыя даведкі ў журнале 
ўліку; выдача ці накіраванне яе абаненту. Разавы запыт, яго віды. 
Адказ на запыт, яго віды. Віды даведкі, сутнасць метадычнай 
кансультацыі, віды і прычыны адмоў. Пераадрасаванне запыту. 
Класіфікацыя адказаў па дадатковых прыкметах: у залежнасці ад 
крыніц паступлення запыту, па форме прадстаўлення адказу, 
рэжыму выканання запыту. Бібліяграфічны і фактаграфічны 
пошук як элемент даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання. 
Фактары, якія ўплываюць на якасць даведачна-бібліяграфічнага 
абслугоўвання. Асаблівасці выканання розных тыпаў даведак: 
тэматычных, удакладняльных, адрасна-бібліяграфічных, факта-
графічных. 
Асаблівасці аўтаматызаванай тэхналогіі выканання разавых 

запытаў. Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне з выкарыстан-
нем сродкаў Інтэрнэту. Віртуальная служба даведачна-біблія-
графічнага абслугоўвання: тэхналогія выканання запытаў кары-
стальнікаў, карпаратыўнае ўзаемадзеянне.  

 
Тэма 39. Фарміраванне бібліяграфічнай  
культуры спажыўцоў інфармацыі  

Бібліяграфічная культура як састаўная частка інфармацыйнай 
культуры. Змест і азначэнне паняццяў бібліяграфічная культура і 
інфармацыйная культура. Сістэма фарміравання бібліяграфічнай 
культуры асобы ў краіне. Роля і задачы бібліятэк у фарміраванні 
бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі. Арганізацый-
ныя аспекты работы бібліятэк па фарміраванні бібліяграфічнай 
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культуры спажыўцоў інфармацыі. Асноўныя прынцыпы фар-
міравання бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі. 
Метадычныя патрабаванні да арганізацыі і зместу работы біб-
ліятэк у гэтым кірунку. Вывучэнне эфектыўнасці работы біб-
ліятэк па фарміраванні бібліяграфічнай культуры спажыўцоў 
інфармацыі.  
Асноўныя напрамкі работы бібліятэк па фарміраванні біб-

ліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі: у працэсе арга-
нізаванага навучання ў вучэбных установах; у працэсе фармі-
равання інфармацыйнага асяроддзя ў бібліятэцы; у працэсе спе-
цыяльна праводзімых мерапрыемстваў, накіраваных на фармі-
раванне бібліяграфічнай культуры спажыўцоў інфармацыі. 
Класіфікацыя форм фарміравання бібліяграфічнай культуры 

спажыўцоў інфармацыі па розных прыкметах: у залежнасці ад 
масавасці аўдыторыі; ад месца правядзення; ад спосабаў (срод-
каў) перадачы і фарміравання бібліяграфічных ведаў, уменняў і 
навыкаў.  
Мэтавая накіраванасць выкарыстання масавых форм фарміра-

вання бібліяграфічнай культуры. Асноўныя наглядныя, вусныя, 
друкаваныя, электронныя, комплексныя масавыя формы фарміра-
вання бібліяграфічнай культуры: метадычныя асаблівасці аргані-
зацыі і правядзення.  
Значэнне дыферэнцыраванага падыходу ў фарміраванні біблія-

графічнай культуры спажыўцоў інфармацыі. Групавыя і індыві-
дуальныя формы фарміравання бібліяграфічнай культуры. Аса-
блівасці фарміравання бібліяграфічнай культуры асобных груп 
спажыўцоў інфармацыі. Арганізацыя, змест, праграмнае і мета-
дычнае забеспячэнне, формы работы бібліятэк розных тыпаў па 
фарміраванні бібліяграфічнай культуры школьнікаў, студэнтаў, 
спецыялістаў. 

 
Тэма 40. Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю бібліятэкі 

Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю: азначэнне і сутнасць. 
Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю як частка сістэмы кіраван-
ня бібліятэкай. Суб’екты і аб’екты кіравання бібліяграфічнай 
дзейнасцю ў бібліятэцы. Дыферэнцыяцыя суб’ектаў кіравання ў 
залежнасці ад узроўню займаемай пасады: іх функцыі, абавязкі і 
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паўнамоцтвы. Загадчык бібліяграфічнага аддзела бібліятэкі, яго 
роля ў рэалізацыі функцый кіравання бібліяграфічнай дзейнасцю. 
Бібліяграфічная служба бібліятэкі – спецыфічны аб’ект кіравання.  
Асаблівасці кіравання бібліяграфічнай дзейнасцю ў бібліятэках 

розных тыпаў. Арганізацыйная структура кіравання бібліяграфіч-
най дзейнасцю, яе залежнасць ад тыпу, арганізацыйнай струк-
туры бібліятэкі. Прынцыпы кіравання. Метады кіравання: аргані-
зацыйна-распараджальныя, эканамічныя, сацыяльна-псіхалагіч-
ныя. Функцыі кіравання, іх характарыстыка: планаванне, аргані-
зацыя, улік, кантроль, рэгуляванне. Метадычная падтрымка кіра-
вання бібліяграфічнай дзейнасцю.  
Планаванне як адна з функцый працэсу кіравання. Задачы пла-

навання. Прынцыпы планавання. Метады планавання: аналітыч-
ны, нарматыўны, праграмна-мэтавы. Віды планаў. Асноўныя 
напрамкі бібліяграфічнай работы і іх адлюстраванне ў плане. 
Методыка разліку асноўных паказчыкаў і працаёмкасці па асоб-
ных працэсах і відах бібліяграфічнай работы. Абмеркаванне і 
зацвярджэнне плана як дырэктыўнага дакумента. 
Улік бібліяграфічнай работы: значэнне і задачы. Віды ўліку. 

Формы ўліку розных кірункаў бібліяграфічнай дзейнасці. Аб’ек-
ты і адзінкі ўліку бібліяграфічнай работы. Улік бібліяграфічнай 
работы ў небібліяграфічных падраздзяленнях бібліятэкі. Патраба-
ванні да ўліку бібліяграфічнай работы. Нарматыўныя дакументы, 
якія рэгламентуюць улік розных кірункаў бібліяграфічнай рабо-
ты. Асаблівасці ўліку бібліяграфічнага інфармавання, даведачна-
бібліяграфічнага абслугоўвання. Асаблівасці аўтаматызаванай 
тэхналогіі ўліку бібліяграфічнай работы. 
Структура і змест квартальнай і гадавой справаздачы біблія-

графічнага падраздзялення бібліятэкі. Адлюстраванне бібліягра-
фічнай работы ў справаздачах небібліяграфічных падраздзялен-
няў. Аналіз паказчыкаў справаздачы і ацэнка выканання плана 
бібліяграфічным падраздзяленнем, асобнымі яго супрацоўнікамі  
і бібліятэкай. Выкарыстанне вынікаў аналізу для планавання  
і ўдасканалення бібліяграфічнай работы бібліятэкі. 
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