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ФБ БДУ: асяроддзе 
развіцця асобы 

Памятаеце  старого Хор-
хе, персанаж «Імя  ружы» 
Умберта  Эка? Ён хаваў у 
бібліятэцы  вельмі рэдкае 
выданне, а яшчэ атруціў 
старонкі гэтай кнігі,  каб вы-
падковы чытач сканаў у па-
кутах. Сёння  бібліятэка 
адмаўляецца ад статусу 
Храміны  і адкрываецца на-
сустрач чытачу. Пра  змену 
парадигмы, канцэпцыю ад-
крытага фонду, разнастай-
ныяносьбітыінфармацыігу-
тарым з дырэктарам Фун-
даментальной бібліятэкі 
БДУ  Пятром  ЛАПО. 

МЕДЫЯБІБЛІЯТЗКА 
- Пётр  Міхайлавіч,  нагадай-

це, калі  ласка, структуру  нашай 
універсітэцкай  бібліятэкі. 

- Яна вызначаецца адпаведны-
мі задачамі, а менавіта: інфарма-
цыйнае абслугоўванне вучэбнага, 
навуковага і выхаваўчага працэсу. 
3 гэтым звязана праца адцзелаў 
абслугоўвання, якіх у нас 9, а так-
сама аддзела камплектавання і 
каталагізацыі фондаў. Даведачна-
бібліяграфічнае абслугоўванне -
тэта праца аддзела даведачна-
бібліяграфічнай і інфармацыйнай 
работы. Выхаваннем культуры чы-
тання, прапагандай кнігі займаец-
ца адцзел гуманітарна-асветніцкай 
работы. Ёсць таксама адцзел рэд-
кай і каштоўнай кнігі, метадалагічны 
адцзел, адцзел аўтаматызацыі ін-
фармацыйна-бібліятэчных працэ-
саў, адцзел бібліятэчнага марке-
тынгу... Структура бібліятэкі разга-
лінаваная, філіялы знаходзяцца 
практычна ва ўсіх вучэбных карпу-
сах, у іх склад уваходзяць абане-
мент і чытальныя залы, на факуль-
тэце журналістыкі ёсць і медыябіб-
ліятэка. 

- Медыябібліятэка  - гэта 
штосьці  адрознае ад медыятэк, 
якія таксама  дзейнічаюць ва 
ўніверсітэце? 

- Toe, што ў нас сёння называ-
юць медыятэкай, гэта хутчэй сро-
дак flocfyny да электронных ін-
фармацыйных рэсурсаў: ёсць 
камп'ютар, ёсць доступ да інтэр-
нэту, ёсць магчымасць раздрука-
ваць патрэбную інфармацыю... 
Можна сказаць, што гэта камп'ю-
тарны клас з пэўным пашырэннем 
функцыянальнасці. Адпаведна ж 
бібліятэчнай тэрміналогіі медыя-
тэка - гэта найперш спалучэнне 
інфармацыйных рэсурсаў на роз-
ных носьбітах інфармацыі. Як чы-
тальная зала на журфаку, у якой 
ёсць і друкаваны фонд (кнігі, 
часопісы, газеты), і электронны. 
Усе камп'ютары тут далучаны да 
інтэрнэту, ёсць і бесправадны до-
ступ Wi-Fi. Пакуль, кабадрозніваць, 
называем гэтую чытальную залу 
медыябібліятэкай. Падобныя мяр-
куецца стварыць ва ўсіх карпусах. 

- Ціхутка  тое шчасце будзе? 
- Бібліятэка мае стратэгічны 

план развіцця на 2011-2015 гг., у 
якім гэта «шчасце» прапісана. Але 
паспяховае выкананне планаў за-
лежыць ад фінансавання і кадраў. 
Бібліятэчная справа пастаянна мя-
няецца і ўскладняецца. Сённяшні 
бібліятэкар мусіць і на камп'ютары 
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ўмець працаваць, і асновы аўтар-
скага права ведаць, і шмат чаго 
яшчэ, а не толькі быць захавальні-
кам друкаванай кнігі. Бібліятэка за-
знае змену парадыгмы ад кні-
гасховішча да месца забеспячэн-
ня максімальнага доступу да 
інфармацыі. 

ДАВЕРIАДКАЗНАСЦЬ 
- Чытальная зала ў будынку 

на Кальварыйскай,  9 цікавая 
яшчэ і тым,  што кнігі  стаяць у ад-
крытым  доступе:  заходзь, шу-
кай, чытай,  капіруй... 

- У ідэале бібліятэка навучаль-
най установы бачыцца даступнай 
усім, хто мае дачыненне да ўнівер-
сітэта. Ёсць тэндэнцыя, больш заў-
важная на Захадзе, дзе бібліятэкі 
ВНУ лепей аснашчаныя і развіва-
юцца ў адпаведнасці з дасягнення-
мі сучасных тэхналогій, укараняць 
канцэпцыю адкрытага доступу. Гэ-
та значыць, што чалавек унутры 
бібліятэкі можа свабодна пера-
мяшчацца дзякуючы нейкай сістэ-
ме навігацыі, можа нават нідзе не 
перакрыжавацца з бібліятэкарам; 
пажадана, каб гэта бібліятэка была 
адчынена 24 гадзіны на суткі. Ад-
крыты фонд мае шэраг выгодаў. 
Скажам, калі чалавек прыйшоў у 
бібліятэку па канкрэтную кнігу, ён 
падыходзіць да паліц і бачыць не 
толькі кнігі таго аўтара, з якім збі-
раўся працаваць напачатку, але і 

ўсё, што ў прынцыпе ёсць на гэту 
тэму. I знаходзіць тую літаратуру, 
якую, можа, і не знайшоўбы іншым 
шляхам. 

Акрамя таго, ёсць такія паняцці, 
як універсітэцкая аўра, атмасфера 
даверу, безбар'ерная прастора. 
Мне падаецца, гэткія рэчы найле-
пей рэалізуюцца ў бібліятэцы. Сту-
дэнт, прыйшоўшы да адкрытага 
фонду, будзе пачувацца самастой-
най асобай, якой давяраюць. У яго 
будзе выпрацоўвацца іншае стаў-
ленне І да кнігі, І да навучання, і да 
самога ўніверсітэта - больш адказ-
нае, больш ініцыятыўнае. Хацелася 
б, да ўсяго, зрабіць у бібліятэцы та-
кія зоны, дзе студэнты маглі б прос-
та гутарыць адзін з адным, дыску-
таваць наконт прачытаных кніг, рых-
тавацца ў трупах, збірацца ў кампаніі 
па інтарэсах. Кнігі ж напісаныя на 
такія тэмы, якія ад пакалення да 
пакапення не мяняюцца - вось і бы-
ло б карысна, каб студэнты ў ды-
скусіях карысталіся не толькі аса-
бістым досведам, але і тым, што 
замацаваны ў кнігах, - урэшце, не 
дурні кнігі пішуць. Кніга павінна 
спрыяць эмацыйнаму і эстэтычнаму 
развіццю асобы студэнта. 

- А яшчэ павесіць бы ў біб-
ліятэцы  гамакі  ды панаставіць 
кававых  аўтаматаў... 

- Чаму б і не? Калі браць заход-
Hi вопыт, там не робіцца строгага 
размежавання на зоны вучобы і ад-
пачынку. Мы былі ў Лейпцыгскай 
гарадской бібліятэцы, калі адзін з 
яе філіялаў пераязджаў з цэнтра 
горада ў новае памяшканне. Стары 
будынак месціўся побач з гандлё-
вым цэнтрам. Той быў супраць пе-
реезду выгаднага суседа... Чала-
веку павінна быць камфортна ў 
бібліятэцы. Успрыманне бібліятэкі 
як храма навукі ўтварае пэўны 
псіхалагічны бар'ер. Павага да кнігі 
мусіць выпрацоўвацца на падставе 
павагі да іншага чалавека - ці то 
аўтара, ці то іншага, наступнага 
пасля цябе, чытача. 

- Нешта не надта нашы сту-
дэнты гэтым  пераймаюцца... 

- Гэтаму шмат прычын, прытым 
некаторыя чыста тэхнічнага кштал-
ту. Бібліятэка таму і бярэ на сябе 

функцыі капіравання, што дбае пра 
зберажэнне фонду. Калі побач з 
чытальнай залай ці нават у ёй са-
мой знаходзіцца капіравальны апа-
рат, у чалавека з'яўляецца магчы-
масць не здзяйсняць злачынства ў 
дачыненні да кнігі. Можна пайсці і 
«адксерыць» патрэбнае - і біблія-
тэка застанецца задаволеная, і чы-
тач. 

Важная праца, у якой задзей-
нічаны ўсе структуры бібліятэкі, -
фарміраванне інфармацыйнай 
культуры карыстальніка. Гэта нават 
вылучана асобным пунктам у Місіі 
бібліятэкі, адмысловым дакуменце 
сістэмы менеджменту якасці 
адукацыі, у якім у лаканічнай фор-
ме выкладзена бачанне калекты-
вам бібліятэкі яе месца, асноўных 
функцый І задач. 

Інфармацыйная культура 
карыстальніка бібліятэкі - гэта не 
толькі пэўныя навыкі і ўменні знай-
сці патрэбную інфармацыю ў фон-
дах. Мы разглядаем гэта паняцце 
шырэй, у гуманітарным аспекце, і ў 
гэтым словазлучэнні на першае 
месца выводзім слова «культура» -
культура мовы, маўлення, духоўная 
культура карыстальніка. Для 
развіцця гэтай культуры маем да-
памогу ў выглядзе кніг - навуковай 
і мастацкай літаратуры. Адна з ас-
ноўных задач, якія стаяць перад 
бібліятэкай, далучыць студэнтаў, 
выкладчыкаў, супрацоўнікаў БДУ 
да тых багаццяў думак, эмоцый, 
якія тут захоўваюцца. 

БІБЛІЯТЭКА  НА ФЛЭШЦЫ 
- Апошнім часам павяліч-

ваецца доля і аб'ём электрон-
ных рэсурсаў.  Раней з гледжан-
ня аб'ёмаў  інфармацыі самым 
паказальным зборам была 
бібліятэка  Кангрэса  ЗША, а ця-
пер мы гаворым пра рэсурс 
Youtube  і падобныя, дзе аб'ём 
інфармацыі расце больш ім-
кліва,  чым у друкаваных  фон-
дах. Як рэагуе  бібліятэка  на гэ-
тыя змяненні? 

- Мы мусім гэта ўлічваць. Ка-
нешне, універсітэцкую бібліятэку 
цікавіць не інтэрнэт-рэсурс сам па 
сабе. Для нас каштоўнасцю з'яў-

ляюцца электронныя базы даных, 
якія даюць інфармацыю, дапамага-
юць развіццю адукацыйнага і наву-
ковага працэсу. Таму мы падпісаны 
на шэраг міжнародных баз -
EBSCO, East View, ProQuest, Sprin-
ger i іншыя, аб'ём якіх пастаянна 
павялічваецца (зараз гэта 30 баз 
навуковай І навукова-папулярнай 
інфармацыі, у якіх пададзены бо-
лей чым 20 900 паўнатэкставых 
часопісаў І газет, 1 900 000 дысер-
тацый І 2 500 000 аўтарэфератаў). 
ФБ рэгулярна запрашае ўсіх ахвот-
ных на спецсемінары, дзе вучыць 
працаваць з гэтымі калекцыямі. 
Прыходзьце ў залу інфармацыйных 
рэсурсаў у галоўным корпусе - І 
зможаце атрымаць звесткі пра 
склад такіх баз даных, тэхналогіі іх 
выкарыстання І да т. п. 

Яшчэ вядзецца праца па 
стварэнні Электроннай бібліятэкі 
БДУ. У кастрычніку 2010 г. яе ўвялі ў 
пробную эксплуатацыю, зараз ма-
ем больш за 2 тыс. электронных 
версій розных выданняў - як бачы-
це, электронная бібліятэка вельмі 
хутка напаўняецца. Надалей гэта 
будзе адзін з асноўных рэсурсаў 
для інфармацыйнага забеспячэння 
вучэбнай І навуковай дзейнасці. 

- Пашырэнне электронных 
кніг,  адукацыйныя  эксперымен-
тызпланшэтамі,  медыятэкі...  Ці 
не знікне з часам папяровая 
кніга? 

- Кніга мае сваё пэўнае месца ў 
культуры і гісторыі чалавецтва. Па-
мятаеце, у стужцы «Масква слязам 
не верыць» быў энтузіяст тэлеба-
чання, які казаў, што тэлебачанне 
з часам выцесніць усё: тэатр ды 
іншыя формы мастацтва. Але тэ-
лебачанне існуе, І тэатр нікуды не 
знік. Тое самае і з папяровай кнігай. 
Мяркую, ва ўсе часы ў яе будуць 
свае прыхільнікі, аматары. Тым бо-
лей што электронная кніга толькі 
пачала сваё існаванне, гэта кры-
ніца, не правераная часам. Таму 
адносна электронных кніг немаг-
чыма пакуль рабіць доўгатэр-
міновыя прагнозы. Як у электрон-
най кнігі з надзейнасцю? Вось па-
пулярныя сёння электронныя 
каталогі - а раптам, барані Божа, 
якая катастрофа надарыцца і знік-
не электрычнасць, і застаняцеся ні 
з чым. Кніга вольная ад падобных 
абмежаванняў. 

Да ўсяго, кніга - аб'ект культу-
ры. Капі мы гаворым пра нашага 
асноўнага чытача - студэнта, ён 
мусіць ставіцца да кнігі з піетэтам. 
У нас ёсць выданні, якія дапамо-
гуць выхаваць падобнае стаўлен-
не, напрыклад, Слуцкае Евангелле, 
перададзенае нашай бібліятэцы. 
Чалавек пабачыць такую кнігу і зра-
зумее, што за ёй стаіць шматгадо-
вая кніжная традыцыя, культура 
выдання, вялізная інтэлектуальная 
праца і карпатлівая ручная. Некато-
рым важныя тыя адчуванні, якія 
можа даць толькі папяровая кніга -
дотык да старонак, іх шоргат, су-
месь пахаў паперы, друкарскай 
фарбы І пылу стагодцзяў... 

Наша бібліятэка знаходзіцца ва 
ўніверсітэце, а ён фарміруе духоў-
ную, інтэлектуальную эліту нашага 
грамадства - безумоўна, такі куль-
турны аб'ект, як кніга, мусіць граць 
сваю ролю ў фарміраванні асобы 
тых людзей, якім наканавана вы-
значаць будучыню краіны. Таму 
вядзём усялякую прапаганду кнігі. 
Скажам, выставы кніг праводзім не 
толькі для таго, каб паказаць інфар-
мацыйныя рэсурсы пэўнай тэма-
тыкі, але І каб паказаць самі кнігі 
ва ўсёй іх паліграфічнай і ілюст-
ратыўнай раскошы. Кніга - артэ-
факт, які чалавек павінен патры-
маць у руках і пагартаць. 

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА Медыябібліятэка  на Кальварыйскай,  9 - узор для ўсяго ўніверсітэта 


