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Тэма 1. Гістарычная бібліяграфія як галіновы кірунак бібліяграфіі 

(бібліяграфічнай  дзейнасці)  і спецыяльная гістарычная дысцыпліна 

 

Гістарычная бібліяграфія – гэта галіновы кірунак бібліяграфічнай 

дзейнасці сучаснага грамадства, у межах якога здзяйсняецца стварэнне, 

распаўсюджванне і выкарыстанне інфармацыі аб фіксаваных тэкстах 

(дакументах, іх любой часткі ці сукупнасці) па гісторыі і гістарычных 

навуках. Гістарычная бібліяграфія з’яўляецца таксама спецыяльнай 

(дапаможнай) гістарычнай дысцыплінай, якая вывучае бібліяграфічную 

інфармацыю (метаінфармацыю, інфармацыю аб тэкстах, дакументах) па 

гісторыі і гістарычных навуках.  Тэрміны ―бібліяграфічная інфармацыя‖, 

―метаінфармацыя‖, ―інфармацыя аб тэкстах‖, ―інфармацыя аб дакументах‖ 

уваходзяць у адзін  сінанімічны рад і таму пры назве гістарычнай бібліяграфіі 

як  галіновага кірунку дзейнасці і адпаведнай інфармацыйнай прадукцыі 

дапусціма аперыраванне таксама тэрмінам ―гістарычная метаінфармацыя‖.   

Пры гэтым трэба адразу звярнуць увагу  на аб’ѐмы паняццяў ―дакумент‖ і 

―тэкст‖. Яны выкарыстоўваюцца ў адпаведнасці з сучаснымі айчыннымі і 

замежнымі падыходамі ў тэорыі бібліяграфіі, бібліятэчнай справы, 

інфармацыі. Згодна азначэнняў, якія дамінуюць у названых і шэрагу іншых 

навуковых дысцыплін, пад ―дакументам‖ разумеецца любая фіксаваная на 

носьбіце інфармацыя  (сацыяльна значымая  інфармацыя)
1
; матэрыяльны 

носьбіт інфармацыі, зафіксаванай па-за памяццю чалавека
2
; стабільны 

рэчыўны аб’ект, прызначаны для выкарыстання ў сацыяльнай сэнсавай 

камунікацыі у якасці завершанага паведамлення (прыметамі дакумента пры 

гэтым з’яўляюцца наяўнасць сэнсавага зместу, стабільнасць рэчыўнай 

формы, прызначанасць да выкарыстання ў камунікатыўных каналах, і 

завершанасць паведамлення)
3
. Тэрмін  ―тэкст‖, як і тэрмін ―дакумент‖, 

ужываецца ў розных навуковых сферах і адпаведна ѐсць даволі вузкія і 

шырокія падыходы да яго трактоўкі. Для правільнага разумення сутнасці 

гістарычнай бібліяграфіі і з’яў яе практычнай складаючай тэрмін ―тэкст‖ 

                                                 
1
 Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М., 2007. – С. 358; Фокеев, В.А. Библиографическая наука и 

практика : терминологический словарь / В. А. Фокеев. – СПб, 2008. – С. 249. 

 
2
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будзе выкарыстоўвацца ў шырокім сэнсе, як сукупнасць упарадкаваных 

кодаў (адзінак) інфармацыі (сістэма знакаў), якая складае змястоўнае 

адзінства і зафіксавана
4
;  упарадкаваная  сукупнасць выразных сродкаў (як 

вербальных, так і графічных), аб’яднаных цэласнасцю задумы і сэнсавай 

закончанасцю
5
.    

  

Гістарычная бібліяграфія з’яўляецца неад’емнай часткай дзвюх вялікіх 

сістэм – бібліяграфіі як інфармацыйнай інфраструктуры сучаснага 

грамадства і гістарычнай навукі – вялікага навуковага комплексу, які 

аб’ядноўвае навукі, дысцыпліны, галіны навуковай сферы, звязаныя з 

даследаваннем развіцця грамадства. У межах гістарычнай бібліяграфіі 

адпаведна можна выдзеліць практычную і пазнавальную часткі. У межах 

першай здзяйсняецца ўласна стварэнне, распаўсюджванне і выкарыстанне 

гістарычнай бібліяграфічнай інфармацыі, у межах другой іх вывучэнне і 

назапашванне адпаведных ведаў. Гэта галіновы кірунак бібліяграфіі як 

грамадскай з’явы і спецыяльная гістарычная дысцыпліна і таму яе развіццѐ 

знаходзіцца пад уплывам бібліяграфіі (бібліяграфічнай дзейнасці) і законаў і 

заканамернасцей гістарычнай навукі.  

Бібліяграфія – старажытная грамадская з’ява. Яе элементы ўзніклі разам 

са з’яўленнем фіксаваных тэкстаў як сродак іх наймення, распазнавання ў 

сукупнасці іншых. Яна разам з навукай, культурай і тэхнікай прайшла вялікі 

шлях у сваім развіцці: удасканальваліся яе формы, тыпы, віды, афармлялася 

жанравая разнастайнасць, змяняліся матэрыяльныя носьбіты яе фіксавання. З 

некаторымі навуковымі комплексамі яна існуе ў непарыўным адзінстве – 

ўтварае на сумежжы з імі навуковыя дысцыпліны. Вынікам менавіта такой 

сувязі з’яўляецца гістарычная бібліяграфія, развіццѐ якой абумоўлена 

спецыфікай развіцця гістарычнай навукі, і паспяховае функцыянаванне якой 

забяспечвае гістарычную навуку ўсім арсеналам звестак аб літаратуры 

гістарычнага зместу і аб створаных гістарычных крыніцах.  

Сучаснае разуменне гістарычнай бібліяграфіі павінна быць заснавана на 

сучасных падыходах да разгляду бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Але трэба 

мець на ўвазе што бібліяграфія  развівалася на працягу тысячагоддзяў разам з 

сістэмай тэкставых камунікацый і мяняліся падыходы да асэнсавання як 

бібліяграфічнай практыкі, так і самога тэрміна, якім сѐння называюць 
                                                 
4
  

5
 Фокеев, В.А. Библиографоведение. Информатика : терминологический словарь / В. А. Фокеев. – Москва: 

Литера, 2009. — С. 400. 
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адпаведны кірунак чалавечай дзейнасці (бібліяграфічная дзейнасць), 

аб’ядноўваюць (вызначаюць)  любыя з’явы бібліяграфічнага характару. 

Неабходна звярнуць увагу і на тое, што этымалогія слова ―бібліяграфія‖ і 

сутнасць з’яў, якія ім абазначаюць, не супадалі амаль на працягу ўсяго іх 

развіцця.    Уласна бібліяграфічныя з’явы ўзніклі ў адказ на неабходнасць 

ідэнтыфікаваць фіксаваныя тэксты, здзяйсняць іх улік, упарадкаванне, 

пошук. На іх доўгія часы распаўсюджваліся назвы ―каталогі‖, ―спісы‖, 

―вопісы‖, ―рэестры‖, ―бібліятэкі‖. Тэрмінам  жа ―бібліяграфія‖ (―bіblіo‖ – 

кніга, ―grafo‖ – пішу) у V стагоддзі да н. э. у Старажытнай Грэцыі абазначалі 

напісанне ці перапісванне ўжо створаных кім-небудзь раней кніг
6
. У ХУІІ–

ХУІІІ ст. ім сталі абазначаць абагульняючую навуку аб кнізе, а таксама 

асобны  літаратурны жанр. Тэрмін ―бібліяграфія‖ ўжываўся побач з 

тэрмінамі «бібліялогія», «бібліясофія», «бібліяномія», «бібліягнозія». 

К.Р.Сімон лічыць, што слова «бібліяграфія» магло быць прыдумана занава па 

ўзоры аналагічных назваў навук (геаграфія) ці запазычана са старажытнасці. 

У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. бібліяграфію сталі разглядаць ў межах 

кніжнай справы і кнігазнаўства як адпаведных частак практыкі і 

навуковай сферы са сваѐй спецыфічнай роллю. Пазней прыйшло 

разуменне, што гэта значна звужае сутнасць бібліяграфіі і пакідае за яе 

межамі шэраг уласна бібліяграфічных з’яў. Яе сталі трактаваць як асобую 

галіну інфармацыйнай дзейнасці са сваѐй навуковай дысцыплінай 

бібліяграфазнаўствам, якая звязана са стварэннем і давядзеннем да 

карыстальніка (спажыўца, чытача) інфармацыі аб дакументах (творах друку, 

кнігах, публікацыях і да т.п.) і іх фрагментах
7
. У апошніх тэрміналагічных 

стандартах, якія тычацца бібліяграфіі (ГОСТ 7.0.99 «Информационно-

библиотечная деятельность. Библиография» і СТБ ГОСТ 7.0.2003 

«Інфармацыйна-бібліятэчная дзейнасць. Бібліяграфія‖), яна трактуецца як  

«інфармацыйная інфраструктура, якая забяспечвае падрыхтоўку, 

распаўсюджванне і выкарыстанне бібліяграфічнай інфармацыі»
8
. Гэта даволі 

                                                 
6
 Коршунов, О. П. Библиографоведение: основы теории и методологии: учебник для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по специальности 07 12 01 Библиотечно-информационная деятельность / О. 

П. Коршунов, Т.Ф.Лиховид, Т. А. Новоженова. – М.: Фаир, 2009. – 335, [1] с. – (Специальный издательский 

проект для библиотек). 
7
 Гречихин, А.А. Общая библиография: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обуч. по направлению книговедение/ А.А.Гречихин. – М., 2000. – С. 20–22.  

8
 ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография: термины и 

определения. – (СТБ ГОСТ 7.0-2004 СИБИД. Інфармацыйна-бібліятэчная дзейнасць, бібліяграфія: тэрміны і 

азначэнні 
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шырокае разуменне сутнасці бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Па сутнасці 

пад яго падпадаюць амаль усе кірункі бібліяграфічнай дзейнасці за 

выключэннем пазнавальнай (навуковай і вучэбнай) бібліяграфічнай 

дзейнасці. Разам з тым тэрмін ―бібліяграфія" ўжываецца не толькі ў такіх 

шырокіх сэнсах, але і для абазначэння прыватных выпадкаў.  Асабліва гэта 

характэрна для непрафесійных бібліяграфічных зносін. Часам гэтым словам 

называюць^ 

– асобныя бібліяграфічныя працы (асобныя бібліяграфічныя паказальнікі 

ці спісы літаратуры, у тым ліку да тэксту);   

– сукупнасць бібліяграфічных прац, вызначаных па пэўнай прымеце 

(бібліяграфія перыядычнага друку, бібліяграфія Беларусі, бібліяграфія Азіі і 

да т.п.); 

– навуку або дапаможную навуковую дысцыпліну, якая вывучае 

бібліяграфічную дзейнасць;  

– галіну навукова-практычнай дзейнасці па стварэнні і давядзенні да 

карыстальніка бібліяграфічнай інфармацыі (БІ);  

– абазначэнні ў бібліяграфічным апісанні прытэкставых бібліяграфічных 

матэрыялаў (спісаў выкарыстанай літаратуры, спасылак на літаратуру ў 

падрадковых заўвагах і каментарыях).  

Ужыванне слова «бібліяграфія» у значэннях ―асобная бібліяграфічная 

праца‖ і ―сукупнасць бібліяграфічных прац, вызначаных па пэўнай прымеце‖ 

на сѐнняшні дзень у айчынным, расійскім, украінскім бібліяграфазнаўстве
9
 

лічыцца састарэлым, але ў межах непрафесійных зносін яно даволі 

распаўсюджана.  

У апошнія дзесяцігоддзі, з актыўным укараненнем камп’ютарных 

тэхналогій, бібліяграфія крышку страціла свае пазіцыі і ўсѐ часцей яе 

звязваюць з архаічнасцю і кансерватыўнасцю, не ўлічваючы таго, што новыя 

тэхналогіі – гэта толькі новыя матэрыяльныя носьбіты з больш шырокімі чым 

у традыцыйных магчымасцямі пошуку,  структурыравання і прадстаўлення 

інфармацыі. Сутнасць самой бібліяграфіі як грамадскай  з’явы не змянілася.  

Яна ўсѐ так жа з’яўляецца вынікам пазнання фіксаваных тэкстаў 

(дакументаў
10

) ці яго любой структурнай адзінкі як фрагмента рэчаіснасці, 

сродкам іх распазнавання і пошуку ў любым дакументным масіве, 

камунікацыі паміж аўтарам тэксту і яго патэнцыяльным карыстальнікам, 
                                                 

9
 Навука аб бібліяграфіі. 

10
 Тут і далей па тэесце: тэрмін ―дакумент‖ ужываецца ў шырокім сэенсе як ―матэрыяльны носьбіт 

інфармацыі, зафіксаваны па-за памяці  
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сродкам мадэліравання тэксту, любой сукупнасці тэкстаў, адным са спосабаў 

захавання гісторыка-культурнай памяці грамадства.  І пакуль у чалавека, 

стваральніка і карыстальніка інфармацыі, будзе патрэба ў ідэнтыфікацыі сябе 

як аўтара тэксту, канцэпцыі, ідэі,  і ўстанаўленні  аўтарства пры 

выкарыстанні інфармацыі будзе існаваць і развівацца і тая ідэальная сістэма, 

якую некаторыя сучасныя навукоўцы называюць ―універсальным сродкам 

ідэнтыфікацыі суверэнных інфааб’ектаў‖
11

,  бібліяграфічнымі ведамі, якія 

―правамерна разглядаць як правераны бібліяграфічнай практыкай і 

ўдакладнены логікай вынік спецыфічнага пазнання дакументаваных тэкстаў 

(іх патокаў і масіваў) і патрэбнасцей у іх, адэкватнае іх адлюстраванне ў 

свядомасці чалавека ў выглядзе ўяўленняў, кагнітыўных вобразаў‖
12

.  

Трэба сказаць, што ў бібліяграфічнай практычнай дзейнасці выдзяляецца 

шэраг адносна самастойных галіновых кірункаў адпаведна навуковых і/ці 

практычных сфер (комплексаў), напрыклад, эканамічная бібліяграфія, 

тэхнічная бібліяграфія,   грамадска-палітычная бібліяграфія, літаратурная 

бібліяграфія і інш.  Але толькі два з іх утвараюць непарыўнае адзінства са 

сферамі бібліяграфічнага абслугоўвання (забеспячэння) – літаратурная 

бібліяграфія і гістарычная бібліяграфія, якія адносіцца як да галіновых 

бібліяграфічых комплексаў, так і з’яўляюцца спецыяльнымі дысцыплінамі 

філалогіі і гісторыі адпаведна. 

Гэта абумоўлена спецыфікай гістарычнай бібліяграфіі як галіновай 

сістэмы, уключанасцю ў яе вялікай падсістэмы - бібліяграфіі гістарычных 

крыніц, у межах якой аб’ектамі бібліяграфічнай дзейнасці выступаюць 

тэксты (дакументы) як адзінкі гісторыка-культурнага працэсу. Гэта зыходзіць 

з агульнага падыходу да разгляду бібліяграфіі (гістарычнай у тым ліку) як 

адной з праяў фактаграфіі. Па словах А.В.Сакалова, бібліяграфічная 

інфармацыя па прыродзе сваѐй з’яўляецца разнавіднасцю фактаграфічнай 

інфармацыі
13

. Бібліяграфія гістарычных крыніц, як арганічная і неадменная 

частка гістарычнай бібліяграфіі, дае фактычныя звесткі аб дакуменце на 

аснове ўліку яго фармальных прыкмет: від дакумента, дата і месца стварэння, 

аўтарская прыналежнасць, месца захавання. Па сутнасці яна дае найменне 

                                                 
11

 Сляднева Н.А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности: опыт системно-

деятельностного анализа. – М., 1993. – 227 с. 

 
12

 Фокеев В.А. Природа библиографического знания: Монография/ РГБ. Сектор Истории книги, библ. дела и 

библиогр. – М., 1995. – С. 11.  
13

 Соколов А.В. Библиографическая информация как разновидность фактографической информации 

// Сов. Библиогр. – 1983. – N 5. – С. 39 – 46.  
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тэкстам (дакументам) як фактам гісторыка-культурнага працэсу, і таму 

лагічна да бібліяграфіі гістарычных крыніц будзе аднесці не толькі 

бібліяграфічную прадукцыю, якая ўлічвае, на думку Л.Л. Маянц, архіўныя 

публікацыі, заканадаўчыя акты, пісцовыя кнігі, успаміны, летапісы, 

прыватную перапіску, картаграфічныя матэрыялы, улѐткі, пракламацыі, 

афішы, плакаты, статыстычныя крыніцы, прыходна-расходныя кнігі і інш.
14

. 

У гэты пералік неабходна ўвесці шырокі спектр бібліяграфічных крыніц, якія 

ўлічваюць і іншыя віды дакументаў як факты гісторыка-культурнага працэсу: 

кнігі, газеты, часопісы, плакаты, улѐткі, карты, ноты, дысертацыі, 

заканадаўчыя акты і г. д. Названы пералік мяняецца ў адпаведнасці з 

узроўнем развіцця тэкставых камунікацый. Пры гэтым форма дакумента, яго 

від і жанр, асаблівасці зместу, структуры, стылістыкі сведчаць аб узроўні 

развіцця грамадства ў той ці іншы перыяд і з’яўляюцца крыніцамі для іх 

вывучэння. І таму, вызначаючы комплекс бібліяграфічных дапаможнікаў 

гістарычных крыніц, нельга парушаць асобна ўзяты лагічны рад, 

суразмернасць яго дзялення. Напрыклад, у структуру відаў выданняў па 

знакавай прыродзе інфармацыі аднапарадкавымі элементамі ўваходзяць 

тэкставае, нотнае, картаграфічнае і выяўленчае выданні; па матэрыяльнай 

канструкцыі – кніжнае, часопіснае, ліставое, газетнае выданні, буклеты, 

плакаты і г. д.
15

.  Такі падыход уяўляецца правільным, таму што ѐн дазваляе 

паслядоўна і поўна адлюстраваць усю сукупнасць гістарычных крыніц, 

неабходных для вывучэння ў межах любой структурнай адзінкі комплексу 

гістарычных навук, у тым ліку, напрыклад, археаграфіі, гісторыі культуры, 

выдавецкай справы развіцця тэкставых камунікацый, перыядычнага друку і 

інш.  

Неабходна адзначыць таксама складанасць вызначэння змястоўных межаў 

гістарычнай бібліяграфіі як галіновай сістэмы. Гэта абумоўлена 

комплексным характарам гістарычнай навукі і адпаведнага масіваў і патокаў 

тэкстаў,  (дакументаў)
16

. Іх змест тычыцца разнастайных праблем айчыннай 

гісторыі ў цэлым, асобных гістарычных перыядаў і падзей, тэматычных і 

праблемна-комплексных кірункаў, спецыяльных гістарычных навук, 

                                                 
14

 Маянц Л.Л. Классификация ретроспективных научно-вспомогательных пособий по 

Отечественной истории (1917-1986 гг.) //История, Историография, библиотечное дело: Матер. Конф. спец. 

Гос. публ. истор. б-ки (23-24 марта 1993 г.).- М., 1994. – С. 177  
15

 Леончиков В.Е., Демешко Л.А. Русско-белорусский словарь библиотечных терминов. – Мн., 1992. 

– С.119 
16

 У сучасных бібліяграфазнаўстве,  бібліятэказнаўстве, дакументалогіі, інфарматыцы ўжываюцца 

тэрміны ―дакументныя ці дакументальныя патокі і масівы‖, пад якімі разумеецца звязаная паміж сабой па 

любой прымете дынамічнае (ствараемае зараз) ці статычнае (створанае раней) мноства фіксаваных тэкстаў.  
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дапаможных гістарычных дысцыплін, галін гістарычнай навукі, гістарычных 

раздзелаў розных галін ведаў, адукацыі, навукі, культуры т.д. Гістарычная 

бібліяграфія такім чынам мадэліруе сукупнасць фіксаваных тэкстаў, якія 

маюць дачыненне да гістарычнай навукі ці па фармальных ці па змястоўных 

прыметах.  

Мадэліраванне любога аб’екта   з’яўляецца сродкам яго пазнання. Яно 

дазваляе адлюстраваць ―дакладныя якасныя і колькасныя ўзаемасувязі 

аб’ектыўнай рэчаіснасці‖
17

. Бібліяграфічнае мадэліраванне выступае як 

сродак пазнання тэкстаў (дакументаў). Яно адыгрывае важную ролю ў 

развіцці навукі, забеспячэнні яе крыніцазнаўчай базай, папулярызацыі 

навуковых ведаў. Даследаванне станаўлення і развіцця любой галіны ведаў, 

распрацаванасці той ці іншай праблемы, тэмы грунтуецца на аналізе 

адпаведнай часткі масіваў тэкстаў і таму мадэляванне яе мае выключную 

значнасць. Яно здзяйсняецца праз стварэнне бібліяграфічных дапаможнікаў 

(баз даных, картатэк, паказальнікаў, спісаў і інш.) у межах таго ці іншага 

сацыяльнага інстытута
18

 сістэмы тэкставых (дакументных) камунікацый. Калі 

падобныя працы адсутнічаюць, то гэта робіцца самім навукоўцам у якасці 

аднаго з этапаў яго работы над праблемай. На аснове вывучэння масіваў 

дакументаў будуюцца таксама і гісторыка-бібліяграфічныя даследаванні, якія 

дазваляюць ―вывучаць з’явы, недаступныя ў часе  (праводзіць 

рэтраспектыўныя даследаванні) і ў прасторы (незалежна ад геаграфічнага 

распалажэння вывучаемых аб’ектаў), … з’явы і аб’екты, ―закрытыя‖ ці 

цяжкадаступныя для даследчыка па палітычных, этычных, эканамічных і 

іншых прычынах; … робяць магчымым адначасовы аналіз вялікай колькасці 

дакументаў, прадстаўленых у згорнутым выглядзе. Гэта дазваляе праводзіць 

такія  даследаванні і атрымліваць такія вынікі, якія не магчымы пры 

звяртанні даследчыкаў да абмежаванай па якіх-небудзь прычынах колькасці 

тэкстаў першасных
19

 дакументаў‖
20

. 

Бібліяграфічная інфармацыя мадэліруе гістарычныя тэкставыя 

(дакументныя) масівы, тэкставыя (дакументныя) патокі і асобныя тэксты 

                                                 
17

 Ходаковский Н.И. Моделирование информационных процессов социальной памяти общества 

(Архивоведческие аспекты): Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1993. – С. 17. 
18

  Бібліятэкі, архівы, выдавецтвы, кніжны гандаль, органы навуковай інфармацыі і інш. 
19

 У сучасных бібліяграфазнаўстве,  бібліятэказнаўстве, дакументалогіі, інфарматыцы ўжываюцца 

тэрміны ―першасныя і другасныя дакументы‖, пад якімі разумеецца тэксты, створаныя ў выніку пазнання 

рэчаіснасці: манаграфіі,  дысертацыі, афіцыйныя, вучэбныя, навукова-папулярныя і іншыя і тэксты аб гэтых 

і іншых дакументах. 
20

 Зусьман О.М. Научные исследования как часть библиографической деятельности // Мир 

библиографии. – 1998. – С. 12 – 13.  
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(дакументы) ці іх фрагменты. Мадэлі, якія яна здольна ствараць, 

вызначаюцца як разнастайнасцю адлюстравання фрагментаў рэчаіснасці, так 

і рознай структурай: ад самай простай, аднамернай  упарадкаванасці да  

складанейшай іерархізацыі элементаў.  Мінімальнай адзінкай любой 

бібліяграфічнай мадэлі з’яўляецца бібліяграфічны запіс - фіксаваныя 

бібліяграфічныя звесткі, якія ідэнтыфікуюць асобны тэкст (сукупнасць 

тэкстаў) ці яго частку. Гэта вынік канчатковага логіка-лінгвістычнага 

пераўтварэння тэкстаў (дакументаў). Ён ―раскрывае форму і змест 

першасных дакументаў з той ступенню паўнаты і дэталѐвасці, якая б 

дазволіла, з аднаго боку, дастаткова дакладна ідэнтыфікаваць дакумент у 

патоку, а з другога – патэнцыяльнаму спажыўцу інфармацыі прыняць 

рашэнне аб мэтазгоднасці звяртання да першаснага дакумента‖
21

. 

 Стварэнне бібліяграфічных мадэляў патокаў гістарычных тэкстаў 

дазваляе актуалізаваць палеагенную інфармацыю, уводзіць яе ў навуковы 

абарот, устанаўліваць логіка-семантычныя сувязі паміж асобнымі 

элементамі. Мадэліраванне патокаў гістарычных тэкстаў дазваляе прасачыць 

дынаміку сучаснага развіцця гісторыі як комплекснай галіны ведаў, выяўляць 

кола навуковых інтарэсаў даследчыкаў, сачыць за праблематыкай 

распрацовак навуковых, вучэбных устаноў і грамадскіх арганізацый. 

Бібліяграфічныя  мадэлі існуюць, як правіла, адасоблена ад тэксту 

першаснага дакумента – ―дакумента, які змяшчае арыгінальны твор, звод 

твораў, матэрыялы і вынікі даследаванняў і распрацовак: першасную 

статыстычную, фактаграфічную і нарматыўна-прававую інфармацыю, 

вучэбныя, інструктыўна-метадычныя, практычныя матэрыялы і дапаможнікі, 

а таксама літаратурна-мастацкія, выяўленчыя, музычныя і аўдыявізуальныя 

творы‖
22

. Яны адлюстроўваюць дакумент як фрагмент рэчаіснасці, факт і ў 

гэтым сэнсе ўяўляюць сабой разнавіднасць фактаграфічнай інфармацыі  і ім 

ўласцівы прыметы першасных дакументаў. 

 Разам з тым бібліяграфічнае мадэліраванне можа здзяйсняцца і ў 

межах аднаго, асобна ўзятага першаснага (не бібліяграфічнага
23

) дакумента. 

Прычым гэтыя мадэлі даволі разнастайныя. Гэта абумоўлена  асаблівасцямі 

адлюстравання ў іх бібліяграфічных звестак. Як вядома, у дакуменце можа 

                                                 
21

 Блюменау Д.С. Проблемы свѐртывания научной информации. – Л., 1982. – С. 25. 
22

 Библиотечное дело: Терминологический словарь / Российская государственная библиотека. – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  М., 1997. – С. 86. 
23

 Крыніцам бібліяграфічнай інфармацыі таксама ўласцівы прыкметы першаснасці: у іх межах 

здзяйсняецца пазнанне і адлюстроўванне дакументаў як фактаў рэчаіснаці, гісторыка-культурнага працэсу і 

ў гэтым сэнсе яны арганічна ўваходзяць у першасны ДП.   
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быць прадстаўлена ўнутрыкніжная, унутрычасопісная, унутрыгазетная, 

прыкніжная, прыартыкульная бібліяграфічныя матэрыялы, дапаможныя 

паказальнікі (у тым ліку і паказальнікі да выданняў)
24

. У рэальна існуючых 

дакументах магчымы любыя спалучэнні названых кампанентаў ці іх 

адсутнасць наогул). Гэтыя віды БІ ствараюцца для розных мэтаў, у аснове іх 

ляжаць розныя прынцыпы арганізацыі і, адпаведна, яны па-рознаму 

мадэліруюць інфармацыю. Унутрыкніжныя, унутрычасопісныя, 

унутрыгазетныя (унутрытэкставыя) бібліяграфічныя матэрыялы існуюць у 

дакументах як асобныя раздзелы, часткі, маюць уласную структуру і 

мадэлююць адпаведна паток ці масіў тэкстаў, вызначаны па пэўнай (пэўных) 

прыметах. Прыкніжныя і прыартыкульныя бібліяграфічныя матэрыялы, 

прадстаўлены унутры самога першаснага тэксту, у падрадковых заўвагах і 

каментарыях, па-за тэкстам. Яны мадэліруюць веды аўтара аб дакументах, 

сугучных па праблематыцы яго твору. Гэта мадэль запатрабаванага аўтарам 

фрагмента масіваў тэкстаў. Яна існуе ў непарыўнай сувязі з тэкстам, і, 

адпаведна, асаблівасці мадэлявання ведаў у тэксце абумоўліваюць яе 

структуру. Аўтар тэксту мадэлюе ―зыходзячы са зместу і жанру сваѐй працы 

магчымыя аптымальныя варыянты чытання (не толькі пошукавага, але і 

асноўнага) і ў адпаведнасці з іх дыяпазонам пранізвае тэкст алгарытмамі 

варыянтаў, розных спосабаў яго будучага чытання. Аўтар прадугледжвае 

чляненне інфармацыі... і аб’ѐм метаінфармацыйных элементаў, 

рэзюміруючых і анансіруючых характар кожнага раздзела, сувымяраючы 

гэта з аб’ѐмам чалавечага разумення, прадугледжвае розныя ўваходы ў тэкст 

і выхады за яго межы, да яго вытокаў, да яго інфармацыйнай прасторы праз 

латэнтную
25

 бібліяграфічную інфармацыю‖
26

. Аўтар карыстаецца шэрагам 

крыніц, спасылаецца на іх, дае крытычны аналіз і праз бібліяграфічныя 

спасылкі вызначае месца свайго твора ў сістэме навуковых (у нашым 

выпадку – гістарычных) ведаў. Фармальны аналіз сукупнасці такіх 

                                                 
24

 А.П.Коршунаў называе іх ―асобымі тыпамі бібліяграфічных матэрыялаў‖ і 

выдзяляе ў самастойныя групы – паказальнікі да выданняў і дапаможныя паказальнікі 

(Коршунов О.П. Библиографоведение:Общий курс. – М., 1990. – С. 33-34); Э.Л.Прызмент 

і Я.А.Дзінэрштэйн аб’ядноўваюць іх (і паказальнікі да бібліятэчных каталогаў) у адну 

групу і называюць дапаможнымі паказальнікамі  (Призмент Э.Л., Динерштейн Е.А. 

Вспомогательные указатели к книжным изданиям. – М., 1988. – С.11).  
25

 Унутрытэкставую, ―схаваную‖ ў тэксце, неад’емную ад тэкста. 
26

Сляднева Н.А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности: Опыт систем.-

деятельност. анализа: (Моногр.). - М.: Изд-во МГИК, 1993. – С. 176. 
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бібліяграфічных запісаў (паток цытуемых дакументаў) дазваляе ствараць 

―карты навукі‖ і праслежваць яе развіццѐ за вялікі адрэзак часу.  

 Дапаможныя паказальнікі, як упарадкаваныя (па алфавіту ці якой-

небудзь іншай прыкмеце) пуцевадзіцелі па тэксце дакумента, ўяўляюць сабой 

пералік назваў або абазначэнняў інфармацыйных аб’ектаў на яго старонках
27

. 

Яны аперыруюць асобнымі кампанентамі тэксту, ствараюць мадэлі 

тэматычнай, аўтарскай і іншых структур першаснага тэксту (дакумента), 

забяспечваюць шматаспектны і хуткі пошук неабходнай інфармацыі, робяць 

(пры неабходнасці) магчымым адмаўленне ад суцэльнага прагляду тэксту. 

Яны здольны шматаспектна раскрыць змест тэксту, ілюстраваць паняційны 

апарат і тэрміналагічныя асаблівасці і ў пэўнай ступені характарызаваць 

прыналежнасць аўтара да пэўнай навуковай плыні, гістарычнай школы. 

Недаацэнка гэтага значна збядняе інфармацыйныя магчымасці выданняў. 

Цесная сувязь ГБ з абслугоўваемай прадметнай галіной абумовіла яе 

фарміраванне ў якасці дапаможнай гістарычнай дысцыпліны, паўплывала на 

інтэграцыйныя тэндэнцыі паміж ГБ і гістарыяграфіяй, крыніцазнаўствам, 

археаграфіяй і інш. 

Аб"ектам даследавання гістарыяграфіі з"яўляецца дакументальная 

прадукцыя,гістарычная па зместу. Гістарыяграфія асвойвае першасны ДП па 

гісторыі з мэтай выяўлення заканамернасцей развіцця гістарычнай навукі, 

асноўных накірункаў і праблематыкі гістарычных даследаванняў. Да яе 

абавязковых элементаў адносіцца ГБ, якая заўсѐды папярэднічае і 

спадарожнічае гістарыяграфічным працам. Яны ўтрымліваюць вялікі пласт 

латэнтнай БІ і таму ў шэрагу выпадкаў пры адсутнасці адпаведных крыніц БІ 

іх недахоп можа часткова кампенсавацца гістарыяграфічнымі 

даследаваннямі. У гэтым сэнсе даследаванні Б.З. Капыскага, М.П. Касцюка, 

В.Ц. Леанаўца, В.Н. Міхнюка, В.Н. Перцава, Л.М. Храпко, І.І. Шаўчука  

уяўляюць сабой каштоўнасць як крыніцы пошуку БІ па гісторыі Беларусі. 

Аднак гэтыя працы, як і гістарыяграфічныя даследаванні наогул, не могуць у 

поўнай ступені выканаць функцыі ГБ. Гэта абумоўлена тым, што яны 

змяшчаюць крытычны аналіз у асноўным навуковай літаратуры, найбольш 

значнай і ўплывовай на развіццѐ гістарычнай навукі ў пэўны прамежак часу. 

Па-за ўвагай застаецца шэраг прац, якія на думку даследчыка з"яўляюцца 

"другараднымі", найменш значнымі, адзінкавымі ў распрацоўцы таго ці 

іншага тэматычнага накірунку. Перад гістарыяграфіяй не стаіць задача 

                                                 
27
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поўнага падсумавання першаснага ДП па гісторыі. У гэтым сэнсе яе 

магчымасці часткова перасякаюцца з магчымасцямі ГБ, якая аб’ектыўна, 

незалежна ад аўтарскіх меркаванняў, арганізуе ДМ, першасны ДП ці іх часткі 

за пэўны прамежак часу і забяспечвае іх рух да карыстальніка. Да таго ж ГБ у 

дачыненні да гістарычнай навукі валодае спецыфічнымі магчымасцямі, якія 

ні ў якой ступені не характэрны гістарыяграфіі. Маецца на ўвазе 

аператыўнае, пастаяннае, шматаспектнае інфармаванне карыстальнікаў аб 

тэматычным, моўным, прасторавым, храналагічным і інш. напаўненні 

бягучага ДП. Гэта неабходна карыстальніку ў мэтах сачэння за агульным 

развіццѐм гістарычнай навукі, узроўнем распрацаванасці пэўнага 

тэматычнага накірунку, навуковай дзейнасцю асобных гісторыкаў, аўтарскіх 

калектываў, навуковых школ. Гэтыя задачы вырашаюцца ў межах бягучай 

ГБ, якая спалучае ў сабе два падыходы да галіновай літаратуры: і больш 

шырокі – проста як да дакумента па галіне, неабходнага ў навуковай рабоце, і 

больш вузкі – як да прадукту даследавання. 

У асобных выпадках бібліяграфічная прадукцыя здольна замяніць 

гістарыяграфічныя працы. ГБ інфармуе карыстальніка аб даследчых працах 

навукоўцаў і тым самым робіць вядомым дакументы неабходныя для 

вывучэння гісторыі гістарычнай навукі. Бібліяграфічная характарыстыка 

дакументаў (анатацыя, агляд, рэферат) дазваляе выяўляць навукова-

даследчыя працы, у якіх прысутнічаюць гістарыяграфічныя элементы. 

Сістэматызацыя бібліяграфічных дадзеных, магчымасць іх групоўкі ў 

рубрыках паказальніка па храналогіі выхаду дакументаў робіць магчымым 

азнаямленне карыстальніка з навукова-даследчымі працамі ў 

гістарыяграфічным плане. Да таго ж крыніцы БІ па гісторыі з"яўляюцца 

спосабам канцэнтрацыі гістарыяграфічных прац, якія могуць быць 

прадстаўлены ў асобным паказальніку ці яго раздзеле, частцы. Яны даюць 

зыходны матэрыял для ўяўлення развіцця гістарыяграфіі як галіны 

гістарычнай навукі, дазваляюць вызначыць асноўныя накірункі і тэматыку 

распрацовак; выявіць рэцэнзіі і гістарыяграфічныя агляды, якія здольны 

спрыяць больш хуткай і выніковай працы гістарыѐграфа. Бібліяграфічная 

прадукцыя ў адрозненні ад гістарыяграфічных даследаванняў з"яўляецца 

сродкам прадстаўлення канцэнтраванай і сістэматызаванай другаснай 

інфармацыі, у якой аўтарская інтэрпрэтацыя матэрыялу зведзена да мінімуму 

і тым самым карыстальнік пазбаўлены ад навязвання пэўнага пункту погляду. 

Для гістарычнай навукі абавязковым з"яўляецца выкарыстанне  ўсѐй 
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разнастайнасці сумы дакументаў, пакінутых мінулым: юрыдычных актаў, 

успамінаў, мемуараў, пісьмаў і г.д. У межах ГБ здзяйсняецца ўлік, 

сістэматызацыя і давядзенне БІ аб гістарычных крыніцах. Таму заканамерна, 

што ГБ узаемадзейнічае з крыніцазнаўствам і археаграфіяй. 

Крыніцазнаўства займаецца даследаваннем тэорыі, гісторыі,  структуры 

і ўласцівасцей інфармацыі, якую ўтрымліваюць гістарычныя крыніцы. Яно 

часткова выконвае метрычныя функцыі ў дачыненні да гістарычнай навукі. 

ГБ вывучае, улічвае і даводзіць да карыстальніка інфармацыю аб 

апублікаваных гістарычных крыніцах, падрыхтаваных да друку архіѐграфамі, 

а таксама аб дакументах, якія створаны крыніцазнаўцамі і археѐграфамі. 

Аб’ектам разгляду ГБ з"яўляюцца таксама неапублікаваныя ці апублікаваныя 

малым тыражом пісьмовыя гістарычныя крыніцы, якія захоўваюцца ў 

архівах, гістарычных музеях. У межах ГБ здзяйсняецца падсумаванне 

гістарычных крыніц, даецца іх прасторавая, тыпа-відавая, храналагічная, 

фондавая выбарка. Іншымі словамі, бібліяграфічнымі сродкамі магчыма 

раскрыццѐ фондаў архіўных і музейных сховішчаў.  

Бібліяграфія гістарычных крыніц і гістарычных дакументаў, дзе БІ аб 

пісьмовых гістарычных крыніцах ўлічана таксама, уводзіць у шырокі 

навуковы абарот звесткі аб складзе ДМ і ДП, ствараючы тым самым 

неабходную бібліяграфічную базу для даследаванняў. Яна ўздзейнічае на 

распрацоўку новых праблем і фарміруе навуковыя ўяўленні аб гістарычных 

крыніцах, спрыяе іх крыніцазнаўчаму і археаграфічнаму аналізу, дапамагае 

вывучыць не толькі гісторыю ўтварэння асобных відаў крыніц, але і аднавіць 

археаграфію гістарычных помнікаў, даследаваць сувязі паміж перавыданнямі 

крыніц. Гэта забяспечвае экспертныя магчымасці ГБ па выяўленню 

недакладнасцей і памылак. Бібліяграфічныя метады шырока прымяняюцца 

пры адборы, апісанні і ўдакладненні крыніц. Здабыткі крыніцазнаўства і 

археаграфіі выкарыстоўваюцца ў ГБ. Па-першае, крыніцазнаўчыя працы 

ўтрымліваюць вялікія пласты латэнтнай БІ і здольны пры адсутнасці 

адпаведных бібліяграфічных дапаможнікаў часткова замяняць іх. Па-другое, 

крыніцазнаўчыя і археаграфічныя метады прымяняюцца ў бібліяграфічнай 

практыцы з мэтай удакладнення аўтарства, часу і месца выдання пісьмовых 

гістарычных крыніц, іх якасных асаблівасцей і інш.  

ДП па гісторыі і патрэбнасці карыстальнікаў гістарычнай інфармацыі – 

складаныя дынамічныя сістэмы. Іх функцыяніраванне звязана з 

супрацьстаяннем паміж бесперапынным узрастаннем аб’ѐму і ўскладненнем 
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структуры ДП, з аднаго боку, і пашырэннем спектра патрэбнасцей 

карыстальнікаў, з другога.  

ГБ з"яўляецца складанай дынамічнай поліфункцыянальнай сістэмай. 

Для яе існавання характэрна, з аднаго боку, імкненне да цэласнасці, другога - 

інтэграцыйныя тэндэнцыі з іншымі бібліяграфічнымі сістэмамі. Гэта 

абумоўлена спецыфікай прадметнай галіны, якую абслугоўвае ГБ і 

праяўляецца ў гістарычным, метадалагічным, метадычным і арганізацыйным 

аспектах. Карыстальнік гістарычнай інфармацыі з"яўляецца аб’ектам 

уздзеяння агульнай бібліяграфіі і шэрагу галіновых бібліяграфічных сістэм. 

Для яго часам незаменнымі аказваюцца і спецыяльна ствараюцца зводныя 

каталогі, рэпертуары, якія самі па самі можна разглядаць у якасці 

гістарычнага факта. Яны даюць карыстальніку інфармацыю аб узроўні 

тэхнічнага, культурнага развіцця грамадства ў пэўны гістарычны перыяд. Як 

кожная гістарычная крыніца (гістарычны факт і сукупнасць гістарычных 

фактаў) бібліяграфічная прадукцыя нясе на сабе адбітак тых умоў, у якіх яна 

ўзнікла, і ў сваю чаргу адлюстроўвае гэтыя ўмовы. Гістарычную інфармацыю 

ўтрымліваюць усе часткі бібліяграфічнага дапаможніка: форма (від), змест 

(рэпертуар), анатацыі (трактоўка літаратурных крыніц). Кожны з 

кампанентаў, зразумела, эвалюцыянізіруе ў часе, таму адна і тая ж крыніца ў 

розныя эпохі ўспрымаецца па-рознаму. Кожная форма бібліяграфічных 

дапаможнікаў у сваім закончаным выглядзе выступае толькі тады, калі 

гісторыка-культурны працэс дае для гэтага дадатковы матэрыял. Таму ў полі 

зроку карыстальніка гістарычнай інфармацыі патэнцыяльна можа аказацца 

бібліяграфічны дапаможнік любога галіновага комплексу. Аднак асноўную 

частку БІ утрымліваюць бібліяграфічныя дапаможнікі па гісторыі. Таму 

неабходна фарміраванне цэласнай сістэмы ГБ. Гэтая сістэма, не гледзячы на 

інфраструктурны характар прадметнай галіны, якую яна абслугоўвае, валодае 

цеснымі ўнутранымі сувязямі. Пасрэдніцкае становішча ГБ паміж 

першасным ДП і сукупнасцю карыстальнікаў вызначае яе функцыянальныя 

асаблівасці ў адносінах да абедзвюх гэтых сістэм.  

У межах галіновай бібліяграфіі рэалізуецца магчымасць азнаямлення 

карыстальніка з дакументамі пэўнага галіновага накірунку і арыентацыі яго ў 

адпаведным ДП. Для ГБ як і для галіновай бібліяграфіі наогул характэрным 

з"яўляецца выкананне сігнальнай функцыі. 

Змястоўная прымета з"яўляецца вядучай у галіновай бібліяграфіі. 

Шматаспектнае раскрыццѐ зместу бібліяграфіруемых дакументаў здольна 
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забяспечыць іх актыўнае выкарыстанне. Гэта дасягаецца шляхам аналітыка-

сінтэтычнай класіфікацыі дакументаў і перапрацоўкі інфармацыі,якую яны 

ўтрымліваюць. Іншымі словамі, ГБ выконвае змястоўна-аналітычную 

функцыю. 

ГБ як кожная галіновая сістэма наогул скіравана не толькі на 

арганізацыю адпаведнага ДП, але і на задавальненне патрэбнасцей розных 

груп карыстальнікаў. Яна здольна забяспечыць розныя віды ацэнак 

дакументаў (лагічная, педагагічная, выхаваўчая, ідэалагічная) і такім чынам 

фарміраваць структурныя адзінкі сістэмы і забяспечваць адпаведнасць паміж 

пэўнай катэгорыяй карыстальнікаў і дакументам (сукупнасцю дакументаў) 

гістарычнай тэматыкі. ГБ уласціва выкананне аксіалагічнай функцыі, якая 

выражаецца ў "крытычнай ацэнцы дакумента з боку яго навуковай, 

ідэалагічнай, мастацкай і іншай каштоўнасці". 

ГБ мае сваю спецыфічныя асаблівасці ў параўнанні з іншымі 

галіновымі сістэмамі. Гэта абумоўлена характарам абслугоўваемай галіны, 

дыяхранічным – сінхранічным адлюстраваннем рэчаіснасці ў дакументах 

гістарычных па зместу, а таксама ў гістарычных крыніцах. У склад ГБ 

уваходзіць вялікае структурнае падраздзяленне бібліяграфія гістарычных 

крыніц, якое, на думку Е.Н.Малевіча, развіваецца паралельна з бібліяграфіяй 

гістарычных дакументаў. Бібліяграфія гістарычных крыніц улічвае 

дакументы як адзінкі гісторыка-культурнага працэсу і ў гэтым сэнсе яна 

часткова перакрыжоўваецца з агульнай бібліяграфіяй і на ўзроўні 

вытворчасці і на ўзроўні спажывання. Бібліяграфіі гістарычных крыніц 

выконвае намінатыўную функцыю ў дачыненні да кожнага дакумента 

незалежна ад яго зместу, які можна разглядаць як гістарычны факт. 

Выкананне гэтай функцыі можна лічыць спецыфічным для гістарычнай 

бібліяграфіі як галіновай сістэмы, таму што толькі яе структурнае звяно дае 

найменне адзінкам гісторыка-культурнага працэсу, рэшткам пэўнай 

гістарычнай эпохі незалежна ад іх змястоўнай прыналежнасці. 

ГБ выконвае пасрэдніцкія функцыі паміж сукупнасцю тэкстаў 

гістарычнай тэматыкі, гістарычнымі крыніцамі і сукупнасцю карыстальнікаў, 

якія акумулююць гістарычную інфармацыю і ствараюць яе на новым узроўні, 

спажываючы і часам выпрацоўваючы БІ гістарычнага галіновага комплексу. 

Знешні ўзровень функцый ГБ мэтазгодна разглядаць у залежнасці ад 

грамадскага прызначэння гэтай галіновай сістэмы. Таму на гэтым узроўні 

можна вызначыць тры асноўныя функцыі: навукова-дапаможную; вучэбна-
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дапаможную; папулярызатарскую. 

Навукова-дапаможная функцыя ГБ  з"яўляецца найбольш значнай на 

знешнім узроўні функцыянальнай структуры ГБ. Аднак, на наш погляд, яна 

ўяўляе сабой складанае ўтварэнне і ўключае ў сябе навукова-метрычную 

(падагульняючую), прапедэўтычную, крыніцазнаўчую і гістарыяграфічную 

функцыі. 

Падагульненне ў бібліяграфічных дапаможніках можа адбывацца па 

часавай, прасторавай, тэматычнай і іншых прыкметах. Праз гэта магчыма 

падвядзенне вынікаў і дасягненняў гістарычнай навукі выяўленне недахопаў 

яе развіцця, вызначэнне нераспрацаваных накірункаў і перспектыў на 

будучае. Гэта пэўным чынам стымулюе навуковую дзейнасць у галіне 

гісторыі. Навукова-метрычная функцыя ўласціва ў рознай ступені кожнаму 

бібліяграфічнаму дапаможніку гэтай галіновай сістэмы. Яна праяўляецца ў 

падсумаванні бібліяграфічных звестак па гісторыі і гістарычных навуках 

наогул, пэўных тэматычных накірунках, навуковай дзейнасці асобы, 

установы і г.д.; па мове, тэрыторыі, месцы захавання пэўных матэрыялаў, іх 

форме. Найбольш выразна гэтая функцыя праяўляецца ў рэтраспектыўнай 

навукова-дапаможнай бібліяграфіі, перад якой ставіцца задача падсумавання 

дакументальнага масіву за пэўны адрэзак часу і тым самым здзяйсняецца 

стварэнне бібліяграфічнага арсенала навукі. 

З навукова-метрычнай функцыяй ГБ цесна звязана прапедэўтычная, 

якая выражаецца ў планамерным азнаямленні карыстальніка з навукай, 

увядзенне яго ў навуку. ГБ здзяйсняе паступовае раскрыццѐ дакументальнага 

забеспячэння навукі шляхам шматаспектнага прадстаўлення асобных груп 

дакументаў і гістарычных крыніц. 

Крыніцазнаўчая функцыя ГБ праяўляецца праз адлюстраванне патокаў 

дакументаў, выдадзеных на пэўнай тэрыторыі і суадносных з ѐй па зместу, 

асобных галінах, навуковых дысцыплінах, тэмах, з аднаго боку, 

бібліяграфічна абагульняе веды, заключаныя ў першасных дакументах. Разам 

з тым яна забяспечвае не толькі пошук крыніц, але і прадстаўляе даследчыку 

дадатковую  інфармацыю аб стане, развіцці, структуры ДП і масіваў, а 

таксама звесткі аб кожным з дакументаў у асобнасці, па сутнасці выконвае 

крыніцазнаўчую функцыю ў адносінах да ўсіх галін ведаў. 

Крыніцазнаўчая функцыя характэрна для ўсіх бібліяграфічных 

дапаможнікаў гістарычнай тэматыкі незалежна ад уключэння БІ аб 

гістарычных крыніцах. Гэта абумоўлена фактаграфічнай сутнасцю БІ, дзе сам 
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тэкст бібліяграфічнага дапаможніка з’яўляецца гістарычным фактам, яго 

значэнне выходзіць за галіновыя межы і становіцца ў адзін рад з фактамі 

гісторыі. Бібліяграфічны дапаможнік выступае як вытворнае гісторыка-

культурнага працэсу, адлюстроўвае яго заканамернасці і ў гэтым сэнсе яго 

крыніцазнаўчая функцыя бясспрэчна.  

Як было паказана вышэй, ГБ узаемадзейнічае з гістарыяграфіяй, у 

шэрагу выпадкаў можа часткова яе замяняць. Гэтай галіновай 

бібліяграфічнай сістэме ўласціва выкананне гістарыяграфічнай функцыі. Яна 

праяўляецца ў тым, што створаная на аснове навуковых метадаў 

бібліяграфічная прадукцыя прадстаўляе матэрыял для далейшага 

гістарыяграфічнага аналізу. У працэсе падрыхтоўкі бібліяграфічных 

дапаможнікаў зыходны матэрыял выяўляецца, сістэматызуецца, 

удакладняецца тэрміналогія, гістарычная перыядызацыя, часам уводзіцца ў 

навуковы абарот новыя крыніцы, удакладняюцца назвы, аўтарская 

прыналежнасць і інш. 

Вучэбна-дапаможная функцыя рэалізуецца праз стварэнне і 

выкарыстанне бібліяграфічнай прадукцыі па гісторыі, прызначанай для 

вучэбных мэтаў. У аснову яе пакладзена дыдактычная ацэнка дакументаў. БІ, 

адабраная і сістэматызаваная ў адпаведнасці з рознымі ўзроўнямі 

гістарычнай адукацыі спрыяе выкананню адукацыйных мэтаў. 

Папулярызацыю гістарычных ведаў у грамадстве можна разглядаць у 

якасці адной з ўмоў фарміравання нацыянальнай самасвядомасці і 

гістарычнай пісьменнасці. Да каналаў распаўсюджвання гістарычных ведаў 

можна аднесці бібліяграфічную прадукцыю. Мэтанакіравана створаная і 

арыентаваная на пэўныя сацыяльныя групы, яна здольна забяспечыць 

устойлівы інтарэс карыстальнікаў да дакументаў гістарычнай тэматыкі і 

гістарычных крыніц і праз гэта апасрэдавана папулярызаваць гістарычныя 

веды. Сістэматызацыя зыходнага матэрыялу, дапаможныя паказальнікі да 

бібліяграфічных выданняў здольны арыентаваць карыстальніка ў навуковай 

перыядызацыі і тэрміналогіі, спрыяць дакладнасці і глыбіні ўспрыняцця 

гістарычнага мінулага. Іншымі словамі, ГБ ўласціва на знешнім узроўні 

выкананне функцыі папулярызацыі гістарычных ведаў. 

Разгледжаныя намі функцыі ўласцівы для ГБ наогул, як  галіновай 

сістэме. Кожная з іх (ці іх спалучэнне) праяўляецца ў большай ці меншай 

ступені ў пэўных структурных звѐнах сістэмы. 
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Тэма 2. Бібліяграфічныя дапаможнікі як асноўны сродак перадачы 

гістарычнай бібліяграфічнай інфармацыі 

 

2.1. Бібліяграфічная інфармацыя (бібліяграфічныя веды) як асноўныя тэарэтычныя 

паняцці  гістарычнай  бібліяграфіі 

 Паняцце “бібліяграфічная інфармацыя” (БІ) з‟яўляецца зыходным у 

сучасным бібліяграфазнаўстве. Яно выконвае ролю найбольш агульнага 

крытэрыя адмежавання бібліяграфічных з‟яў ад небібліяграфічных. 

Бібліяграфічная інфармацыя – гэта пэўны набор характарыстык дакумента 

(тэкста), любой іх лагічна выдзеленай часткі ці аб‟яднанай сукупнасці, 

неабходны для іх ідэнтыфікацыі і пошуку.  

 Галоўная асаблівасць бібліяграфічнай інфармацыі ў тым, што яна 

арганізуе рух да карыстальніка не інфармацыі і не ведаў, якія яму неабходны, 

не дакументаў (тэкстаў), у межах якіх зафіксавана гэта інфармацыя (веды), а 

толькі звестак пра дакументы (тэксты). Гэтыя звесткі (характарыстыкі) 

першапачаткова існуюць як неад‟емная частка першаснага
1
 дакумента 

(тэкста), могуць адчужацца ад іх і існаваць самастойна, уключацца ў іншыя 

першасныя тэксты ці прадастаўляцца ў якасці самастойна аформленых 

сацыяльна значымых рэсурсаў. Гэта разнавіднасць другаснай фактаграфічнай 

інфармацыі, якая ўяўляе сабой вынік пазнання першасных дакументаў 

(тэкстаў) як фактаў гісторыка-культурнага працэсу, а таксама іх змястоўных, 

фармальных і якасных характарыстык з мэтай забеспячэння інфармацыйных 

патрэбнасцей карысталькаў. 

 Бібліяграфічная інфармацыя – старажытная грамадская з‟ява. Яе 

элементы ўзніклі разам са з‟яўленнем дакумента, як сродак яго наймення, 

распазнавання ў сукупнасці іншых. Пры дапамозе бібліяграфічнай 

інфармацыі здзяйсняецца ўпарадкаванне звестак аб масівах дакументаў 

(ствараецца мадэль масіву), прадстаўленне інфармацыі, заключанай у 

дакуменце, забяспечваецца магчымасць пошуку дакументаў, апавяшчэння 

шырокай грамадскасці аб іх існаванні і ацэнка дакумента з пункту гледжання 

яго карыснасці для пэўных карыстальнікаў.  

                                                 
1
 Першасныя дакументы – гэта дакументы, якія непасрэдна адлюстроўваюць вынікі пазнання рэчаіснасці. 

Другасныя – дакументы, якія адлюстроўваюць рэчаіснасць апасрэдавана праз змест першасных дакументаў, 

з'яўляюцца вынікам аналітыка-сінтэтычнай перапрацоўкі першасных дакументаў. 
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Тэрмін БІ з‟явіўся ў тэрмінасістэме бібліяграфазнаўства ў 20–30-я гг. ХХ ст., 

актыўна стаў ужывацца з 50-х гг., уводзіцца ў слоўнікі, тэрміналагічныя і 

тэхналагічныя стандарты.  

Схема 1. Бібліяграфічная інфармацыя (бібліяграфічныя веды) ў сістэме 

адносін Дакументы (тэксты) і карыстальнікі 
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(тэкстах) ці іх 

частках 
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інфармацыя 

(бібліяграфі

чныя веды) 

Карыстальнік з‟яўляецца 

непасрэдным ці 

апасрэдаваным аб‟ектам 

бібліяграфічнага ўздзеяння 

ўпарадкуе звесткі 

аб дакументах 

(тэкстах) 

адлюстроўвае 

(мадэліруе) любую 

сукупнасць 

дакументаў 

(тэкстаў) 

 Прагназуецца, ствараецца і 

распаўсюджваецца з улікам 

інфармацыйных патрэб 

карыстальніка (яго 

патрэбнасцей у ведах)  

 

Цікавасць да сутнасці паняцця БІ не згасала і ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. і 

да сѐнняшняга дня не дасягнута адзінства яго разумення і азначэння. У апошняе 

дзесяцігоддзе ў навуковы ўжытак уведзены разам з тэрмінам “бібліяграфічная 

інфармацыя” тэрмін “бібліяграфічныя веды”. 

Бібліяграфічныя веды – гэта веды, неабходныя і дастатковыя для 

ідэнтыфікацыі дакументаў, дакументных масіваў у мэтах аптымальнага 

задавальнення ў аб’ѐме дакументаў сацыяльных ведаў як саміх дакументаў, 

так і рэпрэзентатыўных (характэрных) звестак пра іх. Бібліяграфічныя 

веды разглядаюцца як прырашчэнне ведаў у дакументах і новых ведаў аб 

дакументах. Яны маюць сваім аб‟ектам фіксаваныя кванты любых ведаў, 

выдзяляюць і ідэнтыфікуюць іх, забяспечваюць інтэлектуальны доступ да іх з 

мэтай выкарыстання ў розных відах дзейнасці. Гэта адзін з кампанентаў 
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сацыяльных кагнітыўных структур і ўсѐй духоўнай дзейнасці чалавека, частка 

свядомасці. Аб пэўным навукоўцы мы найчасцей ведаем даты жыцця, ідэі, 

асноўныя працы – па сутнасці кангламерат бытавых, навуковых і 

бібліяграфічных ведаў.  

Бібліяграфічныя веды з'яўляюцца сродкам пазнання, камунікацыі, 

каштоўнаснай арыентацыі, рэгулявання і кіравання. Можна выдзеліць 

аб‟ектную і суб‟ектную, фармальную і змястоўную, прасторавую і часавую, 

колькасную і якасную структуры бібліяграфічных ведаў.  

Бібліяграфічныя веды – веды фактуальныя, г.зн. веды аб аб‟ектыўных 

фактах (асобна ўзятых прадметах, з‟явах, якасцях, сувязях), якія можна 

непасрэдна назіраць і адносна поўна апісваць. Факты як асобая форма 

адлюстравання з‟яў, выступаюць у якасці квантаў інфармацыі аб 

аб‟ектыўным існаванні рэчаў, якасцей, адносін, падзей і ўяўляюць сабой 

пэўныя адзінкі ведаў, якія ўяўляюць сабой некаторы “інварыянт” інфармацыі 

аднатыпных падзей і з‟яў, зафіксаваных у шэрагу назіранняў. Бібліяграфічны 

факт – гэта такое апісанне сукупнасці аб‟ектыўных з‟яў, якое атрымана ў 

выніку тэарэтычнага тлумачэння эмпірычных даных (аб дакуменце, частцы 

дакумента), рацыянальна-пошукавай дзейнасці. Для бібліяграфічнага факта 

характэрна:  

– лакалізацыя (дакладнасць існавання ў часе і прасторы);  

– устойлівасць (захаванасць у часе); 

– індывідуальнасць (непаўторнасць, распазнавальнасць, “ведаю ў твар”); 

– лагічнасць (адпаведнасць пэўным агульным прынцыпам); 

– наяўнасць унутранай арганізацыі; 

– развітыя знешнія сувязі. 

Бібліяграфічным фактам уласціва прымета ісціннасці (праўдзівасці), у 

адпаведнасці з якой вызначаюцца наступныя групы фактаў: 

1. абсалютна ісцінныя і надзейныя – факты, якія адпавядаюць 

аб‟ектыўнай рэальнасці (пры дапамозе бібліяграфічных звестак можа быць 

дакладна ідэнтыфікаваны дакумент); 

2. бібліяграфічныя факты, ступень надзейнасці якіх з часам павялічваецца 

(размова ідзе пра змест дакумента, напрыклад, “адраджэнне з пепла” 

бібліяграфічных фактаў 1920–30-х гг.); 

3. бібліяграфічныя факты, ступень надзейнасці якіх з часам памяншаецца, 

што вядзе да страты статуса фактычных ведаў (напрыклад, бібліяграфічныя 
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веды аб крыніцах, якім не ўласціва ўстойлівасць, захаванасць у часе – тэксты 

на папірусе, на дыскетах); 

4. ілжывыя, несапраўдныя бібліяграфічныя факты (насапраўдныя 

бібліяграфічныя звесткі, каб скрыць інфармацыю, выпадковыя памылкі)
2
.  

Вывады. 

Бібліяграфічная інфармацыя з‟яўляецца асноўным і найбольш 

агульным паняццем бібліяграфіі, якое дазваляе адрозніваць бібліяграфічныя 

з‟явы ад небібліяграфічных і аб‟яднаць у сістэму ўсе разнастайныя 

праяўленні бібліяграфічнай дзейнасці. У апошнія гады разам з тэрмінам БІ 

стаў ужывацца тэрмін бібліяграфічныя веды, як веды аб свеце тэкстаў і 

патрэбнасцях у іх, неабходныя і дастатковыя для ідэнтыфікацыі тэкстаў, 

уключэння іх у сістэму сацыяльных камунікацый, забеспячэння 

інтэллектуальнага доступу да іх.  

 

2.2. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі  

Элементы бібліяграфічнай інфармацыі зарадзіліся разам з дакументам, 

з'яўляюцца сродкам яго наймення, распазнавання ў сукупнасці іншых, 

сродкам уліку і ўпарадкавання дакументных патокаў, папулярызацыі 

навуковых ведаў і інш. 

 Бібліяграфічная інфармацыя прайшла вялікі шлях у сваім развіцці. 

Разам з навукай, культурай і тэхнікай удасканальваліся яе формы, тыпы, 

віды, афармлялася жанравая разнастайнасць, змяняліся матэрыяльныя 

носьбіты яе фіксавання.  

Іх склад мае канкрэтна-гістарычны характар, вельмі дынамічны і 

разнастайны. Аднак ва ўсѐй гэтай разнастайнасці і непаўторнасці ѐсць і 

агульныя рысы, якія дазваляюць паказаць што з‟яўляецца зыходным для 

самых розных праяўленняў бібліяграфічнай інфармацыі. Для любога аб‟екта 

ўвагі чалавека, на аснове якога можа стварацца БІ (а гэта дакумент (тэкст), іх 

лагічна выдзеленая частка ці сукупнасць), выдзяляюцца пэўныя звесткі 

                                                 
2
 Напрыклад, пры камплектаванні Александрыйскай бібліятэкі навукоўцы выяўлялі шмат 

падробленых кніг. Пталемеі (дынасція, якой належыла бібліятэка) вельмі дорага плацілі за кнігі і, адпаведна, 

знаходзілася шмат асоб, якія «прыпісвалі» малавядомыя творы вядомым аўтарам, ці тым, хто наогул нічога 

не пісаў, часам паступалі розныя кнігі з аднолькавымі назвамі ці наогул без тытульных даных. Напрыклад, 

несапраўднасць пісем Фаларыса, тырана горада Агрыгент на Сіцыліі (VI ст. да н.э.), была даказана толькі ў 

XVII ст. англічанінам Рычардам Бентлі. 
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(даныя), якія яго характарызуюць і могуць спрыяць выдзяленню з сукупнасці 

іншых. Яны называюцца бібліяграфічнымі звесткамі. Найчасцей гэта імя 

аўтара, назва, месца выдання, выдавецтва, год выхаду дакумента ў свет, 

колькасць старонак і інш. Яны існуюць у дакуменце як сродак іх найменне і 

разнастайнай характарыстыкі. Аднак адасоблена ўзятыя бібліяграфічныя 

звесткі не даюць магчымасці ідэнтыфікаваць і знайсці пэўны дакументны 

аб‟ект і адпаведна не даюць падставы разглядаць гэтыя даныя як праяўленні 

бібліяграфічнай інфармацыі. Неабходны набор бібліяграфічных звестак, якія 

дазволяць адназначна ахарактарызаваць і распазнаць дакумент (яго частку ці 

сукупнасць), выдзяліць яго з дакументных патокаў і масіваў. Такі набор ці 

сукупнасць называецца бібліяграфічным паведамленнем і яно з‟яўляецца 

элементарнай адзінкай любой БІ. Бібліяграфічнае паведамленне – гэта 

сукупнасць бібліяграфічных звестак, цэласнае структурнае ўтварэнне 

(мінімальнае і недзялімае), якое забяспечвае ідэнтыфікацыю і пошук 

дакумента. Асобнае бібліяграфічнае паведамленне забяспечвае 

ідэнтыфікацыю любой фіксаванай інфармацыі: дакумента (тэкста), іх 

фрагментаў, ці лагічна ўтвораных сукупнасцей у незалежнасці таго, дзе яны 

знаходзяцца. Такой якасцю валодае толькі БІ. У выпадку, калі з дакумента 

зніклі па той ці іншай прычыне элементы латэнтнай БІ, якія яго 

ідэнтыфікуюць (выдзяляюць з дакументных масіваў), то яны фармулююцца 

навукоўцамі, “прысвойваюцца” дакументу і здзяйсняюць яго найменне, 

распазнаванне ў любой сукупнасці дакументаў (напрыклад, “Хроніка 

Быхаўца”, “Баркулабаўскі летапіс”).  

Бібліяграфічнае паведамленне можа існаваць у вуснай і фіксаванай 

формах. Вуснае бібліяграфічнае паведамленне ўключае, як правіла, 

мінімальны набор бібліяграфічных звестак, якія дазваляюць 

ідэнтыфікаваць дакумент (яго частку, сукупнасць), перадаецца вербальна і 

адпаведна не захоўваецца ў прасторы і часе.  

Фіксаваная форма бібліяграфічнага паведамлення называецца 

бібліяграфічным запісам. Абавязковай і мінімальнай адзінкай 

бібліяграфічнага запісу з‟яўляецца бібліяграфічнае апісанне дакумента (яго 

часткі ці сукупнасці), якое можа суправаджацца класіфікацыйнымі 

індэксамі, аўрарытэтнымі/нарматыўнымі запісамі, анатацыяй, рэфератам, 

адной ці некалькімі прадметнымі рубрыкамі, адной ці некалькімі 

ключавымі словамі, указаннямі на месца захоўвання (сігламі ўстановы, 

шыфрамі фондаў). У запісы могуць уключанцца выявы вокладак і 
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некалькіх старонак тэксту, цытаты з тэкстаў, спасылкі на рэцэнзіі і інш. 

Гэта робіцца для больш глыбокай характарыстыкі дакумента, раскрыцця 

яго зместу, мэтавага і карыстальніцкага прызначэння, папулярызацыіі 

ведаў, рэкламы і да д.п. 

 Адпаведна наяўнасці гэтых дадатковых элементаў да асноўнага 

(бібліяграфічнага апісання) бібліяграфічныя запісы падзяляюцца на запісы 

простай і складанай структуры. Бібліяграфічныя запісы простай структуры 

ўключаюць толькі бібліяграфічныя апісанні. Бібліяграфічныя запісы 

складанай структуры ўключаюць акрамя бібліяграфічных апісанняў адзін 

ці некалькі дадатковых элементаў. Запісы адрозніваюцца не толькі па 

наборы элементаў, але і па фармаце іх прадстаўлення. Напрыклад, запіс на 

адзін і той жа дакумент можа выглядаць па-рознаму ў фарматах, якія 

выкарыстоўваюцца для электронных і картачных каталогаў (глядзі Дадатак 

да Тэмы 1.4). Бібліяграфічны запіс з‟яўляецца бібліяграфічнай мадэллю 

асобнага дакумента (тэкста), іх сукупнасцей ці лагічна выдзеленых частак. 

На аснове гэтых мадэлей ствараецца ўвесь спектр бібліяграфічнай 

прадукцыіі.  

На аснове бібліяграфічных запісаў ствараюцца розныя 

бібліяграфічныя прадукты. У сучаснай тэрмінасістэме ўжываюцца ў 

якасці аналагічных назваў – бібліяграфічныя дапаможнікі, 

бібліяграфічныя дакументы, крыніцы бібліяграфічнай інфармацыі, часам 

(у вузкім сэнсе гэтага слова) – бібліяграфічныя рэсурсы. Іншымі словамі 

любую, незалежна ад аб‟ѐму, формы, структуры, зместу і іншых 

характарыстык, замацаваную на матэрыяльным носьбіце БІ можна назваць 

бібліяграфічным дапаможнікам, ці бібліяграфічным дакументам, ці 

бібліяграфічным прадуктам, ці бібліяграфічным рэсурсам ці крыніцай 

бібліяграфічнай інфармацыі. Азначэнні некалькі адрозніваюцца (гл. 

гласарый), але аб‟ѐмы паняццяў у цэлым супадаюць. І адпаведна 

бібліяграфічны запіс (просты і/ці складаны) з‟яўляецца іх асноўнай 

уліковай адзінкай. Найбольш распаўсюджаны ў спецыяльнай літаратуры 

тэрмін бібліяграфічны дапаможнік.  

 Пад бібліяграфічным дапаможнікам разумеюць пэўным чынам 

упарадкаванае мноства бібліяграфічных запісаў, аб‟яднаных адзінствам 

задумы, прызначэння, формы і/ці зместам уключаемай інфармацыі. 

Бібліяграфічныя дапаможнікі з‟яўляюцца асноўным спосабам існавання і 
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сродкам распаўсюджвання дакументаванай бібліяграфічнай інфармацыі. 

Гэта паняцце ахоплівае вельмі шырокі спектр з‟яў. Вызначыліся, існуюць і 

актыўна развіваюцца розныя формы, тыпы і жанры бібліяграфічных 

дапаможнікаў. У сукупнасці сваѐй яны ствараюць бібліяграфічныя 

рэсурсы (у вузкім разуменні гэтага слова) ці з‟яляюцца часткай гэтых 

рэсурсаў (шырокім сэнсе). 

  Пад бібліяграфічнымі рэсурсамі ў шырокім сэнсе разумеецца 

патэнцыял бібліятэк і іншых устаноў, якія здзяйсняюць бібліяграфічную 

дзейнасць: сістэма інфармацыйна-бібліяграфічных выданняў, даведачна-

бібліяграфічны аппарат, бібліяграфічныя кадры, матэрыяльна-тэхнічная 

база, грашовыя сродкі і інш. У вузкім – толькі сукупнасць бібліяграфічнай 

прадукцыі (бібліяграфічных дапаможнікаў). Бібліяграфічныя рэсурсы 

ўваходзяць ў больш шырокія метасістэмы – дакументныя і 

інфармацыйныя рэсурсы. 

2.3. Формы бібліяграфічных дапаможнікаў 

Бібліяграфічныя дапаможнікі адрозніваюцца па шэрагу фармальных 

прымет. Важнейшая з іх – матэрыяльная канструкцыя, згодна якой 

выдзяляюцца наступныя формы існавання бібліяграфічных дапаможнікаў:  

– картачныя бібліяграфічныя дапаможнікі; 

– бібліяграфічныя выданні і рукапісы; 

– несамастойныя выдавецкія формы (унутры ці прытэкставыя); 

– аўтаматызаваныя бібліяграфічна-пошукавыя сістэмы (электронныя ці 

лічбавыя). 

Да картачных форм бібліяграфічных дапаможнікаў адносяцца 

картачныя бібліяграфічныя каталогі і картатэкі
3
. Картачныя 

бібліяграфічныя каталогі – пэўным чынам арганізаваная сукупнасць 

бібліяграфічных запісаў дакументаў, якая раскрывае склад і/ці змест аднаго 

ці некалькіх дакументных фондаў і прадстаўлена ў картачнай форме. Такія 

каталогі атрымалі шырокае распаўсюджванне ў бібліятэках, архівах.  

Элементарнай уліковай адзінкай картачнага каталога з‟яўляецца 

бібліяграфічная картка, на якой у пэўнай, дакладна вызначанай 

паслядоўнасці размешчаны звесткі аб змесце, форме, месцы знаходжанні 

дакумента. Карткі існуюць адасоблена, звязаны паміж сабой толькі лагічнай 

                                                 
3
 Бібліяграфічныя каталогі – бібліяграфічныя дапаможнікі, якія раскрываюць склад і/ці змест 

аднаго ці некалькіх фондаў бібліятэк, архіваў, кнігагандлѐвых устаноў. Яны могуць існаваць не 

толькі ў карткавай форме, а і ў друкаванай, электроннай. 
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ці фармальнай сувяззю прадстаўленай на іх інфармацыі. Гэта дазваляе 

пастаянна папаўняць картачныя каталогі, не парушаючы пры гэтым іх 

структурнае адзінства. Найбольш распаўсюджанымі ў бібліятэчнай практыцы 

з‟яўляюцца алфавітныя, сістэматычныя, прадметныя картачныя каталогі (па 

спосабе групоўкі матэрыялу). 

Алфавітны каталог – бібліяграфічны дапаможнік, у якім 

бібліяграфічныя запісы прадстаўлены ў картачнай форме і размеркаваны ў 

алфавіце імѐнаў (прозвішчаў) аўтараў ці загалоўкаў дакументаў. Алфавітны 

каталог дае магчымасць удакладніць ці ѐсць кнігі пэўнага аўтара (аўтараў, 

скаладальнікаў, рэдактараў) у фондзе бібліятэкі; ці ѐсць кнігі з пэўнай назвай 

у фондзе бібліятэкі; устанавіць звесткі дастатковыя для заказу і пошуку кнігі 

ў фондзе бібліятэкі (элементы бібліяграфічнага апісання, індэксы 

класіфікацый, шыфры месцаў захавання кнігі); наяўнасць кніг, прысвечаных 

пэўнай асобе. 

Сістэматычны каталог – бібліяграфічны дапаможнік, у якім 

бібліяграфічныя запісы прадстаўлены ў картачнай форме і размеркаваны па 

галінах ведаў у адпаведнасці з пэўнай бібліятэчна-бібліяграфічнай 

класіфікацыяй. У бібліятэчнай практыцы Беларусі ў асноўным 

выкарыстоўваюцца Універсальная дзесятковая класіфікацыя (УДК) і 

Бібліятэчна-бібліяграфічная класіфікацыя (ББК). Усе раздзелы вызначаны ў 

лагічнай паслядоўнасці, у межах асобнага раздзела літаратура размеркавана 

ад агульнага да прыватнага.  

Прадметны каталог – бібліяграфічны дапаможнік, у якім бібліяграфічныя 

запісы прадстаўлены ў картачнай форме і размеркаваны ў агульным алфавіце 

(незалежна ад галін ведаў) прадметных рубрык, за якімі канцэнтруюцца 

бібліяграфічныя запісы на дакументы адпаведнай тэматыкі.  

Бібліяграфічныя картатэкі – бібліяграфічныя дапаможнікі, у якіх на 

картках у пэўнай паслядоўнасці (фармальнай ці змястоўнай) 

размяркоўваюцца бібліяграфічныя запісы на дакументы ці іх часткі, 

неабавязкова прадстаўленыя ў фондзе пэўнай бібліятэкі.  

 Па спосабе групоўкі матэрыялу картатэкі могуць быць алфавітныя, 

сістэматычныя, прадметныя, храналагічныя, персаналій, рэцэнзій і інш., па 

зместу адлюстроўваемых матэрыялаў – універсальныя, галіновыя, 

тэматычныя, краязнаўчыя, спецыяльныя. Картатэкі пастаянна папаўняюцца, 

але матэрыял у іх захоўваецца толькі да таго часу, пакуль ѐн актуальны. 
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 Цэнтральнае месца сярод картатэк належыць сістэматычнай картатэцы 

артыкулаў (яна ствараецца ў многіх бібліятэках). Яна ўніверсальная па 

змесце. Структура яе падобна структуры сістэматычнага каталога. У 

адрозненні ад каталога сістэматычная картатэка адлюстроўвае не 

самастойныя выданні, а матэрыялы з часопісаў, газет, зборнікаў; яна 

аператыўна папаўняецца і абнаўляецца (тэрмін захавання запісаў па 

грамадскіх навуках – 3-4 гады, па мастацтве – больш за 7 год); мае больш 

дробныя рубрыкі. 

 Тэматычныя картатэкі змяшчаюць інфармацыю па пэўнай тэме 

(праблеме). Яны, як правіла, маюць часовы характар, ствараюцца па 

найбольш актуальных праблемах і існуюць да таго часу, пакуль яны цікавяць 

грамадства.  

Да спецыяльных картатэк адносяцца: картатэка рэцэнзій, загалоўкаў 

твораў мастацкай літаратуры, ілюстрацый і інш. Яны адлюстроўваюць 

асобныя віды дакументаў, маюць фармальную (алфавітную) ці радзей 

змястоўную групоўку матэрыялу, пастаянна актуалізуюцца, папаўняюцца. 

Спецыяльныя картатэкі, як і тэматычныя, не дубліруюць, а дапаўняюць 

сістэматычную картатэку артыкулаў.  

Краязнаўчыя картатэкі (часам сустракаецца назва краязнаўчыя 

каталогі) – бібліяграфічныя дапаможнікі, якія змяшчаюць матэрыялы 

(незалежна ад іх наяўнасці ў бібліятэцы) аб пэўным рэгіѐне (раѐн, вобласць, 

горад, вѐска) і рэалізаваны ў картачнай форме. Па зместу ўключаемых 

матэрыялаў гэтыя картатэкі маюць універсальны характар: адлюстроўваюць 

інфармацыю па ўсіх баках жыццядзейнасці края, у тым ліку па культуры і 

мастацтве. Пералік картатэк абумоўлены спецыфікай бібліятэкі, у межах якіх 

яны ствараюцца.  

Бібліяграфічныя выданні (паказальнікі, спісы, друкаваныя каталогі) – 

гэта паліграфічна самастойна аформленыя выданні, якія ўтрымліваюць 

бібліяграфічную інфармацыю (інфармацыю аб дакументах) і прызначаны для 

яе распаўсюджвання ў грамадстве.  

Бібліяграфічныя выданні, як любыя самастойныя выданні, адрозніваюцца 

па перыядычнасці выхаду ў свет і бываюць: неперыядычныя, перыядычныя, 

прадаўжальныя. 

Неперыядычныя бібліяграфічныя выданні выходзяць аднаразова, 

паўтарэнне (чарговыя выданні) наперад не прадугледжаны.  
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Перыядычныя бібліяграфічныя выданні выходзяць рэгулярна, з 

пастаяннай для кожнага года колькасцю нумароў (выпускаў). Яны аднатыпна 

аформлены, розныя па зместу, нумараваныя і/ці даціраваныя, маюць 

аднолькавую назву. 

Прадаўжальныя бібліяграфічныя выданні выходзяць праз недакладна 

вызначаныя прамежкі часу, па меры накаплення матэрыялу. Яны не 

паўтараюцца па зместу, аднатыпна аформлены, нумараваны і/ці даціраваны 

выпускамі, маюць аднолькавую назву. 

Надзвычай распаўсюджаны несамастойныя выдавецкія формы 

бібліяграфічных дапаможнікаў, бібліяграфічная інфармацыя размешчаная ў 

межах аднаго, асобна ўзятага дакумента. Да яе адносяцца: ўнутрыкніжныя, 

унутрычасопісныя, унутрыгазетныя, прыкніжныя, прыартыкульныя 

бібліяграфічныя спісы.  

Унутрыкніжныя (унутрычасопісныя, унутрыгазетныя) бібліяграфічныя 

дапаможнікі – гэта пэўным чынам (часцей за ўсѐ ў алфавітным парадку, па 

асобных тэмах) арганізаваная сукупнасць бібліяграфічных запісаў, 

размешчаных у дакуменце (кнізе, часопісе, газеце) як асобны, самастойны 

раздзел, частка, артыкул, незалежны ад іншых матэрыялаў, уключаных у 

выданне.  

 Напрыклад, у бібліяграфічным бюлетэні (часопісе) “Новыя кнігі: па 

старонках беларускага друку” (выдаецца з 1960 г.) змяшчаюцца 

ўнутрычасопісныя бібліяграфічныя спісы разнастайнай тэматыкі, якія маюць 

нават асобную пагінацыю. 

Прыкніжныя (прыартыкульныя) бібліяграфічныя дапаможнікі –  

арганізаваная пэўным чынам (часцей за ўсѐ ў парадку цытавання, па 

алфавіце) сукупнасць бібліяграфічных запісаў, створаная да тэкстаў кніг 

(артыкулаў) і існуючыя з імі ў непарыўнай сувязі: у тэксце, у падрадковых 

заўвагах і каментарыях, па-за тэкстам (у спісе літаратуры да тэкста). Гэта 

пералік дакументаў (іх частак), якімі аўтар пэўнага тэксту карыстаўся пры 

падрыхтоўцы кнігі ці артыкула. Змест такой бібліяграфічнай інфармацыі 

абумоўлены тэматыкай першаснага тэкста і яна без тэкста безсэнсоўна. 

Напрыклад, прыкніжнымі спісамі суправаджаюцца навуковыя выданні: 

Дадиомова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в ХУІІІ веке. – 

Мн., 1992. – 207 с.: ил. і інш. У некаторых выданнях прыкніжныя 

(прыартыкульныя) спісы літаратуры адсутнічаюць, а звесткі аб 

выкарыстаных аўтарам крыніцах змяшчаюцца ў падрадковых заўвагах: 
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Беларусы: У 8 т. – Т. 1–3. – Мн., 1995-1999; Культура беларускага замежжа. 

Кн. 1. – Мн., 1993. – 192 с. і інш. 

З апошняга дзесяцігоддзя ХХ ст. у дзейнасць бібліятэк, органаў 

навуковай інфармацыі, архіваў актыўна ўкараняюцца камп‟ютэрныя 

тэхналогіі. На электронных носьбітах ствараюцца першасныя дакументы і 

разнастайныя сродкі арыентацыі ў іх. Гэта спрыяе эканоміі рэсурсаў, 

плошчаў размяшчэння дакументаў, павышае тэрмін захавання дакумента, 

дазваляе прадстаўляць на адным носьбіце першасную і шырокі спектр 

другаснай інфармацыі, забяспечвае шматаспектны пошук інфармацыі і 

аператыўнасць яе атрымання, дае магчымасць інтэрактыўных 

інфармацыйных зносін на адлегласці і інш. У бібліятэках ствараюцца 

электронныя каталогі, бібліяграфічныя базы даных.  

Электронны каталог (ужываюцца таксама тэрміны: машыначытаемы 

каталог, бібліяграфічны банк даных бібліятэкі) – сукупнасць бібліяграфічных 

і лексікаграфічных даных, якая ў сукупнасці з сістэмай упраўлення базамі 

даных і наборам прыкладных сістэм забяспечвае пошук інфармацыі аб 

дакументах пэўнага фонда ці фондаў у аўтыматызаваным рэжыме. 

Электронны каталог спалучае ў сабе магчымасці алфавітнага, 

сістэматычнага і прадметнага картачных каталогаў. Перавагамі ЭК у 

параўнанні з картачнымі можна лічыць:  

– кампактнасць,  

– магчымасць выкарыстання на адлегласці,  

– магчымасці інтэграцыі ў агульныя сеткі бібліяграфічнай інфармацыі, 

– аператыўнасць вядзення і выкарыстання , 

– шматфункцыянальнасць
4
, 

– рэалізацыя прынцыпа аднакратнасці апрацоўкі дакумента і 

шматкратнасці выкарыстання атрыманых вынікаў, 

– магчымасці выкарыстання ўніфікаваных фарматаў прадстаўлення 

запісаў, 

– магчымасці карпаратыўнага стварэння і выкарыстання ЭК.  

У сучасных электронных каталогах прадстаўлены бібліяграфічныя 

звесткі аб дакуменце, вынікі яго сэнсавай апрацоўкі (індэксы, ключавыя 

словы і інш.), аўтарытэтныя /нарматыўныя запісы, звесткі аб адзінках 

                                                 
4
 Цыт. па Жарикова Л.А. Электронный библиотечный каталог: конспект лекции для курса 

«Библиотечные каталоги» / Л.А.Жарикова, А.А.Макарова, Г.А.Скарук; ГПНТБ Сиб. отд. РАН. – 

Новосибирск, 2006. С. 19 (Шрейдер, Ю.А. Библиографическая традиция и автоматизация каталогов/ Ю. 

А.Шрейдер // Сов. библиогр. – 1986. – № 2.). 
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захоўвання, звесткі аб стваральніках запісаў і аб чытачах. ЭК ствараюцца на 

пэўны фонд (фонды) дакументаў установы, якая захоўвае гэтыя дакументы. 

Папаўненне ЭК здзяйсняецца: на этапе каталагізацыі бягучага дакументнага 

патока, які паступае ў бібліятэку, рэкаталагізацыі дакументнага масіва, 

накопленага ў бібліятэцы, але не адлюстраванага ў ЭК, рэтраканверсіі 

(сканіраванні і распазнаванні картак з картачных каталогаў). Доступ да 

электронных каталогаў магчымы і ў межах установы-генератара, лакальных 

сетак, сусветнай інфармацыйнай сеткі Інтэрнэт; пры дапамозе любога 

камп‟ютэра, які падключаны да пэўных сістэм ці адпаведна абсталяваны 

(электронны каталог можа запісвацца на аптычны дыск).  

Напрыклад, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі электронны каталог 

з‟яўляецца асноўным элементам інфармацыйна-пошукавага апарату 

бібліятэкі. Ён налічвае больш 4 млн бібліяграфічных запісаў, адлюстроўвае 

амаль увесь фонд бібліятэкі, забяспечвае магчымасць доступу да 

дыгіталізаваных тэкстаў (пры іх наяўнасці). У ім прадстаўлены 

бібліяграфічныя запісы з розным узроўнем паўнаты: поўныя (з аўтарытэтным 

кантролем), атрыманыя ў выніку каталагізацыі бягучага патоку пачынаючы 

са снежня 2007 г.; адносна поўныя (сканвертаваныя ў нацыянальны 

камунікатыўны фармат BELMARC з лакальнага фармату ЭК НББ, 

сфарміраванага на працягу 1993–2007 гг. на этапе бягучай каталагізацыі і 

рэкаталагізацыі рэтрамасіву нацыянальных дакументаў); кароткія (без 

аўтарытэтнага кантролю, сэнсавай апрацоўкі), сфарміраваныя ў выніку 

рэтраканверсіі картачных каталогаў НББ. Сэнсавы блок запісаў заснаваны на 

выкарыстанні класіфікацыйных сістэм УДК і ДРНТІ; дэскрыптарных 

інфармацыйна-пошукавых моў; даведнікаў кадзіраванных элементаў 

апісання дакументаў; нарміраваных (аўтарытэтных) найменняў асоб, 

калектываў, радавых імѐн, геаграфічных аб‟ектаў, уніфікаваных загалоўкаў. 

Бібліяграфічныя і аўтарытэтныя запісы, якія ствараюцца, прадстаўлены не 

толькі ў лакальным ЭК НББ, але і з‟яўляюцца асноўным масівам запісаў 

зводнага ЭК бібліятэк Беларусі і Нацыянальнай базы даных аўтарытэтных 

запісаў.  

У бібліятэках, архівах, музеях Беларусі, акрамя электронных каталогаў, 

ствараюцца разнастайныя базы даных, у тым ліку бібліяграфічныя. База 

даных (БД) – сукупнасць структураваных даных, зафіксаваных на 

машыначытаемым носьбіце па агульных правілах апісання, захавання і 

выкарыстання. Па разнавіднаці ўключаемых даных БД бываюць:  
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– бібліяграфічныя (змяшчаюць бібліяграфічныя апісанні дакументаў),  

– рэфератыўныя (бібліяграфічныя апісанні дакументаў і рэфераты на іх),  

– поўнатэкставыя (запісы поўных тэкстаў ці частак дакументаў
5
),  

– канцэптаграфічныя (бібліяграфічныя запісы і цытаты з дакументаў, 

асноўныя ідэі, палажэнні),  

– фактаграфічныя (аб‟ектаграфічныя як іх разнавіднасць) – (змяшчаюць 

канкрэтныя факты, прыметы, паказчыкі і інш.)
6
, 

– графічныя (чарцяжы, схемы, малюнкі, ілюстрацыі)
7
, 

– мультымедыйныя (тэкставыя, графічныя, відэа-, аудыяданыя)
8
.  

Таму бібліяграфічнымі па сутнасці сваѐй можна лічыць бібліяграфічныя, 

рэфератыўныя, канцэптаграфічныя БД. Яны ўтрымліваюць элементы 

ідэнтыфікуючыя канкрэтны тэкст, фрагменты тэкста ці вынікі яго аналітыка-

сінтэтычнай перапрацоўкі. Поўнатэкставыя, фактаграфічныя, графічныя, 

мультымедыйныя БД бібліяграфічнымі не з„яўляюцца. Яны маюць 

бібліяграфічнае аснашчэнне, якое дазваляе ідэнтыфікаваць канкрэтны тэкст, 

факт і інш., суаднесці іх з канкрэтным дакументам.  

Яны могуць адлюстроўваць дакументы як па фармальнай (напрыклад, від 

дакумента), так і па змястоўнай (па пэўнай галіне, галінах ведаў, праблемах) 

прыметах.  

Напрыклад, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі да 2006 г. (работа па 

стварэнні БД пачалася з 1993 г.) фарміравалася 25 баз даных, больш за 

палову з іх з‟яўляліся часткамі ЭК («Кнігі», «Ноты», «Перыядычныя 

выданні», «Рэдкая кніга», «Аўтарэфераты дысертацый і дысертацыі» і інш.). 

Астатнія базы даных (у асноўным бібліяграфічныя) мелі тэматычную 

накіраванасць, ствараліся на аснове бягучых бібліяграфічных паказальнікаў, 

якія раней існавалі, «Гісторыя Беларусі», «Культура і мастацтва Беларусі», 

«Чарнобыль», «Грамадскія навукі», мелі свае фарматы запісаў, розныя 

падыходы да адбору дакументаў. З 2008 г. БД («Беларусь: ад мінулага да 

сучаснасці», «Культура і мастацтва»), тэматычныя і відавыя калекцыі 

(«Крыніцы па гісторыі Беларусі: канец XVIII – пачатак ХХ стст.», 

«Перыядычныя выданні Беларусі дакастрычніцкага перыяду», інкунабулы і 

                                                 
5
 Бібліяграфічныя звесткі, якія ідэнтыфікуюць поўны тэкст ці яго фрагмент, абавязковы.  

6
 Бібліяграфічныя звесткі неабавязковы, але магчымы ў выпадку адсылак да канкрэтных 

дакументаў.  
7
 Бібліяграфічныя звесткі неабавязковы, але магчымы ў выпадку адсылак да канкрэтных 

дакументаў. 
8
 Бібліяграфічныя звесткі неабавязковы, але магчымы ў выпадку адсылак да канкрэтных 

дакументаў. 
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палеатыпы з фонду Нацыянальнай бібліятэкі і інш.) фарміруюцца на аснове 

запісаў ЭК. Яны маюць бібліяграфічны і паўнатэкставы ўзроўні (поўныя 

тэксты прадстаўлены часткова ў залежнасці ад наяўнасці лічбавай копіі). 

Бібліяграфічная інфармацыя ў электронным асяроддзі існуе ў форме 

электроннага рэсурса. Пры яго стварэнні (імпартаванні, экспартаванні) 

вельмі важна стварэнне адзінага фармата запісу элементаў бібліяграфічнага 

запісу. Фармат – гэта набор элементаў для апісання аб‟екта, схема іх 

размяшчэння і правілы прадстаўлення гэтых элементаў у схеме.  

Сѐння ў Беларусі выкарыстоўваецца некалькі бібліяграфічных 

камунікатыўных фарматаў: BELMARC, створаны на аснове UNIMARC, і 

рэкамендаваны Міністэрствам культуры РБ у якасці адзінага абменнага 

(камунікатыўнага) фармата для ўсіх бібліятэк краіны; USMARC, 

распаўсюджваецца як асноўны фармат сістэм аўтаматызацыі MARC і іншыя 

лакальныя форматы.  

Адной з форм існавання электронных тэкстаў з‟яўляеца гіпертэкст, у 

якім здзяйсняюцца сувязі паміж асобнымі часткамі тэкста, хуткі пераход ад 

аднаго фрагмента да другога пры дапамозе спасылак. Гэта тэкст, у якім 

рэалізаваны магчымасці рознай паслядоўнасці чытання, спалучэнне сэнсавай 

структуры. Спецыфіка праграмнага забеспячэння як неад‟емнай часткі 

гіпертэкста дазваляе пастаянна абнаўляць інфармацыю і дабаўляць тэкставыя 

файлы, аўдыавідэаэлементы, што робіць гіпертэкст рухомай структурай. У 

аснове стварэння і абнаўлення такіх тэкстаў ляжыць бібліяграфічны метад 

мадэліравання зместу дакументаў (тэкстаў), ідэнтыфікацыя пэўных 

тэкставых фрагментаў і забеспячэнне сувязей (спасылак) паміж імі. 

Важнай часткай сучасных электронных каталогаў і бібліяграфічных БД 

з‟яўляюцца аўтарытэтныя/нарматыўныя запісы (файлы), сукупнасць якіх 

стварае адпаведныя БД. Гэта надзвычай важная частка іх лінгвістычнага 

забеспячэння. Аўтарытэтныя запісы ствараюцца на падставе канкрэтнага 

дакумента да бібліяграфічных запісаў электроннага каталога і, зразумела, 

утрымліваюць лаканічныя, а часам і мінімальныя звесткі даведачнага 

характару. Масіў у цэлым знаходзіцца ў рэжыме пастаяннай карэкціроўкі. Ён 

змяшчае аўтарытэтныя запісы з (з папярэдняй і устаноўленай формамі 

загалоўка) і прататыпы; аўтарытэтныя запісы поўныя і частковыя; 

даведачныя запісы і спасылачныя; асноўныя і варыянтныя формы загалоўкаў. 

Масіў такіх запісаў падобны на ўніверсальныя даведнікі. Але ѐсць шэраг 

пераваг: вялікая і пастаянна папаўняемая крыніцазнаўчая база; сувязь з 
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канкрэтным дакументам, па фармальных ці змястоўных характарыстыках 

якога ствараецца аўтарытэтны запіс; сувязь аб‟екта з пэўным сегментам 

рэтраспектыўнага масіву, выдзяляемага па гэтым аб‟екце; уключэнне 

дакладнага пераліку аб‟ектаў адлюстравання; шматаб‟ектнасць 

адлюстравання; устаноўленыя сувязі паміж загалоўкамі, паняццямі розных 

узроўняў; падмацаванне фармулѐвак інфармацыяй са слоўнікаў, даведнікаў, 

энцыклапедый і інш.; удакладненне аб‟ектаў, якія яшчэ не адлюстраваны ў 

даведачных выданнях (новых навуковых тэрмінаў, асоб, калектываў і да т.п.); 

строга вытрыманая структура аднапарадкавых запісаў (адпаведна фармату і 

метадычным рэкамендацыям па яго прымяненні).  

Фарміраванне аўтарытэтных/нарматыўных запісаў у нашай краіне (на 

базе НББ) пачалося ў 1998 г. на аснове раней створаных масіваў 

бібліяграфічных запісаў, канвертавання машынных слоўнікаў ключавых слоў 

у структуру аўтарытэтных файлаў. Створана спецыяльннае праграмнае 

забеспячэнне, распрацаваны фармат BELMARC/Authorities, якія дазваляюць 

на сусветным узроўні ствараць аўтарытэтныя запісы, абменьвацца імі з 

любой сучаснай інфармацыйнай сістэмай, а таксама іншая неабходная 

метадычная дакументацыя для рэалізацыі работ у бягучым рэжыме. 

Сфарміраваны і пастаянна папаўняецца масіў аўтарытэтных запісаў на імѐны 

асоб, назвы калектываў, родавыя імѐны, геаграфічныя назвы, тэматычны 

прадмет, уніфікаваную назву і іншыя тыпы (11 найменняў) аб‟ектаў. Гэты 

масіў утварае нацыянальную БД даных аўтарытэтных запісаў, якая 

непарыўна звязана з запісамі электроннага каталога НББ і запісамі зводнага 

электроннага каталога. Агульная колькасць аўтарытэтных запісаў у БД (на 

01.10.2010) складае больш за 220 000. Гэта фактаграфічны масіў, які дазваляе 

не толькі апісаць пэўныя аб‟екты (з асаблівай увагай і глыбінѐй 

нацыянальныя), але і ўстанавіць сувязі паміж дакументамі, у якіх яны 

адлюстраваны.  

2.4. Тыпы і жанры бібліяграфічных дапаможнікаў 

Акрамя вышэй пералічаных форм да сѐнняшняга часу сфарміраваліся і 

існуюць асноўныя тыпы і жанры бібліяграфічных дапаможнікаў. 

А.П.Коршунаў разглядае іх асобна. Неабходна адзначыць, што ў працах 

апошніх гадоў такія даследчыкі, як В.А.Факееў, І.Г.Моргенштэрн тыпы 

бібліяграфічных дапаможнікаў асобна не разглядаюць, а адносяць іх да 

жанраў. Гэта не бясспрэчна, таму што кожны з вызначаных жанраў павінен 

валодаць выразнымі характарыстыкамі і выключаць адзін аднаго, а не 
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перасякацца ці паглынаць адзін аднаго. Згодна азначэнняў тэрмін 

“бібліяграфічныя паказальнікі” шырэйшы тэрміна “бібліяграфічныя 

манаграфіі”, перасякаецца з планамі чытання, рэфератыўнымі зборнікамі і 

інш. На наш погляд, мэтазгодна асобна выдзяляць тыпы, удакладняючы іх 

адносінамі да друкаванай (рукапіснай) форм існавання бібліяграфічнай 

прадукцыі (дапаможнікаў). 

А.П.Коршунаў да тыпаў бібліяграфічных дапаможнікаў адносіць: 

бібліяграфічны паказальнік, бібліяграфічны спіс, бібліяграфічны агляд, 

паказальнікі да выданняў і дапаможныя паказальнікі.  

Бібліяграфічны паказальнік – бібліяграфічны дапаможнік, які аб‟ядноўвае 

значную колькасць бібліяграфічных запісаў, мае складаную структуру, 

аснашчаны дапаможным апаратам. 

Бібліяграфічны спіс – бібліяграфічны дапаможнік, які аб‟ядноўвае 

невялікую колькасць бібліяграфічных запісаў, мае простую структуру, без 

дапаможнага апарата.  

Бібліяграфічны агляд – бібліяграфічны дапаможнік (інфармацыйны твор), 

які ствараецца на аснове першасных дакументаў і ўяўляе сабой звязанае 

паведамленне аб разглядаемых у іх асноўных праблемах.  

Дапаможныя паказальнікі (паказальнікі да выданняў у тым ліку) – 

бібліяграфічны пошукавы апарат, створаны да бібліяграфічных і любых 

іншых дакументаў, які раскрывае іх структуру і змест і забяспечвае хуткае 

знаходжанне змешчанай ў дакументах інфармацыі. А.П.Коршунаў 

бібліяграфічны пошукавы апарат, створаны да бібліяграфічных 

дапаможнікаў, называе дапаможнымі паказальнікамі, да крыніц першаснай 

інфармацыі – паказальнікамі да выданняў. Па прызначэнні, структуры 

запісаў, афармленні яны аднатыпны і таму іх можна аднесці да адной 

катэгорыі (тыпу) і назваць дапаможнымі паказальнікамі.  

Да навуковых, даведачных, бібліяграфічных, і некаторых іншых відаў 

дакументаў ствараюцца, як правіла, разнастайныя дапаможныя паказальнікі. 

Яны мадэліруюць змешчаную ў дакументах інфармацыю, спрыяюць хуткаму 

пошуку неабходных фрагментаў дакумента і з‟яўляюцца такім чынам 

сродкамі арыентацыі карыстальніка ў структуры і змесце дакумента. Да іх 

адносяцца імянныя, геаграфічныя, прадметныя, тэматычныя, сістэматычныя, 

храналагічныя і інш., дапаможныя паказальнікі. Яны ўяўляюць сабой 

пуцевадзіцелі па тэксту дакумента, упарадкаваны (па алфавіту ці якой-

небудзь іншай прымеце) пералік назваў або абазначэнняў на яго старонках і 
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забяспечваюць шматаспектны і хуткі пошук неабходнай інфармацыі, робяць 

магчымым адмаўленне ад суцэльнага прагляду тэкста. Да кожнага з запісаў у 

дапаможных паказальніках даецца спасылка (лічба ці словы глядзі і глядзі 

таксама). Лічбы паказваюць старонку надрукавання звестак ці парадкавы 

нумар бібліяграфічнага запісу.  

Імянныя дапаможныя паказальнікі (паказальнікі імѐнаў) – дапаможныя 

паказальнікі, якія змяшчаюць алфавітны пералік прозвішчаў з ініцыяламі ці 

поўнымі імѐнамі і іншымі абазначэннямі ўласных імѐнаў (напрыклад, 

псеўданімамі) з адсылкамі да парадкавага нумару запісу ці старонкі 

надрукавання матэрыялу пэўнай асобы, аб пэўнай асобе.  

Прадметныя (алфавітна-прадметныя) дапаможныя паказальнікі – 

дапаможныя паказальнікі, якія змяшчаюць алфавітны пералік назваў 

прадметаў, іх якасцей і адносін з ініцыяламі ці поўнымі імѐнамі і іншымі 

абазначэннямі ўласных імѐнаў (напрыклад, псеўданімамі) з адсылкамі да 

парадкавага нумару запісу ці старонкі надрукавання матэрыялу.  

Геаграфічныя дапаможныя паказальнікі – дапаможныя паказальнікі, 

якія змяшчаюць алфавітны пералік геаграфічных назваў з адсылкамі да 

парадкавага нумару запісу ці старонкі надрукавання матэрыялу аб пэўным 

геаграфічным аб‟екце.  

Тэматычныя дапаможныя паказальнікі – дапаможныя паказальнікі, якія 

змяшчаюць алфавітны пералік прадметных рубрык, аб‟яднаных у буйныя 

тэматычныя раздзелы з адсылкамі да парадкавага нумару запісу ці старонкі 

надрукавання матэрыялу аб пэўным аб‟екце.  

Сістэматычныя дапаможныя паказальнікі – дапаможныя паказальнікі, 

якія змяшчаюць сістэматызаваны (лагічна ўпарадкаваны) пералік 

прадметных рубрык, аб‟яднаных у буйныя тэматычныя раздзелы з адсылкамі 

да парадкавага нумару запісу ці старонкі надрукавання матэрыялу аб пэўным 

аб‟екце.  

Храналагічныя дапаможныя паказальнікі – дапаможныя паказальнікі, 

якія змяшчаюць матэрыял (перыяды часу: гады, вякі, эпохі) у часавай 

паслядоўнасці з адсылкамі старонкі надрукавання звестак.  

Адзіныя (аб‟яднаныя, камбінаваныя, Index, Register) дапаможныя 

паказальнікі – дапаможныя паказальнікі, якія змяшчаюць у адным 

алфавітным радзе пералік назваў прадметаў, іх якасцей і адносін, імѐнаў 

уласных, геаграфічных аб‟ектаў з адсылкамі да парадкавага нумару запісу ці 

старонкі надрукавання матэрыялу.  
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Да першасных дакументаў такія паказальнікі (пераважна імянныя, 

радзей геаграфічныя і прадметныя) ствараюцца не вельмі часта, хаця 

наяўнасць іх ў дакуменце сведчыць аб навуковым узроўні пэўнага выдання. 

Напрыклад, імянным і прадметна-геаграфічным дапаможнымі паказальнікамі 

аснашчана манаграфія: Кушнярэвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі 

ХІІІ–ХУІ стст. – Мн., 1993. – 150 с. 

Да бібліяграфічных паказальнікаў дапаможныя паказальнікі (адзін ці 

некалькі) ствараюцца, як правіла, заўсѐды. 

Жанр – гэта гістарычна складзены род бібліяграфічнай прадукцыі, які 

абагульняе найбольш характэрныя рысы, уласцівыя значнай групе 

бібліяграфічных дакументаў. У якасці жанраў бібліяграфічных дапаможнікаў 

вызначаюцца бібліяграфічная манаграфія, путевадзіцель па літаратуры, 

біябібліяграфічны слоўнік, бібліяграфічная энцыклапедыя, план чытання, 

экспрэс-інфармацыя, рэфератыўны зборнік, рэфератыўны часопіс і інш. 

Бібліяграфічная манаграфія – буйны бібліяграфічны дапаможнік 

навукова-дапаможнага прызначэння, які створаны на падставе паглыбленага 

вывучэння вялікага масіву дакументаў, разглядае праблему ўсебакова і 

змяшчае новыя ці ўдакладненыя звесткі аб бібліяграфіруемых дакументах. 

Путевадзіцель па літаратуры – бібліяграфічны дапаможнік, які змяшчае 

звесткі аб першасных дакументах, крыніцах бібліяграфічнай інфармацыі па 

тэме і метадычныя парады і рэкамендацыі па іх выкарыстанню. 

Біябібліяграфічны слоўнік – бібліяграфічны дапаможнік, які змяшчае 

біяграфічныя звесткі аб пэўных асобах і бібліяграфічную інфармацыю аб іх 

творах і творах пра іх. 

Бібліяграфічная энцыклапедыя – бібліяграфічны дапаможнік, у якім 

сабраны фактычныя звесткі і апісанні літаратуры па пэўнай галіне ведаў ці 

тэме і размеркаваны ў алфавітным, прадметна-тэматычным ці сістэматычным 

парадку. 

План чытання – бібліяграфічны дапаможнік, у якім дакладна 

рэгламентуецца склад і паслядоўнасцьчытання па пэўнаму пытанню. 

Экспрэс-інфармацыя – перыядычнае часопіснае ці ліставое 

інфармацыйнае выданне, якое змяшчае аб‟ѐмны рэферат (рэфераты) 

найбольш актуальных апублікаваных замежных крыніц ці неапублікаваных 

айчынных дакументаў па актуальных для пэўных катэгорый карыстальнікаў 

праблемах.  
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Дайжэст – кароткі пераказ (фрагменты – цытаты, вытрымкі, канспекты, 

рэфераты) тэкстаў шэрагу дакументаў, падабраныя па пэўнай змястоўнай ці 

фармальнай прыметах.  

Праспект – даведачнае і/ці рэкламнае выданне, якое змяшчае 

сістэматызаваны пералік дакументаў (дакумента), прызначаных да выпуску, 

продажы ці экспаніраванню.  

Рэфератыўны часопіс – часопіс, асноўны змест якога складаюць 

сістэматызаваныя бібліяграфічныя апісанні з індыкатыўнымі рэфератамі 

рэфератыўнымі анатацыямі.  

Рэфератыўны зборнік – зборнік, асноўны змест якога складаюць 

сістэматызаваныя бібліяграфічныя апісанні з інфарматыўнымі рэфератамі. 

Паказальнік цытуемай літаратуры – пералік упамянутых і/ці цытуемых 

дакументаў у тых ці іншых выданнях (публікацыях), які дапамагае выяўляць 

выкарыстаныя аўтарамі дакументы і раскрывае ўнутраныя сувязі ў межах 

дакументных (тэкставых) камунікацый. Акрамя форм, тыпаў і жанраў 

бібліяграфічных дапаможнікаў існуе вялікая колькасць відаў, вызначаных па 

розных прыметах (гэта будзе разгледжана ў наступных лекцыях). 

Семінарый – факта-бібліяграфічны навукова- і вучэбна-дапаможны, 

навукова-метадычны дапаможнік прапедэўтычнага характару, які мае мэтай 

«увядзенне» ў навуку, азнаямленне з вядучымі праблемамі і асноўным 

масівам дакументаў пэўнага прадметнага комплекса. 

Бібліяграфічны каталог – бібліяграфічны дапаможнік у картачнай, 

друкаванай ці электроннай форме, які адлюстроўвае дакументныя ресурсы 

(калекцыі, фонды) бібліятэк, кнігавыдавецкіх, кнігагандлѐвых, архіўных, 

музейных устаноў, прыватных збораў ці іх аб‟яднанняў, карпарацый 

(зводныя каталогі). 

Памятка чытачу – рэкамендацыйны (навукова-асветніцкі, вучэбна-

дапаможны, прафесійна-вытворчы) бібліяграфічны дапаможнік з 

мінімальным пералікам дакументаў па цікавай для чытача тэме пытанню. 

Бібліяграфічная лістоўка – рэкламнае выданне, рэкамендацыйны 

(папулярна-асветніцкі, вучэбна-дапаможны, прафесійна-вытворчы) 

бібліяграфічны дапаможнік ў форме лістоўкі, які змяшчае невялікі пералік 

бібліяграфічных запісаў (бібліяграм) пэўнага зместу ў адпаведнасці з яго 

мэтавым і чытацкім прызначэннем.  

Вывады 
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Бібліяграфічная інфармацыя існуе ў вуснай і фіксаванай формах. 

Фіксаваная форма называецца бібліяграфічным запісам, які з‟яўляецца 

асноўным элементам любога бібліяграфічнага дапаможніка. Бібліяграфічны 

дапаможнік (бібліяграфічны дакумент) – гэта асноўны спосаб існавання і 

сродак распаўсюджвання дакументаванай бібліяграфічнай інфармацыі. 

Бібліяграфічныя дапаможнікі разнастайны па сваѐй, форме, тыпавых, 

жанравых і відавых характарыстыках. Іх удасканаленне, памнажэнне 

разнастайнасці адбываецца ў цеснай сувязі з развіццѐм інфармацыйных 

камунікацый, навукі, тэхнічных сродкаў. 

 

2.5. Віды бібліяграфічных дапаможнікаў 

Бібліяграфічная прадукцыя надзвычай разнастайная па свайму складу, 

зместу, мэтаваму прызначэнню. Акрамя форм, жанраў (тыпаў) 

бібліяграфічных дапаможнікаў існуе вялікая колькасць відаў, сукупнасць 

якіх можна ўпарадкаваць на падставе фасетнай класіфікацыі, у адпаведнасці 

з наступнымі прыметамі: грамадскае прызначэнне, змест дакументаў як 

аб‟ектаў адлюстравання (змест бібліяграфіруемых дакументаў), 

функцыянальна-мэтавае прызначэнне, метады стварэння бібліяграфічнай 

прадукцыі (метады бібліяграфавання).  

2.5.1. Віды бібліяграфічных дапаможнікаў па грамадскім 

прызначэнні  

Стварэнне бібліяграфічнай прадукцыі заўсѐды сацыяльна абумоўлена і 

скіравана на задавальненне інфармацыйных патрэбнасцей грамадства ў 

цэлым і з улікам патрэбнасцей пэўных сацыяльных груп ці асобных 

карыстальнікаў. У адпаведнасці з гэтым можна выдзеліць бібліяграфічныя 

дапаможнікі агульнага прызначэння і бібліяграфічныя дапаможнікі 

спецыяльнага прызначэння. Асноўнае адрозненне гэтых відаў 

бібліяграфічнай прадукцыі – канкрэтнае мэтавае і чытацкае 

(карыстальніцкае) прызначэнне. Крыніцы бібліяграфічнай інфармацыіі 

агульнага прызначэння (ці крыніцы агульнай бібліяграфіі) яго не маюць, яны 

ствараюцца для грамадства ў цэлым, з мэтай улічыць дакументы пэўнага 

фонда (фондаў); падсумаваць дакументы, створаныя на пэўнай тэрыторыі, 

мове, за пэўны перыяд часу; апавясціць грамадства аб існаванні дакументаў 

пэўнай формы і зместу.  

Крыніцы бібліяграфічнай інфармацыіі спецыяльнага прызначэння 

(крыніцы спецыяльнай бібліяграфіі) заўсѐды маюць канкрэтнае мэтавае і 
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чытацкае прызначэнне, яны ствараюцца ў разліку на пэўную сферу 

абслугоўвання.  

Да крыніц агульнай бібліяграфіі адносяцца каталогі (карткавыя, 

друкаваныя, электронныя), дзяржаўныя бібліяграфічныя дапаможнікі, 

рэпертуарныя бібліяграфічныя дапаможнікі, крыніцы масавай бібліяграфіі. 

Каталогі ўлічваюць дакументы пэўнага фонда (фондаў) у незалежнасці 

ад якасных характарыстык дакументаў, прызначаны для іх ідэнтыфікацыі, 

пошуку, а таксама для інфарміравання карыстальнікаў аб наяўнасці ў фондзе 

дакументаў пэўнай формы і зместу. 

Дзяржаўныя бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта бібліяграфічны 

дапаможнікі, якія інфарміруюць аб дакументнай прадукцыі пэўнай дзяржавы 

на аснове дзяржаўнай рэгістрацыі дакументаў. Яны ствараюцца на аснове 

ўліку фармальных прыкмет дакументаў (від дакумента: кніга, часопіс, ноты, 

рэцэнзіі, часопісныя артыкулы і т.д.; мова; хранналагічны адрэзак часу). 

Напрыклад, Летапіс друку Беларусі: дзярж. бібліягр. паказ. / Нац. кн. 

палата. – Мн., 1924– . 

Гэта серыя ўніверсальных бягучых бібліяграфічных паказальнікаў, якія 

створаюцца з 1924 года на аснове дзяржаўнай рэгістрацыі друкаванай 

прадукцыі, выдаваемай на тэрыторыі Беларусі ці суадноснай з ѐй па зместу. 

Яна складаецца з асобных частак (“Кніжны летапіс”, “Летапіс аўтарэфератаў 

дысертацый”, “Летапіс нарматыўна-тэхнічных, тэхнічных дакументаў і 

выданняў вузкага прызначэння”, “Летапіс нот”, “Летапіс выяўленчага 

мастацтва”, “Летапіс картаграфічных выданняў”, “Летапіс рэцэнзій”, 

“Летапіс часопісных артыкулаў”, “Летапіс газетных артыкулаў”, “Летапіс 

перыядычных выданняў і выданняў, якія прадаўжаюцца”), якія 

адлюстроўваюць друкаваную частку нацыянальнага дакументнага патоку па 

сукупнасці фармальных прымет: від дакумента, тэрыторыя, адрэзак часу
9
.  

                                                 
9
 У названую серыю ўваходзіць таксама выданне “Беларусь у сусветным друку”. Ён ствараецца на аснове 

іншых прымет – змест, мова, аўтарскае прызначэнне і адлюстроўвае замежныя кнігі, брашуры, артыкулы 

з часопісаў і газет пра Беларусь і беларусаў, выданні, часткі выданняў на беларускай мове (незалежна ад 

зместу), выдадзеныя за межамі Беларусі, замежныя выданні беларускіх аўтараў.  
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Падобная бібліяграфічная прадукцыя ствараецца ў большасці краін свету. 

Часам яе называюць крыніцы бягучай рэтраспектыўнай бібліяграфіі, крыніцы 

бягучай нацыянальнай бібліяграфіі ці бягучыя нацыянальныя 

бібліяграфічныя дапаможнікі.  

Напрыклад, бягучы бібліяграфічны ўлік друкаванай прадукцыі ў Расіі 

ўзнік у канцы ХУІІІ ст. Ён быў выбарачны (дакументальны паток 

адлюстроўваўся часткова). У І-й палове ХІХ ст. з‟явіліся пастаянныя 

бібліяграфічныя раздзелы ў часопісах “Сын Отечества” (з 1814 г.), 

“Библиографические листы” (1825–1826), “Московский телеграф” (1825–

1834), “Современник”, “Отечественные записки”. Аднак гэта не быў 

дзяржаўны бібліяграфічны ўлік дакументаў. З 1837 на старонках “Журнала 

Министерства народного просвещения” пачалося агульнадзяржаўнае 

бібліяграфаванне ўсѐй друкаванай прадукцыі Расіі (“Указатель вновь 

вышедших книг”). Яно вялося вельмі поўна і дакладна і працягвалася да 1855 

г. Пасля яго скасавання ў 1856 г. з‟явілася шэраг прыватных выданняў, якія ў 

культурных, навуковых мэтах імкнуліся адлюстраваць усю друкаваную 

расійскую прадукцыю. Гэта былі сістэматычныя паказальнікі, складзеныя 

П.П. Ламбіным, В.І. Мяжовым і інш. Яны ствараліся да канца 60-х гг. Потым 

бягучы бібліяграфічны ўлік працягваўся на старонках газеты 

“Правительственный вестник”, з 1872 г. – у выданні “Указатель по делам 

печати”, з 1879 г. – у часопісе “Российская библиография”.  

У сярэдзіне 1907 г. пачаў выдавацца бягучы дзяржаўны бібліяграфічны 

паказальнік “Книжная летопись”. Ён ствараўся на аснове абавязковага 

экзэмпляра ўсіх расійскіх твораў друку, якія паступалі ў Асобую бібліятэку 

пры Галоўным упраўленні па справах друку. Вясной 1917 г. па рашэнню 

Часовага ўрада было скасавана Галоўнае ўпраўленне па справах друку і 

створана Кніжная палата, у якую і стаў паступаць абавязковы экзэмпляр і на 

аснове яго пачаў здзяйсняцца пастаянны бягучы дзяржаўны ўлік друкаванай 

прадукцыі Расіі, потым СССР, пасля 1991 г. Расійскай Федэрацыі. 

Сучасная сістэма бягучых дзяржаўных бібліяграфічных паказальнікаў 

Расіі ўключае наступныя летапісы: “Книжная летопись”, “Летопись газетных 

статей”, “Летопись журнальных статей”, “Летопись изоизданий”, “Летопись 

рецензий”, “Нотная летопись”, “Летопись авторефератов диссертаций”, 

“Библиография российской библиографии”, “Картографическая летопись”, 

“Летопись периподических и продолжающихся изданий”, кумулятыўны 

паказальнік “Книги Российской Федерации”. Яны ствараюцца на аснове 
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фармальных прымет дакументаў, як аб‟ектаў бібліяграфавання: тэрыторя, від 

дакумента, храналагічны перыяд (ад тыдня да года).  

Рэпертуарныя бібліяграфічныя дапаможнікі – бібліяграфічныя 

дапаможнікі, у якіх па фармальных прыметах (від дакумента, мова, 

тэрыторыя, храналагічны перыяд) улічваецца ўся дакументная прадукцыя, 

створаная на тэрыторыі дзяржавы (на пэўнай мове) за пэўны ўліковы перыяд. 

Аналагамі тэрмінаў для наймення такой бібліяграфічнай прадукцыі 

з‟яўляюцца: агульныя рэтраспектыўныя бібліяграфічныя дапаможнікі, 

нацыянальныя рэтраспектыўныя бібліяграфічныя дапаможнікі, крыніцы 

агульнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі, крыніцы рэтраспектыўнай 

нацыянальнай бібліяграфіі). Дакументаваная прадукцыя ў гэтых 

дапаможніках улічваецца як фрагмент рэчаіснасці, факт (адзінка) гісторыка-

культурнага працэсу. Яны мадэліруюць дакументальны масіў, створаны 

пэўным народам, на тэрыторыі пэўнай дзяржавы, спрыяюць захаванню 

гістарычнай памяці грамадства, таму стварэнне іх вельмі важна для 

грамадства. Стварэнне рэпертуарных бібліяграфічных паказальнікаў на 

аснове фармальных прыкмет дакументаў як аб‟ектаў бібліяграфавання 

невыпадкова, т.ш. іх задача ўлічыць ўсе дакументы, г.зн. адлюстраваць 

вычарпальна, а зрабіць гэта можна толькі па фармальных прыкметах – 

улічыць дакументы на пэўнай мове (беларускай, рускай, нямецкай), 

выдадзеных на пэўнай тэрыторыі (Беларусі, Украіне, Германіі), адной 

матэрыяльнай канструкцыі (перыядычныя выданні, кнігі і інш.). Часцей за 

ўсѐ такія бібліяграфічныя дапаможнікі створаюцца па сукупнасці 

фармальных прымет. Напрыклад, “Кніга Беларусі: Зводны каталог. 1517-

1917” (Мн., 1986) – від дакумента (кніга), тэрыторыя (Беларусь), 

храналагічны перыяд (1517–1917). 

Стварэнне рэпертуарных бібліяграфічных паказальнікаў пачало 

здзяйсняцца даўно і мае вельмі трывалыя традыцыі. У перыяд станаўлення 

дзяржаўнасці бібліяграфія выкарыстоўвалася для зацвярджэння 

нацыянальнай самасвядомасці ў мэтах праслаўлення і самазацвярджэння 

дзяржавы. Развіццѐ нацыянальных літаратур спрыяла зараджэнню 

нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі. Першай такой працай можна 

лічыць “Каталог знакамітых мужоў” Іагана Трэццінгемскага (1495 г.). – 

улічаны толькі творы германскіх (нямецкамоўных) аўтараў. У ХУІ ст. 

першыя нацыянальныя бібліяграфічныя працы ўзніклі ў Англіі, Італіі, у 

канцы ХУІ – Францыі, у ХУІІ ст. – Іспаніі, Польшчы.  
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Улік беларускіх дакументаў і дакументаў аб Беларусі здзяйсняўся ў 

крыніцах польскай нацыянальнай бібліяграфіі, у прыватнасці ў 10-т. 

рукапіснай працы Юзэфа Залусскага “Вялікая польская ўсеагульная 

бібліятэка” (улічана літ. з 1454 да 1700 г.), дынасціі бібліяграфаў 

Эстрэйхераў “Bibliografia polska” (1872–1951). У 1847 г. была створана праца 

па апісанні друкаваных кніг, якія выйшлі на тэрыторыі Беларусі. Гэта зрабіў 

прафесар Віленскага універсітэта М.Пелка-Палінскі. “Спіс кніг, што выйшлі 

ў Беларусі ад узнікнення кнігадрукавання да нашага часу” (работа засталася ў 

рукапісу).  

У 1908 г. А.І. Мілавідавым быў зроблены бібліяграфічны ўліку 

старадрукаваных славянарускіх кніг, якія выйшлі на беларускіх тэрыторыях: 

“Описание славянорусских книг Виленской Публичной библиотеки (1491-

1800)” Вільна, 1908; “Старопечатные славянорусские издания, вышедшие из 

западно-русских типографий ХУІ-ХУІІІвв.” (адбітак з часопіса “Чтения в Об-

ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1908. – № 1). У гэтых 

працах улічаны старадрукаваныя выданні па прыкметах – мова і тэрыторыя. 

Р. Зямкевіч вывучаў старажытную беларускую літаратуру і літаратуру 

ХІХ ст. Не выпадкова складзены ім рэтраспектыўны бібліяграфічны 

паказальнік “Беларуская бібліяграфія” быў надрукаваны ў дадатку да газеты 

“Наша Ніва” – “Беларускі каляндар”. У паказальнік па моўнай прымеце 

было ўключана толькі 100 беларускіх кніг кірылаўскага друку за ХVІ–ХVІІІ 

ст.  

Найбольш поўны і шматаспектны бібліяграфічны ўлік кніг, якія выйшлі 

на беларускай мове і на тэрыторыі Беларусі здзейсніў беларускі мовазнаўца 

Я.Ф. Карскі сваім трохтомным (тры тамы, 2 і 3-ці тт. змяшчаюць па тры 

часткі – усяго было апублікавана 7 кніг аб‟ѐмам 3105 старонак) даследаванні 

“Беларусы”. Першы том выйшаў у 1903 г., апошні ў 1922-м. Яно было 

прысвечана вывучэнню беларускай мовы і літаратуры з ХІІІ да першай 

чвэрці ХХ ст., і адлюстроўвала ўсе выдомыя на той час рукапісныя і 

друкаваныя беларускія творы, выданні ХІХ ст  

У 1926 г. да 400-годдзя беларускага друку ў Вільні выйшла 

бібліяграфічная праца В.Ластоўскага “Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі”. 

Улічаны дакументы ад канца Х ст. да ХІХ ст. Апісана больш 1000 

дакументаў (рукапісных кніг, грамат, на 50 % кніг, даюцца анатацыі ці 

рэфераты: звесткі аб паасобніках, месцы іх знаходжання, пазнейшых 
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публікацыях, вытрымкі з тэкстаў, звесткі аб аўтарах, навуковай, мастацкай 

ацэнцы твораў. 

У другой палове ХХ стагоддзя было створана шэраг рэпертуарных 

дапаможнікаў, прысвечаных уліку нацыцянальных дакументаў: кніг (Кнігі 

беларускай ССР: 1971-1975: Звод. сістэм. паказ. / Дзярж. кн. палата БССР ; 

[Склад. Г.Б.Волкава ; Рэд. І.І.Фалькоўская]. – Мн., 1981. і інш); газет (Газеты 

Беларусі, 1776-1975 : Бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі ; [Склад.: 

Л.М.Няхайчык і інш. ; Навук. рэд. В.У.Скалабан]. – Мн. : НКП, 2003. – 316 

с. І інш.); музычнай літаратуры (Музычная літаратура БССР. 1917–1961: 

(Ноты): Бібліяграфія асобных выданняў / Дзярж. б-ка БССР, Кн. палата 

БССР; Склад. Ф.А.Мерына. – Мн., 1963. – 196 с.; Музычная літаратура 

БССР. 1962–1970: Нотаграфічны паказальнік / Дзярж. б-ка БССР, Кн. палата 

БССР. – Мн., 1977. – 248 с. і інш.). 

Крыніцы масавай бібліяграфіі ці масавыя бібліяграфічныя дапаможнікі – 

гэта разнастайныя спісы новай літаратуры, новых паступленняў, якія 

знаѐмяць грамадства з найбольш сацыяльна значымай дакументаванай 

прадукцыяй. Яны ствараюцца, як правіла па фармальных прыметах 

(дакументы, паступіўшыя ў фонд бібліятэкі, сігнальныя экзэмпляры 

друкаванай прадукцыі, рэкламная бібліяграфічная прадукцыя, планы –

праспекты дакументаў, якія рыхтуюцца да друку і інш.). Асноўным каналам 

распаўсюджвання такой БІ з‟яўляецца перыядычны друк.  

Бібліяграфічныя дапаможнікі спецыяльнага прызначэння (ці крыніцы 

спецыяльнай бібліяграфіі) ствараюцца ў разліку на пэўную сферу 

абслугоўвання, заўсѐды маюць канкрэтнае мэтавае і чытацкае прызначэнне. 

Іх сукупнасць значна разнастайней, чым сукупнасць бібліяграфічных 

дапаможнікаў агальнага прызначэння, т. ш. яны ствараюцца не для 

грамадства ў цэлым, г.з. аднаго аб‟екта бібліяграфічнага ўздзеяння ўздзеяння, 

а для шэрагу сфер грамадскай практыкі, а іх столькі, колькі існуе сацыяльных 

груп карыстальнікаў і мэтаў спажывання фіксаванай інфармацыі. 

Для бібліяграфічнага забеспячэння найбольш буйных сфер 

бібліяграфічнага абслугоўвання: навука, вытворчасць, адукацыя, 

самаадукацыя, выхаванне – ствараюцца навукова-дапаможныя, прафесійна-

вытворчыя, вучэбна-дапаможныя, рэкамендацыйныя бібліяграфічныя 

дапаможнікі.  
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Навукова-дапаможныя бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта 

бібліяграфічная прадукцыя, прызначаная ў дапамогу навукоўцам і навукова-

даследчай дзейнасці. Напрыклад, серыя паказальнікаў, прысвечаных ІІ 

сусветнай вайне на тэрыторыі Беларусі:  

Беларуская ССР у гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза 

(1941-1945): бібліягр. паказ. літ. (1941-1971 гг.)/ Дзярж. б-ка БССР ім. У.І. 

Леніна. Ін-т гісторыі АН БССР; склад.: Р.М. Чыгірова, Э.І. Ляўко. – Мн, 

1980. – 299 с.;  

Беларуская ССР у гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза 

(1941-1945): бібліягр. паказ. літ. / Дзярж. б-ка БССР ім. У.І. Леніна. Ін-т 

гісторыі АН БССР; склад.: Э.І. Ляўко, С.А. Пугачова, З.А. Сядая; рэд.: 

Р.М.Чыгірова, А.В.Мураўѐва, З.А.Сядая. – Мн, 1990. – 296 с.;  

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945): (бібліягр. паказ.) / НБ 

Беларусі; склад.: З.А. Сядая, Р.С. Собаль; рэд.: Р.М. Чыгірова, А.В. 

Мураўѐва, І.І. Кубатава. – Мн., 1995. – 435 с.;  

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945): (бібліягр. паказ.): 

дадатковы выпуск/ НБ Беларусі; склад.: В.П. Паўлаў; рэд.: Р.М. Чыгірова, 

А.В. Мураўѐва. – Мн., 1996. – 108 с., а таксама электронны дыск на якім 

аб’яднаны вышэй названыя масівы:  

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941 - 1945) [Электронны рэсурс] 

/ Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: С.А. Анохін [і інш] ; 

навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч. – Мінск : НББ, 2005. – 1 электронны 

аптычны дыск (CD-ROM) ; 12 см. – (60-годдзю Перамогі прысвячаецца). 

Гэтыя бібліяграфічныя дапаможнікі створаны НББ сумесна з 

Інстытутам гісторыі НАН Беларусі. У іх сабраны звесткі кнігах, брашурах; 

артыкулах і раздзелах са зборнікаў, тэзісаў дакладаў, вучоных запісак 

рэцэнзіі; манаграфіях, аўтарэфератах дысертацый, мемуарнай і навукова-

папулянай літаратуры, навуковых артыкулах і нарысах за 1945–1995 гг. Іх 

мэтавае і чытацкае прызначэнне: навуковыя работнікі, студэнты, 

бібліѐграфы, кіраўнікі і члены краязнаўчых гурткоў і супрацоўнікаў мезеяў, 

шырокае кола чытачоў.  

Прафесійна-вытворчыя бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта 

дапаможнікі, створаныя для спецыялістаў розных сфер дзейнасці і 

прызначаныя для аказання дапамогі ў іх практычнай дзейнасці.  
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Напрыклад, Дышиневич В.Н. Руководителям музыкальных 

коллективов: библиогр. указ. – Мн., 1974. – 243 с.  

У гэтым дапаможніку сабрана інфармацыя аб дакументах, 

прысвечаных практычным пытанням работы з хорам і аркестрам рознага 

складу, выхаванню голаса спевака, развіццю музычнага слыху, навучанню 

ігры на розных інструментах. Ён прызначаны ў дапамогу самадзейным 

кампазітарам, збіральнікам песеннага фальклору і кіраўнікам кружкоў 

музычнай граматы.  

Вучэбна-дапаможныя бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта 

дапаможнікі, прызначаныя ў дапамогу адукацыйнай, самаадукацыйнай 

дзейнасці. Напрыклад, бібліяграфічны дапаможнік: Гісторыя Беларусі 

савецкага перыяду ў перыядычным друку: бібліягр. паказ. арт. газет. і часоп. 

1986 – 1991 г. / ГрДУ; склад.: Г.М. Таюрская, Э.С. Ярмусік. – Гродна, 1992. – 

91 с.  

У яго ўключаны навуковыя, навукова-папулярныя артыкулы з 

часопісаў і газет, справаздачы, успаміны сучаснікаў, мясцовыя 

карэспандэнцыі, выступленні палітычных дзеячоў, нарысы за 1986–1991 гг., 

на беларускай і рускай мовах. Ён прызначаны для выкладчыкаў, студэнтаў, 

настаўнікаў, вучняў стар. класаў, аматараў.   

Рэкамендацыйныя бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта дапаможнікі, 

якія адлюстроўваюць дакументы рэкамендаваныя пэўным катэгорыям 

карыстальнікаў і адабраныя па пэўных змястоўных і якасных крытэрыях.  

Напрыклад: Падарожжа ў гісторыю Беларусі: рэкамендацыйны 

паказальнік літаратуры / Дзярж. б-ка БССР ім. У.І. Леніна, навук.-бібліягр. 

аддзел; склад.: А.В. Мураўѐва. – Мн., 1974. – 86 с. 

У гэтым дапаможніку сабрана інфармацыя аб папулярных выданнях, 

артыкулы з часопісаў за 1962-1974 гады на беларускай і рускай мовах. 

Дапаможнік прызначаны настаўнікам, кіраўнікам гістарычных гурткоў, 

шырокаму колу карыстальнікаў.  

Часам сустракаецца тэрмін папулярныя бібліяграфічныя дапаможнікі. 

Гэта гэта дапаможнікі, якія створаны для папулярызацыі ведаў і змяшчаюць 

інфармацыю аб дакументах у даступнай для шырокіх колаў карыстальнікаў 

форме. Гэтыя тэрміны азначаюць два блізкія паняцці і ў пэўным сэнсе могуць 

замяняць адзін аднаго.  
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Як бачна, часцей за ўсѐ крыніцы бібліяграфічнай інфармацыі маюць 

поліспажывецкае прызначэнне. Найбольш выразна вызначыліся і атрымалі 

распаўсюджванне навукова-дапаможныя і рэкамендацыйныя 

бібліяграфічныя дапаможнікі. Вучэбна-дапаможныя і прафесійна-вытворчыя 

ствараюцца радзей, яны могуць валодаць рысамі навукова-дапаможных ці 

рэкамендацыйных бібліяграфічных дапаможнікаў. 

Для навукова-дапаможных бібліяграфічнай прадукцыі характэрна:  

– максімальна поўнае адлюстраванне дакументнага патока пэўнай 

тэматыкі,  

– групоўка матэрыялу набліжаная да структуры пэўных навуковых 

ведаў,  

– ужыванне навуковай тэрміналогіі, наяўнасць дапаможных 

паказальнікаў, якія шматаспектна адлюстроўваюць структуру і змест 

уключаных дакументаў;  

– у структуру бібліяграфічных запісаў уключаецца, як правіла, толькі 

бібліяграфічнае апісанне ці бібліяграфічнае апісанне і даведачная анатацыя;  

– пры вызначэнні мэтавага і чытацкага прызначэння складальнікі на 

першае месца ставяць навукова-даследчай дзейнасць і навукоўцаў.  

Для рэкамендацыйнай бібліяграфічнай прадукцыі характэрна:  

бібліяграфічныя дапаможнікі – гэта дапаможнікі, якія адлюстроўваюць 

дакументы па пэўных змястоўных і якасных крытэрыях ў разліку на пэўную 

катэгорыю (катэрыгорыі) карыстальнікаў.  

– абмежаванне адлюстроўваемага дакументальнага патока не толькі 

пэўнай тэматыкай, моўнымі і храналагічнымі межамі, а і якаснымі 

(ацэначнымі) характарыстыкамі дакументаў (напрыклад, навукова-

папулярная і вучэбная літаратура);  

– групоўка матэрыялу, як правіла, тэматычная, яна таксама не 

выходзіць за межы пэўных навуковых ведаў, але фармулѐўка асобных 

раздзелаў эмацыянальная;  

– ужыванне навуковай тэрміналогіі таксама магчыма, але абмежавана 

паняційным апаратам зразумелым шырокім колам карыстальнікаў;  

– у структуру бібліяграфічных запісаў уключаецца, часцей за ўсѐ, 

бібліяграфічнае апісанне і рэкамендацыйная анатацыя, мэта якой зацікавіць у 

прачытанні таго ці іншага дакумента;  
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– пры вызначэнні мэтавага і чытацкага прызначэння складальнікі 

ўказваюць шэраг відаў дзейнасці і груп карыстальнікаў (за выключэннем 

навукова-даследчай дзейнасць і навукоўцаў) навукоўцаў. (Глядзі таксама 

Дадаткі да адпаведнай тэмы).  

2.5.2. Віды бібліяграфічных дапаможнікаў па фунцыянальна-

мэтавай ці храналагічнай прымеце 

Грамадства зацікаўлена ў атрыманні бібліяграфічнай інфармацыі 

рознай не толькі грамадскім прызначэнні, а і па глыбіні і аператыўнасці 

адлюстравання дакументнага патока. Карыстальнікам неабходна 

інфармацыя аб новых дакументах; дакументах, створаных у мінулыя гады, 

і плануемых да выпуску дакументах. Адпаведна ў бібліяграфічных 

дапаможніках могуць быць адлюстраваны розныя пласты дакументных 

патокаў і масіваў. Існуюць бібліяграфічныя дапаможнікі, якія вельмі 

аператыўна адлюстроўваюць апошнюю, актуальную частку дакументнага 

патоку, з пэўнай глыбінѐй падсумоўваюць значную частку дакументных 

патокаў ці масіваў, адлюстроўваюць дакументы толькі падрыхтаваныя да 

выпуску. Гэта значыць храналагічная прымета можа быць пакладзена ў 

аснову выдзялення асобных відаў бібліяграфічнай прадукцыі. Згодна ѐй 

выдзяляюць бягучыя, рэтраспектыўныя і перспектыўныя бібліяграфічныя 

дапаможнікі.  

Бягучыя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, якія 

рэгулярна і аператыўна адлюстроўваюць новыя дакументы (актуальную 

частку дакументных патокаў). Асноўнымі патрабаваннямі да іх з‟яўляюцца 

рэгулярнасць выхаду ў свет (перыядычнасць), а таксама аператыўнасць 

адлюстравання дакументнага патоку (імкненне да максімальнага 

скарачэння інфармацыйнага інтэрвала паміж выхадам дакумента ў свет і 

яго з‟яўленне у крыніцы бібліяграфічнай інфармацыі.  

Напрыклад: Новыя кнігі: па старонках беларускага друку / 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мн., 1960 – . 

Гэты бягучы бібліяграфічны дапаможнік выходзіць 1 раз у месяц, 

пачынаючы з 1960 г.  

Рэтраспектыўныя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, якія 

адлюстроўваюць масіў дакументаў за пэўны адрэзак часу ў мінулым. 
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Асноўныя патрабаванні да рэтраспектыўнай бібліяграфічнай 

прадукцыі:  

– матываванасць выбара ўліковага перыяда; 

– навуковы падыход да адбору дакументаў і лагічнасць упарадкавання 

дакументнага масіву, 

– адпаведнасць мэтавым і карыстальніцкім прызначэнням,  

– абгрунтаванасць абмежаванняў адлюстравання матэрыялу. 

Прыведзеныя ніжэй прыклады ілюструюць розныя падыходы да глыбіні 

рэтраспектыўнага адлюстравання дакументнага патоку:  

Кніга Беларусі, 1517–1917 [Электронны рэсурс] : зводны каталог / 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Г.У. Кірэева, А.А. Суша, 

К.В. Языковіч ; рэдактары: Г.У. Кірэева (адказны рэдактар) і інш. – Мінск : 

НББ, 2005. – 483 Мбайт), 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM) : цв. ; 12 

см. 

 

Бібліяграфічны даведнік навуковых работ супрацоўнікаў гістарычнага 

факультэта Белдзяржуніверсітэта (1921–1994 гг.) / Склад.: І.В. 

Аржахоўскі і інш. – Мн., 1994. – 203 с. 

  

Археалогія Беларусі : Паказ. літ… / Акад. навук Беларусі, Ін-т 

гісторыі, Цэнтр. навук. б-ка імя Я. Коласа. – Мн. : ІГ АНБ, 1997. 

… за 1976-1990 гг. : … за 1976–1990 гг. / [Склад. А.У. Ільюцік ; 

Навук. рэд. Т.М. Каробушкіна. – 611 с. 

Перспектыўныя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, якія 

адлюстроўваюць дакументы пакуль яшчэ не выдадзеныя, а толькі 

падрыхтаваныя да друку . Гэта разнастайныя тэматычныя планы 

выдавецтваў, у якіх даецца пералік той друкаванай прадукцыі, якая будзе 

выпушчана ў наступным годзе. Бібліяграфічная інфармацыя, змешчаная ў 

такіх паказальніках і спісах, не гарантуе дакладнасці звестак (некаторыя з іх 

могуць мяняцца пры рэдакцыйна-выдавецкай апрацоўцы і ўдакладняцца 

пасля выхаду дакумента ў свет). Да таго ж некаторыя запланаваныя выданні 

могуць наогул не выйсці па эканамічных, часовых ці іншых прычынах.  

2.5.3. Віды бібліяграфічных дапаможнікаў па змесце дакументаў як 

аб’ектаў адлюстравання 
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Яшчэ адна надзвычай важная прымета стварэння бібліяграфічнай 

прадукцыі – змест дакументаў, якія адбіраюцца па адпаведных крытэрыях і 

запісы аб якіх у сукупнасці вызначаюць змястоўныя характарыстыкі 

дапаможнікаў. Па гэтай прымеце выдзяляюцца наступныя віды 

бібліяграфічных дапаможнікаў: ўніверсальныя, шматгаліновыя, галіновыя, 

тэматычныя, праблемна-комплексныя, персанальныя, краязнаўчыя, 

краіназнаўчыя.  

Універсальныя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах па ўсіх галінах ведаў. Яны 

ствараюцца па фармальных прыметах бібліяграфіруемых дакументаў 

(напрыклад, від выдання, месца выдання).  

Напрыклад: Кнігі Беларусі: Дзярж. бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата 

. – Мн., 1963 –- .  

Гэты бібліяграфічны дапаможнік збірае інфармацыю аб кнігах, 

брашурах, выдадзеных на тэрыторыі Беларусі за пэўны год па ўсіх галінах 

ведаў. Запісы згрупаваны ў сістэматычным парадку ў адпаведнасці з 

універсальнай дзесятковай класіфікацыяй.  

Наступныя прыклады дапаможнікаў створаны таксама па 

фармальных прыметах і адлюстроўваюць у азначаных межах увесь 

дакументны паток, таму ў незалежнасці ад колькасці прадстаўленых галін 

ведаў яны з‟яўляюцца ўніверсальнымі.  

Поздеева, И. В. Кириллические издания, XVI в. – 1641 г. : Находки археогр. 

экспедиций 1971–1993 гг., поступившие в науч. б-ку Моск. ун-та / И.В. 

Поздеева, В.И. Ерофеева, Г.М. Шитова ; Археогр. лаб. каф. 

источниковедения ист. фак. и Науч. б-ка Моск. гос. ун-та им. М.В. 

Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 404, [12] с.  

Верещагин, В.А. Русские иллюсстрированные издания XVIII и XIX 

столетий, 1720–1870 : библиографический опыт / В.А. Верещагин. – Москва 

: Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МиМ-Дельта, 2005. – 309 с. 

 Шматгаліновыя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах па дзвюх ці некалькіх галінах 

ведаў. 

Напрыклад: Беларуская мова, літаратура і мастацтва: Рэкаменд. 

бібліягр. дапаможнік / Нац. б-ка Беларусі. – Мн., 1972 -2005 .  
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 Гэты паказальнік выдаваўся 1 раз у год. Утрымліваў звесткі аб 

дакументах ці іх структурных адзінках па гісторыі і сучасным развіцці 

літаратуразнаўства, мовазнаўства, мастацтвазнаўства, развіцці тэатру, 

выяўленчага мастацтва і інш.  

Социальные и гуманитарные науки [Электрон. ресурс] = Social 

sciences and humanities : Библиогр. базы данных : История, археология и 

этнография : Поступления 1986–1999 гг. / Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам Рос. акад. наук. – Москва : ИНИОН РАН, 2000. – 1 элетрон. опт. 

диск. (CD) ; 12 см; В коробке 22х15 см + Рук. пользователя (40 с. : ил.; 21 

см). Систем. требования: Для MS-DOS: IBM PC XT/AT; 640 K RAM; для 

Windows 95: IBM PC совместимый компьютер 486 и выше; 8 Mb RAM; CD-

ROM 2X и выше. – Загл. с этикетки. – Текст рук. парал.: рус., англ. 

Сводный каталог иностранных периодических изданий по медицине и 

смежным областям, 1800–1970 : В 2 вып. / М-во здравоохранения БССР, 

Респ. науч. мед. б-ка. – Мн., 1972. 

 Галіновыя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах па пэўнай галіне ведаў. 

Бібліяграфія па гісторыі Беларусі. Феадалізм і капіталізм/ Ін-т гіст. 

АН БССР, Дзярж. Б-ка БССР ім. У.І. Леніна, Фунд. б-ка ім. Я. Коласа АН 

БССР; Склад.: М.Г. Крэканэ, А.А. Сакольчык. – Мн., 1969. – 437 с.  

Названы бібліяграфічны дапаможнік адлюстроўвае летапісы, хронікі, 

зборнікі дакументаў, кнігі і артыкулы са зборнікаў, часопісаў на рускай, 

беларускай, украінскай мовах за 1803-1966 гг. па асобна ўзятай галіне ведаў – 

гісторыі Беларусі. Групоўка бібліяграфічных запісаў – тэматыка-

храналагічная, у асобных гісторыка-храналагічных раздзелах вызначаны 

рубрыкі: Культура, Гісторыя, Асвета, Бібліятэкі, Клубы і інш. 

Тэматычныя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах па пэўнай тэме (у межах адной 

галіны ведаў). 

Напрыклад: 

Профільнае навучанне ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі: 

(бібліяграфічны спіс) / складальнік Т.Г. Канавалава ; рэдактар К.Дз. 

Варанько // Новыя кнігі : Па старонках беларус. друку : Штомес. бібліягр. 

бюл. / Нац. б-ка Беларусі. – 2006. – № 4. – [9 с.]. – Дадатак. 
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Межов, В.И. Русская историческая библиография за 1865-1876 

включительно / Сост. В. И.  Межов. – СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1885. 

Т. 5 : История внутренней и внешней политики России; История 

дипломатических сношений; История внутренних смут и войн России с 

внешними врагами; История искусств; Вспомогательные науки по русской 

истории: генеалогия, геральдика, хронология, археология, палеография, 

нумизматика и мифология. – IX, 378 с. 

Язвенная болезнь : Список лит. / Респ. науч. мед. б-ка ; [Сост.: О.С. 

Гук, А.З. Горелова]. – Мн., 1996. – 14 с. 

Bialoruski ruch chrzescijanski XX wieku : slownik biograficzno-

bibliograficzny / [redakcja naukowa]: Jerzy Garbinski, Jerzy Turonek ; Polska 

Akademia Nauk, Instytut Slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny Osrodek 

Wydawniczy, 2003. – lxxx, 519 s. 

Праблемна-комплексныя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, 

у якіх сабрана інфармацыя аб дакументах з шэрагу галін ведаў па асобнай 

праблеме.  

Напрыклад: Чернобыльская катастрофа : Библиогр. науч. лит. / Ин-т 

радиобиологии Акад. наук Беларуси ; [Сост. К.В. Фомиченко] ; Под ред. Е.Ф. 

Конопли, И.В. Ролевича. – Мн. : Право и экономика, 1996. – 262 с. 

Персанальныя бібліяграфічныя дапаможнікі (біябібліяграфічныя) – 

дапаможнікі, у якіх адлюстравана інфармацыя аб дакументах пэўнай асобы 

і/ці аб пэўнай асобе (асобах). Такая бібліяграфічная прадукцыя 

прысвячаецца, як правіла, найбольш відным дзеячам гісторыі, навукі, 

культуры. 

Напрыклад: Биобиблиография научных трудов профессора, доктора 

сельскохозяйственных наук Н.Н. Семененко : (к 70-летию со дня рождения) / 

РУП ""НПЦ НАН Беларуси по земледелию, РУП "Институт мелиорации" ; 

[составитель А. И. Дмитрук]. – Минск : Институт мелиорации, 2008. – 28 с. 

Мікалай Мікалаевіч Улашчык: біябібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі, 

БелНДЦДААС. – Мн., 2006.  

Архівісты Беларусі : біябібліяграфічны даведнік / Камітэт па архівах і 

справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Беларускі 

навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; 

[складальнікі: С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка]. – Мінск : БелНДІДАС, 2006. – 

253 с.  
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Отечественные лексикографы, XVIII-XX вв. : биобиблиогр. очерки / 

Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, Лексикогр. семинар, Каб. 

"Славян. мир" ; Под ред. Г.А. Богатовой. – Москва : Наука, 2000. – 508 с. 

 Краязнаўчыя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах, прысвечаных пэўнаму краю, 

рэгіѐну, населеннаму пункту.  

Напрыклад: Літаратура аб Мінскай вобласці: бібліягр. паказ. / Мін. 

абл. б-ка, 1970 – Штокварт.;  

Віцебская вобласць: Паказ. літ. за…/ Віцеб. абл. б-ка Беларусі. – 

Віцебск, 1970 – Штокварт. і інш. 

Гэтыя паказальнікі выдаюцца 4 разы на год. Адлюстроўваюць 

разнастайныя дакументы аб прыродзе, гісторыі, эканоміцы, культурным 

развіцці абласцей Беларусі незалежна ад месца і мовы выдання дакументаў. 

Города Витебщины : Указ. лит. / Витеб. обл. б-ка им. В.И.Ленина, 

Отд. белорус. и краевед. лит. ; [Сост. О.А. Дорофеева]. – Витебск, 1988. – 

(Книги о родном крае). 

У навуковых працах, стандартах і даведніках даволі шырока 

распаўсюджана паняцце рэгіянальныя бібліяграфічныя дапаможнікі. Пад 

ім разумеецца бібліяграфічная прадукцыя, якая створана ў пэўным рэгіѐне 

і/ці адлюстроўвае дакументы, якія звязаны з рэгіѐнам па змесце і іншых 

прыметах. Названыя паняцці часткова супадаюць і могуць замяняцца адзін 

адным у выпадку, калі ідзе размова аб адлюстраванні дакументаў, звязаных 

па змесце з краем, рэгіѐнам і магчыма адэкватная замена аб‟ѐмаў паняцця 

край (вобласць мясцовасць, што вылучаецца па якой-небудзь прымеце; 

буйная адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка
10

) і рэгіѐн (вялікая 

вобласць, група суседніх краін або тэрыторыі, раѐны, аб‟яднаныя па якіх-

небудзь агульных прыметах
11

). 

Краіназнаўчыя бібліяграфічныя дапаможнікі – дапаможнікі, у якіх 

адлюстравана інфармацыя аб дакументах, прысвечаных пэўнай краіне.  

Напрыклад: Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии. 

1768-1917: Библиогр. указ. / Гос. б-ка БССР; Сост. А.А. Сокольчик. – Мн., 

1976. – 426с.  

                                                 
10

 Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў. – 3-е выд. – Мн., 2002. – 

С.299. 
11

 Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў. – 3-е выд. – Мн., 2002. – 

С.572. 
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Адлюстроўвае кнігі і артыкулы са зборнікаў, апублікаваныя на рускай 

мове ў 1768–1917 гг. аб Беларусі.  

 Каталог коллекции "Russica" : произведения и документы на 

иностранных языках, имеющие отношение к России : [в 2 т.] / 

Императорская Публичная библиотека в Санкт-Петербурге. – 

[Репринтное изд.]. – Москва : Центрполиграф, 2004. 

Заглавие оригинала: Catalogue de la section des Russica, ou Écrits sur 

la Russie en langues éntrangères. St.-Pétersbourg : De l' Académie Impériale des 

sciences, 1873. 

Такім чынам, мы разгледзілі асноўныя віды бібліяграфічнай 

прадукцыі па храналагічнай прымеце, грамадскім прызначэнні, змесце 

бібліяграфіруемых дакументаў. У навуковай, вучэбнай і даведачнай 

літаратуры падаюцца і некаторыя іншыя віды. Напрыклад, па паўнаце адбору 

(выбарачныя і рэгістрацыйныя), па метадах бібліяграфавання (сігнальныя, 

рэфератыўныя, анатаваныя) і інш.  

 



Тэма 3. Гістарычныя бібліяграфічныя рэсурсы на сучасным этапе 

3.1. Сучасная арганізацыйная структура айчынных 

бібліяграфічных рэсурсаў па гісторыі 

БІ надзвычай разнастайная у сваіх рэальных праяўленнях. Яна 

перадаецца ў вуснай і фіксаванай (дакументаванай) формах. Асноўным 

спосабам яе фіксавання і сродкам распаўсюджвання дакументаванай 

бібліяграфічнай інфармацыі з’яўляюцца бібліяграфічныя дапаможнікі ці 

бібліяграфічныя дакументы (пэўным чынам упарадкаванае мноства 

бібліяграфічных запісаў, аб’яднаных адзінствам задумы, прызначэння, 

формы і/ці зместам уключаемай інфармацыі). Гэта паняцце ахоплівае вельмі 

шырокі спектр з’яў. Вызначыліся, існуюць і актыўна развіваюцца розныя 

формы, тыпы і жанры бібліяграфічных дапаможнікаў. У сукупнасці сваѐй 

яны ствараюць бібліяграфічныя рэсурсы (у вузкім разуменні гэтага слова) ці 

з’яўляюцца часткай гэтых рэсурсаў (шырокім сэнсе). 

     Пад бібліяграфічнымі рэсурсамі ў шырокім сэнсе разумеецца 

патэнцыял бібліятэк і іншых устаноў, якія здзяйсняюць бібліяграфічную 

дзейнасць: сістэма інфармацыйна-бібліяграфічных выданняў, даведачна-

бібліяграфічны апарат, бібліяграфічныя кадры, матэрыяльна-тэхнічная база, 

грашовыя сродкі і інш. У вузкім – толькі сукупнасць бібліяграфічнай 

прадукцыі (бібліяграфічных дапаможнікаў). Бібліяграфічныя рэсурсы 

ўваходзяць ў больш шырокія метасістэмы – дакументныя і інфармацыйныя 

рэсурсы. 

Усю сукупнасць бібліяграфічных рэсурсаў можна падзяліць па шэрагу 

прымет: 

1) па месцы стварэння і распаўсюджвання бібліяграфічных рэсурсаў 

(арганізацыйна-ведамаснай прымеце):  

– бібліятэчныя бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

бібліятэк (сукупнасць бібліяграфічных дапаможнікаў, якія ствараюцца ў 

бібліятэках і выкарыстоўваюцца пры бібліятэчным абслугоўванні); 

– выдавецкія бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

выдавецтваў; 

– архіўныя бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

архіўных устаноў (сукупнасць бібліяграфічных дапаможнікаў, якія 

ствараюцца ў архівах і выкарыстоўваюцца пры архіўным абслугоўванні); 

– кнігагандлѐвыя бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

кнігагандлѐвых устаноў; 



– музейныя бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

музейных устаноў; 

– навукова-інфармацыйныя бібліяграфічныя рэсурсы ці 

бібліяграфічныя рэсурсы органаў навуковай інфармацыі; 

– кніжна-палацкія бібліяграфічныя рэсурсы ці бібліяграфічныя рэсурсы 

кніжных палат.  

Віды бібліяграфічнай дзейнасці, у межах якіх яны ствараюцца, 

адпаведна: 

 – бібліятэчная бібліяграфія (бібліятэчная бібліяграфічная дзейнасць), бібліятэчная 

бібліяграфія – інфармацыйная інфраструктура бібліятэчнай справы, якая 

забяспечвае стварэнне бібліяграфічнай інфармацыі (бібліяграфічных ведаў), 

запатрабаваных у дзейнасці бібліятэк і спрыяе фарміраванню і выкарыстанню іх 

фондаў.  

– выдавецкая бібліяграфія (выдавецкая бібліяграфічная дзейнасць), 

– архіўная бібліяграфія (архіўная бібліяграфічная дзейнасць), архіўная бібліяграфія 

(інфармацыйная інфраструктура архіўнай справы, якая забяспечвае 

ідэнтыфікацыю, пошук і выкарыстанне архіўных дакументаў і дакументаў, 

запатрабаваных у пазнавальнай архіўнай дзейнасці; бібліяграфічныя ўчасткі 

дзейнасці архіўных устаноў, звязаныя са стварэннем, захаваннем, перапрацоўкай, 

распаўсюджваннем і выкарыстаннем бібліяграфічнай інфармацыі), 

– кнігагандлѐвая бібліяграфія (кнігагандлѐвая бібліяграфічная 

дзейнасць), 

– музейная бібліяграфія (музейная бібліяграфічная дзейнасць), 

– навукова-інфармацыйная бібліяграфія (навукова-інфармацыйная 

бібліяграфічная дзейнасць), 

– кніжна-палацкая бібліяграфія (кніжна-палацкая бібліяграфічная 

дзейнасць). 

2) па асобных галіновых кірунках бібліяграфічнага забеспячэння 

(галінах чалавечай дзейнасці, для якіх ствараюцца бібліяграфічныя рэсурсы): 

– бібліяграфічныя рэсурсы па тэхніцы, 

– бібліяграфічныя рэсурсы па прыродазнаўстве, 

– бібліяграфічныя рэсурсы па мастацтве, 

– бібліяграфічныя рэсурсы па гісторыі і інш. 

Гэтыя галіны можна ў сваю чаргу абмежаваць тэрытарыяльнымі ці 

тэматычнымі аспектамі: бібліяграфічныя рэсурсы па музыцы, 

бібліяграфічныя рэсурсы па гісторыі Беларусі і да т.п.  



У сучасным бібліяграфазнаўстве (навуцы аб бібліяграфіі) 

распаўсюджаны сістэмна-дзейнасны падыход да разгляду бібліяграфіі ў 

цэлым і сістэмны да разгляду бібліяграфічных рэсурсаў і таму ўсю 

сукупнасць бібліяграфічных дапаможнікаў, якія ўваходзяць у 

бібліяграфічныя рэсурсы, называюць сістэмай і адпаведна гістарычныя 

бібліяграфічныя рэсурсы можна замяніць паняццямі бібліяграфічныя рэсурсы 

па гісторыі і гістарычных навуках ці сістэма БІ гісторыі і гістарычных 

навуках. 

Сістэма БІ па гісторыі знаходзіцца пад уплывам развіцця бібліяграфіі і 

гістарычнай навукі. Уплыў бібліяграфіі абумоўлівае формы існавання 

бібліяграфічных дапаможнікаў, метадычныя прыѐмы іх стварэння, 

асаблівасці выкарыстання пэўных тэхналогій і тэхнічных сродкаў (глядзі 1.3, 

1.4).  

Уплыў гістарычнай навукі адбіваецца на бібліяграфічныя рэсурсы па 

гісторыі і гістарычнай навукі праз шэраг ніжэй пералічаных фактараў.  

Інтэнсіўнасць развіцця гістарычнай навукі ўплывае на 

напаўняльнасць адпаведнага патоку дакументаў, патрэбнасці карыстальнікаў 

і вытворцаў дакументаў і як вынік – на сістэму бібліяграфічнай інфармацыі 

па гісторыі.  

Так, можна меркаваць, што менавіта інтэнсіўнасць першаснага ДП, 

прысвечанага Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайне, з’явілася адной з 

прычын стварэння ў 1970 годзе бягучага бібліяграфічнага дапаможніка 

адпаведнай тэматыкі.  

Тэматыка навуковых даследаванняў, якая дамінуе на пэўным этапе 

ў гістарычнай навуцы абумоўлівае як тэматыку асобных бібліяграфічных 

дапаможнікаў, так і існаванне ці адсутнасць пэўных тэматычных звѐнаў. 

Напрыклад, у 1990-я гг. відавочнай стала неабходнасць забеспячэнне 

бібліяграфічнымі дапаможнікамі старажытнага перыяду гісторыі Беларусі, 

сярэдневякоўя, 1920–30-х гг. і інш.  

Светапоглядныя змены ў гістарычнай навуцы ўплываюць на 

сістэматызацыю бібліяграфічных запісаў ў бібліяграфічных дапаможніках, 

наяўнасць і фармулѐўку тэматычных рубрык, ужыванне пэўнай тэрміналогіі 

Погляды беларускіх гісторыкаў на пытанні перыядызацыі гісторыі краіны, 

новыя падыходы да трактоўкі падзей. 

На развіццѐ гістарычнай бібліяграфіі як сферы практычнай дзейнасці і 

сістэмы бібліяграфічных дапаможнікаў па гісторыі (бібліяграфічных 



рэсурсах па гісторыі) уплываюць таксама разнастайныя фактары развіцця 

грамадства. 

Так, сацыяльна-палітычныя фактары абумоўліваюць як асаблівасці 

развіцця гістарычнай навукі, так і бібліяграфіі. Па словах В.А. Факеева, 

"органы сацыяльнага кіравання свядома канцэнтруюць інфармацыю аб 

палітычных і ідэалагічна важных праблемах, ствараючы наўмысную 

парогавую абмежаванасць інфармацыі на магістральных накірунках 

грамадскага развіцця, вызываецца заканамернасцямі сацыяльнага пазнання, 

кіравання, ідэйна-выхаваўчай работы, вытворчасці. Аднак ѐсць і адмоўныя 

бакі такой канцэнтрацыі. Па-за ўвагай могуць застацца важныя накірункі, 

якія наўмысна зацяняюцца ці апускаюцца наогул. Сацыяльны заказ 

беларускага грамадства на сучасным этапе, калі заканадаўча зацверджаны 

курс на нацыянальнае адраджэнне, захаванне нацыянальнай спадчыны, 

абумоўлівае неабходнасць вызначэнне бібліяграфічнага забеспячэння 

гісторыі Беларусі як аднаго з асноўных накірункаў беларускай бібліяграфіі. 

Актуальным з"яўляецца стварэнне адпаведнай аптымальнай сістэмы БІ, якая 

павінна спрыяць захаванню гістарычнай памяці грамадства; забяспечыць 

беларускую гістарычную навуку ўсім арсеналам бібліяграфічных сродкаў; 

забяспечыць БІ розныя узроўні адукацыі (у тым ліку гістарычнай), 

самаадукацыі; спрыяць папулярызацыі ведаў па гісторыі краіны. 

Узровень развіцця навукі, тэхнікі культуры ў грамадстве ўплывае 

на формы прадстаўлення і арганізацыі інфармацыі. Пачынаючы з 1980-х гг., 

працэсы інфарматызацыі пачалі ўкараняцца ў беларускую гістарычную 

навуку. Ствараюцца фактаграфічныя, графічныя, тэкставыя БД па гісторыі 

Беларусі.На функцыяніраванне гістарычнай бібліяграфіі аказваюць таксама 

ўплыў суб’ектыўныя ці асобасныя фактары.  

Аўтарская прыналежнасць дакумента - адзін са сродкаў яго 

ідэнтыфікацыі, апавяшчэння, частка яго пошукавага вобразу. Аўтар стварае 

прагнозную і афінную БІ. Ён мадэліруе "зыходзячы са зместу і жанру сваѐй 

працы магчымыя аптымальныя варыянты чытання (не толькі пошукавага, але 

і асноўнага) і ў адпаведнасці з іх дыяпазонам пранізвае тэкст алгарытмамі 

варыянтаў, розных спосабаў яго будучага чытання. Аўтар прадугледжвае 

чляненне інфармацыі... і аб’ѐм метаінфармацыйных элементаў, 

рэзюміруючых і анансіруючых характар кожнага раздзела, сувымяраючы 

гэта аб’ѐмам чалавечага разумення, прадугледжвае розныя ўваходы ў тэкст і 

выхады за яго межы, да яго вытокаў, да яго інфармацыйнай прасторы праз 



латэнтную БІ". 

 Аўтар (гісторык) карыстаецца шэрагам крыніц, спасылаецца на іх, дае 

крытычны аналіз, г.зн. уводзіць у свой твор элементы латэнтнай бібліяграфіі. 

Праз бібліяграфічныя спасылкі ѐн вызначае месца свайго твора ў сістэме БІ і 

– шырэй навуковых сацыяльных ведаў.  

Гісторыкі на працягу ўсѐй сваѐй дзейнасці з большай ці меншай 

інтэнсіўнасцю выкарыстоўваюць бібліяграфічныя матэрыялы. Яны 

ствараюць уласныя картатэкі, фрагменты якіх даюцца ў спісах літаратуры і 

крыніц да пэўных публікацый. Практыка па стварэнні бібліяграфічных 

паказальнікаў па гісторыі Беларусі сведчыць аб тым, што навукоўцам-

гісторыкам пад сілу падрыхтоўка на прафесійным узроўні бібліяграфічнай 

прадукцыі, каштоўнасць якой захоўваецца на працягу доўгіх гадоў 

(напрыклад, працы С.А. Дубінскага, А.А. Шлюбскага). Гісторыкі 

выступаюць у якасці аўтараў рэфератыўнай і агляднай інфармацыі, 

кансультантаў пры падрыхтоўцы БІ розных узроўняў. Далучэнне аўтараў да 

прафесійнай і кансультатыўнай дзейнасці спрыяе беспамылковаму 

вырашэнню пытанняў перыядызацыі, навуковай тэрміналогіі, вызначэнні 

крытэрыяў якаснага адбору дакументаў. "Аўтарскі" прынцып пакладзены ў 

аснову метаду кацытавання, пры якім прадметныя галіны фарміруюцца, 

зыходзячы з цытавання аўтарамі адных і тых жа работ, што сведчыць аб 

тэматычнай блізкасці іх твораў. Такім чынам, "аўтаматычна" арганізуецца 

паказальнік літаратуры па той ці іншай тэме. 

Бібліѐграф-прафесіянал рэалізуе сацыяльны заказ, які фарміруецца 

грамадствам у цэлым рознымі сацыяльнымі групамі, прыватнымі асобамі. 

Аб’ектыўнасць і паўната адлюстравання дакументаў па гісторыі Беларусі ў 

бібліяграфічнай прадукцыі з"яўляюцца аднымі з асноўных якасцей сістэмы. 

Аднак гэта не адмаўляе прысутнасці бібліѐграфа як творчай асобы. 

Праяўленне яго асабістых поглядаў магчыма праз прыняцця пэўных 

метадычных рашэнняў, пэўнай групоўкі матэрыялаў, выказванні 

прыярытэтаў пэўнай форме паказальнікаў, прызначанай да той ці іншай 

групы карыстальнікаў.  

На фарміраванне і развіццѐ сістэмы ўздзейнічае таксама гістарычны 

фактар. Кожная эпоха выпрацоўвае свае сродкі фіксацыі ведаў, захавання і 

перадачы інфармацыі ў часе і прасторы. Першая БІ (латэнтная і афінная) 

утрымліваецца ў першых пісьмовых помніках беларускай гісторыі 

"Летапісах...", "Хроніках...". Пазней БІ канцэнтравалася ў друкаваных 



бібліятэчных каталогах і спісах да гістарычных прац. Вядома вывучэнне 

гэтых кампанентаў немагчыма без уяўлення іх як цэласных замкнутых 

сістэм. Кожны від бібліяграфіі праходзіць свой шлях развіцця, ў ходзе якога 

выпрацоўваюцца свае метадычныя асаблівасці. Таму сістэма БІ па гісторыі і 

яе асноўныя структурныя звѐны гістарычна абумоўлены, знаходзяцца пад 

уплывам канкрэтна-гістарычнай сітуацыі, якая магла быць спрыяльнай ці 

неспрыяльнай для іх развіцця. Існаванне гістарычных традыцыі, 

неабходнасць захавання грамадствам гістарычнай памяці фарміруюць 

зацікаўленасць яго членаў у даследаванні мінулага і як вынік – існаванні 

сістэмы БІ па гісторыі. Гістарычныя працэсы, якія працякалі ў беларускім 

грамадстве аказалі ўздзеянне на тое, што па сутнасці да пачатку ХХ ст. не 

існавала буйных рэтраспектыўных паказальнікаў па гісторыі Беларусі, а на 

сучасным этапе адсутнічае шэраг элементаў, большасць створаных 

бібліяграфічных дапаможнікаў метадычна недасканалыя. 

Арганізацыйны фактар з"яўляецца адным з найбольш уплывовых у 

дачыненні да развіцця гістарычнай бібліяграфіі. Гэта абумоўлена 

інфраструктурным характарам гістарычнай навукі, політыпалагічным 

складам адпаведных дакументных патокаў, спецыфікай патрэбнасцей 

карыстальнікаў гістарычнай інфармацыі, якія зацікаўлены ў выкарыстанні 

архіўных і бібліятэчных фондаў, гістарычных крыніц і дакументаў 

гістарычнага зместу. Таму заканамерна, што падрыхтоўкай БІ па гісторыі 

Беларусі займаецца шырокае кола ўстаноў: бібліятэкі, архівы, музеі, 

навукова-даследчыя і вучэбныя ўстановы, грамадскія арганізацыі. Аналіз 

масіву дапаможнікаў дазволіў вызначыць рэальны ўклад кожнай з іх у 

фарміраванне СБІ ГБ. 

Асноўную ролю ў фарміраванні інфармацыйныя рэсурсы адыгрываюць 

бібліятэкі, бібліяграфічная дзейнасць якіх згодна функцыянальнага 

прызначэння заключаецца ў фарміраванні бібліяграфічных рэсурсаў, якія 

знаходзяць сваѐ канкрэтнае выяўленне ў арганізацыі даведачна-

бібліяграфічнага апарату бібліятэк розных тыпаў; бібліяграфічным 

абслугоўванні; складанні бібліяграфічных дапаможнікаў. Архіўныя і 

музейныя ўстановы рыхтуюць крыніцы БІ з мэтай раскрыцця сваіх фондаў з 

улікам спецыфікі дакументаў, якія яны зберагаюць. Бібліяграфічная 

дзейнасць навуковых і навучальных устаноў абумоўлена асноўнымі 

патрэбнасцямі навукоўцаў, выкладчыкаў, навучэнцаў. іх удзел у 

падрыхтоўцы бібліяграфічнай прадукцыі носіць лакальны характар. 



Грамадскія арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай распаўсюджваннем 

бібліяграфічнай інфармацыі з мэтай папулярызацыі ведаў па гісторыі 

Беларусі, абуджэння нацыянальнай самасвядомасці. Бібліяграфічныя 

магчымасці гэтага арганізацыйнага звяна не дастаткова рэалізаваны і 

прадстаўлены адзінкавымі элементамі. 

   

3.2.  Асноўныя структурныя часткі бібліяграфічных рэсурсаў па гісторыі і 

іх змястоўнае напаўненне  

Змястоўная структура бібліяграфічных рэсурсаў па гісторыі Беларусі 

даволі складаная. Яна абумоўлена спецыфікай гістарычнай бібліяграфіі як 

галіновай сістэмы, уключанасцю ў яе вялікай падсістэмы – бібліяграфіі 

гістарычных крыніц, у межах якой аб’ектамі бібліяграфічнай дзейнасці 

выступаюць дакументы (тэксты) як адзінкі гісторыка-культурнага працэсу, а 

таксама комплексным характарам гістарычнай навукі і адпаведнага 

дакументальнага патоку. Яго элементы тычацца разнастайных праблем 

айчыннай гісторыі ў цэлым, асобных гістарычных перыядаў і падзей, 

тэматычных і праблемна-комплексных накірункаў, спецыяльных 

гістарычных навук, дапаможных гістарычных дысцыплін, галін гістарычнай 

навукі, гістарычных раздзелаў розных галін ведаў, тэхнікі, культуры т.д.  

Бібліяграфічныя рэсурсы па гісторыі складаюцца з дзвюх вялікіх 

частак:  

– БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ РЭСУРСЫ ГІСТАРЫЧНЫХ КРЫНІЦ 

(КРЫНІЦ ПА ГІСТОРЫІ)  

– БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ РЭСУРСЫ ГІСТАРЫЧНАГА ЗМЕСТУ (АБ 

ГІСТОРЫІ, ГІСТАРЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ).  

Бібліяграфія гістарычных крыніц, як арганічная і неадменная частка 

гістарычнай бібліяграфіі, дае фактычныя звесткі аб дакуменце на аснове 

ўліку яго фармальных прыкмет: від дакумента, дата і месца стварэння, 

аўтарская прыналежнасць, месца захавання. Па сутнасці яна дае 

найменне дакументам, як фактам гісторыка-культурнага працэсу, Гэта 

бібліяграфічную прадукцыя, якая ўлічвае: 

архіўныя публікацыі, = бібліяграфічныя дапаможнікі архіўных 

публікацый; 

Дакументы па гісторыі Беларусі,якія зберагаюцца ў цэнтральных 

дзяржаўных архівах СССР / Беларус. Сав. Энцыкл., Гл. архіў. упр. пры 

Савеце Міністраў БССР,Беларус. рэсп. аддз-не Сав. фонду культуры ; Рэд. 



склад.:А.М. Міхальчука, Т.А. Вараб’ѐва. – Мн. : БелСЭ імя П.Броўкі, 1990. – 

261 с. – (Энцыкл. б-чка "Беларусь"). 

заканадаўчыя акты = бібліяграфічныя дапаможнікі заканадаўчых 

актаў; 

(Алфавитный указатель к актовой книге, изданной Виленскою 

археографическою комиссиею в 1867 году: Ревизия пущ и переходов 

звериных в бывшем Великом княжестве Литовском Григория Богдановича 

Воловича, а также собрание привилегий, данных дворянам и священникам 

Пинского повета / [личный состав комиссии: Я.Ф. Головацкий (председатель) 

и др.]. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1873. – [2], 125 с.;  

Межов, В. И. Русская историческая библиография за 1865–1876 

включительно : [в 8 т.] / составил В.И. Межов. – Санкт-Петербург : 

Типография Императорской Академии наук, 1882–1890. 

Т. 1 : № 1–10,036. Источники и материалы: исторические акты и документы.– 

История России вообще и по царствованиям в особенности.– История 

областей и губерний.– Историческая этнография.– История инородцев. – 

1882. – [2], XІІ, 436 с.  

пісцовыя кнігі, успаміны, летапісы, прыватная перапіска  

Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской 

Академии наук / составили В.И. Срезневский и Ф.И. Покровский. – С.-

Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1910–. – 25 см. 

1 : Рукописи, т. 3 , вып. 1 (VІ. История). – Ленинград : 

Издательство Академии наук СССР, 1930. – [6], 233 стр. ; 24 см-В печатной 

издательской обложке (NLB:1//182962(054)). – На титульном листе и 

отдельных страницах печать: Псковский Государственный музей Библиотека 

(NLB:1//182962(054)). – 6 р. 

Савецкая Беларусь ва ўспамінах сучаснікаў : анатаваны паказальнік 

мемуарнай літаратуры, 1917–1972 гг. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. 

Леніна, Кніжная палата БССР ; [складальнік Л. Прысѐлкава]. – Мінск : [б. в.], 

1973. – 133, [1] с. картаграфічныя матэрыялы,  

улѐткі, пракламацыі  

Социал-демократические листовки, 1894–1917 гг. : 

библиографический указатель / Институт Ленина при ЦК ВКП (б), 

Библиотека. – [Москва] : Государственное социально-экономическое 

издательство, 1931–. – 21 см. 



Надзаголовок со 2-го тома: Институт Маркса – Энгельса – Ленина 

при ЦК ВКП(б). 

Т. 1 : Листовки центральных учреждений и заграничных 

организаций / [составители: Л.И. Радченко, Я.С. Рогинский, Н.И. Ульянов] ; 

под редакцией Б.П. Бирмана, Г.И. Крамольникова, П.Г. Сенниковского. – 

1931. – VІІ, 482, [1] с. : факсим.-На титульном листе и отдельных страницах 

печать: Библиотека ЦК КП(б) Белоруссии (NLB:1//234016(054)). – На 

титульном листе и отдельных страницах печать: Інстытут Гістпарту пры 

ЦККП(б)Б. Бібліятэка (NLB:1//234016(054)). – 3000 экз. – 4 р. 

афішы,  

плакаты,  

статыстычныя крыніцы,  

прыходна-расходныя кнігі,  

а таксама і іншыя аб’екты ўліку ў крыніцах агульнай бібліяграфіі 

(глядзі 1.4), якія ўлічваюць дакументы як факты гісторыка-культурнага 

працэсу:  

кнігі,  

Соколов, П. И. (писатель; библиотекарь; 1766–1836). 

Каталог обстоятельный Российским рукописным книгам священного 

писания, поучительным, служебным и до церковной истории касающимся, в 

библиотеке Императорской Академии Наук хранящимся … / вновь 

сделанный статским советником Соколовым 1818 года. – [Б. м.], 1818. – 34, 

XVІ с. ;  

газеты, 

Газеты Беларусі, 1776-1975 : Бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата 

Беларусі ; [Склад.: Л.М. Няхайчык і інш. ; Навук. рэд. В.У. Скалабан]. – Мн. 

: НКП, 2003. – 316 с. Перыядычны друк БССР у 1935-1936 гг. : Сістэм. 

паказ. часоп. і газ. / Дзярж. б-ка і Бібліягр. ін-т БССР імя Леніна, Бел. кн. 

палата. – Мн., 1936. – 56 с. 

Газеты Беларускай ССР, 1917-1975 : Бібліягр. паказ. : У 2 ч. / 

Дзярж. кам. БССР па справах выд-ваў, паліграфіі і кн. гандлю, Дзярж. кн. 

палата БССР ; [Рэд. І.І. Фалькоўская]. – Мн., 1985. 

 

 часопісы, 



Перыядычны друк Беларускай ССР (1917-1958) = Периодическая 

печать Белорусской ССР (1917-1958) / Дзярж. б-ка БССР імя У.І.Леніна, Кн. 

палата БССР. – Мн. : Кн. палата БССР, 1960. 

Вып. 1. : Часопісы. – 167 с. плакаты, ноты, дысертацыі і г. д., таму, што 

форма дакумента, яго від і жанр, асаблівасці зместу, структуры, стылістыкі 

сведчаць аб узроўні развіцця грамадства ў той ці іншы перыяд і з’яўляюцца 

крыніцамі для іх вывучэння.  

Гэта мэтазгодна для таго, каб паслядоўна і поўна адлюстраваць усю 

сукупнасць гістарычных крыніц, неабходных для вывучэння любой 

структурнай адзінкі комплексу гістарычных навук, у тым ліку, напрыклад, 

археаграфіі, гісторыі культуры і інш. І таму, вызначаючы комплекс 

бібліяграфічных дапаможнікаў гістарычных крыніц, нельга парушаць асобна 

ўзяты лагічны рад, суразмернасць яго дзялення. Напрыклад, у структуру 

відаў выданняў па знакавай прыродзе інфармацыі аднапарадкавымі 

элементамі ўваходзяць тэкставае, нотнае, картаграфічнае і выяўленчае 

выданні; па матэрыяльнай канструкцыі – кніжнае, часопіснае, ліставое, 

газетнае выданні, буклеты, плакаты і г. д.
1
, і, калі браць да ўвагі фармальныя 

прыкметы, то ў сістэму бібліяграфічнай інфармацыі па гісторыі і 

гістарычных навуках неабходна ўключаць усе крыніцы рэпертуарнай 

бібліяграфіі.  

Гэтыя рэсурсы забяспечваюць гісторыкаў інфармацыяй аб 

крыніцазнаўчай базе гістарычнай навукі: прадстаўляюць гістарычныя 

крыніцы пэўнай матэрыяльнай канструкцыі (напрыклад, кніжныя, 

перыядычныя выданні, кіна-, фотадакументы, гуказапісы і інш.), 

падагульняюць пэўныя ўнутраныя формы фіксацыі інфармацыі як адзінкі 

гісторыка-культурнага працэсу (напрыклад, мемуары), адлюстроўваюць 

інфармацыю аб дзейнасці пэўнай навуковай установы ці асобнага гісторыка і 

г.д.  

Але асноўнай прыметай, у адпаведнасці з якой павінна здзяйсняцца 

мадэліраванне сукупнасці дакументаў гістарычнай тэматыкі з’яўляецца 

змест. Гэта структура дазваляе адлюстраваць сістэму ведаў (з непазбежнымі 

                                                 
1
 Леончиков В.Е., Демешко Л.А. Русско-белорусский словарь библиотечных терминов. – Мн., 1992. – С.119 



спрашчэннямі і агрубленнямі) і адпавядае патрэбнасці ў індэнтыфікацыі 

дакументаў канкрэтнага зместу
2
.  

Яна будуецца ў адпаведнасці з прадметна-змястоўнай структурай 

гістарычнай навукі, адлюстроўвае ўсю складанасць унутраных сувязей паміж 

элементамі дакументных патокаў і ўключаць:  

бібліяграфічныя дапаможнікі па гісторыі ў цэлым,  

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных гістарычных перыядах, 

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных тэмах, 

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных праблемах;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па археалогіі і этнаграфіі;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па дапаможных гістарычных 

дысцыплінах;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных галіновых раздзелах 

гістарычнай навукі; 

 бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных гістарычных раздзелах 

навукі, тэхнікі, культуры. 

У межах гэтага пераліку можна выдзеліць дзяржаўныя і рэгіянальныя 

зрэзы і згодна ім выдзеліць: 

 бібліяграфічныя дапаможнікі па гісторыі асобнай краіны, рэгіѐна 

(краю, горада, вѐскі і інш.),  

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных гістарычных перыядах 

асобнай краіны, рэгіѐна (краю, горада, вѐскі і інш.), 

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных тэмах, 

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных праблемах;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па археалогіі і этнаграфіі;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па дапаможных гістарычных 

дысцыплінах;  

бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных галіновых раздзелах 

гістарычнай навукі; 

 бібліяграфічныя дапаможнікі па асобных гістарычных раздзелах 

навукі, тэхнікі, культуры. 

                                                 

2 Фокеев В.А. Отраслевая система библиографических пособий (опыт категориального 

анализа) //Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии / МГИК. – 

М., 1989. – С. 90–91. 

 



 Аднак у рэальна існуючай сістэме БІ па гісторыі і гістарычных навуках 

Беларусі не поўнасцю рэалізаваны мадэлюючыя магчымасці бібліяграфіі як 

грамадскай з’явы. Гэта адбылося пад уздзеяннем шэрагу фактараў: 

навуковых, сацыяльнага-палітычных, эканамічных, гістарычных, 

тэхналагічных, арганізацыйных, асобасных. Прычым гэтае ўздзеянне 

праяўляецца і непасрэдна на бібліяграфію як адну са сфер дзейнасці 

чалавека, уключаную ў гісторыка-культурны працэс, сацыяльна-палітычныя і 

эканамічныя адносіны, абумоўленую ўзроўнем развіцця навукі і тэхнікі, і 

апасрэдавана - праз ўздзеянне на навуку і адукацыю, якія яна абслугоўвае, на 

сацыяльныя інстытуты сістэмы дакументальных камунікацый, у межах якіх 

адбываецца мадэліраванне ДП і ДМ па гісторыі. Усѐ гэта абумовіла і сучасны 

стан забяспечанасці бібліяграфічнай базай беларускай гістарычнай навукі, 

адукацыі, папулярызацыі гістарычных ведаў, і патрабаванні, якім яна павінна 

адпавядаць. 

Аналіз рэтраспектыўных крыніц БІ па гісторыі і гістарычных навуках 

Беларусі сведчыць аб тым, што мадэліраванне адпаведнага ДМ здзейснена не 

поўнасцю, фрагментарна, са значнымі прабеламі ўліку і першасных, і 

другасных дакументаў.  

На сѐняшні дзень ў беларускай ГБ адсутнічае асноўны 

сістэмаўтваральны кампанент гістарычнай бібліяграфіі Беларусі – поўны 

агульнагаліновы рэтраспектыўны ўлік дакументаў (бібліяграфічныя 

дапаможнікі па гісторыі Беларусі ў цэлым), які неабходны для паспяховага 

развіцця сістэмы наогул і здзяйсненне якога, дарэчы, лічыцца прыярытэтным 

на пачатковай стадыі фарміравання сістэмы галіновай бібліяграфіі. Пры 

наяўнасці добра развітага гэтага звяна сістэма дапаможнікаў у стане 

забяспечыць асноўныя характэрныя для большасці спецыялістаў 

інфамацыйна-дакументальныя патрэбнасці
3
. Неабходна адзначыць, што ў 

айчынным бібліяграфазнаўстве былі спробы агульнагістарычнага ўліку 

дакументаў. Так, у 1940-1941 гг. беларускім гісторыкам Б. Златаустаўскім 

пры ўдзеле прафесара У.Пічэты (рэдактар) былі падрыхтаваны рукапісы двух 

бібліяграфічных паказальнікаў па гісторыі Беларусі (“История Белоруссии 

(за период XІV в. – 1940 г.” і “История Западной Белоруссии с древнейших 

времѐн”). Яны мадэліруюць вялікую па аб’ѐму частку рускамоўнага масіву 

                                                 
3
 Соколова Т.Н. Белорусское литературоведение и проблемы его информационно-

библиографического обеспечения: Дис. ... канд. филолог. наук. - Мн., 1987. - С.165. 

 



дакументаў. Аднак моўныя абмежаванні, у шэрагу выпадкаў недастатковая 

паўната бібліяграфічнай характарыстыкі, недасканаласць даведачнага 

апарату значна прыніжаюць іх мадэлюючыя і даведачныя магчымасці. Да 

таго ж гэтыя паказальнікі так і засталіся ў чарнавых варыянтах (іх 

машынапісныя копіі захоўваюцца ў ЦНБ НАН Беларусі). Па словах М.І. 

Савачкінай, гэтыя паказальнікі можна разглядаць, як першы незавершаны 

вопыт складання навукова-дапаможных дапаможнікаў абагульняючага 

зместу па гісторыі Беларусі
4
.  

У 1959 г. кафедра гісторыі БССР БДУ падрыхтавала і выпусціла першы 

агульнагістарычны рэтраспектыўны паказальнік па айчыннай гісторыі 

(Гісторыя БССР: Тэматычны паказ. сав. літ. 1945–1958 / БДУ; Склад.: У.А. 

Ціток, А.П. Ігнаценка, Я.І. Шапчыц. – Мн., 1959. – 110 с.).  

У ім былі адлюстраваны дакументы, выдадзеныя ў азначаны перыяд па 

ўсяму комплексу гістарычных дысцыплін і гістарычнаму развіццю Беларусі 

са старажытнасці да 1958 г. Аўтары імкнуліся да ўключэння ў дапаможнік 

усѐй сукупнасці дакументаў па гісторыі Беларусі (кніг, брашур, артыкулаў са 

зборнікаў, часопісаў і газет, аўтарэфератаў дысертацый, рэцэнзій). І гэта 

забяспечыла станоўчую ролю паказальніка ў мадэліраванні адпаведнай 

храналагічнай часткі дакументных патокаў, у бібліяграфічным забеспячэнні 

гістарычнай навукі і вучэбнай дзейнасці таго часу, падагульненні 

дакументнай забяспечанасці галіны ведаў і праз гэта спрыяла вызначэнню 

ступені даследаванасці пэўных тэматычных накірункаў, гістарычных 

перыядаў. Разам тым існуе шэраг недахопаў, якія значна прыніжаюць 

мадэліруючыя магчымасці паказальніка: адмаўленне ад уключэння замежных 

выданняў па гісторыі Беларусі; невялікія храналагічныя межы (толькі 14 г.) 

адлюстравання матэрыялаў; беднасць даведачнага апарату (Спіс зборнікаў, 

часопісаў і газет; Алфавітны паказальнік аўтараў, рэдактараў, складальнікаў і 

рэцэнзентаў). Аднак пры гэтым нельга забываць пра тое, што названы 

паказальнік быў створаны ў межах сацыяльнага інстытута, бібліяграфічная 

дзейнасць якога носіць спадарожны характар, для забеспячэння патрэб 

вучэбнага працэсу, а не з мэтай мадэліравання ДМ па гісторыі і гістарычных 

навуках.  

                                                 
4
 Савочкина М.И. Белорусская советская историческая библиография// Сов. библиогр. – 1977. – № 4. – С. 

49–50. 

 



Да агульнагістарычных бібліяграфічных дапаможнікаў адносіцца 

рэкамендацыйны паказальнік “Падарожжа ў гісторыю Беларусі” (Мн., 1974), 

створаны ў навукова-бібліяграфічным аддзеле Дзяржаўнай бібліятэкі БССР 

імя У.І. Леніна (сѐння – Нацыянальная Бібліятэка Беларусі). 

Недахоп тэматычных навукова-дапаможных паказальнікаў часткова 

кампенсуецца несамастойнымі формамі існавання БІ (прыкніжнымі і 

прыартыкульнамі спісамі). Грунтоўнымі бібліяграфічнымі спісамі літаратуры 

суправаджаюцца працы М.Ермаловіча, прысвечаныя старажытнай гісторыі 

Беларусі (Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: Полацкі і авагародскі 

перыяды. – Мн., 1990; Ермаловіч М. Па слядах аднаго міфа. – Мн., 1991; 

Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд. – Мн.,1994). 

Агульная колькасць спасылак складае амаль паўтары тысячы адзінак. Яны 

складаюць значную бібліяграфічную базу для даследавання названага 

перыяда. Аднак спасылкі даюцца, як правіла, у парадку іх цытавання ў 

манаграфіях, неаднаразова паўтараюцца. Прыкніжным бібліяграфічным 

спісам аздоблена манаграфія А.М. Кушнярэвіча "Культавае дойлідства 

Беларусі ХІІІ–ХVІІ стст.: гісторыя і архітэктурна-археалагічнае 

даследаванне" (Мн., 1993). У ім даецца грунтоўная падборка архіўных 

крыніц і друкаваных выданняў (кніг, дысертацый, часопісных артыкулаў) па 

вузкай і мала распрацаванай тэме без храналагічных, моўных, 

тэрытарыяльных абмежаванняў. Несамастойныя формы існавання БІ 

з"яўляюцца крыніцай пошуку дакументаў БІ па гісторыі Беларусі. Аднак 

гэтыя формы існавання БІ не здольны замяніць асобна выдадзеныя 

рэтраспектыўныя навукова-дапаможныя паказальнікі. Гэта абумоўлена тым, 

што, па-першае, ў гэтых спісах адлюстраваны толькі дакументы, вядомыя 

аўтару, па-другое, часцей за ўсѐ ў іх прадстаўлены толькі цытуемыя, а не 

дакументы па тэме працы наогул, па-трэцяе, групоўка матэрыялаў пераважна 

фармальная (у парадку цытавання, радзей па асноўных раздзелах тэксту). 

Іншымі словамі, гэтыя спісы не даюць вычарпальнай паўнаты уліку БІ па 

пэўнай тэме і ў іх немагчымы хуткі і шматаспектны пошук інфармацыі.

 Неабходна адзначыць таксама складанасць вызначэння змястоўных 

межаў гістарычнай бібліяграфіі як галіновай сістэмы 

Агульнагістарычны характар маюць бібліяграфічныя спісы да 5-

томнага выдання "Гісторыя Беларускай ССР" і да артыкулаў па кожнаму 

гістарычнаму перыяду, спецыяльных гістарычных навуках, дапаможных 

гістарычных дысцыплінах у 12-томнай "Беларускай Савецкай 



энцыклапедыі". Аднак (і гэта абумоўлена характарам падобных работ) у 

вышэйназваныя спісы ўвайшлі толькі найбольш буйныя айчынныя 

даследаванні. Гэта прывяло да таго, што па-за ўлікам аказаліся цэлыя пласты 

гістарычных дакументаў, надрукаваных у айчынных зборніках, часопісах і 

газетах, дакументаў, якія выдадзены за мяжой. 

 Агульнагістарычнымі бібліяграфічнымі спісамі суправаджаюцца 

працы “Нарысы па гісторыі Беларусі”, у 2-х ч. (Мн., 1994–1995). і інш. У 

гэтыя спісы ўключаецца, як правіла, невялікая частка ДМ, толькі найбольш 

грунтоўныя працы, са значнымі храналагічнымі, моўнымі, тэрытарыяльнымі 

абмежаваннямі. Да таго ж часам яны ўяўляюць сабой часцей за ўсѐ 

фармальна ўпарадкаваны спасылачны апарат і існуюць у непарыўнай сувязі з 

выданнем. Усѐ гэта значна прыніжае іх мадэліруючыя магчымасці ў 

адносінах да ДМ. 
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Кузьмініч Т.В. 

БIБЛІЯГРАФIЧНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ ПА ГІСТОРЫІ  

І ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУКАХ. 2001–2005 гг. 

Бібліяграфічная прадукцыя па гісторыі і гістарычных навуках як вынік пазнання 

дакумента, любой структурнай адзінкі дакумента, дакументных патокаў з’яўляецца сродкам 

іх распазнавання і пошуку ў любым дакументным масіве, камунікацыі паміж аўтарам 

дакумента і яго патэнцыяльным карыстальнікам, сродкам мадэліравання дакумента, любой 

сукупнасці дакументаў, адным са спосабаў захавання гісторыка-культурнай памяці 

грамадства.  

Развіццѐ гістарычнай бібліяграфіі ў цэлым і бібліяграфічнай прадукцыі, як яе 

неад’емнай часткі, абумоўлена спецыфікай развіцця гістарычнай навукі, фарміруемага 

дакументнага патока, асаблівасцямі сацыяльнага заказу ў пэўны перыяд.  

У перыяд з 2001 па 2005 гг. бібліяграфічная прадукцыя па гісторыі і гістарычных 

навуках прадстаўлена нязначнай колькасцю асобных выданняў, унутрычасопіснымі і 

ўнутрыкніжнымі спісамі і аглядамі, шырокім спектрам прыкніжных і прыартыкульных 

спісаў літаратуры, а таксама базамі даных і адзінкавымі электроннымі выдання (у гэтым 

аглядзе лічбавыя бібліяграфічныя дапаможнікі разглядацца не будуць). 

Бібліяграфічная прадукцыя па гісторыі і гістарычных навуках у залежнасцi ад спосабу 

адлюстравання гiстарычнага мiнулага ўключае дзве часткі: гiстарычныя крынiцы і 

дакументы гiстарычнай тэматыкi. Першая забяспечвае карыстальнiка інфармацыяй аб 

крынiзнаўчай базе гiстарычнай навукi, другая мадэліруе дакументны паток па змястоўнай 

прымеце і адлюстроўвае структуру ведаў і ўключае бібліяграфічныя дапаможнікі па гiсторыi 

Беларусi ў цэлым, асобных гiстарычных перыядах, тэмах, праблемах; па археалогii i 

этнаграфii; дапаможных гiстарычных дысцыплiнах; галiновых раздзелах гiстарычнай навукi; 

гiстарычных раздзелах навукi, тэхнiкi, культуры.  

Крыніцазнаўчы характар маюць два буйныя бібліяграфічных паказальнікі 

“Белорусский государственный архив кинофотодокументов” (Маладзечна, 2002) (2003–4607) 

і “Документы по истории Беларуси в Государственном архиве Российской Федерации, 

Российском государственном архиве экономики, ской области, Центральном историческом 

архиве Москвы” (Мн., 2004) (2004–5298). Першым прыводзіцца падрабязнае апісанне больш 

за 7800 кінадакументах за 1916 – 1990 гг., у другім – звесткі аб дакументах за 1920–1930 гг., 

якія маюць дачыненне да гістарычнага развіцця Беларусі,  але знаходзяцца па-за яе межамі, у 

63-х   фондах архіваў Расійскай Федэрацыі. Стварэнне падобных даведнікаў дазволіла 
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падагульніць значны пласт кінафотадакументаў як адзінак гісторыка-культурнага працэсу і 

прадоўжыць адлюстраванне архіўнай беларусікі.  

У бібліяграфічным забеспячэнні гісторыі і гістарычных навук любой краіны асобную 

ролю адыгрывае агульнагаліновае звяно, якое ў любы адрэзак часу павінна стварацца 

(працягвацца). Гэта, па сутнасці, доўгатэрміновы заказ грамадства. Да наяўнасці іншых 

звѐнаў бібліяграфічнай сістэмы менш строгія патрабаванні. Іх з’яўленне можа быць 

абумоўлена актуальнасцю тэматыкі, актыўнасцю асобных устаноў ці навукоўцаў, 

юбілейнымі датамі і інш. 

На жаль, у разглядаемы перыяд асобных друкаваных бібліяграфічных прац 

агульнагаліновага характару па гісторыі Беларусі  і іншых краін не было. Часткова такі ўлік 

могуць кампенсаваць прыкніжныя бібліяграфічныя спісы, але яны ў асноўным створаны да 

вучэбных выданняў (2003 – 4720, 4721, 2002 – 4364, 2004 – 5512, 5513), маюць вучэбна-

дапаможны характар і таму не гледзячы на значныя аб’ѐмы (141, 307, 426, 476 назв. і інш.) 

яны далѐка не поўна адлюстроўваюць дакументны паток.  

Тэматычная бібліяграфічная прадукцыя па гісторыі і гістарычных навуках 

прадстаўлена невялікай колькасцю самастойных выданняў (бібліяграфічныя паказальнікі), 

унутрычасопіснымі і ўнутрыкніжнымі спісамі літаратуры, адзінкавымі аглядамі, а таксама 

шматлікімі прытэкставымі бібліяграфічнымі матэрыяламі (прыартыкульнымі, прыкніжнымі 

спісамі, бібліяграфічнымі звесткамі ў падрадковых заўвагах).  

Тэматычнай бібліяграфічнай прадукцыі па гісторыі і гістарычных навуках уласцівы 

розныя ступені абагульнення: гістарычны перыяд, падзея, праблема, тэма, асоба, калектыў і 

інш. У разглядаемы перыяд спецыяльнай бібліяграфічнай распрацоўкі буйных гістарычных 

перыядаў ацчыннай гісторыіі не здзяйснялася. Літаратура па гісторыі Расіі перыяда з 1917 па 

1945 гг. адлюстравана ў вучэбна-дапаможным спісе, які размешчаны ў адпаведным курсе 

лекцый (2002–4354) і дае ўяўленне аб навуковым, вучэбным, даведачным, крыніцазнаўчым 

забеспячэнні тэмы. Літаратура, прысвечаная другой сусветнай вайне, прадстаўлена 

унутрычасопісным спісам: “Да 60-годдзя вызвалення Беларусі” (Новыя кнігі. – 2004. – №3) і  

ўнутрыкніжным спісам да працы Б. Ліддэл Гарт (выданні 2002 і 2003 гг.) (4319 і 5332). 

Запісы анатаваныя, групоўка матэрыялу сістэматычная. Але самі праца невялікія па аб’ѐме і 

аб падагульненні значнага дакументнага масіву гаварыць не прыходзіцца. У гэтым сэнсе 

больш шырокая панарама даецца ў прыкніжных і прыартыкульных спісах літаратуры, 

змешчаных у працах В. Суворава (2002 – 4333, 4334) і іншых навукоўцаў, публіцыстаў. 

Цікавы бібліяграфічны матэрыял прапанаваны ў выданні “Беларускія остарбайтеры” (Мн., 

2001) (2002 – 4379). У асобным спісе сістэматызаваны звесткі аб афіцыйных дакументах, 
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манаграфіях, зборніках, архіўных крыніцах і інш. на беларускай, рускай і нямецкай мовах па 

малараспрацаванай у айчынным друку тэме.  

У бібліяграфічнай прадукцыі за аналізуемы перыяд знайшла адлюстраванне гісторыя 

канфесіянальнага жыцця. Створаны бібліяграфічны паказальнік, прысвечаны ранняму 

хрысціянству (2001 – 268) і ўнутрыкніжны спіс літаратуры па гісторыі хрысціянства на 

Беларусі (2001–269). Бібліяграфічныя матэрыялы па гісторыі іншых канфесій нешматлікія і 

прадстаўлены прытэкставымі спісамі і каментарыямі. 

Гісторыя асобных народаў (славян у цэлым, беларусаў, татар, яўрэяў, цыганаў, 

палякаў, шведаў) знайшла адлюстраванне як у шэрагу крыніц першаснай інфармацыі, так і ў 

бібліяграфічнай прадукцыі. У 2001 г. у Віцебску выйшаў бібліяграфічны паказальнік 

“История Холокоста на территории Беларуси” (2002 – 4380), у якім  па геаграфічнай 

прымеце адлюстравана больш за 900 запісаў літаратуры, створанай на беларускай і рускай 

літаратурах у 1990–2001 г. Аўтарамі прадзелана значная праца па пошуку і ўпарадкаванні 

масіву дакументаў, у тым ліку і іх аналітычнага роспісу, рознага па мэтавым прызначэнні. 

Больш выразны ацэначны характар мае ўнутрыкніжны бібліяграфічны спіс, прысвечаны 

таксама гісторыі яўрэйскаму народу (2002 – 4318), які адлюстроўвае за перыяд з 1883 па 

1937 гг. найбольш значымыя сто выданняў на розных мовах свету. Трэба сказаць, што 

гісторыі менавіта гэтага народа прысвечана шэраг прыартыкульных і прыкніжных 

бібліяграфічных матэрыялаў. Бібліяграфічныя звесткі аб літаратуры па гісторыі іншых 

вышэй названых народаў нешматлікія і маюць прытэкставы характар.  

Іншыя тэмы айчыннай гісторыі (старажытныя беларускія княствы, вялікае княства 

Літоўскае, Рэч Паспалітая, развіццѐ Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, першая сусветная 

вайна, грамадзянская вайна, стварэнне калгасаў, дзейнасць Бунда, беларусізацыя ў 20–30-я 

гг., Заходняя Беларусь,  пасляваеннае адраджэнне, міжнароднае супрацоўніцтва на розных 

гістарычных этапах і інш.) раскрываліся ў асноўным праз прытэкставыя матэрыялы да 

крыніц першаснай інфармацыі. Гэта інфармацыя, якая давалася ў падрадковых заўвагах, у 

самім тэксце і ў прыартыкульных і прыкніжных спісах літаратуры, прычым колькасць 

запісаў самая розная: ад 6 да 600.  

Бібліяграфічная прадукцыя па асобных галіновых кірунках гістарычнай навукі 

прадстаўлена бібліяграфічнымі паказальнікамі па палітычнай гісторыі Беларусі перыяда 

1980–2000 гг. [04–7598], гісторыі дзяржавы і права славянскіх народаў (2001–719), гісторыі 

ранняга аглядам польскай навуковай літаратуры аб знешнепалітычным жыцці Беларусі ў 

1932 – 1939 гг. (2001–4335), а таксама грунтоўнымі прыкніжнымі бібліяграфічнымі 

матэрыяламі да працы М.Я.Сяменчыка (Ч. 1–2) (2001–4077), прысвечанай грамадска-
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палітычнаму жыццю перыяда Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый. Літаратура па 

гісторыі айчыннай педагагічнай думкі адлюстравана ў трэцяй частцы паказальніка “Асвета і 

педагагічная думка ў Беларусі”, якія пачаў выходзіць з 1995 г., храналагічны ахоп апошняй 

часткі (Мн., 2001) з 1917 па 1945 гг.  

Створаны таксама паказальнікі і спісы, якія падагульняюць дзейнасць той ці іншай 

навучальнай установы ці навукоўцы. Сярод іх біябібліяграфічныя даведнікі, прысвечаныя 

60-гадовым юбілеям Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта (2005) і Мазырскага дзяржаўнага 

педагагічнага універсітэта (2004), інфармацыйна-бібліяграфічны даведнік, прысвечаны 

кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Гродненскага дзяржаўнага універсітэта (2005), 

бібліяграфічныя паказальнікі, прысвечаныя дзейнасці Беларускага навукова-даследчага 

інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (2002–134, 135). 

У разглядаемы перыяд здзяйснялася бібліяграфічная распрацоўка гісторыі асобных 

рэгіѐнаў Беларусі. Хаця гаварыць аб стварэнні фундаментальных бібліяграфічных прац па 

рэгіянальнай гісторыі Беларусі ў цэлым ці гісторыі пэўных рэгіѐнаў не прыходзіцца, тым не 

менш гэта інфармацыя адлюстроўвалася ў бягучых бібліяграфічных паказальніках 

агульнакраязнаўчага характару (2002 – 4240, 4242, 4238; 2003 – 4560, 4562, 4563 і інш.), у 

нешматлікіх рэтраспектыўных (2002 – 4241, 2003 – 4565, 5297, 2004 – 5297, 5386), а таксама 

ў шэрагу першасных дакументаў, прысвечаных таму ці іншаму рэгіѐну найбольш значныя па 

колькасці і шырыні змястоўнага ахопу – Гродненшчыне і Віцебшчыне). 

У аналізуемы перыяд працягвалася работа па бібліяграфаванні літаратуры па 

спецыяльных гістарычных навуках і дысцыплінах. Ствараліся бібліяграфічныя дапаможнікі 

па археалогіі, гістарыяграфіі, археаграфіі, геральдыцы, крыніцазнаўстве, музеезнаўстве. 

Сярод іх спіс прац па архелогіі Беларусі за 1995 год (2003 – 4529), які, зразумела, ужо не 

можа выконваць функцыю аператыўнага адлюстравання адпаведнага дакументнага патоку, 

але карысны, найперш, для правядзення гісторыка-навуковых даследаванняў.  

Вельмі цікавымі ўяўляюцца бібліяграфічныя і біябібліяграфічныя паказальнікі і спісы, 

прысвечаныя вучоным-гісторыкам, архівістам, археолагам (П.А. Горыну (2001–3890), Дз.І. 

Даўгяла (2003–4608), М.В. Доўнар-Запольскаму (2001–3972), В.В.Ключэўскаму (2001–3885), 

П.Ф. Лысенку (2004–5384), А.П. Сапунову (2001–3971), А.І. Смоліку [2006–24]. Трэба 

адзначыць, што сладальнікамі праведзена значная работа па пошуку і абагульненню 

матэрыялаў, у названых дапаможніках вытрыманы на добрым узроўні ўсталяваныя ў 

айчыннай бібліяграфічнай практыцы метадычныя падыходы да стварэння бібліяграфічнай 

прадукцыі персанальнага характару. Па астатніх дысцыплінах (за невялікім выключэннем 

(2003–4529)) ствараліся прытэкставыя бібліяграфічныя матэрыялы. Разам з тым, маючы на 
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ўвазе цесную сувязь гістарычнай бібліяграфіі і археграфіі, крыніцазнаўства, гістарыяграфіі, 

шэраг адпаведных прац маюць памежны з бібліяграфічнымі дапаможнікамі характар і 

выконваюць функцыі, уласцівыя  бібліяграфічным аглядам. Гэта працы па даследаванні 

крыніцазнаўчай базы гісторыі беларускіх помнікаў, цэнзуры, нацыянальна-рэлігійнай 

палітыкі, генеалогіі і інш. (2002– 4294, 4520, 4317, 4385, 2003– 4717, 4768, 2004–5308, 5364, 

5409, 5457; 5552 і інш.), гістарыяграфічная распрацоўка і крыніцазнаўчае забеспячэнне 

знешнепалітычнай дзейнасці пасляваеннага перыяда, эвалюцыя навуковых даследаванняў 

іншых кірункаў айчыннай і замежнай гісторыі (2002– 4349, 4373, 2003–4859, 4779, 4728, 

4689, 4644, 2004– 5326, 5313, 5322, 5368 і інш.), характарыстыцы архіўных крыніц (2003–

4465, 4401, 4293 і інш.) 

Такім чынам, за апошнія пяць год айчынная гістарычная бібліяграфія папоўнілася ў 

асноўным спісамі і нешматлікімі паказальнікамі і аглядамі, якія ўяўляюць каштоўнасць як 

крыніцы пошуку матэрыялу па розных кірунках гістарычнай навукі. Разам з тым, засталася 

невырашанай праблема бягучага і рэтраспектыўнага агульнагаліновага ўліку дакументаў па 

гісторыі і гістарычных навуках Беларусі. Гэта значна збядняе адпаведную сістэму другаснай 

інфармацыі і прыводзіць да мазаічнага мадэліравання накопленага дакументнага масіву і 

ствараемых дакуменетных патокаў.   
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Кузьмініч Т.В. 

БIБЛІЯГРАФIЧНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ ПА ГІСТОРЫІ  

І ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУКАХ. 2006–2010 гг. 

Сукупнасць бібліяграфічных дапаможнікаў (бібліяграфічная прадукцыя) па гісторыі і 

гістарычных навуках у названы перыяд фарміравалася пад уздзеяннем асаблівасцей развіцця 

беларускай гістарычнай навукі, фармальных і змястоўных характарыстык ствараемага 

дакументнага патока, інфармацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў. Яна прадстаўлена 

асобнымі выданнямі, унутрычасопіснымі і ўнутрыкніжнымі спісамі і аглядамі, шырокім 

спектрам прыкніжных і прыартыкульных спісаў літаратуры, а таксама лічбавымі 

(электроннымі), рукапіснымі і картачнымі формамі. Дзяржаўная рэгістрацыя і адпаведны 

бягучы бібліяграфічны ўлік у нашай краіне распаўсюджваецца толькі на друкаваныя выданні 

і таму ў гэтым аглядзе будуць разглядацца толькі выдавецкія (самастойныя і несамастойныя) 

формы бібліяграфічных дапаможнікаў, лічбавыя, рукапісныя і картачныя застануцца па-за 

межамі нашай увагі. Іх аналіз заслугоўвае асобнай увагі, асабліва калі ўлічыць, што ў 

папярэдніх аналагічных аглядах бібліяграфічных дапаможнікаў быў рэалізаваны такі ж 

падыход.   

Бібліяграфічная друкаваная прадукцыя па гісторыі і гістарычных навуках 

адлюстроўвае дзве асноўныя часткі дакументнага поатоку: гiстарычныя крынiцы і 

дакументы гiстарычнай тэматыкi. Адпаведна ў залежнасцi ад спосабу адлюстравання 

гiстарычнага мiнулага ўключае бібліяграфічныя выданні гістарычных крыніц і  

бібліяграфічныя выданні гістарычнай літаратуры. Першая забяспечвае карыстальнiка 

інфармацыяй аб крынiзнаўчай базе гiстарычнай навукi і мадэліруе дакументны паток па 

фармальных прыметах, другая мадэліруе дакументны паток па змястоўнай прымеце, 

адлюстроўвае структуру гистарычных ведаў і ўключае бібліяграфічныя дапаможнікі па 

гiсторыi Беларусi ў цэлым, асобных гiстарычных перыядах, тэмах, праблемах; па археалогii i 

этнаграфii; дапаможных гiстарычных дысцыплiнах; галiновых раздзелах гiстарычнай навукi; 

гiстарычных раздзелах навукi, тэхнiкi, культуры. У першую частку, грунтуючыся на 

шырокім падыходзе да вызначэння аб’ѐму тэрміна пісьмовая гістарычная крыніца, трэба 

адносіць усе крыніцы дзяржаўнай бібліяграфіі, якія адлюстроўваюць айчынныя дакументы 

як факты гісторыка-культурнага працэсу і ствараюць тым самым для гісторыкаў (найперш 

гісторыкаў, кнігі, выдавецкай справы) крыніцазнаўчую базу даследаванняў. Але гэты блок 

разгляду айчыннай бібліяграфічнай прадукцыі выдзелены асобна і таму ў дадзеным артыкуле 

мы яго разглядаць не будзем, а засяродзім увагу толькі на тых бібліяграфічных крыніцах, 

якія адносяцца да рэпертуарных і ўключаюць іншыя блокі пісьмовых крыніц.  
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Крыніцазнаўчы характар маюць бібліяграфічныя паказальнікі, прысвечаныя ўліку 

дысертацый па гісторыі і гістарычных навуках, абароненых у , а таксама даведнікі, 

прысвечаныя раскрыццю архіўных фондаў. Калі першая праца лагічна працягвае 

паказальнікі мінулых гадоў, то апошні блок прац вельмі паказальны з пункту гледжання 

імкнення адлюстраваць найбольш цікавыя архіўныя дакументы, якія захоўваюцца ў 

айчынных архівах (у першую чаргу – Нацыянальным гістарычным, Занальным дзяржаўным у г. 

Глыбокае і інш.) (2003–4607 го исторического архива Беларуси для  “Белорусский 

государственный архив кинофотодокументов” (Маладзечна, 2002) і “Документы по истории 

Беларуси в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном 

архиве экономики, ской области, Центральном историческом архиве Москвы” (Мн., 2004) 

(2004–5298). Першым прыводзіцца падрабязнае апісанне больш за 7800 кінадакументах за 

1916 – 1990 гг., у другім – звесткі аб дакументах за 1920–1930 гг., якія маюць дачыненне да 

гістарычнага развіцця Беларусі,  але знаходзяцца па-за яе межамі, у 63-х   фондах архіваў 

Расійскай Федэрацыі. Стварэнне падобных даведнікаў дазволіла падагульніць значны пласт 

кінафотадакументаў як адзінак гісторыка-культурнага працэсу і прадоўжыць адлюстраванне 

архіўнай беларусікі.  

У бібліяграфічным забеспячэнні гісторыі і гістарычных навук любой краіны асобную 

ролю адыгрывае агульнагаліновае звяно, якое ў любы адрэзак часу павінна стварацца 

(працягвацца). Гэта, па сутнасці, доўгатэрміновы заказ грамадства. Да наяўнасці іншых 

звѐнаў бібліяграфічнай сістэмы менш строгія патрабаванні. Іх з’яўленне можа быць 

абумоўлена актуальнасцю тэматыкі, актыўнасцю асобных устаноў ці навукоўцаў, 

юбілейнымі датамі і інш. 

На жаль, у разглядаемы перыяд асобных друкаваных бібліяграфічных прац 

агульнагаліновага характару па гісторыі Беларусі  і іншых краін не было. Часткова такі ўлік 

могуць кампенсаваць прыкніжныя бібліяграфічныя спісы, але яны ў асноўным створаны да 

вучэбных выданняў (2003 – 4720, 4721, 2002 – 4364, 2004 – 5512, 5513), маюць вучэбна-

дапаможны характар і таму не гледзячы на значныя аб’ѐмы (141, 307, 426, 476 назв. і інш.) 

яны далѐка не поўна адлюстроўваюць дакументны паток.  

Тэматычная бібліяграфічная прадукцыя па гісторыі і гістарычных навуках 

прадстаўлена невялікай колькасцю самастойных выданняў (бібліяграфічныя паказальнікі), 

унутрычасопіснымі і ўнутрыкніжнымі спісамі літаратуры, адзінкавымі аглядамі, а таксама 

шматлікімі прытэкставымі бібліяграфічнымі матэрыяламі (прыартыкульнымі, прыкніжнымі 

спісамі, бібліяграфічнымі звесткамі ў падрадковых заўвагах).  
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Тэматычнай бібліяграфічнай прадукцыі па гісторыі і гістарычных навуках уласцівы 

розныя ступені абагульнення: гістарычны перыяд, падзея, праблема, тэма, асоба, калектыў і 

інш. У разглядаемы перыяд спецыяльнай бібліяграфічнай распрацоўкі буйных гістарычных 

перыядаў ацчыннай гісторыіі не здзяйснялася. Літаратура па гісторыі Расіі перыяда з 1917 па 

1945 гг. адлюстравана ў вучэбна-дапаможным спісе, які размешчаны ў адпаведным курсе 

лекцый (2002–4354) і дае ўяўленне аб навуковым, вучэбным, даведачным, крыніцазнаўчым 

забеспячэнні тэмы. Літаратура, прысвечаная другой сусветнай вайне, прадстаўлена 

унутрычасопісным спісам: “Да 60-годдзя вызвалення Беларусі” (Новыя кнігі. – 2004. – №3) і  

ўнутрыкніжным спісам да працы Б. Ліддэл Гарт (выданні 2002 і 2003 гг.) (4319 і 5332). 

Запісы анатаваныя, групоўка матэрыялу сістэматычная. Але самі праца невялікія па аб’ѐме і 

аб падагульненні значнага дакументнага масіву гаварыць не прыходзіцца. У гэтым сэнсе 

больш шырокая панарама даецца ў прыкніжных і прыартыкульных спісах літаратуры, 

змешчаных у працах В. Суворава (2002 – 4333, 4334) і іншых навукоўцаў, публіцыстаў. 

Цікавы бібліяграфічны матэрыял прапанаваны ў выданні “Беларускія остарбайтеры” (Мн., 

2001) (2002 – 4379). У асобным спісе сістэматызаваны звесткі аб афіцыйных дакументах, 

манаграфіях, зборніках, архіўных крыніцах і інш. на беларускай, рускай і нямецкай мовах па 

малараспрацаванай у айчынным друку тэме.  

У бібліяграфічнай прадукцыі за аналізуемы перыяд знайшла адлюстраванне гісторыя 

канфесіянальнага жыцця. Створаны бібліяграфічны паказальнік, прысвечаны ранняму 

хрысціянству (2001 – 268) і ўнутрыкніжны спіс літаратуры па гісторыі хрысціянства на 

Беларусі (2001–269). Бібліяграфічныя матэрыялы па гісторыі іншых канфесій нешматлікія і 

прадстаўлены прытэкставымі спісамі і каментарыямі. 

Гісторыя асобных народаў (славян у цэлым, беларусаў, татар, яўрэяў, цыганаў, 

палякаў, шведаў) знайшла адлюстраванне як у шэрагу крыніц першаснай інфармацыі, так і ў 

бібліяграфічнай прадукцыі. У 2001 г. у Віцебску выйшаў бібліяграфічны паказальнік 

“История Холокоста на территории Беларуси” (2002 – 4380), у якім  па геаграфічнай 

прымеце адлюстравана больш за 900 запісаў літаратуры, створанай на беларускай і рускай 

літаратурах у 1990–2001 г. Аўтарамі прадзелана значная праца па пошуку і ўпарадкаванні 

масіву дакументаў, у тым ліку і іх аналітычнага роспісу, рознага па мэтавым прызначэнні. 

Больш выразны ацэначны характар мае ўнутрыкніжны бібліяграфічны спіс, прысвечаны 

таксама гісторыі яўрэйскаму народу (2002 – 4318), які адлюстроўвае за перыяд з 1883 па 

1937 гг. найбольш значымыя сто выданняў на розных мовах свету. Трэба сказаць, што 

гісторыі менавіта гэтага народа прысвечана шэраг прыартыкульных і прыкніжных 
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бібліяграфічных матэрыялаў. Бібліяграфічныя звесткі аб літаратуры па гісторыі іншых 

вышэй названых народаў нешматлікія і маюць прытэкставы характар.  

Іншыя тэмы айчыннай гісторыі (старажытныя беларускія княствы, вялікае княства 

Літоўскае, Рэч Паспалітая, развіццѐ Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, першая сусветная 

вайна, грамадзянская вайна, стварэнне калгасаў, дзейнасць Бунда, беларусізацыя ў 20–30-я 

гг., Заходняя Беларусь,  пасляваеннае адраджэнне, міжнароднае супрацоўніцтва на розных 

гістарычных этапах і інш.) раскрываліся ў асноўным праз прытэкставыя матэрыялы да 

крыніц першаснай інфармацыі. Гэта інфармацыя, якая давалася ў падрадковых заўвагах, у 

самім тэксце і ў прыартыкульных і прыкніжных спісах літаратуры, прычым колькасць 

запісаў самая розная: ад 6 да 600.  

Бібліяграфічная прадукцыя па асобных галіновых кірунках гістарычнай навукі 

прадстаўлена бібліяграфічнымі паказальнікамі па палітычнай гісторыі Беларусі перыяда 

1980–2000 гг. [04–7598], гісторыі дзяржавы і права славянскіх народаў (2001–719), гісторыі 

ранняга аглядам польскай навуковай літаратуры аб знешнепалітычным жыцці Беларусі ў 

1932 – 1939 гг. (2001–4335), а таксама грунтоўнымі прыкніжнымі бібліяграфічнымі 

матэрыяламі да працы М.Я.Сяменчыка (Ч. 1–2) (2001–4077), прысвечанай грамадска-

палітычнаму жыццю перыяда Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый. Літаратура па 

гісторыі айчыннай педагагічнай думкі адлюстравана ў трэцяй частцы паказальніка “Асвета і 

педагагічная думка ў Беларусі”, якія пачаў выходзіць з 1995 г., храналагічны ахоп апошняй 

часткі (Мн., 2001) з 1917 па 1945 гг.  

Створаны таксама паказальнікі і спісы, якія падагульняюць дзейнасць той ці іншай 

навучальнай установы ці навукоўцы. Сярод іх біябібліяграфічныя даведнікі, прысвечаныя 

60-гадовым юбілеям Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта (2005) і Мазырскага дзяржаўнага 

педагагічнага універсітэта (2004), інфармацыйна-бібліяграфічны даведнік, прысвечаны 

кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Гродненскага дзяржаўнага універсітэта (2005), 

бібліяграфічныя паказальнікі, прысвечаныя дзейнасці Беларускага навукова-даследчага 

інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (2002–134, 135). 

У разглядаемы перыяд здзяйснялася бібліяграфічная распрацоўка гісторыі асобных 

рэгіѐнаў Беларусі. Хаця гаварыць аб стварэнні фундаментальных бібліяграфічных прац па 

рэгіянальнай гісторыі Беларусі ў цэлым ці гісторыі пэўных рэгіѐнаў не прыходзіцца, тым не 

менш гэта інфармацыя адлюстроўвалася ў бягучых бібліяграфічных паказальніках 

агульнакраязнаўчага характару (2002 – 4240, 4242, 4238; 2003 – 4560, 4562, 4563 і інш.), у 

нешматлікіх рэтраспектыўных (2002 – 4241, 2003 – 4565, 5297, 2004 – 5297, 5386), а таксама 
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ў шэрагу першасных дакументаў, прысвечаных таму ці іншаму рэгіѐну найбольш значныя па 

колькасці і шырыні змястоўнага ахопу – Гродненшчыне і Віцебшчыне). 

У аналізуемы перыяд працягвалася работа па бібліяграфаванні літаратуры па 

спецыяльных гістарычных навуках і дысцыплінах. Ствараліся бібліяграфічныя дапаможнікі 

па археалогіі, гістарыяграфіі, археаграфіі, геральдыцы, крыніцазнаўстве, музеезнаўстве. 

Сярод іх спіс прац па архелогіі Беларусі за 1995 год (2003 – 4529), які, зразумела, ужо не 

можа выконваць функцыю аператыўнага адлюстравання адпаведнага дакументнага патоку, 

але карысны, найперш, для правядзення гісторыка-навуковых даследаванняў.  

Вельмі цікавымі ўяўляюцца бібліяграфічныя і біябібліяграфічныя паказальнікі і спісы, 

прысвечаныя вучоным-гісторыкам, архівістам, археолагам (П.А. Горыну (2001–3890), Дз.І. 

Даўгяла (2003–4608), М.В. Доўнар-Запольскаму (2001–3972), В.В.Ключэўскаму (2001–3885), 

П.Ф. Лысенку (2004–5384), А.П. Сапунову (2001–3971), А.І. Смоліку [2006–24]. Трэба 

адзначыць, што сладальнікамі праведзена значная работа па пошуку і абагульненню 

матэрыялаў, у названых дапаможніках вытрыманы на добрым узроўні ўсталяваныя ў 

айчыннай бібліяграфічнай практыцы метадычныя падыходы да стварэння бібліяграфічнай 

прадукцыі персанальнага характару. Па астатніх дысцыплінах (за невялікім выключэннем 

(2003–4529)) ствараліся прытэкставыя бібліяграфічныя матэрыялы. Разам з тым, маючы на 

ўвазе цесную сувязь гістарычнай бібліяграфіі і археграфіі, крыніцазнаўства, гістарыяграфіі, 

шэраг адпаведных прац маюць памежны з бібліяграфічнымі дапаможнікамі характар і 

выконваюць функцыі, уласцівыя  бібліяграфічным аглядам. Гэта працы па даследаванні 

крыніцазнаўчай базы гісторыі беларускіх помнікаў, цэнзуры, нацыянальна-рэлігійнай 

палітыкі, генеалогіі і інш. (2002– 4294, 4520, 4317, 4385, 2003– 4717, 4768, 2004–5308, 5364, 

5409, 5457; 5552 і інш.), гістарыяграфічная распрацоўка і крыніцазнаўчае забеспячэнне 

знешнепалітычнай дзейнасці пасляваеннага перыяда, эвалюцыя навуковых даследаванняў 

іншых кірункаў айчыннай і замежнай гісторыі (2002– 4349, 4373, 2003–4859, 4779, 4728, 

4689, 4644, 2004– 5326, 5313, 5322, 5368 і інш.), характарыстыцы архіўных крыніц (2003–

4465, 4401, 4293 і інш.) 

Такім чынам, за апошнія пяць год айчынная гістарычная бібліяграфія папоўнілася ў 

асноўным спісамі і нешматлікімі паказальнікамі і аглядамі, якія ўяўляюць каштоўнасць як 

крыніцы пошуку матэрыялу па розных кірунках гістарычнай навукі. Разам з тым, засталася 

невырашанай праблема бягучага і рэтраспектыўнага агульнагаліновага ўліку дакументаў па 

гісторыі і гістарычных навуках Беларусі. Гэта значна збядняе адпаведную сістэму другаснай 

інфармацыі і прыводзіць да мазаічнага мадэліравання накопленага дакументнага масіву і 

ствараемых дакуменетных патокаў.   
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