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Свірыда, Н. Р. Індывідуальнае бібліяграфічнае інфармаванне ў публічнай 
бібліятэцы : практыка арганізацыі за пяць крокаў / Дзяржаўная ўстанова культуры 
«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Гродна ;  Свірыда Н. Р. – Гродна, 2022. – 10 с. 

 

У метадычных парадах зроблена спроба аказаць дапамогу тэарэтычна падрыхтаванаму бібліятэчнаму 
спецыялісту публічнай бібліятэкі па практычнай рэалізацыі адной з формаў дыферэндыраванага 
бібліяграфічнага інфармавання – індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання. Абазначаны канкрэтныя 
дзеянні, прыведзены формы дакументаў, якія зробяць працэс празрыстым, дакладным, пэўным, 
запатрабаваным. 

Індывідуальнае бібліяграфічнае інфармаванне – эфектыўны, але працаёмкі від абслугоўвання, таму 
сёння не кожная бібліятэка можа дазволіць сабе выкарыстоўваць яго шырока, многімі бібліятэкамі формы 
дыферэнцыраванага бібліяграфічнага абслугоўвання ажыццяўляюцца як платныя паслугі.  

Публічная бібліятэка можа аказваць дадзены від паслугі карыстальніку, які мае доўгатэрміновы запыт, 
абумоўлены яго працоўнымі абавязкамі, інтарэсамі ў правядзенні вольнага часу, захапленнямі, схільнасцямі, 
самаадукацыяй. Зразумела, што публічная бібліятэка не здольная поўнасцю задаволіць запыты карыстальніка, 
звязаныя з яго прафесійнай дзейнасцю навукоўца, спецыяліста высокатэхналагічных працэсаў ці сфер 
дзейнасці. І такая задача не стаіць. Гэтым займаюцца навукова-тэхнічныя і навуковыя бібліятэкі. Задача 
“публічкі” – даць карыстальніку магчымасць атрымаць новую інфармацыю згодна са службовымі абавязкамі, 
прафесійным навучаннем, імкненнем да самаўдасканалення, развіцця асобы, у тым ліку, з пункту гледжання 
выхавання інфармацыйнай культуры. 

Каб праца бібліятэкара ці бібліёграфа, які робіць крокі па ажыццяўленні індывідуальнага 
бібліяграфічнага абслугоўвання карыстальніка, прыносіла задавальненне абодвум бакам, не была 
фармальнасцю і не рабілася па загаду зверху для справаздач, патрэбна знайсці тых, каму гэта сапраўды 
патрэбна, і перагледзіць свае адносіны да гэтага віда бібліяграфічнай дзейнасці. А прасцей кажуцы, палюбіць 
яе. Бо няма іншага выйсця ў людзей, якія самааддана служаць у Бібліятэцы, калі правесці аналогию з Тэатрам, 
паважаюць сябе як асобу ў абранай прафесіі і шчыра любяць сваіх Чытачоў.    

 

 

© Свірыда Н. Р., 2022 
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У публічнай бібліятэцы мэтазгодна арганізоўваць індывідуальнае бібліяграфічнае 
інфармаванне (далей ІБІ) толькі для тых, каму гэта сапраўды патрэбна, бо справа 
працаёмкая. ІБІ – гэта інфармаванне пра НОВЫЯ выданні і публікацыі па тэме, згрупаваныя 
ў бібліяграфічны спіс. Методыка ІБІ падаецца ў скарочанай форме – дзейянні па 
ажыццяўленні падзелены на пяць крокаў. 

1. Пошук абанентаў і вызначэнне зместу іх запытаў. Для абслугоўвання ў 
рэжыме ІБІ выбіраецца дарослы чалавек (пажадана 18+) з устойлівымі, дакладна 
сфарміраванымі запытамі згодна з прафесіяй, вучобай, пасадай ці арганізацыяй 
вольнага часу. Важна атрымаць ад яго ўсю патрэбную для ІБІ інфармацыю з 
дапамогай апытальнага ліста ці анкеты (Дадатак 1.).  Абанент павінен даць згоду на 
ІБІ, запоўніць анкету і паставіць подпіс.  

2. Запаўненне Ліста (ці карткі) абанента ІБІ (Дадатак 2-А і 2-Б.). Атрыманыя 
звесткі з анкеты бібліятэкар заносіць на Уліковы ліст ці Картку абанента ІБІ (форма 
выбіраецца па жаданні). На верхнім баку Карткі – звесткі пра карыстальніка: 
прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы, пасада, тэлефон, адрас электроннай 
пошты, Messenger (па жаданні), назва тэмы (або тэм). На адваротным баку карткі – 
улік ІБІ.  

3. Афармленне бібліяграфічнага спісу (Дадатак 3.). Бібліяграфічны спіс павінен 
утрымліваць новыя дакументы па тэме незалежна ад іх наяўнасці ў бібліятэцы, 
выяўленыя за пэўны тэрмін. Аб’ём – не менш за 8 бібліяграфічных запісаў, 
аптымальная колькасць – 10–12 бібліяграфічных запісаў. Калі ў бібліяграфічным спісе 
менш за 20 запісаў, то спосаб групоўкі можа быць алфавітны, калі больш за 20 – 
лагічны (рэкамендацыйны) ці тэматычны. Абавязкова ўнізе ставіцца дата складання і 
подпіс складальніка з яго прозвішчам. Аптымальная перыядычнасць для ІБІ – 
штомесяц, але можа быць часцей. Калі абанент жадае інфармавацца радзей, то 
павінен запісаць гэта ў Апытальным лісце (пункт “Іншае”) з вусным абгрунтаваннем.  

4. Адпраўка ці выдача абаненту бібліяграфічнага спісу. У адпаведнасці з 
жаданнем абанента, якое запісана ў Апытальным лісце, бібліяграфічны спіс выдаецца 
на рукі абаненту (пасля абвяшчэння яго па тэлефоне з запрашэннем у бібліятэку) ці 
адпраўляецца па электронных каналах. Бібліяграфічны спіс абавязкова 
раздрукоўваецца для захавання ў спецыяльнай папцы (гл. крок 5.). 

5. Улік работы па ІБІ. Тэлефанаванне з абвяшчэннем і запрашэннем у бібліятэку 
за спісам, адпраўка ці выдача спісу – усе факты фіксуюцца на адваротным баку 
Уліковага ліста ці Карткі абанента ІБІ (дадатак 2-А і 2-Б). Подпіс там абанент ІБІ ставіць 
адразу пры выдачы спісу на рукі ці пазней пры выпадках наведвання бібліятэкі пасля 
атрымання спісаў па электроннай пошце ці іншых электронных каналах. Пасля 
атрымання спісу абанент можа браць дакументы з яго ў карыстанне – іх колькасць 
таксама фіксуецца на адваротным баку Уліковага ліста ці карткі абанента ІБІ і 
сведчыць пра эфектыўнасць ІБІ. 

Бібліятэкар вядзе папку з уліковымі дакументамі ІБІ (анкеты, лісты ці карткі, 
спісы) у адпаведнасці з Наменклатурай спраў бібліятэкі (напрыклад, папка 08-04 
Дакументы па арганізацыі індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання). Стужка 
ліставання з абанентам ІБІ ў электроннай паштовай скрыні бібліятэкі захоўваецца 3 
гады (ствараецца асобная папка “ІБІ”), усе друкаваныя дакументы па ўліку ІБІ 
захоўваюцца ў папяровым выглядзе ў папцы таксама 3 гады.   
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ДАДАТАК  1 да Практыкі арганізацыі ІБІ 

Апытальны ліст абанента індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання 
Опросный лист абонента индивидуального библиографического информирования 

 

Паважаны карыстальнік! / Уважаемый пользователь! 

Калі жадаеце рэгулярна атрымліваць інфармацыю пра новыя выданні і публікацыі па тэмах, якія Вас 

цікавяць, запоўніце, калі ласка, апытальны ліст! Дзякуй! / Если желаете регулярно получать 

информацию о новых  изданиях и публикациях по интересующим Вас темам, заполните, 

пожалуйста, опросный лист! Благодарим Вас!  
 
Прозвішча, імя, імя па бацьку/Фамилия, имя, отчество____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Год нараджэння / Год рождения ______________________________________________________ 
Адукацыя / Образование ____________________________________________________________ 
Прафесія, спецыяльнасць / Профессия, специальность____________________________________ 
Месца працы / Место работы _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Пасада / Должность   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Службовы тэлефон / Служебный телефон ______________________ ________________________ 
Мабільны тэлефон / Мобильный телефон _______________________________________________ 
 

Якія пытанні Вас цікавяць (выразна сфармулюйце тэму з дапамогай бібліятэкара) 
Какие вопросы Вас интересуют (чётко сформулируйте тему с помощью библиотекаря) 
1)_________________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________________ 

На якой мове патрэбны дакументы ? (абвядзіце адказ) / На каком языке нужны документы? (обведите 

ответ)  
 Рускай / Русском 
 Беларускай / Белорусском 
 На рускай і беларускай / На русском и белорусском 
 На ўсіх мовах свету /На всех языках мира  

 

Які спіс Вы хацелі б атрымаць? (абвядзіце адказ) / Какой список Вы хотели бы получать? (обведите ответ) 
 Анатаваны / Аннотированный    
 Без анатацый / Без аннотаций  

 
Віды матэрыялаў, уключаных у спіс інфармавання (абвядзіце адказ) / Виды материалов, включённых в 
список информирования (обведите ответ) 

 Толькі кнігі / Только книги 
 Толькі артыкулы / Только статьи 
 Кнігі і артыкулы / Книги и статьи 

 
Як часта Вы хацелі б атрымоўваць інфармацыю? (абвядзіце адказ) / Как часто Вы хотели получать 
информацию? (обведите ответ) 

 Штомесяц / Ежемесячно 
 Раз на два месяцы / Раз в два месяца 
 Іншае / Иное (напішыце/напишите)_________________________________________________ 

 

Спосаб атрымання інфармацыі / Способ получения информации  
 e-mail ______________________________________________________________(адрес / адрас)  
 Messenger___________________________________________________________(якіх? каких?) 
 Асабіста пры наведванні бібліятэкі на паперы 

 
Дата ____________                                                       Подпись / Подпіс ________________________ 
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ДАДАТАК  2-А  да Практыкі арганізацыі ІБІ 

 

Картка абанента індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання (ІБІ) 

_____________________________________________________________ 
(назва бібліятэкі) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку/Фамилия, имя, отчество 

Год нараджэння / Год рождения                    Адукацыя / Образование  

Прафесія, спецыяльнасць / Профессия, специальность 

Месца працы / Место работы 

Пасада / Должность 

Служебный телефон / Службовы тэлефон 

Мобильный телефон / Мабільны тэлефон 

Тэма(ы) / Тема(ы): 

 

 

Перыядычнасць інфармавання / Периодичность информирования 

Віды дакументаў у спісе / Виды документов в списке 

Спосаб атрымання інфармацыі / Способ получения информации: 

e-mail _________________________________________________(адрес / адрас)  
Messenger______________________________________________(якіх? / каких?) 
Асабіста пры наведванні /Лично при посещении (падкрэсліць / подчеркнуть) 
 

 

 

Адваротны бок Карткі абанента індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання (ІБІ) 

Дата Спосаб 
адпраўкі ці 
атрымання 
спісу / способ 
отправки или 
получения 
списка 

Колькасць 
бібліяграфічны
х запісаў у спісе 
/ Количество 
библиографиче
ских записей в 
списке 

Подпіс 
абанента ІБІ / 
Подпись 
абонента ИБИ 

Колькасць 

дакументаў са 

спісу, выдадзеных 

абаненту / 

Количество 

документов из 

списка, выданных 

абоненту  

абвесткі па 
тэлефоне / 
оповещения 
по 
телефону 

дата 
інфармавання
/ дата 
информирова
ния 
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ДАДАТАК  2-Б  да Практыкі арганізацыі ІБІ 

Уліковы ліст абанента індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання (ІБІ) 

_____________________________________________________________ 
(назва бібліятэкі) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку/Фамилия, имя, отчество 
 
 
Год нараджэння / Год рождения                    Адукацыя / Образование  

Прафесія, спецыяльнасць / Профессия, специальность 
 
 
Месца працы / Место работы 
 
 
Пасада / Должность 
 
 
Службовы тэлефон / Служебный телефон 
 
 
Мабільны тэлефон  / Мобильный телефон   

Тэма(ы) / Тема(ы): 

 

 

Перыядычнасць інфармавання / Периодичность информирования 

Віды дакументаў у спісе / Виды документов в списке 

Спосаб атрымання інфармацыі  / Способ получения информации (выбраць): 
 
e-mail _________________________________________________(адрес / адрас)  
 
 
Messenger______________________________________________(якіх? / каких?) 
 
 
Асабіста пры наведванні /Лично при посещении (падкрэсліць / подчеркнуть) 
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Уліковы ліст абанента індывідуальнага бібліяграфічнага інфармавання (ІБІ) 

Адваротны бок  

Дата Спосаб 

адпраўкі ці 

атрымання 

спісу / способ 

отправки или 

получения 

списка 

Колькасць 

бібліяграфічных 

запісаў у спісе / 

Количество 

библиографичес

ких записей в 

списке 

Подпіс абанента 
ІБІ / Подпись 
абонента ИБИ 

Колькасць 

дакументаў са спісу, 

выдадзеных 

абаненту / 

Количество 

документов из 

списка, выданных 

абоненту  

абвесткі па 
тэлефоне / 
оповещения 
по телефону 

дата 

інфармавання/ 

дата 

информирования 
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ДАДАТАК  3  да Практыкі арганізацыі ІБІ 

Бібліятэка-філіял №25 
дзяржаўнай установы культуры “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Гродна” 

Індывідуальнае бібліяграфічнае інфармаванне (ІБІ) 
 
Абанент ІБІ: Крупская Н.С., класны кіраўнік, настаўнік беларускай мовы і літаратуры СШ 
№ 128 г. Гродна 

Бібліяграфічны спіс № 3____ (__Сакавік 2021 года___) 
Тэма: Беларуская літаратура –  матэрыял у дапамогу арганізацыі ўрокаў і масавых 
мерапрыемстваў у школе                                                                                                                                                                                                   
 
Кнігі 

Іван Мележ. Пясняр Палесся : успаміны, артыкулы, эсэ ; [укладанне М. Мятліцкага ; 
аўтарскі праект У. А. Мачульскага, В. А. Праўдзіна, В. А. Шніпа]. — (Жыццё знакамітых людзей 
Беларусі). – Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. – 350, [1] с. : [16] л. іл., партр., факсім. 

Шамякіна, Т. І. Іван Шамякін: вядомы і невядомы : успаміны, эсэ / Таццяна Шамякіна ; 
[укладанне, прадмова Т. Шамякінай]. — Мінск : Звязда, 2021. – 277, [1] с. : партр. 
Публікацыі 

Аўсяп'ян, І. З сялянскім разуменнем быцця : да 100-годдзя пісьменніка Івана Мележа / 
Ірына Аўсяп'ян // Культура. —  2021. — 9 лют. — С. 10. 

Васілевіч, А. Асаблівасці тэксталогіі рамана Івана Шамякіна "Злая Зорка" / Алена 
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