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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
вивчення
навчальної
дисципліни

«Бібліотечне

документознавство» є

теоретико-методологічні, організаційні та історичні

засади

справи,

бібліотечної

документознавства,

поняття

бібліографознавства,

і

технології
низки

бібліотечного

книгознавчих

та

соціокультурних дисциплін у конкретному соціально-політичному середовищі.
Мета дисципліни –– дати студентам системне поняття про структуру, функції
та багатозначність документів, які складають основу документної комунікації
та фондів бібліотек а також познайомити їх з процесом створення, обробки,
зберігання та використання документів.
Завдання

дисципліни

–

вивчити

теоретичні

засади

бібліотечного

документознавства як галузі знань; ознайомитися із сучасними концепціями
бібліотечного документознавства; розглянути теоретичні засади розвитку
системи

бібліотечних

документаційних

комунікацій

і

основи

теорії

документних потоків; розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і
властивості бібліотечних документів; розглянути основні типи й види
бібліотечних документів, їх характерні ознаки, структуру; визначити прикладне
значення бібліотечного документознавства, окреслити поле застосування
властивостей документа та його значення в системі документних комунікацій.
Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна має зв’язок з такими начальними
курсами як : «Бібліотекознавство», «Книгознавство», «Документознавство»,
«Архівознавство»,

«Документаційне

забезпечення

діяльності

установ»,

«Редагування спецдокументації», « Електронне документаваство» та ін..
У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
– понятійно-категоріальний апарат бібліотечного документознавства;
– основні етапи розвитку досліджень у галузі бібліотечного документознавства;
– сучасні концепції бібліотечного документознавства;
– основні засади теорії документних комунікацій і теорії документних потоків;
– способи та засоби документування різних видів бібліотечних документів;
– методи класифікування бібліотечних документів;
– вітчизняний і зарубіжний досвід зберігання бібліотечних фондів;

- особливості та

функціональне призначення окремих видів бібліотечних

документів.
Маючи теоретичні знання із бібліотекознавчого документознавства,
володіючи його загальнотеоретичними та методологічними проблемами,
студент повинен вміти:
– використовувати бібліотечну і документознавчу термінологію в науковопрактичній діяльності;
– аналізувати, узагальнювати і оцінювати процеси та явища бібліотечного
документознавства з теоретичних позицій;
– здійснювати класифікацію бібліотечних документів за різними ознаками;
– аналізувати структурні елементи та реквізити різних видів бібліотечних
документів;
– окреслювати перспективи використання різних видів документів у
практичній діяльності бібліотек.
На основі отриманих знань студент повинен вміти:
– використовувати документознавчу термінологію в науково-практичній
діяльності;
аналізувати,

–

узагальнювати

і

оцінювати

документознавчі

явища

з

теоретичних позицій;
– здійснювати класифікацію документів за різними ознаками;
– аналізувати структурні елементи та реквізити різних видів документів;
– окреслювати перспективи використання різних видів документів у
практичній діяльності бібліотек
2.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни На вивчення навчальної

дисципліни відводиться 90 години /

3 кредити ECTS. Аудиторне

навантаження складає 36год. (лекції -36 год.), самостійна робота студентів – 54
год. Викладання дисципліни розраховано на один семестр та завершується
заліком.
3. Структура навчальної дисципліни: (Тема,кількість годин, відведених на
лекції та самостійну роботу) Змістовий модуль 1 (18 , 26 ): Тема1. Теоретичні
засади бібліотечного документознавтва – 6, 6 ; Тема 2. Класифікація

бібліотечних документів – 4, 5; Тема 3. Документні комунікації в бібліотеці –4,
8 ; Тема 4 Бібліотечний фонд як упорядковане зібрання документів – 4,7 ;
Змістовий модуль 2: (18,28): Тема 5. Книга як особливий вид бібліотечного
документа – 18, 28.
4.Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Лекційні заняття:
Змістовий модуль 1.-18 год.
Тема1. Теоретичні засади бібліотечного документознавтва – 6 год.
Лекція 1. Бібліотечне документознавство як галузь знань та сфера
комунікаційної діяльності - 2 год.
1. Основні поняття та їх визначення
2. Об’єкт і предмет. Структура
3. Зв’язок з іншими галузями знань та сферами діяльності
4. Становлення сучасного бібліотечного документознавства та його завдання
на сучасному етапі
5. Джерела документопостачання бібліотек
6. Нормативно-правова база бібліотечної діяльності
7. Законодавство України про діяльність бібліотек
Лекція 2 і 3. Поняття про бібліотечний документ, його сутність та генезис
та функції - 4 год.
1. Генезис і розвиток поняття «бібліотечний документ»
2. Поняття « бібліотечний документ». Його ознаки
3.Властивості бібліотечного документа
4.Функції бібліотечного документа
5. Інформаційна складова бібліотечних документів
6. Форма матеріальних носіїв інформації бібліотечних документів
7. Структура документа. Внутрішня структура. Зовнішня структура Реквізити.
Тема 2. Класифікація бібліотечних документів – 4 год.
Лекція 4 і 5. Класифікаційна характеристика бібліотечних документів - 4
год.
1. Розвиток класифікації документів

2. Класифікація за інформаційною складовою документа 3.Класифікація
документів за змістом
4. Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації 5.Класифікація
документів за характером знакових засобів фіксації інформації
6.Класифікація документів за призначенням для сприйняття інформації
7.Класифікація документів за каналом сприйняття інформації
8. Класифікація документів за ступенем їх поширення
9. Класифікація документів за способом документування 10.Класифікація за
фізичною (матеріальною) складовою документа 11. Класифікація документів за
матеріалом носія інформації 12.Класифікація за матеріальною конструкцією
або формою носія інформації
13.Класифікація документів за обставинами їх існування в зовнішньому
середовищі
14.Класифікація документів за часом
15. Класифікація документів за місцем походження
Тема 3. Документні комунікації в бібліотеці - 4 год.
Лекція 6 і 7. Соціальна документно-комунікативна система бібліотек - 4
год.
1. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікаці
2. Співвідношення документної і недокументної комунікації
3. Документна комунікаційна система
4. Бібліотечний документ як система
5. Документна діяльність бібліотеки
6. Процес створення бібліотечного документа
7. Документний фонд. Структура.
Тема 4. Бібліотечний фонд - 4 год.
Лекція 8 і 9 Бібліотечний фонд як упорядковане зібрання документів 4год.
1. Поняття
2. Склад
3. Структура
4. Функції

4.Класифікація документів бібліотечного фонду
5. Проблеми формування
6. Процеси роботи з фондом
7. Довідково-бібліографічний фонд бібліотек
8. Вітчизняний і зарубіжний досвід зберігання бібліотечних фондів
Змістовий модуль 2. – 18 год.
Тема 5. Книга як особливий вид бібліотечного документа 6 год.
Лекція 10, 11 і 12. Робота з бібліотечним фондом як із сукупністю видань –
6 год.
1. Розстановка документів у фондосховищі як процес
Зберігання фонду
2.Перевірка та контроль стану документів
3.Зберігання фонду в технологічних процесах моделювання,
Комплектування. Облік та обробка документів
4. Зберігання документів: людський фактор
5. Фінансовий та юридичний захист документів у бібліотеці
6. Стабілізація і реставрація документів
7. «Консервація» і зберігання документів.
8. Види особливо важливих документів, які підлягають « консервації»
9. Причини, від яких залежить зберігання документів
10. Відповідальність бібліотекарів за «консервацію» і зберігання
документів
Лекція 13,14 і 15. Книжкові видання в структурі бібліотечного фонду-6 год.
1. Видання як засіб соціальної комунікації
2. Класифікація та типологізація книжкових (текстових видань) видань
3.Офіційне видання. Загальна характеристика. Типологічні особливості
4. Наукові видання. Загальна характеристика. Типологічні особливості
5. Науково-популярні видання. Загальна характеристика. Типологічні
особливості
6. Навчальні видання. Загальна характеристика. Типологічні особливості
Лекція 16. Довідкове видання 2 год.

1. Загальна характеристика довідкового видання
2. Енциклопедичні видання
3. Енциклопедична справа в Україні
4,Словники . Довідники. Читацька адреса. Функції
Лекція 17. Інформаційне видання 2 год.
1. Загальна характеристика видання
2. Бібліографічне видання
3. Джерела державної бібліографії (державні бібліографічні покажчики)
4. Реферативне видання
5. Оглядове видання
Лекція 18. Видання для дозвілля та літературно-художні. Періодичні
видання 2 год.
1. Видання для дозвілля. Загальна характеристика. Класифікація
2. Літературно-художнє видання. Загальна характеристика. Типи і види
3. Періодичне видання як вид оперативного документа
4. Загальна характеристика періодичного видання як документа, який пройшов
редакційно-видавниче опрацювання і призначений для розповсюдження
5. Класифікація періодичних видань
Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1. – 26 год.
Тема1. Теоретичні засади бібліотечного документознавтва - 6 год.
Лекція 1, 2 Теоретичні питання для самостійного вивчення студентів-6
год.
1. Законодавство України

про діяльність бібліотек (Студенти складають

перелік законів)
2.Нормативно-правова

база

бібліотечного

документознавства

(Студенти

складають перелік документів)
Тема 2. Класифікація бібліотечних документів 5 год.
Лекція 3,і 4 год.
1. Укласти перелік документів, які використовуються в роботі бібліотеки
навчального закладу

2. Генезис і розвиток поняття «бібліотечний документ» ( Реферат)
Тема 3. Документні комунікації в бібліотеці - 8 год.
Лекція 5 і 6 Соціальна документно-комунікативна система бібліотек - 8
год.
1.Укласти бібліотечну пам’ятку дляя читача
2. Основні функції бібліотеки щодо інформатизації суспільства (викласти текст
у вигляді інструкції, як повинна працювати бібліотека, щоб виконувати ці
функції)
Тема 4. Бібліотечний фонд – 7 год.
Лекція 7, 8 і 9 Бібліотечний фонд як упорядковане зібрання документів 7
год.
1. Вивчити структуру довідково-бібліографічного фонду бібліотеки
2. Охарактеризувати довідково-бібліографічний фонд бібліотеки УАД
Змістовий модуль 2. - 28 год.
Тема 5. Книга як особливий вид бібліотечного документа 28 год.
Лекція 10, 11. і 12 Робота з бібліотечним фондом як із сукупністю видань – 4
год.
1. Скласти бібліографічний список

видань з певної тематики (студенту

запропоновано теми)
2. Скласти картотеку публікацій періодичних видань з конкретної тематики
Лекція 13,14 і 15. Книжкові видання в структурі бібліотечного фонду 6 год.
1. Укласти бібліографічний список навчальних видань з історії України в одній
з шкільних бібліотек (бібліотеку обирає студент)
2. Скласти анотації до 5 навчальних видань з історії України
Лекція 16. Довідкове видання - 6 год.
1. Дослідження бібліотечного фонду (бібліотека на вибір студента) щодо
тематики довідкових видань, окремих типів видань (енциклопедій, мовних
словників, довідників різноманітної типологічної класифікації), читацького
призначення, видавництв, які працюють на ринку довідкової літератури.
Лекція 17. Інформаційне видання - 6 год.

1. На основі літописів книг підібрати літературу з проблем реформування
освіти
2.Охарактеризувати реферативні журнали з поліграфії , які є в бібліотеці УАД
3. Бібліографічний покажчик як вид бібліографічного посібника. Вимоги до
укладання
Лекція

18.

Видання

для

дозвілля.

Літературно-художні

видання.

Періодичні видання - 6 год.
Для виконання поставлених завдань студенти самостійно опрацьовують
теоретичні джерела і на основі вивченого теоретичного матеріалу укладають
один із видів бібліографічного посібника
Завдання:
2. Укласти покажчик видань для дозвілля (на прикладі бібліотеки за вибором
студента)
3. Бібліографічна картотека як вид бібліографічного посібника. Вимоги до
укладання картотеки
4. Укласти картотеку видань з документознавства (на прикладі бібліотеки за
вибором студента)
Рекомендована література
1. Акилина М. Книга в системе библиотековедческих понятий / М. Акилина //
Библиотековедение. – 1999. – № 4 – 6. –С. 116 – 124.
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