Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину з 12. 03. по 3.04 2020 р.

Навчальна дисципліна   ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)_029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Група КМБ-31__

Лекції читає доц. Демчук Н.Р.     Веде практичні заняття ст. викл. Пугач Л.Ю.


Час проведення заняття (за розкладом)

Тема заняття (за силабусом)

Завдання 
для студентів

Термін 
виконання завдання
Допоміжні матеріали для дистанційного опрацювання теми (список рекомендованої літератури, елементи текстів лекцій, матеріали презентації, покликання на інтернет-ресурси, де це розміщено, або ж вказівка на комунікацію через е-пошту викладач-студенти тощо)

Інформація про викладача:
e-mail, адреса персональної сторінки на сайті кафедри / на платформі moodle тощо

Лекція 
Семінарське / практичне 
заняття 




18.03.2020 
Національна бібліографія XX ст.: передумови й особливості розвитку, термінологічно-понятійний апарат

 
	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 

Законспектувати матеріал у формі тез, доповнивши конспект власними висновковими положеннями у загальному контексті дисципліни.
	Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів.
Виконати індивідуальні завдання, а саме: 1.укласти аналітичні запитання за темою лекції; 
	робота у групах: відповісти на аналітичні запитання за темою лекції;

укласти 10 тестових закритих і 2 відкритих завдань за темою лекції. Індивідуальні завдання надіслати  на е-скриньку викладача.

25.03
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- конспект і список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи
е-mail: ndemch@ukr.net
18.03.2020

	Основні принципи відбору творів друку у для посібників НБ.

Ретроспективна, поточна, перспективна національна бібліографія: особливості відображення документих потоків.
«Репертуар» як універсальне ретроспективне бібліографічне видання.
Особливості формування системи посібників національної бібліографії.
	Закон про обов'язковий примірник як основа національної бібліографії: специфіка формування законодавчої бази.




- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 


25.03.2020
Національна бібліографія XX ст.: тенденції розвитку


	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 

Законспектувати матеріал у формі тез, доповнивши конспект власними висновковими положеннями у загальному контексті дисципліни.
	Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів.
Виконати індивідуальні завдання, а саме: 
1. укласти аналітичні запитання за темою лекції;
2. робота у групах: відповісти на аналітичні запитання за темою лекції;
3. укласти 10 тестових закритих і 2 відкритих завдань за темою лекції. Індивідуальні завдання надіслати  на е-скриньку викладача.


- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- конспект і список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи

1.04.2020

	Поточна національна бібліографія як фундамент міжнародної бібліографічної співпраці

Особливості проекту UNISIST  Universal System for information science and technology
Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD – International Standard Bibliographical Description): особливості бібліографування документів.
Програма CIP – Cataloguing in Publication: сфера застосування.
Міжнародні форуми й конференції XX ст. з питань національної бібліографії.
	Ініціативи ІФЛА і ЮНЕСКО у царині національної бібліографії.



- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 


1.04.2020
Національна бібліографія в країнах Західної Європи (Великобританія) й США: періодизація, представники, суспільно-історичний контекст, рівень автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.




- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- конспект і список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи


Викладач  _____________ доц.     Демчук Н.Р.                                                                                   Завідувач кафедри    ____________ доц. Демчук Н.Р.


