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Dalyko anotacija
Bibliografijos paveldas ir jo reikšmė. Bibliografijos atsiradimo sąlygos ir prielaidos, būklė
ir vaidmuo senovės pasaulyje. Pasaulinės bibliografijos periodizavimas kaip mokslinė problema
(pinakografinis, poligrafinis, elektroninis periodai). Ankstyvasis (pinakografinis arba rankraštinis)
bibliografijos raidos laikotarpis. Bibliografija antikos laikotarpiu. Bibliografija viduramžiais.
Bibliografinės informacijos išteklių rūšinė įvairovė. Lietuvių bibliografijos užuomazgos.
Poligrafinis bibliografijos raidos laikotarpis. Naujų praktinės bibliografinės veiklos rūšių
atsiradimas. Knygų prekybos, šakiniai ir kiti bibliografinės informacijos ištekliai. Renesanso
epochos bibliografija – Gesnerio „Visuotinė biblioteka“. Retrospektyvinės nacionalinės
bibliografijos atsiradimas ir tolesnė raida. Bibliofilų bibliografinės informacijos ištekliai.
Bibliografijos mokslo atsiradimas Vakarų Europoje XVIII a. antroje pusėje, Lietuvoje XIX
a. pradžioje ir tolimesnė jo plėtra iki amžiaus pabaigos. Einamosios nacionalinės bibliografijos
atsiradimas XIX a. pradžioje ir jos tolesnė plėtra įvairiose šalyse. Bibliografijos dalinės
institucionalizacijos reiškiniai. Bibliografijos draugijų atsiradimas XIX a. Tarptautinės
bibliografijos ir tarptautinio bibliografinio bendradarbiavimo atsiradimas. Tarptautinio
bibliografijos instituto įsteigimas ir jo veikla, reikšmė tolesnei bibliografijos plėtrai. Bibliografijos
raidos tendencijos Vakarų šalyse XX a. iki II-ojo pasaulinio karo. Bibliografijos mokslo būklė.
Tarptautinių organizacijų atsiradimas, jų reikšmė bibliografijos raidai.
Lietuvių bibliografijos raida įvairias istoriniais periodais. Lietuvių bibliografija 1862–1917
m. Raidos sąlygos. Repertuarinės, rekomendacinės (populiariosios), šakinės, šaltiniotyros ir
kraštotyros, personalinės bibliografinės informacijos ištekliai. Bibliografijos mokslinė mintis.
Lietuvių bibliografija tarpukario laikotarpiu. Retrospektyvinė bibliografinė apskaita.
Einamosios valstybinės bibliografinės apskaitos organizavimas. Specialiosios praktinės
bibliografinės veiklos rūšys, raidos ypatumai. Lietuvos dalyvavimas rengiant tarptautinius
bibliografinės informacijos išteklius. Bibliografijos mokslo ir disciplinos raida. Lietuvių
bibliografija sovietmečiu. Bibliografijos organizacinės struktūros formavimasis. Bibliografinės
veiklos koordinavimas. Bibliografinės apskaitos centrai. Valstybinės bibliografinės apskaitos raida.
Bibliografinės informacijos išteklių sistema. Bibliotekų bibliografinės veiklos organizavimas.
Mokslo pagalbinės bibliografinės veiklos būklė. Rekomendacinė (patariamoji) bibliografinė veikla.
Skaitytojų bibliografinės kultūros ugdymo sistema. Bibliografų rengimo sistema. Lietuvių išeivijos
bibliografija.
Tarptautinių organizacijų vaidmens, tarptautinio bibliografinio bendradarbiavimo masto ir
reikšmės išaugimas. Naujos bibliografinės veiklos ir bibliografinės informacijos išteklių rengimo
tendencijos.
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