
ПРАГРАМА 
абласнога семінара на тэму «Бібліятэчная справа ў вобласці:  

вынікі, праблемы, перспектывы развіцця»  
(для дырэктараў раённых і гарадскіх сетак публічных бібліятэк вобласці) 

 
 

Месца правядзення: г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8-а 

Дата правядзення: 15 красавіка 2009 

Пачатак работы: 15 красавіка ў 10.00 

Удзельнікі семінара: спецыялісты ўпраўлення культуры, абласной бібліятэкі, 
дырэктары ЦБС раёнаў і гарадоў Віцебскай вобласці, 
запрошаныя спецыялісты. 

10.00 – 11.00 Вынікі работы бібліятэк вобласці ў 2008 годзе. Праблемы і 
перспектывы развіцця бібліятэчнай справы ў Віцебскай 
вобласці. 

 Сёмкін А. І. – дырэктар ДУ «Віцебская абласная 
бібліятэка імя У. І. Леніна» 

11.00 – 11.20 Платныя паслугі ў бібліятэках вобласці. 

 Лаптановіч С. М. – галоўны эканаміст упраўлення 
культуры Віцебскага аблвыканкама. 

11.20 – 12.00 Публічныя цэнтры прававой інфармацыі – гаранты 
забеспячэння свабоднага доступу грамадзян да прававой 
інфармацыі. 

 Дорагава Л. М. – дырэктар рэгіянальнага цэнтра 
прававой інфармацыі. 

12.00 – 12.45 «Добывшим свободу поклонимся низко». Лекцыя. 

 Верамей Т. А. – намеснік дырэктара Віцебскага 
вучэбнага цэнтра прафсаюзаў. 

 «Памяць сэрца». Выстава-прагляд метадычных і сцэнарных 
матэрыялаў, прысвечаных 65-годдзю вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

12.45 – 13.15 Перапынак 

13.15 – 13.35 «Мой родны край – жыцця крыніца». Метадычныя парады да 
Года роднай зямлі. 

 Пугачова Н. А. – вядучы бібліятэкар сектара 
краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ДУ «Віцебская 
абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 

13.35 – 14.00 Работа па абслугоўванні інвалідаў па зроку ў бібліятэках 
Аршанскай гарадской сеткі бібліятэк: з вопыту работы. 



 Шаўрова А. І. – бібліятэкар гарадской бібліятэкі-філіяла 
№12 

14.00 – 14.30 Фінансавая дзейнасць бібліятэк. 

 Астрага Я. А.  – галоўны эканаміст фінансавага 
ўпраўлення Віцебскага аблвыканкама 

14.30 – 15.00 АБІС «ALIS»: ключавыя моманты. Кансультацыя. 

 Грыдзюшка Н. В. –  вядучы бібліёграф, спецыяліст па 
АБІС аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў ДУ 
«Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 

15.00 – 15.30 Аб выніках рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак 
нацыянальнай культуры», абласнога конкурсу «Інавацыі ў 
рабоце бібліятэк», агляду-конкурсу на лепшую пастаноўку 
работы ўстаноў культуры аграгарадкоў. 

 Мартынава Г. У.  –  галоўны спецыяліст упраўлення 
культуры Віцебскага аблвыканкама. 

15.30 – 15.45 Падвядзенне вынікаў семінара. 
 
 
   
    
 
  
    
 
  


