
ПРАГРАМА 
двухдзённага абласнога семінара  

«Бібліятэка ў арганізацыі вольнага часу насельніцтва:  
традыцыйныя і інавацыйныя формы абслугоўвання чытачоў» 

(для загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі гарадскіх і раённых бібліятэк) 
 

Прымаюць удзел: галоўны спецыяліст упраўлення культуры аблвыканкама 
Мартынава Г. У.,  

 дырэктар ДУ «Віцебскія абласныя курсы павышэння кваліфікацыі 
работнікаў культуры» Сабірава А. А.,  

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

 загадчыкі аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі раённых і гарадскіх 
бібліятэк,  

 супрацоўнікі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна». 

Дата правядзення: 21–22 кастрычніка 2009 г. 

Месца правядзення: Докшыцкая раённая бібліятэка,                                                                  
г. Докшыцы, вул. Гогаля, д. 13 

Пачатак работы:   21 кастрычніка ў 11.00 

I дзень 
21 кастрычніка 2009 г. 

11.00 – 11.15 Адкрыццё семінара 

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

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

 Сабірава А. А.– дырэктар ДУ «Віцебскія абласныя курсы 
павышэння кваліфікацыі работнікаў культуры» 

11.15 – 11.30 Стан і перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця Докшыччыны.  

 Намеснік старшыні Докшыцкага райвыканкама. 

11.30 – 11.45 Культура Докшыцкага раёна: стан і развіццё. 

 Журомская І.  М. – начальнік аддзела культуры Докшыцкага 
райвыканкама. 

11.45 – 12.00 Знаёмства з ЦБС: прэзентацыя. 

 Цыбульская Г.  В.  – дырэктар Докшыцкай сеткі бібліятэк. 

12.00 – 12.40 Бібліятэка сёння: пошук уласнага аблічча. 

 Закалінская А. С. – загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі 
Докшыцкай раённай бібліятэкі. 



12.40 – 13.15 Сучасны стан бібліятэчнай справы ў Віцебскай вобласці. 

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

13.15 – 14.00 Публічныя цэнтры прававой інфармацыі – гаранты забеспячэння 
свабоднага доступу грамадзян да прававой інфармацыі. 

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

14.00 – 15.00 Абед 

15.00 – 15.30 «Мілыя куточкі роднага краю» – віртуальнае падарожжа па 
Докшыцкаму краю. 

 Хілько В.Д.  – бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі 
Докшыцкай раённай бібліятэкі. 

15.30 – 16.00 «Пачалася тут мая радзіма» - краязнаўчая імпрэза. 

 Аддзел абслугоўвання і інфармацыі Докшыцкай раённай бібліятэкі. 

16.00 – 17.00 Інавацыйны падыход да работы з чытачамі. 

 Нявейкава В.М. – галоўны бібліятэкараддзела бібліятэказнаўства 
і навуковых даследаванняў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 
У. І. Леніна». 

 Інавацыі ў дзейнасці Аршанскай, Лепельскай, Пастаўскай раённых і 
Віцебскай гарадской сетак бібліятэк (з вопыту работы). 

17.00 – 18.00 «Пра ўсялякія справы Докшыцкай дзяржавы» – бібліятэчнае рэвю. 

II дзень 
22 кастрычніка 2009 г. 

08.00 – 08.30 Снеданне. 

08.30 – 11.30 «Сустракаць гасцей заўсёды рады».  
Наведванне Параф'янаўскай і Таргуноўскай сельскіх бібліятэк 
Докшыцкай сеткі. 

11.30 – 12.00 Падвядзенне вынікаў семінара. 

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

 
 
 


