
ПРАГРАМА 
двухдзённага абласнога семінара  

«Метадыст і яго роля ва ўдасканаленні бібліятэчнай справы ў ЦБС» 
(для загадчыкаў аддзелаў бібліятэчнага маркетынгу гарадскіх і раённых бібліятэк) 

 

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

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

 загадчыкі аддзелаў бібліятэчнага маркетынгу раённых і гарадскіх 
бібліятэк, супрацоўнікі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка                      
імя У. І. Леніна». 

Дата правядзення:   28–29 верасня 2010 г. 

Месца правядзення: 28 верасня 2010 г. 
Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка                                                 
г. Паставы, вул. Савецкая, д. 9 

 29 верасня 2010 г.                                                                                        
Глыбоцкая цэнтральная раённая бібліятэка сямейнага чытання,              
г. Глыбокае, пер. Энгельса, д.41а 

Пачатак работы: 28 верасня ў 11.00 

I дзень 
28 верасня 2010 г. 

11.00 – 11.15 Адкрыццё семінара. 

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

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

11.15 – 11.30 Дасягненні і цяжкасці развіцця ўстаноў культуры Пастаўшчыны. 

 Булавінцава Н. М.  – начальнік аддзела культуры Пастаўскага 
райвыканкама 

11.30 – 11.45 Асноўныя задачы і прыярытэтныя накірункі дзейнасці Пастаўскай 
сеткі публічных бібліятэк. 

 Касцень Л. Г. - дырэктар Пастаўскай сеткі бібліятэк 

11.45 – 12.00 Маркетынгавая дзейнасць як умова пашырэння магчымасцей 
бібліятэкі. 

 Бандарэнка І. Р. - загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу 
Пастаўскай сеткі публічных бібліятэк 

12.45 – 13.00 Кіраўніцкае кансультаванне як напрамак дзейнасці метадычных служб 
бібліятэк. 



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

13.00 – 14.00 Абед 

14.00 – 16.00 Паспяховае метадычнае кіраўніцтва – паспяховая бібліятэчная 
дзейнасць: наведванне бібліятэк аграгарадкоў Пастаўскага раёна 
(Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэкі, Варапаеўскай бібліятэкі-
музея дзіцячай творчасці, Парыжскай сельскай бібліятэкі, 
Юнькаўскай сельскай бібліятэкі).   

16.00 – 17.00 Экскурсія па Мосарскаму культурна-дэндралагічнаму комплексу. 

17.00 – 18.00 Вячэра 

II дзень 
22 кастрычніка 2009 г. 

09.00 – 09.15    Функцыянаванне і развіццё культурнай палітыкі ў Глыбоцкім раёне. 

 Муравей Р. З.  – начальнік аддзела культуры Глыбоцкага 
райвыканкама 

09.15 – 09.45 Знаёмства з Глыбоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкай сямейнага 
чытання. 

 Спасібёнак В. Ц. – дырэктар Глыбоцкай сеткі бібліятэк    

09.45 – 10.15    Метадычнае суправаджэнне дзейнасці публічных бібліятэк 
Глыбоцкага раёна. 

 Татарчук А. М. – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу 
Глыбоцкай сеткі публічных бібліятэк 

10.15 – 10.30 Сацыялагічныя апытанні бібліятэкараў як інструмент удасканалення 
навукова-метадычнай дзейнасці бібліятэк. 

 Пугачова Н. А. – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства 
і навуковых даследаванняў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка      
імя У. І.  Леніна» 

10.30 – 11.00 Круглы стол «Развіццё метадычнай службы бібліятэк у сучасных 
умовах» 

11.00 – 11.30 Падвядзенне вынікаў семінара. 

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

11.30 – 12.00 Кава-паўза 

12.00 – 13.00 Наведванне Глыбоцкага гісторыка-краязнаўчага музея.  
 


