
ПРАГРАМА 
АБЛАСНЫХ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ МАЛАДЫХ БІБЛІЯТЭКАРАЎ 

«ПОШУКАВАЯ І ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭК» 
       
 
Месца правядзення: ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна», агульная              
чытальная зала (2-гі паверх) 
   
Час правядзення: 29 кастрычніка 2014 г., 09.00– 7.00 

 
 
 

РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ ЧЫТАННЯЎ 
09.00–10.00 

 
РАБОТА ВЫСТАВЫ  

«ПОШУКАВАЯ І ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБШЧЫНЫ» 
09.00–17.00 

 
АДКРЫЦЦЁ ЧЫТАННЯЎ 

10.00–10.30 

 

 

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка 

імя У.І.Леніна» 

 

ПАДГУРСКІ Пётр Мікалаевіч, начальнік аддзела культуры Галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага 

аблвыканкама 

 

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і 

выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі 

 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і 

выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі 

 

КАМЕНДАНТАВА Вольга Макараўна, намеснік дырэктара па бібліятэчнай 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яскевіч Кацярына Дзмітрыеўна, 
вядучы бібліѐграф аддзела 
краязнаўчай літаратуры і 
бібліяграфіі ДУ «Віцебская 
абласная бібліятэка імя У.І.Леніна» 
 

 «Дарогамі вызвалення Віцебшчыны»: з 
вопыту работы Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У.І.Леніна па стварэнні 
краязнаўчай базы даных 

Анегдзіна Марына Віктараўна, 
загадчык аддзела камплектавання 
фонду і апрацоўкі дакументаў ДУ 
«Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І.Леніна» 
 

 Региональный электронный проект 
«Афганистан. Без права на забвение»: 
формирование и использование 

Кастунова Надзея Іванаўна, 
вядучы бібліятэкар бібліятэкі 
Віцебскага дзяржаўнага ордэна 
Дружбы народаў медыцынскага 
ўніверсітэта  
 

 Электронная коллекция «Витебщина: 
документальное наследие» как источник 
информации по истории города Витебска в 
годы Первой мировой войны    
 

Гарлачова Алена Мікалаеўна, 
бібліѐграф першай катэгорыі 
сектара замежнай літаратуры ДУ 
«Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І.Леніна» 
 

 «Книги для России»: коллекция изданий с 
экслибрисами в фонде Витебской 
областной библиотеки имени В.И.Ленина 

Любчанка Вольга Анатольеўна, 
старшы выкладчык кафедры 
гісторыі Беларусі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М.Машэрава 
 

 Интегрирование информационных 

ресурсов библиотеки в информационно-

образовательную среду университета 

Шыман Вольга Уладзіміраўна, 
бібліятэкар другой катэгорыі 

Навуковай бібліятэкі Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя П.М.Машэрава 

 

 Обеспечение сохранности и популяризация 

книжных памятников: из опыта работы 

Научной библиотеки УО «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова» 

Пашкевіч Наталля Пятроўна, 
бібліятэкар другой катэгорыі 
бібліятэкі Віцебскага дзяржаўнага 
ордэна Дружбы народаў 
медыцынскага ўніверсітэта 

 Базы данных трудов сотрудников высших 

учебных заведений и публикаций по их 

истории как составная часть краеведческих 

ресурсов региона и основа создания 

библиографической продукции 

 

КАВА-ПАЎЗА 

12.30–13.00 

 

Калужонак Надзея Уладзіміраўна, 
галоўны бібліѐграф інфармацыйна-

бібліяграфічнага аддзела Полацкай 

цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі імя Ф.Скарыны 

 Информационные ресурсы по 

краеведению как результат поисково-

исследовательской деятельности: из 

опыта работы Полоцкой районной сети 

публичных библиотек 



Кажэрава Аксана Сяргееўна, 
бібліѐграф першай катэгорыі 

Лѐзненскай раѐннай сеткі публічных 

бібліятэк 

 

 Краеведческие ресурсы ГУК 

«Лиозненская ЦБС»: из опыта создания и 

предоставления 

Дударава Надзея Аляксандраўна, 
загадчык аддзела бібліятэчнага 

маркетынгу Дубровенскай 

цэнтральнай раѐннай бібліятэкі 

 

 

 

 

Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк 

Дубровенскага раѐна 

Мазго Алена Віктараўна, намеснік 

дырэктара Лепельскай раѐннай сеткі 

бібліятэк 

 

 Специфика поисковой деятельности 

библиотек-музеев Лепельской сети 

публичных библиотек 

Капойка Аксана Аляксандраўна, 
метадыст аддзела бібліятэчнага 

маркетынгу Бешанковіцкай раѐннай 

сеткі публічных бібліятэк 

 

 Вопыт Бешанковіцкай цэнтральнай 

раѐннай бібліятэкі па складанні летапісу 

бібліятэк сістэмы 

Догіль Кацярына Віктараўна, 
метадыст першай катэгорыі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу 

Сенненскай цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі 

 

 Исследовательская и поисковая 

краеведческая деятельность Сенненской 

центральной районной библиотеки, 

представленная в издательской продукции 

Маслякова Ганна Васільеўна, 
бібліятэкар Друйскай сельскай 

бібліятэкі Браслаўскай раѐннай сеткі 

публічных бібліятэк 

 

 Друйскі Барысаў камень: з гісторыі 

адкрыцця і даследавання 

Іванова Вольга Аляксандраўна, 
намеснік дырэктара Гарадоцкай 

раѐннай сеткі публічных бібліятэк, 

Тутава Галіна Іванаўна,  
метадыст першай катэгорыі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу 

Гарадоцкай раѐннай сеткі публічных 

бібліятэк 

 

 Пошукава-даследчая дзейнасць 

Халамерскай сельскай бібліятэкі 

Карновіч Марыя Аляксандраўна, 
бібліятэкар другой катэгорыі 

Курынскай сельскай бібліятэкі 

Віцебскай раѐннай сеткі публічных 

бібліятэк 

 

 Пошукавая дзейнасць як крыніца 

фарміравання новых краязнаўчых 

рэсурсаў Курынскай сельскай бібліятэкі 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ ПРАЦЫ АБЛАСНЫХ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ 

МАЛАДЫХ БІБЛІЯТЭКАРАЎ 

16.00–17.00 


