
ЗВОДНЫ ПЛАН НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ РАБОТЫ  

ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ НА 2017 ГОД 

 
 

№ 

п/п 

Назва Выканаўца Тэрміны 

выкананння 

 

1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЕЙНАСЦЬ 

 

 

Сацыялагічныя, маркетынгавыя даследаванні 

 

1.  Рэспубліканскае сацыялагічнае даследванне “Экалагічнае 

выхаванне падлеткаў ва ўмовах дзіцячых бібліятэк Беларусі” 

ЦБС вобласці I кв. 

2.  Сацыялагічнае апытанне “Ваш любімы жанр у літаратуры?” (на 

афіцыйным сайце ЦБС) 

Аршанская ЦБС На працягу года 

3.  Сацыялагічнае апытанне “Современный библиотекарь глазами 

читателя” 

–//– –//– 

4.  Анкетаванне “Библиотека. Какой ей быть?” Лѐзненская ЦБС –//– 

5.  Апытанне жыхароў горада на веданне гісторыі і славутасцяў 

Наваполацка  

ЦБС г. Наваполацка –//– 

 

6.  Сацыялагічнае апытанне “Чтение в моей жизни” Докшыцкая ЦБС –//– 

7.  Сацыялагічнае даследванне “Роля кнігі і бібліятэкі ў жыцці дзяцей і 

падлеткаў” 

–//– –//– 

8.  Сацыялагічнае даследванне “Роля кнігі і бібліятэкі ў духоўна-

маральным выхаванні дзяцей” 

Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

 

9.  Вывучэнне якасці абслугоўвання чытачоў у бібліятэках 

аграгарадкоў 

Міѐрская ЦБС Студзень–ліпень 

10.  Анкетаванне “Топ 10 любімых беларускіх кніг” ЦБС г. Наваполацка Люты–кастрычнік 

11.  Рэйтынг-апытанне “Лепшы твор 2016 года”               Глыбоцкая ЦБС Люты   



12.  Апытанне “Прачытаў і вам прапаную!” (да Сусветнага дня 

пісьменніка) 

ЦБС г. Наваполацка Сакавік 

 

13.  Сацыялагічнае даследаванне “Беларуская кніга і прыярытэты 

чытача” 

Лепельская ЦБС Красавік 

 

14.  Акцыя-апытанне “Чтение – учение или увлечение?” Глыбоцкая ЦБС –//– 

15.  Сацыялагічнае апытанне “Какие книги читает библиотекарь на 

досуге?”   

Лепельская ЦБС Верасень 

 

2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

 

Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы 

 

16.  Вядзенне інтэграванага банка даных устаноў культуры (ІБД)   

 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна, 

ЦБС вобласці 

Штоквартальна 

17.  Даведкі і аналітычная інфармацыя па выкананні дзяржаўных і 

рэгіянальных праграм 

 

–//– –//– 

18.  Справаздачы аб рабоце бібліятэк Віцебскай вобласці (тлумачалныя 

запіскі, статыстычны аналіз)  

–//– I кв. 

19.  500 год беларускага кнігадрукавання. Зводны план работы 

публічных бібліятэк Віцебскай вобласці 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна 

–//– 

20.  Зводны план навукова-метадычнай работы публічных бібліятэк 

Віцебскай вобласці на 2017 год 

–//– –//– 

21.  Аналітычны агляд дзейнасці публічных бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў 2016 годзе. Статыстычныя табліцы 

–//– II кв. 

22.  Аналітычны агляд дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай вобласці 

ў 2016 годзе. Статыстычныя табліцы 

–//– –//– 

23.  Зводны план мерапрыемстваў праграмы летняга чытання ў Аршанская ЦБС –//– 



бібліятэках сістэмы 

24.  Аналіз гадавых справаздач бібліятэк сістэмы, прыярытэтных 

напрамкаў дзеяння 

ЦБС вобласці Студзень 

 

25.  Планы работы бібліятэк Віцебскай вобласці на 2017 год  ЦБС вобласці IV кв. 

 

3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА.  

ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ 

 

 

3.1. Павышэнне кваліфікацыі 

 

 

Навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы 

 

26.  Абласны семінар “Сучасная бібліятэка – сучаснаму карыстальніку: 

бібліятэкі вобласці ў Год культуры” (для дырэктараў раѐнных і 

гарадскіх сетак публічных бібліятэк). Круглы стол “Практыка 

эфектыўнай дзейнасці ЦБС” 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна, 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

I кв. 

 

27.  Абласны семінар “Мадэляванне бібліятэчнага абслугоўвання ў 

дзіцячых бібліятэках: дыяпазон метадаў, ідэй і практыкі” (для 

загадчыкаў дзіцячых бібліятэк Віцебскай вобласці) 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна, 

Міѐрская ЦБС 

Чэрвень 

 

28.  Круглы стол “Бібліятэкі і музеі ў кантэксце культурнага дыялога” Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна 

Май 

29.  Вебінар “Рэдкія выданні і кніжныя калекцыі ў фондах публічных 

бібліятэк Прыдзвінскага краю” (да 500-годздзя беларускага 

кнігадрукавання) 

–//– 

 

Верасень–

кастрычнік 

 

30.  Круглы стол “Увага: цікавы і карысны прафесійны вопыт!”  Лѐзненская ЦБС I кв. 

31.  Семінар “Бібліятэка і чытач у XXI стагоддзі. Новыя формы 

адносін” 

ЦБС Расонскага раѐна –//– 



32.  Семінар “Библиотека – центр информационного досуга” Ушацкая ЦБС –//– 

33.  Семінар “Работа з «цяжкімі» падлеткамі ў бібліятэках сістэмы” Аршанская ЦБС II кв. 

34.  Семінар-практыкум “Інфармацыйная культура спецыяліста” Бешанковіцкая ЦБС –//– 

35.  Семінар “Сучасная бібліятэка і сучасны бібліятэкар: стыль, імідж, 

рэклама”  

Лѐзненская ЦБС –//– 

36.  Семінар “Зберагчы традыцыі. Шукаць новае” ЦБС Расонскага раѐна –//– 

37.  Семінар “Роль краеведческой работы библиотек в продвижении 

села как исторического, культурного и туристического центра”  

Аршанская ЦБС III кв. 

 

38.  Семінар “Профессиональное чтение и профессиональная 

компетентность библиотекаря” 

–//– –//– 

39.  Семінар “Бібліятэка і моладзь: у пошуку новых ідэй” Бешанковіцкая ЦБС –//– 

40.  Семінар “Дзіцячае чытанне: новыя ідэі і падыходы” Лѐзненская ЦБС –//– 

41.  Семінар “Песняры Беларусі сінявокай: работа бібліятэк па 

папулярызацыі беларускай літаратуры” 

Чашніцкая ЦБС –//– 

42.  Семінар “Арганізацыя вольнага часу дзяцей і падлеткаў у 

канікулярны час” 

Шумілінская ЦБС –//– 

43.  Семінар “Бібліятэка – тэрыторыя здаровага ладу жыцця” Бешанковіцкая ЦБС IV кв. 

44.  Семінар-кансультацыя “Калектыўнае і індывідуальнае 

інфармаванне карыстальнікаў” 

ЦБС Расонскага раѐна –//– 

45.  Семінар “К духовности – через книгу” Ушацкая ЦБС –//– 

46.  Круглы стол “Біблятэкі – праваднікі культуры: вынікі Года 

культуры” 

ЦБС г. Наваполацка Студзень 

 

47.  Семінар “Система нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность библиотек”  

–//– –//– 

48.  Круглы стол “Практыка работы публічных бібліятэк Браслаўскага 

раѐна ў рамках Года культуры: формы работы, творчы вопыт” 

ЦБС Браслаўскага раѐна Люты 

 

49.  Семінар “Социальная эффективность деятельности публичной 

библиотеки: анализ и оценка” 

ЦБС г. Віцебска –//– 

 

50.  Круглы стол “Бібліятэкі Віцебскага раена: вынікі, праблемы, 

перспектывы”  

Віцебская РЦБС –//– 

 



51.  Выніковая нарада-семінар “Публічныя бібліятэкі Гарадоцкага 

раѐна ў рамках Года культуры: традыцыі, інавацыі, творчы пошук.  

Бібліятэка – 2017: арыенціры на будучае” 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

–//– 

52.  Семінар “Библиотека и читатель XXI в. Новый формат общения” Дубровенская ЦБС –//– 

53.  Семінар “Актуальныя аспекты бібліятэчнага абслугоўвання 

насельніцтва” 

Міѐрская ЦБС –//– 

 

54.  Семінар “Библиотечная выставка. Какой ей быть? ” Верхнядзвінская ЦБС Сакавік 

55.  Круглы стол “Игровые формы продвиження книга и чтения в 

практике детской библиотеки”  

ЦБС г. Віцебска –//– 

56.  Тэматычны семінар “Роля бібліятэкі  ў духоўна-маральным  

выхаванні асобы” 

Глыбоцкая ЦБС –//– 

57.  Семінар “Информационно-коммуникационные технологии: новые    

идеи и возможности использования их в работе библиотек” 

Лепельская ЦБС –//– 

58.  Семінар “Ад экалагічнай адукацыі – да экалагічнай культуры” Талачынская ЦБС –//– 

59.  Семінар “Клубы по интересам в публичных библиотеках: методика 

организации работы” 

ЦБС г. Віцебска Красавік 

 

60.  Семінар “Краязнаўства як адзін з важнейшых напрамкаў работы 

бібліятэкі”           

Дубровенская ЦБС –//– 

61.  Семінар “Беларуская  кніга  як падмурак фарміравання  духоўнасці 

асобы” 

Лепельская ЦБС –//– 

62.  Семінар “Бібліятэка як асветніцкі цэнтр: ідэі, практыка, праекты”  Міѐрская ЦБС –//– 

63.  Семінар “Беларуская казка, або Як чарадзейства дапамагае 

выхоўваць” 

Пастаўская ЦБС –//– 

64.  Семінар “Ад Полацка пачаўся свет” (да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання і 1155-годдзя горада Полацка)                  

Полацкая ЦБС –//– 

65.  Семінар “Адкрываем радзіму – пазнаѐм сябе. Бібліятэчнае 

краязнаўства сѐння” 

Сенненская ЦБС –//– 

66.  Семінар “Роля і месца бібліятэкі ў сучасным інфармацыйна-

камунікатыўным асяроддзі рэгіѐна” 

ЦБС Браслаўскага раѐна Май 

 

67.  Семінар “Современные тенденции в библиографической и Верхнядзвінская ЦБС –//– 



информационной деятельности библиотек” 

68.  Семінар “Сельская бібліятэка як фактар фарміравання сучаснай 

сацыякультурнай прасторы”  

Віцебская РЦБС –//– 

69.  Семінар “Культурна-асветніцкая дзейнасць публічнай бібліятэкі: 

ідэі, практыка, праекты” 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

–//– 

70.  Семінар-практыкум “Бібліятэка – тэрыторыя здаровага ладу 

жыцця” 

Чашніцкая ЦБС –//– 

71.  Семінар “Сельская бібліятэка – тэрыторыя чытання і дасуга” Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

72.  Семінар “Арганізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнага 

абслугоўвання насельніцтва”  

Глыбоцкая ЦБС Чэрвень 

 

73.  Семінар “Сельская бібліятэка як частка сацыяльнай структуры 

вѐскі і грамадскага жыцця мясцовасці” 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

Ліпень 

 

74.  Семінар “Клубныя фарміраванні як адна з форм правядзення 

вольнага часу карыстальнікаў у бібліятэцы” 

Талачынская ЦБС –//– 

75.  Семінар “Пачатак тут, у родным краі” (да 100-годдзя з дня 

нараджэння П. Панчанкі) 

Докшыцкая ЦБС Жнівень 

 

76.  Семінар “Да кніжных скарбаў дакраніся” (да 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання) 

Шаркаўшчынская ЦБС Верасень 

 

77.  Семінар-практыкум “Сучасныя мадэлі папулярызацыі літаратуры ў 

публічных бібліятэках: лепшыя традыцыі і інавацыйныя 

падыходы” 

ЦБС Браслаўскага раѐна Кастрычнік 

 

78.  Семінар “Годовой план – панорама библиотечной жизни” Верхнядзвінская ЦБС –//– 

79.  Семінар “Бібліятэка: новыя арыенціры дзейнасці”  Віцебская РЦБС –//– 

80.  Семінар“Бібліятэчнае краязнаўства  як фактар павышэння 

культурнага патэнцыяла рэгіѐна і развіцця турыстычнай прасторы” 

Лепельская ЦБС –//–  

81.  Семінар “Современная библиотека и современный библиотекарь: 

стиль, имидж, реклама” 

ЦБС г. Наваполацка –//– 

82.  Семінар “Совместная работа учреждений культуры по организации Пастаўская ЦБС –//– 



мероприятий в сельской местности” 

83.  Семінар “Піярдзейнасць бібліятэкі: сучасныя формы і актуальныя 

напрамкі”     

Полацкая ЦБС –//– 

84.  Семінар “Вольны час у бібліятэцы: арганізацыя, рэклама і 

правядзенне мерапрыемстваў”  

Сенненская ЦБС –//– 

85.  Семінар “Чытанне, кніга, бібліятэка як аснова жыццѐвай стратэгіі 

падрастаючага пакалення”  

Талачынская ЦБС Кастрычнік 

 

86.  Семінар “Работа з беларускай кнігай – прыярытэтны накірунак у 

дзейнасці бібліятэк”  

Докшыцкая ЦБС Лістапад 

 

87.  Семінар “Клубы па інтарэсах: ад  ідэі да рэалізацыі”   Міѐрская ЦБС –//– 

88.  Семінар “Бібліятэка – новыя арыенціры дзейнасці”  Сенненская ЦБС –//– 

 

Дзейнасць школ маладых спецыялістаў, творчых лабараторый і інш. 

 

89.  Школа маладога бібліятэкара Аршанская ЦБС На працягу года 

90.  Школы пачынаючага бібліятэкара Бешанковіцкая ЦБС –//– 

91.  Клуб бібліятэкараў “Сустрэча” –//– –//– 

92.  Школа прафесійнага росту “Перспектыва” ЦБС Браслаўскага раѐна –//– 

93.  Творча-інавацыйны праект “Пашыраем прафесійныя гарызонты” –//– –//– 

94.  Школа маладога бібліятэкара Верхнядзвінская ЦБС –//– 

95.  Школа кампьютарнай граматнасці “КомпАс” ЦБС г. Віцебска –//– 

96.  Школы прафесійнага майстэрства “Майстар-клас”  Докшыцкая ЦБС –//– 

97.  Бібліятэчны ліцэй для пачынаючых бібліятэкараў “Азбука 

прафесійнага майстэрства” 

Лепельская ЦБС –//– 

98.  Прафесійны клуб “ДЗІВА” –//– –//– 

99.  Школа прафесійнага майстэрства “Вектар поспеху” Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

100.  Прафесійная пляцоўка “Маркетинг в библиотеке (платные услуги, 

публичные мероприятия, рекламно-информационная продукция, 

пресс-релизы)”                                         

ЦБС г. Наваполацка –//– 

101.  Бібліятэчныя візіты “Вучымся ў калег” (г. Рудня, Смаленская Лѐзненская ЦБС III–IV кв. 



вобласць, Расія)   

102.  Творчая лабараторыя “Культура профессиональных отношений” ЦБС г. Віцебска –//– 

 

3.2. Конкурсы 

 

103.  Абласны тур рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры” 

Абласны тур рэспубліканскага конкурсу “Библиотека – центр 

духовно-нравственного просвещения и воспитания” 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна 

I кв. 

 

104.  Абласная выстава-агляд самаробнай кнігі, прымеркаваная да Дня 

беларускага пісьменства (Полацк) 

–//– Верасень 

 

105.  Раѐнны конкурс “Бібліятэка са знакам якасці” ЦБС Браслаўскага раѐна На працягу года 

106.  Раѐнны конкурс “Бібліятэка года – 2017” Верхнядзвінская ЦБС –//– 

107.  Гарадскі агляд-конкурс інавацыйных бібліятэчных праектаў ЦБС г. Віцебска –//– 

108.  Раѐнны конкурс “Гісторыя населеных пунктаў у беларускім 

алфавіце” (па распрацоўцы  макета банэра па гісторыі населеных 

пунктаў) 

Віцебская РЦБС –//– 

109.  Раѐнны конкурс “Бібліятэка года – 2017” 

 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

–//– 

110.  Раѐнны конкурс “Песнярам роднай зямлі прысвячаецца” (да 135-

годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа) 

Глыбоцкая ЦБС –//– 

111.  Раѐнны конкурс відэаролікаў “Вяртанне праз стагоддзі” (да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

112.  Конкурс на напісанне лепшага летапісу-хронікі населенага пункта Дубровенская ЦБС –//– 

113.  Конкурс прафесійнага майстэрства “Па знаѐмых сцежках я ў вѐску 

родную іду” (на стварэнне лепшай электроннай прэзентацыі) 

Лепельская ЦБС –//– 

114.  Конкурс на стварэнне лепшага дайджэсту сярод сельскіх бібліятэк 

(да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання) 

Лѐзненская ЦБС –//– 

115.  Раѐнны конкурс прафесійнага майстэрства “Бібліятэкар года – Лѐзненская ЦБС, –//– 



2017”  Міѐрская ЦБС, 

Ушацкая ЦБС 

116.  Конкурс на стварэнне лепшай электроннай выставы, прысвечанай 

беларускім пісьменнікам-юбілярам 2017 года 

ЦБС г. Наваполацка –//– 

117.  Раѐнны конкурс прафесійнага майстэрства “Мой родны край” 

(распрацоўка турыстычных маршрутаў зоны абслугоўвання) 

Пастаўская ЦБС –//– 

118.  Раѐнны конкурс “Лепшая электронная прэзентацыя” (да 500-годдзя 

кнігадрукавання) 

Полацкая ЦБС –//– 

119.  Раѐнны конкурс “Лучшее портфолио библиотеки” –//– –//– 

120.  Конкурс “Прывабіць! Здзівіць! Утрымаць!”  Талачынская ЦБС –//– 

121.  Раѐнны конкурс відэаролікаў “Вуснамі Купалы і Коласа загаварыла 

Беларусь” (да 135-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа) 

Чашніцкая ЦБС –//– 

122.  Раѐнны конкурс “Мы сэрцам славім родны край” (на распрацоўку 

лепшага сцэнарнага матэрыялу па творчасці пісьменнікаў-

землякоў) 

Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

123.  Конкурс “Я па жыцці іду паэтам” (на лепшае выкананне вершаў 

паэта-земляка Э. Зубрыцкага) 

Верхнядзвінская ЦБС І кв. 

 

124.  Раѐнны конкурс “Кніга як АРТ-аб’ект” (па стварэнні макета 

мастацкага вобраза кнігі) 

Віцебская РЦБС –//– 

125.  Раѐнны конкурс “Спадчына Я.Купалы і Я.Коласа ў прасторы 

бібліятэкі” (да 135-годдзя з дня нараджэння беларускіх 

пісьменнікаў)  

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

–//– 

126.  Раѐнны агляд-конкурс “Нам засталася спадчына” (арганізацыя 

работы па папулярызацыі творчасці Я. Купалы і Я. Коласа) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

127.  Конкурс прафесійнага майстэрства па намінацыях: “Кіраўнік 

года”,“Бібліятэка года”, “Сцэнарый года”, “Падзея года”, “Лепшы 

бібліятэкар” 

ЦБС г. Наваполацка –//– 

 

 

128.  Конкурс “Ад родных вытокаў” (на стварэнне лепшага краязнаўчага 

матэрыялу) 

Сенненская ЦБС I–III кв. 

 

129.  Раѐнны конкурс “Бібліятэкары Бешанковіцкага раѐна Бешанковіцкая ЦБС –//– 



рэкамендуюць…” (на ставарэнне лепшага рэкамендацыйнага 

дапаможніка для дзяцей) 

130.  Агляд-конкурс па правядзенні дабрачынай акцыі “Як сэрца наше 

адгукнецца” 

Шумілінская ЦБС Студзень–люты 

131.  Фотаконкурс “Семейный портрет в книжном интерьере” (да Дня 

сям’і)  

Сенненская ЦБС Май 

 

132.  Раѐнны конкурс “ПаКаласімся” (на лепшае чытанне вершаўда 135-

годдзя з дня нараджэння  Я. Купалы і Я. Коласа) 

Шаркаўшчынская ЦБС Лістапад 

 

3.3. Распрацоўка праграм, праектаў 

 

133.  Бібліятэчна-краязнаўчы праект “Летапіс Шаркаўшчынскага краю” Шаркаўшчынская ЦБС На працягу года 

134.  Мэтавая праграма “Лета з кнігай 2017” (па арганізацыі летняга 

адпачынку дзяцей і падлеткаў) 

Віцебская РЦБС І кв. 

 

135.  Праект “Бібліятэка і сям’я: час добрых зносін” Глыбоцкая ЦБС –//– 

136.  Мэтавая праграма “Свет дабрыні і надзеі” –//– –//– 

137.  Мэтавая праграма “Читать – это мудро, читать – это модно!” –//– –//– 

138.  Мэтавая праграма “Мая зямля – мае землякі”;ўзрост” –//– –//– 

139.  Мэтавая праграма “Усѐ пачынаецца з сям’і” –//– –//– 

140.  Мэтавая праграма “Школьныя канікулы ў сельскай бібліятэцы” 

(далучэнне дзяцей да кнігі і бібліятэкі) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

 

141.  Праект “Кніга ў культурнай прасторы  Лепельшчыны” (да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання) 

Лепельская ЦБС –//– 

142.  Праект “Святло знаѐмай зоркі” –//– –//– 

143.  Праект “Датуль завѐмся мы народам, пакуль шануем карані” –//– –//– 

144.  Праект “Театр+чтение = радостное общение”             –//– –//– 

145.  Праект “Читающая Лиозненщина” Лѐзненская ЦБС –//– 

146.  Праект “Гісторыя бібліятэкі ў фотаздымках” –//– –//– 

147.  Фотапраект “Я вырас тут, і край мне дораг” Шумілінская ЦБС –//–  

148.  Мэтавая праграма “Праз бібліятэку – да культурных ЦБС Браслаўскага раѐна II кв. 



каштоўнасцяў”  

149.  Праект “Твае Песняры, Беларусь!” (да 135-годдзя з дня нараджэння 

класікаў беларускай літаратуры Я. Купалы і Я. Коласа) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

 

150.  Праграма летніх чытанняў “Летний остров в океане книг” Лепельская ЦБС –//– 

151.  Праграма летняга чытання “Канікулы ў кніжнай краіне” Лѐзненская ЦБС –//– 

152.  Праект “Гісторыя беларускага кнігадрукавання: ад “Псалтыра” 

Ф. Скарыны да сучасных кніжных выстаў” 

–//– –//– 

153.  Эколага-краязнаўчы  праект “Экологическая мельница” 

 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

Студзень 

 

154.  Мэтавая праграма “Духоўнасць. Вера. Вечнасць” Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

155.  Мэтавая праграма “Ведаць беларускую кнігу, чытаць і захапляцца” –//– –//– 

156.  Праграма “Книжная планета под названием Лето” Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

Май 

157.  Праект “Пад зоркай беларускай кнігі” ЦБС Браслаўскага раѐна –//– 

 

4. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 

 

4.1. Друкаваныя выданні 

 

158.  Інфармацыйнае паведамленне “Культурнае жыццѐ Віцебскай 

вобласці” 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна 

На працягу года 

159.  Метадычныя рэкамендацыі “І вечным застанецца слова…” (да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання) 

–//– 

 

I кв. 

160.  Інфармацыйна-метадычнае выданне “Дарогі ведаў і духоўнасці” (да 

Дня беларускага пісьменства) 

–//– 

 

–//– 

 

161.  Інфармацыйна-аналітычны зборнік “Бібліятэчная прастора. 

Віцебскі рэгіѐн” 

–//– 

 

II кв. 

 



162.  Аналітычны агляд “Дзіцячыя бібліятэкі. 2016” –//– –//– 

163.  Серыя буклетаў “Бібліятэкі Аршанскай ЦБС прапануюць” Аршанская ЦБС На працягу года 

164.  Сцэнарныя матэрыялы “У рабочую папку бібліятэкара” ЦБС Браслаўскага раѐна –//– 

165.  Інфармацыйны бюлетэнь “Бібліятэчная мазаіка” ЦБС г. Віцебска –//– 

166.  Серыя метадычных дапаможнікаў “Методические подсказки”  ЦБС г. Наваполацка –//– 

167.  Інфармацыйнае выданне “Мастакі-юбіляры 2017 года” –//– –//– 

168.  Рэкламныя буклеты, памяткі, лістоўкі:  “Первым читателям 2017 

года”,“Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2017 года”, “Приходите! 

Читайте! Учитесь!”, “Добро пожаловать в библиотеку 

агрогородка”, “Сенно – город Читающий” 

Сенненская ЦБС –//– 

169.  Інфармацыйна-метадычны веснік “Бібліятэчнае жыццѐ 

Лепельшчыны: хроніка падзей”  

Лепельская ЦБС I, III кв.  

170.  Штогоднік-галерэя “События и люди 2016 года. Верхнедвинский 

край” 

Верхнядзвінская ЦБС –//– 

171.  Метадычныя рэкамендацыі “Сілай духоўнай узвысіла Полацк” Сенненская ЦБС –//– 

172.  Метадычныя рэкамендацыі “Адзначае кніга юбілей” Талачынская ЦБС –//– 

173.  Інфармацыйны зборнік “Гісторыя бібліятэк Глыбоцкага раѐна” Глыбоцкая ЦБС ІІІ кв. 

174.  Інфармацыйны зборнік “Дарогі ведаў і духоўнасці” (да 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання)  

–//– –//– 

175.  Сцэнарый інфармацыйнай гадзіны “Дар любові і надзеі” (да 70-

годдзя з дня нараджэння мастака В. Маркаўца) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

176.  Метадычныя рэкамендацыі “На світанку кнігадрукавання” (да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання) 

Талачынская ЦБС –//– 

177.  Метадычныя рэкамендацыі да 500-годдзя выдання “Псалтыра” 

Ф. Скарынам 

Ушацкая ЦБС –//– 

178.  Буклет “Книжная выставка – визитка библиотеки” Верхнядзвінская ЦБС IV кв. 

179.  Бібліяграфічны паказальнік “Нас знают, о нас пишут” –//– –//– 



180.  Інфармацыйны бюлетэнь “Кнігі-юбіляры 2018 года” Докшыцкая ЦБС –//– 

181.  Інфармацыйны веснік “Асноўныя паказчыкі дзейнасці бібліятэк 

Гарадоцкай сеткі публічных бібліятэк за 2016 год” 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

Студзень 

182.  Інфармацыйны зборнік “Вынікі работы бібліятэк Глыбоцкай ЦБС 

за 2016 год” 

Глыбоцкая ЦБС –//– 

183.  Інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь “Бібліятэкі Лепельская ЦБС. 

Вопыт. Праблемы. Пошук” 

Лепельская ЦБС –//–  

 

184.  Метадычныя рэкамендацыі “2017 год – Год навукі ў Рэспубліцы 

Беларусь” 

ЦБС г. Наваполацка –//– 

185.  Лістоўка-плакат “Пісьменнікі-юбіляры 2017 года” Чашніцкая РЦБС –//– 

186.  Храналагічны даведнік “Зямлі маѐй мінулы лѐс”: да 950-годдзя 

г. Оршы  

Аршанская ЦБС Люты 

187.  Буклет “Интересные факты о библиотеках” ЦБС Браслаўскага раѐна –//– 

188.  Інфармацыйны зборнік “Глыбачане-навукоўцы”  (да Года навукі) Глыбоцкая ЦБС –//– 

189.  Метадычныя рэкамендацыі “Шчодрае сэрца паэта” (да 100-годдзя з 

дня нараджэння П. Панчанкі) 

Докшыцкая ЦБС –//– 

190.  Метадычныя рэкамендацыі “Майстар лірычнай прозы” (да 100-

годдзя з дня нараджэння Я. Брыля) 

–//– –//– 

191.  Метадычныя рэкамендацыі “Песняры Беларусі сінявокай” (да 135-

годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа) 

–//– –//– 

192.  Метадычныя матэрыялы “Светлых дум уладары – мудрыя, зямныя, 

незабыўныя” (да 135-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа) 

Сенненская ЦБС –//– 

193.  Метадычныя матэрыялы “Дарога да святыняў друкаванага слова” 

(да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання) 

–//– –//– 

194.  Метадычныя матэрыялы “Кніга – скарбонка ведаў, мудрасці, 

дабра” 

–//– –//– 

195.  Метадычныя рэкамендацыі “Нам засталася Спадчына” (да 135-

годдзя з дня нараджэння Я. Коласа і Я. Купалы) 

Талачынская ЦБС –//– 



196.  Зборнік сцэнарных матэрыялаў “Ад юбіея да юбілея” (да юбілеяў 

беларускіх пісьменнікаў 2017 года) 

Чашніцкая РЦБС –//– 

197.  Метадычныя рэкамендацыі “Спачатку было слова” (да 500-годдзя 

беларускага пісьменства) 

Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

198.  Метадычныя рэкамендацыі “Навука ў жыцці чалавека” (да Года 

навукі) 

–//– –//– 

199.  Сцэнарый паэтычнай вечарыны “Вялікае права далі быць Паэтам і 

неба і людзі” (да 75-годдзя з дня нараджэння паэта-земляка 

Э. Зубрыцкага) 

Докшыцкая ЦБС Красавік 

200.  Метадычны дапаможнік  “Здоровый образ жизни – это стильно” Сенненская ЦБС –//– 

201.  Метадычны дапаможнік “Вопыт работы Падсвільскай 

горпасялковай бібліятэкі па маральна-прававым выхаванні  

падлеткаў” 

Глыбоцкая ЦБС Чэрвень 

 

202.  Метадычныя парады “І не знікаць паэтам вечна”  (Я. Купала і 

Я. Колас) 

Шаркаўшчынская ЦБС –//– 

203.  Біябібліяграфічны зборнік “Яны ўзбагацілі культуру 

Докшыччыны” (аб выдатных дзеячах культуры раѐна) 

Докшыцкая ЦБС Жнівень 

204.  Дайджэст “Жыццѐ праз смугу стагоддзяў: гісторыя дзѐн 

беларускага пісьменства” 

ЦБС г. Наваполацка Верасень 

205.  Біябібліяграфічны дайджэст “Пясняр народнай душы” (да юбілею 

Я. Коласа) 

–//– –//– 

206.  Метадычныя парады бібліятэкару “Краязнаўчы каляндар на 2018 

год” 

Гарадоцкі культурна-

асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк 

Кастрычнік 

 

207.  Сцэнарый юбілейнай сустрэчы “Нам – 40 лет” (да 40-годдзя 

заснавання Гарадоцкай сеткі публічных бібліятэк ) 

–//– –//– 

208.  Краязнаўчы зборнік “Сенненскі край у вянку Беларусі” Сенненская ЦБС –//– 

209.  Інфармацыйна-метадычны дапаможнік для бібліятэкараў “Дорогой 

толерантности, мира, дружбы и согласия” 

Лепельская ЦБС Лістапад 

 

210.  Бібліятэчны каляндар “Даты. Кнігі. Імѐны. 2017” –//– Снежань 



211.  Зборнік сцэнарыяў лепшых масавых мерапрыемстваў Полацкая РЦБС –//– 

 

4.2. Электронныя выданні 

 

212.  Серыя тэматычных мультымедыйных прэзентацый “Бібліятэчны 

крэатыў” 

Віцебская РЦБС На працягу года 

213.  Віртуальны літаратурны каляндар “Купала і Колас: 12 сустрэч” ЦБС г. Наваполацка –//– 

214.  Інфармацыйная панарама “Дзень бібліятэк” Сенненская ЦБС –//– 

215.  Электронныя дадаткі (СD) да буклетаў “Беларускія пісьменнікі-

юбіляры”  

Дубровенская ЦБС Кастрычнік 

 

 

5. ГЕНЕРАЦЫЯ ЎЛАСНЫХ БАНКАЎ ДАНЫХ 

 

216.  БД “Лѐсам звязаныя з Браслаўшчынай”  ЦБС Браслаўскага раѐна На працягу года 

217.  БД “Шаркаўшчына літаратурная” Шаркаўшчынская ЦБС –//– 
 


