
РАШЭННЕ
калегп упраулення культуры 
Брэсцкага аблвыканкама

23 сакавжа 2022 г. № 3 
г. Брэст

Аб вышках абласнога тура 
XXX рэспублжанскага конкурсу 
«Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай 
культуры»

Краязнауства, псторыка-культурная спадчына з’яуляюцца 
спрадвечным1 крынщам! фар\правання нацыянальнай самасвядомасщ 
насельнщтва. 3 мэтай узмацнення рсш публ1чных б1бл1ятэк у зборы, 
захаванш i папулярызацьп шфармацыйных рэсурсау па краязнаустве, 
нацыянальнай псторьй, лтаратуры, мовы, народнай культуры, а таксама 
для падтрымю i развшця чытання праводзщца чарговы тур 
рэспублжанскага штогадовага конкурсу «Б1бл1ятэка -  асяродак 
нацыянальнай культуры».

На абласны тур XXX рэспублжанскага агляду-конкурсу бьин 
прадстаулены 13 матэрыялау ад наступных б!бл1ятэк: Баранавщкая 
цэнтральная гарадская б1бл!ятэка !мя В.Таулая ДУК «ЦБС г. Баранав1чы», 
Ганцавщкая цэнтральная раённая б1бл1ятэка iMH В.Ф.Праскурава ДУК 
«Ганцавшкая РЦБС», Кобрынская цэнтральная раённая б!бл1ятэка ДУК 
«Кобрынская РЦБС», Луншецкая цэнтральная раённая б!бл1ятэка ДУК 
«Луншецкая РЦБС», Ляхавщкая цэнтральная раённая б1бл1ятэка 
1мя Я. Купалы ДУК «Ляхавщкая РЦБС», Пшская гарадская цэнтральная 
б1бл1ятэка ДУК «Пшская ГЦБС», Столшская цэнтральная раённая 
б1бл1ятэка ДУК «Столшская РБС», б1бл1ятэка-б1блюбус ДУК «ЦРБ 1мя 
ФЛ.Панфёрава» г. 1ванава, МЬавщская сельская б!бл!ятэка ДУК 
«Баранавщкая РЦБС», Пескауская сельская б1бл1ятэка ДУК «Бярозауская 
РБС», Целяханская гарпасялковая б1бл!ятэка ДУК «1вацэвщкая РБС», 
Малоткавщкая сельская б!бл1ятэка ДУК «Пшская РЦБС», Шарашоуская 
сельская б1бл1ятэка ДУК «Пружанская ЦБС».

Матэрыялы, ямя был'| прадстаулены у абласны аргкамггэт, уключалк 
заяуку, шфармацыйную i аналпычную даведю аб рабоце б1бл1ятэк за 
апошшя тры гады, ксеракошю статута установы культуры, дадатю у 
выглядзе 1нфармацыйна-б1бл!яграф1чных i анал1тычных матэрыялау, 
рэкламнай i выдавецкай прадукцьй, сцэнарных i электронных матэрыялау, 
прэзентацый, вщэаролжау i г.д.

Разгледзеушы конкурсныя матэрыялы i заслухаушы шфармацыю 
дырэктара Брэсцкай абласной б5бл1ятэю 1мя М.Горкага Стрыжэв]ч А.Я.,



калепя упраулення культуры ВЫРАШЫЛА:
1. Прызнаць пераможцам1 абласнога тура i прадставщь для удзелу у 

XXX рэспублжансюм конкурсе «Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай 
культуры»:

У нам 1нацыi «За пошукавую i даследчую працу».
Сярод гарадсюх б1бл1ятэк:

Столiнекую цэнтральную раённую б1бл1ятэку ДУК «Столшская 
раённая б1бл1ятэчная астэма» (дырэктар Ляшкев1ч 1ван Пятров1ч) -  I 
месца за плённую працу па вывучэнш, захаванш i папулярызацьп 
спадчыны знакамггага майстра 1.П.Супрунчыка праз стварэнне 
шфармацыйнага краязнаучага рэсурсу «1ван Супрунчык. Ад слова да 
дрэва»;

Ляхавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку 1мя Я. Купалы ДУК 
«Ляхавщкая раённая цэнтрал!заваная б1бл1ятэчная сютэма» (дырэктар 
Пляшэв1ч Вольга Анатольеуна) -  II месца за шматгранную пошукавую 
працу па даследаванш матэрыялау пра калгасы на тэрыторьй Ляхавщкага 
раёна i стварэнне электроннай базы даных «Зямля яднае i узбагачае: 
псторыя сельсюх гаспадарак Ляхав1ччыны»;

Пшскую гарадскую цэнтральную б1бл1ятэку ДУК «ГПнская гарадская 
цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма» (дырэктар Лагодз1ч Дзша 
Анатольеуна) -  III месца за збор, сютэматызацыю i папулярызацыю 
матэрыялау пра ганаровых грамадзян горада Пшска; распрацоуку 
электроннага рэсурсу «Пинск: события, лица».
Сярод сельск1х б!бл1ятэк:

Пескаускую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Бярозауская раённая 
б1бл!ятэчная Четэма» (загадчык Мшлер Наталля Сцяпанауна) -  I месца за 
мэтанаираваную пошукавую дзейнасць па зборы i даследаванш 
матэрыялау пра генерал-лейтэнанта, удзельнжа Грамадзянскай i Вялкай 
Айчыннай войн C.IЛюбарскага, ажыццяуленне праекта «О герое былых 
времён».

У намшацьп «За навацьн у галше б1бл1ятэчнай справы»:
Сярод гарадсюх б!бл1ятэк:

Луншецкую цэнтральную раённую б!бл1ятэку ДУК «Лужнецкая 
раённая цэнтрал1заваная б1бл!ятэчная шетэма» (дырэктар К1шкев1ч Алена 
Васшьеуна) - 1 месца за шавацыйны падыход да папулярызацьп б1бл1ятэю, 
KH iri  i чытання у межах рэал!зацьй праекта для аматарау граф1чнай 
лпаратуры «Библиотечная Комикс-лига»;

Баранавщкую цэнтральную гарадскую б1бл1ятэку 1мя В.Таулая ДУК 
«ЦБС г. Баранав!чы» (дырэктар Барзшава Алена Аляксандрауна) -  II 
месца за укараненне крэатыуных штэрактыуных форм работы праз 
распрацоуку i рэал1зацыю праекта «Библиогид. Неэкскурсии по городу»;
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Кобрынскую центральную раённую б!бл1ятэку ДУК «Кобрынская 
раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная спстэма» (дырэктар Легацюк Ларыса 
Вктарауна) -  III месца за фарм1раванне актыунага культурнага асяродцзя i 
стварэнне вакальнай трупы «Фантазия», якая спрыяе павышэнню якасщ 
культурна-масавых мерапрыемствау.
Сярод сельсюх б1бл1ятэк:

Шарашоускую гарпасялковую б1бл1ятэку ДУК «Пружанская 
цэнтрал!заваная б1бл1ятэчная Четэма» (б1бл1ятэкар Oaceein Вольга 
Уладз1м1рауна) -  I месца за вывучэнне псторыка-культурнай спадчыны 
мясцовасщ, фарм1раванне пачуцця гонару за сваю малую радз1му i 
аргашзацыю экскурса «Родны край: вядомы i невядомы».

У намшацьп «За падтрымку i развщцё чытання».
Сярод гарадсюх б1бл1ятэк:

Ганцавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку iMH В.Ф.Праскурава 
ДУК «Ганцавщкая раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма» 
(дырэктар Хваль Ала Уладз1м1рауна) -  I месца за шматгранную актыуную 
дзейнасць па прыцягненню да чытання i распрацоуку праекта па 
папулярызацьн творчасщ лтаратарау-землякоу «Л1таратурны краязнаучы 
чэлендж».

У намшацьп «За значны уклад у выхаваучую работу з падрастаючым 
пакаленнем».
Сярод сельсшх б!бл1ятэк:

Мшавщскую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Баранавщкая раённая 
цэнтралгзаваная б1бл1ятэчная астэма» (бiблiятэкap Ваучок Зоя Маркауна) 
-  I месца за плённую працу па фарм1раванш экалапчнай культуры 
падрастаючага пакалення, прыцягненне увап чытачоу да экалапчных 
праблем сваёй малой рагЫмы i стварэнне шфармацыйнай прадукцьп эка- 
наюраванасщ.

2. Пераможцау абласнога тура XXX рэспублжанскага конкурсу 
«Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай культуры» узнагародзщь 
дыпломамь

3. Прадставщь для уДзелУ У XXX рэспублжансшм конкурсе 
«Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай культуры»:

Столшскую цэнтральную раённую б1бл1ятэку ДУК «Стол!некая 
раённая б!бл1ятэчная сютэма»;

Пескаускую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Бярозауская раённая 
б1бл1ятэчная cicT3Ma»;

Луншецкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку ДУК «Луншецкая 
раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная с!стэма»;

Шарашоускую горпасялковую б1бл1ятэку ДУК «Пружанская 
цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма»;



Ганцавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку 1мя В.Ф.Праскурава 
ДУК «Ганцавщкая раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма»;

Мшавщскую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Баранавщкая раённая 
цэнтршйзаваная б1бл1ятэчная сютэма».

4. Кантроль за выкананнвдге^р^знд^класщ на дырэктара Брэсцкай 
абласной б1бл1'ятэк1 5мя МХо1жа^а(йгпыжэв1Ч А.Я.

Намесн!к старшыш кале! 
намесн1к начальшка упра
Брэсцкага аблвыканкама* /  А.М.К0314


