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

Краязнауства, псторыка-культурная спадчына з ’яуляюцца 
спрадвечным! крынщам1 фарм1равання нацыянальнай самасвядомасщ 
насельнщтва. 3 мэтай узмацнення рол1 публ1чных б!бл1ятэк у зборы, 
захаванш i папулярызацьп шфармацыйных рэсурсау па краязнаустве, 
нацыянальнай ricropbii, лтаратуры, мовы, народнай культуры, а таксама 
для падтрымю i развщця чытання праводзщца чарговы тур 
рэспубл1канскага штогадовага конкурсу «Б1бл1ятэка -  асяродак 
нацыянальнай культуры».

На абласны тур XXIX рэспублжанскага агляду-конкурсу бьип 
прадстаулены 12 матэрыялау ад наступных б1бл1ятэк: Баранавщкая 
цэнтральная раённая б1бл1ятэка 1мя Я.Чачота ДУК «Баранавщкая 
РЦБС», Цэнтральная гарадская дзщячая б1бл!ятэка-фшял № 13 ДУК 
«Брэсцкая ЦГБ iMH А.С.Пушкша», Бярозауская цэнтральная раённая 
б!бл!ятэка ДУК «Бярозауская РБС», 1ванауская цэнтральная раённая 
б1бл1ятэка 1мя Ф.Панфёрава ДУК «ЦРБ 1мя Ф.Панфёрава», Кобрынская 
цэнтральная раённая б1бл1ятэка ДУК «Кобрынская РЦБС», Ляхавщкая 
цэнтральная раённая б1бл!ятэка 1мя Я.Купалы ДУК «Ляхавщкая РЦБС», 
Луншецкая цэнтральная раённая б1бл1ятэка ДУК «Луншецкая РЦБС», 
Любанская сельская б1бл!ятэка ДУК «Луншецкая РЦБС», Лшоуская 
сельская б1бл1ятэка ДУК «Пружанская ЦБС», Пшкавщкая сельская 
б!бл1ятэка ДУК «Пшская РЦБС», Г!iнекая гарадская цэнтральная 
б1бл1ятэка ДУК «Шнская ГЦБС», Целяханская горпасялковая б1бл1ятэка 
ДУК «1вацэвщкая РБС».

Матэрыялы, яюя бьип прадстаулены у абласны аргкамгтэт, 
уключалп заяуку, шфармацыйную i анал!тычную даведк1 аб рабоце 
б1бл1ятэк за апошшя тры гады, дадатю у выглядзе шфармацыйна- 
б1бл1яграф1чных i анал1тычных матэрыялау, рэкламнай i выдавецкай 
прадукцьп, ецэнарных i электронных матэрыялау.

Разгледзеушы конкурсныя матэрыялы i заслухаушы шфармацыю 
дырэктара Брэсцкай абласной б1бл!ятэк! 1мя М.Горкага Стрыжэв1ч А.Я., 
калепя упраулення культуры ВЫРАШЫЛА:



1. Прызнаць пераможцам1 абласнога тура i прадставщь для удзелу 
у XXIX рэспублкансмм конкурсе «Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай 
культуры»:

У намшацьп «За пошукавую i даследчую працу».
Сярод гарадсих б1бл1ятэк:

Ляхавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку 1мя Я.Купалы ДУК 
«Ляхавщкая раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма» (дырэктар 
Пляшэв1ч Вольга Анатольеуна) -  I месца за плённую пошукавую i 
даследчую працу па вывучэнш, сютэматызацьп i захаванш тапашм!чных 
матэрыялау аб раёне; стварэнне рэсурсу «Мова маёй зямлк тапашм!чны 
слоушк Ляхав1ччыны» i яго папулярызацыю у в!ртуальнай прасторы;

Кобрынскую цэнтральную раённаую б!бл1ятэку ДУК «Кобрынская 
раённая цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма» (дырэктар Легацюк 
Ларыса В1ктарауна) -  II месца за збор, Ыстэматызацыю i 
папулярызацыю матэрыялау пра ганаровых грамадзян кобрынскага 
краю; распрацоуку i раэл1зацыю б1бл1яграф1чна-асветнщкага праекта 
«Славутыя 1мёны маёй малой радз1мы»;

IП некую гарадскую цэнтральную б1бл!ятэку ДУК «Пшская 
гарадская цэнтрал1заваная б1бл!ятэчная Четэма» (дырэктар Лагодз1ч 
Дзша Анатольеуна) -  III месца за папулярызацыю творчасщ мастака 
В.М.Саганов1ча праз стварэнне базы даных «Художник -  это не 
профессия, это -  судьба. Виктор Саганович»;
Сярод сельсюх б!бл!ятэк:

Лшоускую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Пружанская 
цэнтрал!заваная б!бл1ятэчная сютэма» (загадчык Антончык Алена 
Мжалаеуна) -  1 месца за мэтанаюраваную пошукавую дзейнасць па 
даследаванш матэрыялау пра тэрыторыю Лшоускага сельскага савета у 
час Вялжай Айчыннай вайны i стварэнне ункальны х матэрыялау на 
папяровых i электронных носьб1тах;

ГПнкавщкую сельскую б!бл1ятэку ДУК «Пшская раённая 
цэнтрал!заваная б!бл1ятэчная сютэма» (загадчык Палюхов1ч 1рына 
Анатольеуна) -  II месца за значную работу па вывучэнш, захаванш i 
папулярызацьп л1таратурнага краязнауства; за даследаванне жыцця i 
творчага шляху Л.К.Тарасюк.

У намшацьп «За навацьи у галше б1бл1ятэчнай справы».
Сярод б!бл!ятэк, абслугоуваючых сельскае насельнщтва:

Баранавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку 1мя Я.Чачота ДУК 
«Баранавщкая раённая цэнтрал1заваная б!бл1ятэчная сютэма» (дырэктар 
Лайша Таццяна М1хайлауна) -  I месца за шматгранную дзейнасць у 
патрыятычным выхаванш i распрацоуку электроннай базы даных 
«Великая Отечественная война на территории Барановичского района: 
события, факты, люди».



У намшацьи «За падтрымку i развщцё чытання».
Сярод гарадсмх б1бл1ятэк:

Центральную гарадскую дзщячую б!бл1ятэку-фш ял № 13 ДУК 
«Брэсцкая цэнтральная гарадская б1бл1ятэка 1мя А.С.Пушкша» 
(загадчык 1вашкова Святлана 1ванауна) -  I месца за рознабаковую 
станоучую работу з падрастаючым пакаленнем i стварэнне адзшай 
чытацкай прасторы у межах сацыяльнага праекта па кашстэрапп.

2. Адзначыць лютам1 падзякк
Любанскую сельскую б1бл1ятэку ДУК «Луншецкая РЦБС» 

(б!бл1ятэкар Рудзько Кацярына (гарауна) -  за пленную работу па 
захаванш i папулярызацьп творчай спадчыны беларускага гпсьменшка 
А.Я.Макаёнка, правядзенне лп-аратурнага свята да 100-годдзя з дня яго 
нараджэння;

Бярозаускую цэнтральную раённую б1бл1ятэку ДУК «Бярозауская 
раённая б1бл1ятэчная с!стэма» (дырэктар Макарэв!ч 1рына Львоуна) -  за 
актыуную работу па захаванш псторыка-культурнай спадчыны раёна, 
папулярызацыю краязнаучых ведау праз стварэнне друкаваных 
выданняу i электронных шфармацыйных рэсурсау;

1ванаускую цэнтральную раённую б1бл!ятэку 1мя Ф.Панфёрава 
ДУК «Цэнтральная раённая б1бл1ятэка 1мя Ф.Панфёрава» (дырэктар 
Дашлькев1ч Алена 1ванауна) -  за дзейнасць па даследаванш i зборы 
матэрыялау
аб удзеле ваеннаслужачых 1ванаускага раёна у баявых дзеяннях у 
Афгашстане;

Целяханскую горпасялковую б1бл1ятэку ДУК «1вацэвщкая раённая 
б1бл1ятэчная сетка» (б!бл1ятэкар Луцэв1ч Таццяна Рэшкауна) -  за 
дасканалую работу па вывучэнш i захаванш ведау па ricTopbii роднага 
краю;

Луншецкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку ДУК «Луншецкая 
раённая цэнтрашзаваная б1бл!ятэчная сютэма» (дырэктар Юшкев1ч 
Алена Васшьеуна) -  за актыуную i рознабаковую работу па 
распаусюджванш краязнаучых матэрыялау, прысвечаных тэме 100- 
годцзя кшо у Луншцы.

3. Пераможцау абласнога тура XXIX рэспублшанскага конкурсу 
«Б1бл1ятэка -  асяродак нацыянальнай культуры» узнагародзщь 
дыпломам1 i адзначыць лютам1 падзяк!.

4. Прадставщь для удзелу у XXIX рэспублжансюм конкурсе 
«Б1бл!ятэка — асяродак нацыянальнай культуры»:

Ляхавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку !мя Я.Купалы ДУК 
«Ляхавщкая раённая цэнтрал1заваная б!бл1ятэчная сютэма»;

Лшоускую сельскую б!бл1ятэку ДУК «Пружанская 
цэнтрал!заваная б1бл1ятэчная сютэма»;



Цэнтральную гарадскую дзщячую б1бл1ятэку-фшял № 13 ДУК 
«Брэсцкая цэнтральная гарадская б1бл1ятэка 1мя А.С.Пушкша»;

Баранавщкую цэнтральную раённую б1бл1ятэку 1мя Я.Чачота 
ДУК «Баранавщкая раённая цэнтрал1заваная б1бл!ятэчная с1стэма».

5. Кантроль за выкананнем рашэння ускласщ на дырэктара 
Брэсцкай абласной б1бл1ятэк! 1мя М.Горкага Стрыжэв1ч А.Я.

Старшыня калегп, 
начальшк упраулення культуры 
Брэсцкага аблвыканкама С.Б.Панасюк


