Каардынацыйны план работы бібліятэк Гродзенскай вобласці дае
магчымасць пазнаёміцца з найбольш значнымі мерапрыемствамі, якія
адбудуцца ў бібліятэках, прыняць удзел у іх правядзенні, адсачыць цікавы
вопыт работы і новы інавацыйны арсенал сваіх калег, наладзіць абмен
вопытам работы, набыць цікавыя выдавецкія працы ЦБС вобласці
Назва мерапрыемства, выдавецкай працы

Выканаўца

Тэрмін
выканання

І. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА
1.1. Навукова-практычныя канферэнцыі
Беларусь – Літва – Польшча: дыялог народаў і ДУК “Гродзенская
культур (праблемы культурнай спадчыны ВКЛ і абласная навуковая
беларуска-літоўска-польскага
прыгранічча
ў бібліятэка
імя
гістарычнай памяці народаў-суседзяў)
Я.Ф.Карскага”

2 кв.

1.2. Зборнікі навуковых матэрыялаў
ДУК “Гродзенская
Нацыянальны гонар Беларусі: да 130-годдзя з дня
абласная навуковая
нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа (матэрыялы
бібліятэка
імя
навукова-практычнай канферэнцыі)
Я.Ф.Карскага”
VII-VIII Гарадзенскія навуковыя чытанні (матэрыялы
-//навукова-практычнай канферэнцыі)

2 кв.
3 кв.

1.3. Сацыялагічныя даследаванні
Інтарэсы сучаснай моладзі

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

Стан
кніжных
фондаў
публічных
бібліятэк
-//Гродзеншчыны. Вынікі маніторынгу
Беларуская кніга ў фармуляры чытача
Ашмянская ЦБС
Платныя паслугі: эфектыўнасць і якасць
Ваўкавыская ЦБС
Вывучэнне кантынгенту чытачоў гарадскіх бібліятэк
Гродзенская ГЦБС
па розных прыкметах

2-3 кв.
3 кв.
3 кв.
1 кв.
4 кв.

ІІ. МАТЭРЫЯЛЫ З ВОПЫТУ РАБОТЫ
2.1. Інфармацыйныя бюлетэні
З жыцця бібліятэк вобласці. Вып. 78-81
Новыя паступленні ў фонд ДУК “Гродзенская
абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”
З жыцця бібліятэк Бераставіцкай ЦБС
З творчага арсеналу тваіх калег
Старонкі бібліятэчнага жыцця Воранаўшчыны
Бібліятэчны калейдаскоп
Весткі з бібліятэк раёна
Бібліяпанарама Дзятлаўшчыны
Помнік архітэктуры – касцёл св.Тройцы: да 100годдзя з дня заснавання
Чырвоная кніга Іўеўшчыны

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

1-4 кв.

-//-

1-4 кв.

Бераставіцкая ЦБС
Ваўкавыская ЦБС
Воранаўская ЦБС
Гродзенская ГЦБС
Гродзенская РЦБС
Дзятлаўская ЦБС

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Зэльвенская ЦБС

3 кв.

Іўеўская ЦБС

1 кв.

З жыцця бібліятэк раёна
Карэліцкая ЦБС
Бібліятэкі Мастоўшчыны: жыццё і падзеі
Мастоўская ЦБС
З гісторыі ААТ “Навагрудскі завод газавай
Навагрудская ЦБС
апаратуры”
Жыццё бібліятэк Шчучыншчыны: панарама падзей
Шчучынская ЦБС

1-4 кв.
1-4 кв.
4 кв.
1-4 кв.

2.2. Лістоўкі
Царква Уваскрэсення Хрыстова: да 130-годдзя СпасаВаскрасенскай царквы г.Ашмяны
Путеводитель по электронным изданиям
Пісьменнікі-юбіляры – 2013
Прастора паэзіі і прозы: аб эстэтычным напрамку
работы клуба “Кнігалюб”
Бібліятэка – тэрыторыя здароўя: дзейнасць гарадскіх
бібліятэк па фарміраванні здаровага ладу жыцця ў
падрастаючага пакалення
Алхімік слова, майстар мовы: да 50-годдзя з дня
нараджэння П.Сямінскага
Табе, выпускнік 2013

Ашмянская ЦБС

1 кв.

-//Ваўкавыская ЦБС

2 кв.
1 кв.

Гродзенская ГЦБС

2 кв.

-//-

2 кв.

-//-

2 кв.

Навагрудская ЦБС

2 кв.

2.3. Памяткі чытачу, буклеты
Аляксандр Якіменка – кампазітар Астравеччыны
Мультымедыйны цэнтр бібліятэкі
Советы Берегоши: к Году бережливости
Алкоголь: не обмани себя сам…
Музейны куток Чэслава Янкоўскага
Касцёл Святога Іаана Хрысціцеля і кляштар
францысканцаў
7 цудаў Бераставіччыны
Я тутэйшая, я звычайная: да 75-годдзя з дня
нараджэння Д. Бічэль
З думай пра Беларусь: да 180-годдзя з дня нараджэння
К.Каліноўскага
Паэзія без фальшу і прыкрас: да 100-годдзя з дня
нараджэння С.Грахоўскага
Публічны цэнтр прававой інфармацыі
Электронны каталог – правілы карыстання
В.Дунін-Марцінкевіч – першы беларускі класік
Дзіўная птушка паэзіі: да 65-годдзя з дня нараджэння
Я.Янішчыц
Каталіцкія храмы Дзятлаўшчыны
Капітан нашых падарожжаў – Янка Маўр: да 130годдзя з дня нараджэння
Стоп, СНІД – ты не для нас!
Знакамітыя людзі Зэльвеншчыны – юбіляры 2013 года
Цветы в стиле ретро: амариллисы и гипераструмы
Знакамітыя сляпыя людзі
Вялікі сын беларускага народа – Кастусь Каліноўскі
Краявіды Свіслаччыны – да паслуг турыстаў
2013 год – Год беражлівасці
Абітурыенту – 2013
Прыказкі і прымаўкі Смаргоншчыны

Астравецкая ЦБС
Ашмянская ЦБС
-//-//-//-

4 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.

-//-

3 кв.

Бераставіцкая ЦБС

2 кв.

Ваўкавыская ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

-//-

3 кв.

Воранаўская ЦБС
-//Гродзенская РЦБС

3 кв.
1 кв.
2 кв.

-//-

3 кв.

Дзятлаўская ЦБС

3 кв.

-//-

1 кв.

-//Зэльвенская ЦБС
Навагрудская ЦБС
-//Свіслацкая ЦБС
-//Слонімская ЦБС
Смаргонская ЦБС
-//-

4 кв.
1 кв.
2 кв.
4 кв.
2 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
4 кв.

Электронныя энцыклапедыі ў дапамогу вучням
Здоровый образ жизни – выигрывает каждый

Шчучынская ЦБС
-//-

1 кв.
2 кв.

2.4. Электронныя прадукты: прэзентацыі, выставы, кнігі і інш.
ДУК “Гродзенская
Жамчужына Прынёмання: электронная гульня- абласная навуковая
падарожжа па знакамітых мясцінах Гродзеншчыны
бібліятэка імя
Я.Ф.Карскага”
Попел Хатыні
Ашмянская ЦБС
Чарнобыль – чорны боль
-//Правила поведения при пожаре
-//Споведзь даверлівая і шчырая: да 75-годдзя з дня
Ваўкавыская ЦБС
нараджэння Д.Бічэль
Пад грыфам сакрэтнасці: да 95-годдзя з дня
-//нараджэння П.Машэрава
Да вытокаў душой дакрануцца: віртуальная экскурсія
Воранаўская ЦБС
ў музей этнаграфіі
Кастусь Каліноўскі: позірк праз стагоддзі
Гродзенская РЦБС
Нам ёсць чым ганарыцца: замкі Гродзеншчыны
-//Дзятлаўшчына праваслаўная
Дзятлаўская ЦБС
Кнігі-юбіляры – 2013
Лідская ЦБС
Электронная кніга ў бібліятэцы – дзень сённяшні
Свіслацкая ЦБС
За волшебным словом – к Михаилу Пришвину: к 140-//летию со дня рождения
Дызайн тэрыторый
Шчучынская ЦБС
Асветнікі зямлі роднай
-//-

3 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
1 кв.
1 кв.
3 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
1 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.

2.5. Абагульненне вопыту работы
Разам думаць пра будучыню: з вопыту работы
юнацкага філіяла ДУК “Гродзенская абласная
навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” па духоўнамаральным выхаванні падрастаючага пакалення
Работа бібліёбуса па абслугоўванні аддаленых вёсак
раёна
Краязнаўчая работа ў бібліятэцы – асноўны накірунак
дзейнасці: з вопыту работы Вялікаэйсмантаўскай СБ
Бібліятэка – цэнтр духоўнага адраджэння: з вопыту
работы Алекшыцкай СБ
Бібліятэка – казка, бібліятэка – мара: з вопыту работы
Ваўкавыскай РДБ
Край чароўны – сэрцу дарагі: з вопыту работы
турыстычна-краязнаўчага
гуртка
“Знаходка”
Місявіцкай СБ
Сябруем з кнігай усёй сям’ёй: з вопыту работы
Пераганцаўскай СБ па сямейным выхаванні
У пошуках духоўных пачаткаў: вопыт работы па
духоўна-маральным выхаванні
Развіццё творчых здольнасцяў дзяцей і падлеткаў праз
аматарскае аб’яднанне
“Краіна талентаў”
у
Струбніцкай СБ
Роднаму слову – гучаць!: абагульненне вопыту
работы бібліятэк па папулярызацыі беларускай
літаратуры

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

2 кв.

Астравецкая ЦБС

3 кв.

Бераставіцкая ЦБС

2 кв.

-//-

3 кв.

Ваўкавыская ЦБС

4 кв.

Воранаўская ЦБС

1 кв.

-//-

3 кв.

Дзятлаўская ЦБС

3 кв.

Мастоўская ЦБС

1 кв.

Свіслацкая ЦБС

3 кв.

Усё пачынаецца з сям’і: работа з сем’ямі ў ГБ № 3
Смаргонская ЦБС
Смаргонскай ЦБС
Свет дзіцячых захапленняў: вопыт работы аматарскіх
Шчучынская ЦБС
аб’яднанняў для дзяцей

3 кв.
3 кв.

IIІ. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ І ІНШЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА
РОЗНЫХ ПЫТАННЯХ РАБОТЫ БІБЛІЯТЭК
3.1. Метадычныя рэкамендацыі
ДУК “Гродзенская
Разам з кнігай мы расцём: рэкамендацыі па рабоце з абласная навуковая
дзецьмі дашкольнага ўзросту
бібліятэка імя
Я.Ф.Карскага”
Вясёлая кніжная карусель: да Тыдня дзіцячай кнігі
Ваўкавыская ЦБС
Лета – лепшых кніг пара
-//Квэст-гульня – новая форма бібліятэчнай работы
Гродзенская ГЦБС
2013 – Год беражлівасці
Гродзенская РЦБС
Мнагалікая і разнастайная рэклама ў бібліятэчнай
Дзятлаўская ЦБС
практыцы
Эканомія і беражлівасць – справа ўсіх і кожнага
Зэльвенская ЦБС
Імідж бібліятэкі і бібліятэкара як паказчык якасці
Мастоўская ЦБС
абслугоўвання чытачоў
Азбука беражлівасці
-//Чытаючыя дзеці – чытаючая краіна: да Тыдня
Шчучынская ЦБС
дзіцячай кнігі

4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1 кв.
2 кв.
1 кв.
3 кв.
1 кв.
1 кв.

3.2. Сцэнарыі
Гудзяць званы памяці: да 70-годдзя з часу знішчэння
фашыстамі в.Хатынь
Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова: да 910годдзя з дня нараджэння Е. Полацкай
Спасибо тебе, родная: ко Дню женщин
Береги свой дом, свою планету: экологический вечер
Наш герб і наш сцяг – гэта сімвалы свабоды: да Дня
Незалежнасці
Как умел, так и жил: к 75-летию со дня рождения
В.Высоцкого
Гісторыя аднаго кахання: да 215-годдзя з дня
нараджэння А.Міцкевіча
Вернутая з небыцця: да 110-годдзя з дня нараджэння
Н.Арсенневай
Суровая праўда і крылатая фантазія: да 130-годдзя з
дня нараджэння Я.Маўра
Любімае свята дзяцінства – Ражство Хрыстова –
тэатралізаванае свята
Моя Вообразилия: литературное путешествие к 95летию со дня рождения Б.Заходера

Ашмянская ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

Бераставіцкая ЦБС
-//-

1 кв.
2 кв.

-//-

3 кв.

Ваўкавыская ЦБС

1 кв.

Воранаўская ЦБС

2 кв.

-//-

3 кв.

Гродзенская ГЦБС

2 кв.

Дзятлаўская ЦБС

1 кв.

Шчучынская ЦБС

1 кв.

3.3. Календары
Краязнаўчы каляндар на 2014 год
Краязнаўчы каляндар на 2014 год
Краязнаўчы каляндар на 2014 год

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”
Бераставіцкая ЦБС
Ваўкавыская ЦБС

3 кв.
4 кв.
4 кв.

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Літаратурны каляндар знамянальных і памятных дат
на 2014 год
Краязнаўчы каляндар на 2014 год
Краязнаўчы каляндар “Крокі гісторыі Іўеўскага краю”
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Краязнаўчы каляндар – 2014
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Краязнаўчы каляндар – 2014
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год

Воранаўская ЦБС

4 кв.

Дзятлаўская ЦБС

4 кв.

-//Іўеўская ЦБС
Карэліцкая ЦБС
Лідская ЦБС
Мастоўская ЦБС
Слонімская ЦБС
Смаргонская ЦБС

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

3.4. Бібліяграфічныя паказальнікі
Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці
Асветнік гарадзенскай зямлі: да 280-годдзя з дня
нараджэння дзяржаўнага і грамадскага дзеяча
А.Тызенгаўза
Славутыя імёны Гродзеншчыны ў мастацтве: Леў
Бакст
Інтэрнэт-рэсурсы па прававой тэматыцы
Мова сэрца: да 60-годдзя з дня нараджэння В.ГіруцьРусакевіч
Духоўная кніга – дзецям
Мы пішам. Пра нас пішуць
2013 – Год беражлівасці
Філасофія выхавання чалавека
Моладзь: правы і абавязкі
Ён паміж намі жыў…: да 215-годдзя з дня нараджэння
А.Міцкевіча
Што чытаць аб Шчучыншчыне

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

1-4 кв.

- //-

3 кв.

- //-

3 кв.

Ашмянская ЦБС

1 кв.

-//-

3 кв.

-//Бераставіцкая ЦБС
Воранаўская ЦБС
Гродзенская ГЦБС
-//-

4 кв.
4 кв.
1 кв.
3 кв.
2 кв.

Шчучынская ЦБС

4 кв.

-//-

4 кв.

IV. ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ
4.1. Семінары
Інавацыйныя працэсы як фактар развіцця сучаснай
бібліятэкі (для кіраўнікоў ЦБС вобласці): на базе
Ваўкавыскай ЦБС

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”,
Ваўкавыская ЦБС
ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

Бібліятэка для падрастаючага пакалення – тэрыторыя
адкрытых
магчымасцяў
(для
супрацоўнікаў
бібліятэчных устаноў, якія абслугоўваюць дзяцей і
падлеткаў)
Дзейнасць бібліятэк па духоўна-маральным выхаванні
Ашмянская ЦБС
на сучасным этапе: новыя задачы і новыя магчымасці
Насельніцтва – бібліятэка – улада: інфармацыйнае
-//супрацоўніцтва
Сучасныя паслугі культуры: попыт і прапановы
-//Роля кнігі і бібліятэкі ў экалагічнай адукацыі
Бераставіцкая ЦБС
насельніцтва
Выкарыстанне сучасных тэхналогій у сістэме
-//бібліятэчнага
абслугоўвання:
магчымасці
і

2 кв.

4 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
3 кв.

перспектывы
Роля бібліятэчных устаноў у папулярызацыі
гісторыка-культурнай спадчыны
Прыярытэтныя арыенціры ў арганізацыі работы
бібліятэк
Інавацыйыя стратэгіі абслугоўвання карыстальнікаў
публічнай бібліятэкі
Ад задумы да рэалізацыі: работа аматарскіх
аб’яднанняў
Бібліятэка – тэрыторыя творчага і інтэлектуальнага
развіцця дзяцей і падлеткаў
Літаратурнае краязнаўства: папулярызацыя творчасці
пісьменнікаў-землякоў
Дзіцячае
чытанне
ў
кантэксце
развіцця
інфармацыйнага грамадства
Роля
публічных
і
школьных
бібліятэк
у
інфармацыйным абслугоўванні насельніцтва
Бібліятэка ў сістэме задавальнення інфармацыйных
патрабаванняў чытачоў
Роля ўстаноў культуры ў папулярызацыі гісторыкакультурнай спадчыны раёна
2013 год – Год беражлівасці: работа бібліятэк па
рэалізацыі галоўнай задачы дзяржавы
Прапаганда здаровага ладу жыцця ў бібліятэках і
прафілактыка шкодных звычак сярод моладзі і
падлеткаў
Работа бібліятэк па прафілактыцы шкодных звычак і
фарміраванні здаровага ладу жыцця
Памятаем пра мінулае, рухаемся ў будучыню:
краязнаўчая дзейнасць бібліятэк раёна
Сучасныя тэндэнцыі ў абслугоўванні чытачоў
Бібліятэчная інаватыка: утрыманне, спецыфіка,
крытэрыі эфектыўнасці
Імідж бібліятэкі і бібліятэкара як паказчык якасці
абслугоўвання чытачоў (сумесна з Ваўкавыскай ЦБС)
Бібліятэка для ўсіх, бібліятэка для кожнага. Работа з
рознымі групамі насельніцтва
Выкарыстанне сучасных тэхналогій у сістэме
бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва
Дзейнасць бібліятэк як цэнтраў інфармацыйнага
абслугоўвання насельніцтва: прыярытэтныя напрамкі
і перспектывы развіцця
Работа бібліятэк сістэмы па папулярызацыі творчасці
пісьменнікаў-юбіляраў
Здароўе кожнага – здароўе нацыі
Ведай, любі, беражы: работа бібліятэк па ахове
прыроды і экалагічнай адукацыі насельніцтва
Выкарыстанне
інфармацыйных
тэхналогій
у
практычнай дзейнасці бібліятэк
Метадычнае суправаджэнне дзейнасці публічных
бібліятэк сістэмы

Ваўкавыская,
Мастоўская ЦБС
Воранаўская,
Іўеўская ЦБС

3 кв.
3 кв.

Воранаўская ЦБС

1 кв.

Гродзенская РЦБС

1 кв.

-//-

3 кв.

Дзятлаўская ЦБС
-//Зэльвенская ЦБС

1 кв.
2 кв.
1 кв.

-//-

2 кв.

-//-

4 кв.

Іўеўская ЦБС
-//Карэліцкая ЦБС
-//Лідская ЦБС
-//-

1 кв.
4 кв.
2 кв.
4 кв.
1 кв.
3-4 кв.

Мастоўская ЦБС

3 кв.

Навагрудская ЦБС

3 кв.

Свіслацкая ЦБС

2 кв.

-//Слонімская ЦБС
-//Смаргонская ЦБС
-//Смаргонская,
Астравецкая,

3 кв.
1 кв.
2 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.

Ашмянская ЦБС
Сучасная бібліятэка: новы ўзровень і новая якасць
Шчучынская ЦБС
абслугоўвання

3 кв.

4.2. Круглыя сталы
Роля бібліятэк у адзінай інфармацыйна-прававой
прасторы рэгіёна
Новае ў бібліятэчным абслугоўванні карыстальнікаў
Масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках: правядзенне і
аналіз
Бібліятэчнае абслугоўванне чытачоў у летні перыяд:
праблемы і шляхі іх вырашэння
Сучасныя тэндэнцыі ў абслугоўванні чытачоў у
публічных бібліятэках
Мы прапануем свой вопыт: методыка планавання
бібліятэчнай работы на 2014 год
Бібліятэка і сучасны карыстальнік: праблемы і
дасягненні на шляху да іх узаемадзеяння
Бібліятэка як цэнтр прававой інфармацыі

Ашмянская ЦБС

3 кв.

Воранаўская ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

-//-

2 кв.

Гродзенская ГЦБС,
Гродзенская РЦБС

2 кв.

Дзятлаўская ЦБС

4 кв.

Іўеўская ЦБС

2 кв.

Лідская ЦБС

3 кв.

4.3. Школы прафесійнага майстэрства
Памятаем пра мінулае, рухаемся ў будучыню: работа
публічнай бібліятэкі па краязнаўстве
Сямейнае чытанне ў кантэксце інфармацыйнага
грамадства
Электронныя рэсурсы: фарміраванне і арганізацыя
свабоднага доступу карыстальнікаў
Публічная бібліятэка як правайдар экалагічнай
інфармацыі
Даведачна-бібліяграфічнае
і
інфармацыйнае
абслугоўванне чытачоў
Удасканаленне навыкаў работы з электронным
каталогам і Інтэрнэт
Краязнаўчы фонд – аснова дзейнасці бібліятэк па
адраджэнні нацыянальнай культуры
Удасканаленне інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
ў бібліятэках ЦБС
Масава-інфармацыйная дзейнасць бібліятэкі
Удасканаленне
і
выкарыстанне
даведачнабібліяграфічных рэсурсаў у бібліятэках сістэмы
Захоўванне фонду бібліятэк у працэссе выкарыстання
Нетрадыцыйныя формы інфармацыі ў бібліятэках –
медыятэка, камп’ютарнае забеспячэнне, электронны
каталог
Рэкламна-выдавецкая дзейнасць бібліятэкі. Методыка
складання буклетаў, закладак, памятак
Вольны час – цікава і з карысцю: работа аматарскіх
аб’яднанняў
Публічныя
цэнтры
прававой
інфармацыі
–
патрабаванне часу
Выкарыстанне мультымедыйных сродкаў у рабоце
бібліятэк сістэмы
Дзіцячае
чытанне
ў
кантэксце
развіцця

Астравецкая ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

-//-

4 кв.

Ашмянская ЦБС

2 кв.

-//-

4 кв.

Бераставіцкая ЦБС

2 кв.

Воранаўская ЦБС

4 кв.

-//-

1 кв.

Гродзенская ГЦБС

3 кв.

Гродзенская РЦБС

3 кв.

-//-

2 кв.

Зэльвенская ЦБС
-//-

3 кв.
3 кв.

Іўеўская ЦБС

2 кв.

Карэліцкая ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

-//-

4 кв.

інфармацыйнага грамадства
Развіццё інавацыйных форм выставачнай дзейнасці
Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне чытачоў
Выставачная дзейнасць бібліятэкі як эфектыўны
напрамак развіцця бібліятэчнага абслугоўвання
Арганізацыя дзейнасці бібліятэк у Год беражлівасці
Развіццё інавацыйных формаў выставачнай дзейнасці
Метад бібліятэрапіі ў рабоце публічных бібліятэк з
дзіцячым чытачом
Арганізацыя вольнага часу дзяцей з абмежаванымі
магчымасцямі ў публічных бібліятэках
Як бібліятэцы стаць паспяховай. Шляхі павышэння
іміджу. Праектная дзейнасць бібліятэк
Нетрадыцыйныя формы інфармавання ў бібліятэках:
медыятэка, праграмнае забеспячэнне, электронны
каталог
Роля метадычнай службы ў развіцці новых формаў
работы ў бібліятэках ЦБС

-//Лідская ЦБС
-//Мастоўская ЦБС
-//-

4 кв.
4 кв.
2 кв.
1 кв.
2 кв.

-//-

3 кв.

-//-

4 кв.

Навагрудская ЦБС

4 кв.

Шчучынская ЦБС

1 кв.

-//-

2 кв.

Бераставіцкая ЦБС

4 кв.

Мастоўская ЦБС

1 кв.

Навагрудская ЦБС

2 кв.

Слонімская ЦБС
Смаргонская ЦБС

3 кв.
1 кв.

4.4. Школы вучобы спецыяліста
Вучымся ствараць прэзентацыі
Бібліятэчнае краязнаўства як фактар павышэння
прэстыжу бібліятэкі
Бібліятэка – цэнтр захавання дакументнай спадчыны.
Арганізацыя работы па ўліку і захаванасці кніжных
фондаў
Бібліятэка і сучасныя тэхналогіі
Даведкава-бібліяграфічны апарат сельскай бібліятэкі

4.5. Практыкумы
Пераход на фармат апісання ALIS-WEB
Выкарыстанне камп’ютарных тэхналогій у працы
бібліятэк
Асноўныя ўліковыя дакументы бібліятэкі: новыя
патрабаванні да вядзення
Афармляем самвыдат
Электронны каталог у сельскай бібліятэцы
Выкарыстанне новых тэхналогій у рабоце бібліятэк
Дзень інфармацыі: методыка правядзення
Буктрэйлер – сучасны спосаб папулярызацыі чытання
ў бібліятэцы
Электронны каталог – сучасны інфармацыйны рэсурс
у бібліятэцы
Бібліятэчная выстава – інфармацыйная аснова для
работы з чытачамі
Выкарыстанне камп’ютараў у рабоце бібліятэк і
абслугоўванні карыстальнікаў

ДУК “Гродзенская
абласная навуковая
бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”

1-4 кв.

Ашмянская ЦБС

1 кв.

Бераставіцкая ЦБС

3 кв.

Ваўкавыская ЦБС
Воранаўская ЦБС
-//Гродзенская ГЦБС

1 кв.
2 кв.
4 кв.
4 кв.

-//-

2 кв.

Дзятлаўская ЦБС

1 кв.

Іўеўская ЦБС

3 кв.

Смаргонская ЦБС

3 кв.

4.6. Бібліятэчныя конкурсы
Лепшы электронны інфармацыйны рэсурс, створаны ДУК “Гродзенская
публічнымі бібліятэкамі Гродзенскай вобласці
абласная навуковая

1-4 кв.

Бібліятэкар – прафесія! Бібліятэкар – прызванне!
Кніга ў кадры: конкурс буктрэйлераў
Няхай вёска раскажа пра сябе: пішам летапіс вёскі
От творчества – к профессионализму
Экалогія праз фотааб’ектыў: фотаконкурс
Суперчытач – 2013

бібліятэка
імя
Я.Ф.Карскага”
Воранаўская ЦБС
Гродзенская ГЦБС,
Дзятлаўская ЦБС
Дзятлаўская ЦБС
Лідская ЦБС
Смаргонская ЦБС
-//-

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

