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Назва мерапрыемства, выдавецкай працы

Выканаўца
(ДУК)

Тэрмін
выканання

І. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА
1.1. Навукова-практычныя канферэнцыі
Міжнародныя ХІІ Гарадзенскія навуковыя
ГАНБ імя
чытанні “Ад першай сцяжынкі Францыска
Я.Ф.Карскага
Скарыны”
Навуковая
канферэнцыя
“Францыск
Скарына ў беларускай культуры” (сумесна
з УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
- //імя Я.Купалы” і Універсітэтам у
г.Беластоку (Рэспубліка Польшча)
Ад берасцяных грамат – да сучасных кніг:
навукова-літаратурныя чытанні да 500Шчучынская
годдзя беларускага кнігадрукавання
1.2. Зборнікі навуковых матэрыялаў
Лідская кніга на фоне 500-годдзя
беларускага
кнігадрукавання:
зборнік
Лідская
матэрыялаў
навукова-практычнай
канферэнцыі “Пятыя Лідскія чытанні”
1.3. Сацыялагічныя даследаванні, анкетаванні
Бібліятэка – інтэлектуальная прастора
ЦБС г. Гродна
развіцця асобы
Кніга, прачытаная на адным дыханні
Дзятлаўская
Прафесіянал сваёй справы
Зэльвенская
Бібліятэка вачыма чытачоў
- //Экалогія
і
ўзровень
экалагічнага
інфармавання карыстальнікаў ва ўмовах
Ашмянская
бібліятэкі
Чтение в жизни детей и подростков –
Ваўкавыская
читателей библиотеки
Бібліятэка вачыма чытачоў
Іўеўская
Периодические
издания:
спрос
и
эффективность их использования в
Лідская
Лидской
районной
библиотеке
им.
Я.Купалы
Новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў вашым
Мастоўская
жыцці
ІІ. МАТЭРЫЯЛЫ З ВОПЫТУ РАБОТЫ
2.1. Інфармацыйныя бюлетэні
З жыцця бібліятэк вобласці: захоўваючы
ГАНБ імя

ІІІ кв.

IV кв.

ІІ кв.

IV кв.

І, ІІІ кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.

штоквартальна
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традыцыі, шукаем новае
У дапамогу метадысту. Вып. 16-17
Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз
дзейнасці публічных бібліятэк за 2016 год
Веснік бібліятэк
З жыцця бібліятэк Бераставіцкага раёна
З творчага арсеналу тваіх калег
Старонкі
бібліятэчнага
жыцця
Воранаўшчыны
Весткі з бібліятэк раёна

Я.Ф.Карскага
– // –

І; IV кв.

– // –

І кв.

Ашмянская
Бераставіцкая
Ваўкавыская

штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна

Воранаўская

штоквартальна

Інфармацыйнабібліятэчны
аддзел
(Гродзенскі р-н)
ЦБС г. Гродна
Дзятлаўская

Бібліятэчны калейдаскоп
Бібліяпанарама Дзятлаўшчыны
З жыцця бібліятэк ДУК “Іўеўская раённая
Іўеўская
бібліятэка”
З жыцця бібліятэк раёна
Карэліцкая
Бібліятэчная панарама
Лідская
Бібліятэкі Мастоўшчыны: жыццё і падзеі
Мастоўская
З жыцця бібліятэк Свіслаччыны
Свіслацкая
Інфармацыя аб культурным жыцці
Слонімская
бібліятэк
Інфармацыя аб рабоце ДУК “Смаргонская
Смаргонская
раённая ббліятэка”
Жыццё бібліятэк Шчучыншчыны:
Шчучынская
панарама падзей
Статыстычныя паказчыкі работы ДУК
“Ашмянская раённая бібліятэка” за 2016
Ашмянская
год
Бібліятэкі Воранаўшчыны: аналіз
Воранаўская
дзейнасці за 2016 год
Старонкі бібліятэчнага жыцця
Дзятлаўшчыны: аналіз дзейнасці за 2016
Дзятлаўская
год
Вялікія геаграфічныя адкрыцці
Зэльвенская
Песняры зямлі беларускай
Ашмянская
Краяведайкі: ўсё цікавае за 2017 год
Слонімская
2.2. Памяткі чытачу, буклеты
ГАНБ імя
Гісторыка-культурныя помнікі г. Гродна
Я.Ф.Карскага
Дакрануцца
да
гісторыі:
традыцыі
ГАНБ імя
жыхароў Прынёмання
Я.Ф.Карскага

штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
штоквартальна
І кв.
І кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
І кв.
ІІ кв.
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Классик детской литературы: к 135-летию
со дня рождения Корнея Чуковского (с
серии “Волшебники русской прозы”)
Ніна Рыбік: журналіст, пісьменнік (да 55годдзя з дня нараджэння)
Свет духоўнай кнігі
Библиотека. Мир со всех сторон
Напалеон Орда: да 210-годдзя з дня
нараджэння
Чем
опасен
Интернет?
Проблема
интернетзависимости
Дзіцячы прававы сайт
Чудесныя сказки о природе
Кнігі-юбіляры 2017 года
Сэрцам маляваў Айчыну: Напалеон Орда
История родного города в фотографиях: к
500-летию первого упоминания г.Щучина
Земляк еврейского местечка Желудок: к
150-летию со дня рождения Бен-Овигдора
Людзі навукі Свіслацкага краю
Іван Пятровіч Драўніцкі: да 85-годдзя з дня
нараджэння
Безопасный компьютер и Интернет для
детей и взрослых
Сем цудаў Беларусі (да 500-годдзя
беларускага кнігадрукавання)
Іх імёны ў гісторыі нашага раёна
Гонар Карэліцкага краю
Вы еще не читаете? Тогда мы ждём Вас!
Янка Купала і Якуб Колас – беларускія
песняры
Хатыні зямлі Слонімскай
Цікавыя людзі нашай мясцовасці
Якой была кніга ў далёкім мінулым: да
500-годдзя беларускага кнігадрукавання
Сям’ю з’яднае мудрасць кніг
Дом, у якім жывуць кнігі
Вялікі Лапейкінскі камень
Ваш виртуальный мир: интернет-ресурсы
для
людей
с
ограниченными

Астравецкая

І кв.

Астравецкая

І кв.

Ашмянская
Інфармацыйнабібліятэчны
аддзел
(Гродзенскі р-н)

І кв.

ЦБС г. Гродна

І кв.

Карэліцкая

І кв.

Навагрудская
Мастоўская
Смаргонская
Шчучынская

І кв.
І кв.
І кв.
І кв.

- // -

І кв.

- // -

І кв.

Свіслацкая

І-ІІ кв.

Астравецкая

ІІ кв.

Ашмянская

ІІ кв.

Дзятлаўская

ІІ кв.

Зэльвенская
Карэліцкая
Лідская

ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.

Слонімская

ІІ кв.

- // Шчучынская

ІІ кв.
ІІ кв.

- // -

ІІ кв.

Ашмянская
- // - // -

ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.

- // -

ІІІ кв.

І кв.
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возможностями
Как вести себя на природе
Георгій Штыха: да 90-годдзя з дня
нараджэння беларускага археолага (з серыі
“Знакамітыя людзі Астравеччыны”)
“Я прыйшоў, каб застацца…”: да 105годдзя з дня нараджэння М.Танка
Любы сэрцу Гродна: проза і вершы пра
горад
90 гадоў Гродзенскаму заапарку
Сям’я і кніга: аб’яднаныя чытаннем
Касцёл святога Юрыя
Интерес к чтению. Как его разбудить?
10 причин, почему стоит перечитать
классику
Афганістан – памяць і боль. Масціцкі
Міхаіл Іванавіч
Библиотека – територия чтения
Францыск Скарына. Кнігадрукаванне
Добрая беларуская кніга ў сямейную
бібліятэку
На кожнай сцяжынцы іх песня і голас…: да
135-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і
Я.Купалы
Нацыянальны гонар Беларусі: да 135годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і
Я.Купалы
Шчучын – мой родны горад
Вершаў любімых радкі: да 500-годдзя
першага ўпамінання горада
Максім Танк – дзецям: да 105-годдзя з дня
нараджэння народнага паэта Беларусі
Забытые книги желают познакомиться
Нужен закон – поможет ЭТАЛОН
Дыяменты беларускага пісьменства: да
135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і
Я.Коласа
У думах, у сэрцы, у песнях…
У мяне зазваніў тэлефон: да 110-годдзя
першай тэлефоннай станцыі Гродна
Пад бусліным пяром: да 70-годдзя з дня
нараджэння Ю.Голуба
Літаратурны гонар Дзятлаўшчыны: да 80-

- // -

ІІІ кв.

Астравецкая

ІІІ кв.

Бераставіцкая

ІІІ кв.

ЦБС г.Гродна

ІІІ кв.

– // –
Дзятлаўская
Зэльвенская
Лідская

ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.

- // -

ІІІ кв.

Навагрудская

ІІІ кв.

Мастоўская
Слонімская

ІІІ кв.
ІІІ кв.

Смаргонская

ІІІ кв.

- // -

ІІІ кв.

- // -

ІІІ кв.

Шчучынская

ІІІ кв.

- // -

ІІІ кв.

Астравецкая

IV кв.

Ашмянская
- // -

IV кв.
IV кв.

Бераставіцкая

IV кв.

– // –

IV кв.

ЦБС г.Гродна

IV кв.

– // –

IV кв.

Дзятлаўская

IV кв.
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годдзя з дня нараджэння Я.Матвеева
Вёсачка мая: з гісторыі вёскі Данілавічы
- // У дапамогу планаванню масавай работы на
Навагрудская
2018 год. Вып. 7
Звяры, птушкі і букашкі на старонках
Мастоўская
дзіцячых кніг
Жыццёвы і творчы шлях Я.Коласа
Шчучынская
Песняры Беларусі
- // 2.3. Электронныя прадукты:
прэзентацыі, буктрэйлеры, выставы і інш.
ГАНБ імя
Кніжная культура Беларусі
Я.Ф.Карскага
Дзеці і Халакост
Ашмянская
Кнігі-юбіляры – 2017
- // Сельская бібліятэка аг. Кальчуны
- // Правіля юных пешаходаў
Бераставіцкая
Культурный марафон длиною в год:
деятельность библиотек ГУК “Дятловская
Дзятлаўская
районная библиотека” за 2016 год
Библиотеки – старшему поколению
- // Упаў радок на белы ліст паперы…
- // Фестиваль “Аннеская ярмарка” в зеркале
Зэльвенская
периодики
Творы Я.Купалы і Я.Коласа
Іўеўская
Художник, которого выбрало время: к 95Мастоўская
летию со дня рождения М.Савицкого
В.Быкаў “Сотнікаў”
Ашмянская
М.Лынькоў “Міколка-паравоз”
– // –
Падарожжа ў краіну сімвалаў
- // Неўміручае слова беларускіх песняроў
- // Падарожжа да вытокаў кнігадрукавання
Бераставіцкая
У храме Купалавага слова
Воранаўская
Беларускія творы запрашаюць на юбілей
Дзятлаўская
Самые интересные научные открытия (да
Іўеўская
Года навукі)
Кніжная спадчына Францыска Скарыны
Мастоўская
Известные библиотекари разных веков
Слонімская
Я.Колас “У глыбі Палесся”
Ашмянская
Спадчына Францыска Скарыны
- // Сэрцам роднага слова краніся
- // Гісторыя Бераставіччыны ў перыядычным
Бераставіцкая
друку
Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці
Воранаўская

IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
на працягу
года
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
I кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
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Філасофія жыцця Пімена Панчанкі
- // Максім Танк: постаць і творы
- // Песнярам роднай зямлі прысвячаецца (да
135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і
Дзятлаўская
Я.Коласа)
Музеи одного литературного персонажа
Лідская
Поставьте всех в известность о себе
- // Р.Толкіен “Хоббит или Туда и Обратно”
Бераставіцкая
Кнігі, якія дапамагаюць жыць
Ашмянская
Знакамітыя асобы Ашмяншчыны
- // Салаўіная дубрава Коласавай песні
Воранаўская
І сёння з намі Колас і Купала
Іўеўская
А.Адамовіч “Война под крышами”
Мастоўская
А.Адамовіч “Сыновья уходят в бой”
- // 2.4. Абагульненне вопыту работы
Год культуры ў бібліятэках
Воранаўская
Аматарскія аб’яднанні пры бібліятэках як
сродак рэалізацыі творчых здольнасцей і
Карэліцкая
захапленняў чытачоў
Бібліятэка як цэнтр духоўна-маральнага
Лідская
выхавання чытачоў
Край мой там, дзе Нёман цячэ
Навагрудская
Бібліятэкі Свіслаччыны ў Год культуры
Свіслацкая
Краязнаўчая работа Шчучынскай дзіцячай
бібліятэкі ў межах праекта “Сцяжынкамі
Шчучынская
роднага краю”
Праектная дзейнасць як спосаб рэалізацыі
Ашмянская
бібліятэчных інавацый
Кніжкіна гадзіна
ЦБС г. Гродна
Інфармацыйнабібліятэчны
Бібліятэка пад адкрытым небам
аддзел
(Гродзенскі р-н)
Калейдаскоп цікавых спраў
Дзятлаўская
Бібліятэка – інфармацыйна-дасугавы цэнтр
сучаснай вёскі: з вопыту работы
Астравецкая
Падольскай сельскай бібліятэкі
Чытаючыя дзеці – шчаслівая сям’я
Воранаўская
Клубы па інтарэсах – дзейсная форма
работы бібліятэк па арганізацыі вольнага
Карэліцкая
часу насельніцтва
Бібліятэка і інфармацыйная прастора
Свіслацкая

ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
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IIІ. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ І ІНШЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
ПА РОЗНЫХ ПЫТАННЯХ РАБОТЫ БІБЛІЯТЭК
3.1. Метадычныя рэкамендацыі
Звёздная плеяда эпохи Вдохновения: о
ГАНБ імя
ІІІ кв.
поэтах-шестидесятниках
Я.Ф.Карскага
«Если с книгой дружишь ты – веселей
Астравецкая
І кв.
живется…»
Через книги – к духовности
Бераставіцкая
І кв.
Паклон ад нас прыміце, песняры: да 135годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і
- // І кв.
Я.Купалы
Мудрые науки без назидания и скуки
Ваўкавыская
І кв.
Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2017 года
Воранаўская
І кв.
Інфармацыйнабібліятэчны
Работа бібліятэк у межах Года навукі
І кв.
аддзел
(Гродзенскі р-н)
Пад сузор’ем Купалы і Коласа: да 135Дзятлаўская
І кв.
годдзя з дня нараджэння
Мир без наркотиков
Зэльвенская
І кв.
2017 – Год навукі
Карэліцкая
І кв.
Мова продкаў маіх і нашчадкаў маіх –
Лідская
І кв.
беларуская родная мова
Адпачываем разам з кнігай
Астравецкая
ІІ кв.
Канікулы ў бібліятэцы
Бераставіцкая
ІІ кв.
Искусство привлекать
Зэльвенская
ІІ кв.
Песняры зямлі беларускай
Слонімская
ІІ кв.
Першадрукар і асветнік – Францыск
Слонімская
ІІ кв.
Скарына
У дараслое жыццё – без шкодных звычак
Шчучынская
ІІ кв.
Сонца Францыска Скарыны
ЦБС г. Гродна
ІІІ кв.
У лёсе прыроды – наш агульны лёс:
Мастоўская
ІІІ кв.
экалагічнае выхаванне ў бібліятэцы
Шаг навстречу: метадычныя рэкамендацыі
па рабоце з дзецьмі, якія знаходзяцца ў
Лідская
IV кв.
сацыяльна небяспечным становішчы
У дапамогу планаванню работы з чытачамі
Шчучынская
IV кв.
ў 2018 годзе
3.2. Сцэнарыі
Беларускаму слову паклонімся: да 500Ашмянская
І кв.
годдзя беларускага кнігадрукавання
Зямля, дзе пачаўся твой лёс
Іўеўская
І кв.
В книжный дом за чудесами
- // І кв.
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Ад Скарыны – да нашых дзён
Лідская
Купала і Колас – наш гонар, сумленне і
Мастоўская
слава
У свет чароўны запрашае кніга
Слонімская
З глыбінь вякоў звяртаюцца да нас…: да
Карэліцкая
500-годдзя беларускага кнігадрукавання
Как у наших у ворот чудо-дерево растёт
Мастоўская
…І не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы
словы: да 135-годдзя з дня нараджэння
Шчучынская
Я.Купалы
Свет скарынаўскіх кніг: да 500-годдзя
Астравецкая
беларускага кнігадрукавання
Беларуская кніга: дарогамі вякоў: да 500Мастоўская
годдзя беларускага кнігадрукавання
Запалай наша роднае слова спрадвечным
светам нашых душаў: да 500-годдзя
Шчучынская
беларускага кнігадрукавання
Памяти красный день: да 100-годдзя
Астравецкая
Кастрычніцкай рэвалюцыі
Цяпло матулінага сэрца: да Дня маці
Карэліцкая
Цветок любви обожжённый: да Сусветнага
- // дня прафілактыкі СНІДу
3.3. Календары
ГАНБ імя
Краязнаўчы каляндар на 2018 год
Я.Ф.Карскага
Краязнаўчы каляндар на 2018 год
Ашмянская
Інфармацыйнабібліятэчны
Краязнаўчы каляндар на 2017 год
аддзел
(Гродзенскі р-н)
Пісьменнікі-юбіляры 2017 года
- // Жыла-была казка – 2017: казачны каляндар
Іўеўская
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Шчучынская
2017 год
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Іўеўская
2018 год
Літаратурны каляндар на 2018 год
Бераставіцкая
Краязнаўчы каляндар Ваўкавышчыны на
Ваўкавыская
2018 год
Краязнаўчы каляндар памятных дат
Воранаўская
Воранаўскага раёна
Краязнаўчы каляндар на 2018 год
Іўеўская
Літаратурны каляндар знамянальных і
Дзятлаўская

І кв.
І кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
ІІІ кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
I кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
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памятных дат на 2018 год
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Карэліцкая
2018 год
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Лідская
2018 год
Краязнаўчы каляндар на 2018 год
Лідская
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Мастоўская
2018 год
Каляндар знамянальных і памятных дат на
Навагрудская
2018 год
Краязнаўчы каляндар Слонімшчыны на
Слонімская
2018 год
Навагоднія віншавальныя паштоўкі і
Шчучынская
календары
3.4. Бібліяграфічныя паказальнікі
ГАНБ імя
Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці
Я.Ф.Карскага
Кнігі-юбіляры 2017 года
Астравецкая
Дарагастайскі Крыштаф Мікалай: шляхі
Ашмянская
жыцця і дзейнасці
Інфармацыйнабібліятэчны
Вядомыя ўраджэнцы Гродзенскага краю
аддзел
(Гродзенскі р-н)
Экалагічныя веды – веды жыцця
Ашмянская
Я все это прочитаю за лето
- // Навагрудская епархія ў асобах
Навагрудская
Нашы землякі
Мастоўская
Бюро 58 лесных услуг: сказки о животных
Ашмянская
Вёскі Шчучыншчыны ў друку: вып.6
Шчучынская
Мы пішам. Пра нас пішуць
Бераставіцкая
Што чытаць аб Воранаўшчыне
Воранаўская
Мудры і просты Янка Брыль: да 100-годдзя
ЦБС г.Гродна
з дня нараджэння
Што чытаць аб Шчучыншчыне за 2017 год
Шчучынская
IV. ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ
4.1. Семінары
Сучасная
бібліятэка:
імідж,
запатрабаванасць, новы фармат: абласны
ГАНБ імя
семінар для дырэктараў бібліятэчных Я.Ф.Карскага,
дзяржаўных устаноў культуры (на базе
Шчучынская
ДУК “Шчучынская раённая бібліятэка імя

IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
І-IV кв.
І кв.
І кв.
І кв.
IІ кв.
IІ кв.
IІ кв.
ІІ-ІІІ кв.
IІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.

ІІ кв.
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Цёткі”)
Інфарматызацыя
бібліятэк:
стан
і
перспектывы развіцця”: абласны семінар
для інжынераў-праграмістаў (на базе ДУК
“Гродзенская
абласная
навуковая
бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”)
Праектная дзейнасць бібліятэк
Бібліятэка і час: пошукі і выкарыстанне
новых формаў далучэння насельніцтва да
кнігі
Духоўна-маральнае
выхаванне
карыстальнікаў у сучасным бібліятэчным
асяроддзі
Роля праваслаўнай кнігі ў духоўнамаральнай асвеце чытачоў
Духоўнае
адраджэнне
грамадства
і
праваслаўная
кніга:
да
500-годдзя
беларускага кнігадрукавання
Бібліятэка
–
асяродак
выхавання,
інтэлектуальнага і творчага развіцця
моладзі
Бібліятэчнае краязнаўства: тэрыторыя
вялікіх магчымасцей
Бібліятэчнае краязнаўства як рэсурс
развіцця турызму
Развитие библиотеки через формирование
ее позитивного имиджа во внешней среде
Масавая работа як састаўная частка
рэкламы бібліятэкі і сродак прыцягнення
новых карыстальнікаў
Папулярызацыя здаровага ладу жыцця ва
ўстановах культуры раёна
Беларуская кніга ў прасторы бібліятэкі
Методыка прафілактычнай работы з
дзецьмі, якія знаходзяцца ў сацыяльнанебяспечным становішчы
Публічныя
і
школьныя
бібліятэкі:
сучасныя тэхналогіі ў забеспячэнні доступа
да інфармацыі і ведаў
Беражлівасць
–
галоўны
фактар
эканамічнай бяспекі
Павышэнне сацыяльнай ролі бібліятэк у
грамадстве

ГАНБ імя
Я.Ф.Карскага

IV кв.

Астравецкая

І кв.

Воранаўская

І кв.

Дзятлаўская

І кв.

Карэліцкая

І кв.

Бераставіцкая

ІІ кв.

Бераставіцкая

ІІ кв.

Воранаўская

ІІ кв.

Ашмянская;
Карэліцкая

ІІ кв.

Ваўкавыская

ІІ кв.

Зэльвенская

ІІ кв.

Іўеўская

ІІ кв.

Лідская

ІІ кв.

Мастоўская

ІІ кв.

Свіслацкая

ІІ кв.

- // -

ІІ кв.

- // -

ІІ кв.
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Работа бібліятэк па святкаванні 135-годдзя
класікаў беларускай літаратуры Я.Купалы і
Слонімская
Я.Коласа
Шчучыншчына – наш родны край: да 500Шчучынская
годдзя з часу першага ўпамінання горада
Электронныя
бібліятэчныя
выстаўкі:
Астравецкая
тэорыя, методыка, практыка
Роля бібліятэчных устаноў раёна ў
папулярызацыі экалагічных ведаў сярод
Ашмянская
насельніцтва
Беларускае пісьменства: ад вытокаў да
Ваўкавыская
сучаснацсі
Беларуская
літаратура
–
крыніца
духоўнасці:
дзейнасць бібліятэк
па
Воранаўская
далучэнні чытачоў да лепшых узораў
беларускай літаратуры
Сучасныя формы работы па папулярызацыі
Свіслацкая
кнігі і чытання
Бібліятэчная культура: дыялог на роўных –
бібліятэка, кніга і чытач у век электронных
Смаргонская
тэхналогій
Бібліятэка – цэнтр вольнага часу для
Шчучынская
сельскага насельніцтва
Планаванне
–
2018:
напрамкі
і
Астравецкая
перспектывы
Прававая асвета насельніцтва: магчымасці
Іўеўская
агульнадаступнай бібліятэкі
Бібліятэка – інфармацыйны цэнтр па
фарміраванню здаровага ладу жыцця:
Дзятлаўская
пошук новых формаў і метадаў работы
Работа
бібліятэк
па
Праграме
супрацоўніцтва Міністэрства культуры
Мастоўская
Рэспублікі
Беларусь
і
Беларускай
праваслаўнай царквы
Маркетынгавыя
арыентацыі
сучаснай
бібліятэкі.
Інавацыйныя
формы
Навагрудская
абслугоўвання чытачоў
Планаванне – 2018: выбар стратэгіі і
Смаргонская
арыенціры
4.2. Круглыя сталы
Социальные
нормы
и
асоциальное
ГАНБ імя
поведение
Я.Ф.Карскага
Работа бібліятэк па фарміраванні здаровага Бераставіцкая

ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.

IV кв.

IV кв.
IV кв.
ІV кв.
І кв.
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ладу жыцця сярод моладзі і падлеткаў.
Прафілактыка ВІЧ/СНІД
Дасягненні
сучаснай
навукі
ў
паўсядзённым жыцці чалавека (да Дня
Ваўкавыская
беларускай навукі)
Вынікі 2016 года, задачы і перспектывы на
- // 2017 год
Аб выніках работы бібліятэк за 2016 год і
прыярытэтных накірунках дзейнасці на
Воранаўская
2017 год
Змест работы бібліятэк у 2016 годзе:
напрацоўкі, дасягненні, праблемы. Планы
Лідская
на будучыню
Духоўна-асветніцкая работа публічных
- // бібліятэк у праваслаўных традыцыях
Бібліятэка – тэрыторыя творчасці і
інтэлектуальнага
развіцця
дзяцей
і
Свіслацкая
падлеткаў у канікулярны час
Летняе чытанне для дзяцей і падлеткаў:
Астравецкая
праблемы, вопыт, перспектывы
Асветніцкая дзейнасць бібліятэк: ідэі,
Ашмянская
практыка, праекты
Францыск
Скарына:
беларускае
Іўеўская
кнігадрукаванне скрозь прызму часу
Рэкламная
дзейнасць
бібліятэкі:
Лідская
перакрыжаванне думак
Энергосбережение – задача сегодняшнего
Мастоўская
дня
Планаванне работы на 2018 год
Воранаўская
Дзіцячая бібліятэка і сучасная культура
ЦБС г. Гродна
выбару чытання. Статус і стратэгія
Сёння беражлівасць – заўтра вынік
Свіслацкая
Бібліятэка як інстытут духоўна-маральнага
Слонімская
выхавання
4.3. Школы прафесійнага майстэрства
Інавацыйныя
формы
і
метады
ў
Ашмянская
папулярызацыі кнігі і чытання
ІнфармацыйнаАсноўныя аспекты арганізацыі работы
бібліятэчны
бібліятэкі
аддзел
(Гродзенскі р-н)
Работа бібліятэк па падрыхтоўцы і
Мастоўская
правядзенню раённага фотаконкурса сярод

І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
IV кв.
І кв.
І кв.
І кв.
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чытачоў бібліятэк раёна “Моя жизнь в
библиотеке – библиотека в моей жизни”
Методыка работы з бібліятэчным фондам:
правільнае
вядзенне
і
афармленне
дакументаў
Бібліятэчны сайт як пляцоўка калектыўнай
творчай працы: рэсурсы і магчымасці
Бібліятэка для сучаснага юнага чытача:
дыяпазон новых магчымасцей і ідэй
Сацыяльныя сеткі і сайт як сродкі рэкламы
бібліятэкі ў віртуальным свеце
Мае прафесійныя знаходкі
Гаворыць і паказвае кніга!: да правядзення
Тыдня дзіцячай кнігі
Падрыхтоўка і ўдзел бібліятэк у раённай
акцыі “Летнее предпоЧтение”
Арганізацыя і дзейнасць бібліятэк да 500годдзя беларускага кнігадрукавання
Установы культуры і фарміраванне
здаровага ладу жыцця: асноўныя накірункі
работы па прафілактыцы захворванняў і
залежнасцяў
Волаты беларускай літаратуры: дзейнасць
бібліятэк па папулярызацыі творчасці
Я.Колоса, Я.Купалы, М.Танка
Бібліяграфічная работа – важнейшы аспект
паўсядзённай дзейнасці бібліятэкара
Здаровы лад жыцця: пошук новых формаў і
метадаў работы
Выдавецкая і інфармацыйная дзейнасць
Даведачна-бібліяграфічная
работа
як
прыярытэт у дзейнасці сістэмы “чытачбібліятэка”
Планаванне 2018: напрамкі і перспектывы
Планаванне 2018: асноўныя арыентыры
Выдавецкая і інфармацыйная дзейнасць
бібліятэкі
Удасканальванне работы бібліятэк з
перыядычнымі
выданнямі
і
іх
папулярызацыя
Аматарскія аб’яднанні: пошук шляхоў для
абнаўлення і прывабнасці

Шчучынская

І кв.

Бераставіцкая

ІІ кв.

Воранаўкая

ІІ кв.

Дзятлаўская

ІІ кв.

Лідская

ІІ кв.

Мастоўская

ІІ кв.

- // -

ІІ кв.

Слонімская

ІІ кв.

Шчучынская

ІІ кв.

- // -

ІІ кв.

Ваўкавыская

ІІІ кв.

Воранаўская

ІІІ кв.

Шчучынская

ІІІ кв.

Ашмянская

IV кв.

Бераставіцкая
Іўеўская

IV кв.
IV кв.

Карэліцкая

IV кв.

- // -

IV кв.

Лідская

IV кв.
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4.4. Школы вучобы спецыяліста
Праектна-праграмная дзейнасць бібліятэкі
Карэліцкая
Сучасныя патрабаванні да планавання і
Зэльвенская
справаздач
Даведачна-бібліяграфічнае інфармаванне
Лідская
(індывідуальнае і групавое) у бібліятэках
Выдавецкая дзейнасць бібліятэк: методыка
Мастоўская
складання буклетаў
Арганізацыйная дзейнасць ПЦПІ па
Слонімская
прававой асвеце насельніцтва
Бібліятэчныя
каталогі
і
картатэкі:
Бераставіцкая
арганізацыя і выкарыстанне
“Вулічныя” формы масавай работы
Смаргонская
бібліятэкі па прапагандзе кнігі і чытання
Праекты
і
праграмы:
методыка
Бераставіцкая
распрацоўкі
Арганізацыя бібліятэчнага фонду. Улік,
Слонімская
апрацоўка і выключэнне дакументаў
Даведачна-бібліяграфічнае
і
інфармацыйнае
абслугоўванне
Мастоўская
карыстальнікаў
Нетрадыцыйныя формы інфармавання ў
Лідская
бібліятэцы – электронны каталог
Кам’ютарныя і інфармацыйныя тэхналогіі
на службе чалавеку. Аб тым, як зручна і
Навагрудская
карысна сябраваць з бібліятэкай
4.5. Практыкумы
Методыка складання актаў на выключэнне
літаратуры з бібліятэчнага фонду ў
Ашмянская
праграме “Exsel”
Інавацыйныя
формы
выставачнай
ЦБС г.Гродна
дзейнасці
Картатэкі
як
самастойная
частка
Слонімская
інфармацыйна-пошукавай сістэмы
Захаванасць бібліятэчных фондаў: пытанні
Смаргонская
і адказы
Школа камп’ютарнай граматнасці
Ваўкавыская
Аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў
Воранаўская
Идея + фантазия: современная выставка в
Ашмянская
библиотеке
Улік і захаванне бібліятэчнага фонду,
удасканаленне
навыкаў
работы
з
Свіслацкая
электронным каталогам

І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.

І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І-ІІ кв.
І-ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
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Бібліяграфічны
агляд:
методыка
Мастоўская
падрыхтоўкі і правядзення
Дзень краязнаўчай кнігі ў бібліятэцы
ЦБС г.Гродна
Выдавецкая
дзейнасць
бібліятэкі.
Слонімская
Методыка падрыхтоўкі
Электронны
каталог
–
галоўны
Воранаўская
інфармацыйны прадукт бібліятэкі
Арганізацыя выставачнай работы ў
Шчучынская
бібліятэках
Дзень пісьменніка ў бібліятэцы
ЦБС г.Гродна
Бібліявізіт. Вучымся ў калег
Слонімская
4.6. Бібліятэчныя конкурсы, акцыі
ГАНБ імя
Бібліятэка года
Я.Ф.Карскага
ГАНБ імя
Я.Ф.Карскага,
На лепшую самаробную кнігу: да 500публічныя
годдзя беларускага кнігадрукавання
бібліятэкі
вобласці
Чытаем разам
– // –
Ёсць у памяці і боль, і ўдзячнасць…: да
– // –
Дня Перамогі
Кніга дорыць свята: да Дня абароны дзяцей
– // –
Кніжная выстава: новы фармат

Ваўкавыская

Чытаем Купалу і Коласа разам

– // –

Твае песняры, Беларусь!
Бібліятэчнае пяро
Всему здесь начало…
На лепшую бібліятэчную выставу да 135годдзя Я.Купалы і Я.Коласа
Привлекая,
увлекать:
на
лепшае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання
Бібліявізітка: сярод работнікаў бібліятэк на
лепшы буклет
Моя жизнь в библиотеке – библиотека в
моей жизни: фотаконкурс сярод чытачоў
бібліятэк
На лепшы артыкул аб бібліятэках раёна

Лідская
ЦБС г. Гродна
Зэльвенская
Іўеўская
Мастоўская
– // –

ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ-IV кв.
ІІІ кв.
IV кв.
IV кв.
на працягу
года
І-ІІІ кв.
І-ІІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года
на працягу
года

– // –

на працягу
года

Шчучынская

на працягу
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Читай всегда, читай везде: читательский
фотокросс
Рэкламуем
бібліятэку:
на
лепшую
публікацыю аб рабоце бібліятэкі на
старонках СМІ і на WEВ-сайтах
Калядная рукавічка: акцыя да свята
Нараджэння Хрыстова
Кніжны герой: конкурс лялек сваімі рукамі
Я чытаю, ты чытаеш, мы чытаем
Старая кніга: акцыя-пошук
Чытаем кнігі землякоў разам
Віртуальная ВООКпаліца
Творцы і кнігі: юбіляры 2017 года
Читающие дети – читающая нация:
фотаакцыя
Проста фантастыка (на лепшы буктрэйлер
да Года навукі)
На лепшую выставу да 500-годдзя
беларускага кнігадрукавання
Летнее предпоЧтение
Прывядзі сябра ў бібліятэку
Классика на каждом шагу
Книги в дар читателям: піяр-акцыя да Дня
бібліятэк
Бібліятэкар у вобразе…: прадстаўленне
літаратурнага героя ад першай асобы
Песняры сінявокай Беларусі
Купала-Коласаўскія чытанні
Души запасы золотые: дабрачынная акцыя
да Дня сталых людзей

– // –

года
на працягу
года

Дзятлаўская

І кв.

– // –

І кв.

Навагрудская
– // –
– // –
Шчучынская
Лідская
Шчучынская

І кв.
І кв.
І кв.
І кв.
І-ІІ кв.
І-ІІІ кв.

Іўеўская

ІІ кв.

ЦБС г. Гродна

ІІ –ІІІ кв.

– // –

ІІ –ІІІ кв.

Мастоўская
Дзятлаўская
– // –

ІІ –ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.

Іўеўская

ІІІ кв.

Смаргонская

ІІІ кв.

Дзятлаўская
Ашмянская

ІІІ- IV кв.
IV кв.

Іўеўская

IV кв.
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