
РАШЭННЕ 

калегіі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама 

“ 17 ” сакавіка 2017 г. № 2 

г. Брэст 

 

Аб выніках абласнога тура XXV рэспубліканскага агляду-конкурсу 

«Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры» 

 

3 мэтай узмацнення ролі публічных бібліятэк у фарміраванні 

нацыянальнай свядомасці насельніцтва, распаўсюджвання ідэі 

беларускасці, прапаганды нацыянальнай спадчыны, гісторыі, літаратуры, 

мовы, народнай культуры, падтрымкі і развіцця чытання Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь штогод праводзіць рэспубліканскі конкурс 

«Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры». 

У абласным туры XXV рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка - 

асяродак нацыянальнай культуры» прынялі ўдзел 9 бібліятэк вобласці: 

Жабінкаўская ЦРБ, Кобрынская ЦРБ, Баранавіцкая ЦРБ імя Я. Чачота, 

Драгічынская ЦРБ, Пінская ЦРБ імя Я. Янішчыц, Баранавіцкая ГДБ ДУК 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы», Махроўская СБ 

ДУК «Іванаўская ЦРБ імя Ф. Панфѐрава», Агарэвіцкая СБ ДУК 

«Ганцавіцкая РЦБС», Камянюцкая СБ ДУК «Камянецкая РБС». 

Матэрыялы, прадстаўленыя ў абласны аргкамітэт, уключалі: рашэнні і 

выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў гарадскіх і раѐнных аргкамітэтаў па 

падвядзенні вынікаў конкурсу, аналітычныя даведкі аб рабоце бібліятэк за 

апошнія тры гады, шэраг змястоўных дадаткаў у выглядзе інфармацыйна- 

бібліяграфічных і аналітычных матэрыялаў, метадычных распрацовак, 

сцэнарных матэрыялаў, рэкламнай прадукцыі, фотаальбомаў, ксеракопій 

публікацый у мясцовым друку, электронных прэзентацый, відэаролікаў і 

г.д. 

Разглядзеўшы конкурсныя матэрыялы і заслухаўшы інфармацыю 

дырэктара УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага» Данілюк Т. П., 

калегія галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі ВЫРАШЫЛА: 

1.Прызнаць пераможцамі абласнога тура XXV рэспубліканскага 

конкурсу «Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры»: 

У намінацыі «За пошукавую і даследчую працу»: 

- Жабінкаўскую цэнтральную раѐнную бібліятэку (в. а. дырэктара 

Галавейка Крысціна Мікалаеўна)- I месца сярод гарадскіх бібліятэк; за 

мэтанакіраваную пошукавую дзейнасць па даследаванні матэрыялаў аб 

удзеле ваеннаслужачых Жабінкаўскага раѐна ў баявьіх дзеяннях у 

Афганістане, а таксама збор успамінаў аб афганскіх падзеях воінаў-



інтэрнацыяналістаў, стварэнне паўнатэкставай базы даных «Афганыстан: 

наша память н боль» (Ыір://2каЫпкаІіЬ. Ьу); 

-Махроўскую сельскую бібліятэку ДУК «Іванаўская цэнтральная 

раѐнная бібліятэка імя Ф.Панфѐрава» (бібліятэкар II катэгорыі Барташ 

Ірына Іванаўна) - I месца сярод сельскіх бібліятэк; за актыўную работу па 

адраджэнні і захаванні гісторыка-культурнай спадчыны Іванаўскага раѐна, 

папулярызацыю краязнаўчых ведаў праз стварэнне гістарычнага летапісу 

в. Махро, электроннай тэматычнай папкі «Святы і абрады нашых 

продкаў»; распрацоўку і выданне краязнаўчага бібліяграфічнага 

паказальніка «Гэта наша з табою зямля...», а таксама збор і 

сістэматызацыю матэрыялаў па фарміраванні электроннага банка даных 

«Афганыстан болыт в моей душе». 

У намінацыі «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы». 

-Кобрынскую цэнтральную раѐнную бібліятэку (дырэктар Легацюк 

Ларыса Віктараўна) -1 месца сярод гарадскіх бібліятэк; за распрацоўку і 

рэалізацыю краязнаўчага турыстычна-бібліяграфічнага праекта «Помнікі, 

памятныя мясціны Кобрынскага раѐна» з мэтай прыцягнення ўвагі 

шырокага кола карыстальнікаў да гісторыка- культурнай спадчыны сваѐй 

малой Радзімы, памятных месцаў Кобрынскага краю; рэкламна-

інфармацыйнае забеспячэнне турыстычнага патэнцыялу горада іраѐна; 

-Агарэвіцкую сельскую бібліятэку ДУК «Ганцавіцкая раѐнная 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (загадчык Шаматульская Вольга 

Аляксандраўна) -1 месца сярод сельскіх бібліятэк; за выкарыстанне 

нетрадыцыйных форм работы пры папулярызацыі краязнаўчых 

матэрыялаў, рэалізацыю інавацыйных творчых праектаў («Гісторыя вѐскі 

Агарэвічы з бібліятэчнай паліцы ў сучасны фармат»), стварэнне і 

выкарыстанне мультымедыйных рэсурсаў. 

У намінацыі «За падтрымку і развіццѐ чытання». 

-Пінскую цэнтральную раѐнную бібліятэку імя Я.Янішчыц 

(дырэктар Анташук Алѐна Іванаўна) -1 месца сярод гарадскіх бібліятэк; за 

шматгранную дзейнасць па далучэнні да чытання твораў беларускіх і 

мясцовых пісьменнікаў розных катэгорый чытачоў праз актыўную 

культурна-асветніцкую дзейнасць і стварэнне пры ЦРБ клуба літаратараў 

«Пінчукі». 

У намінацыі «За значны ўклад у еыхаваўчую работу з падрастаючым 

пакаленнем»: 

- Баранавіцкую гарадскую дзіцячую бібліятэку ДУК 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы» (намеснік дырэктара 

па рабоце з дзецьмі Робак Алена Мікалаеўна) -1 месца сярод гарадскіх 

бібліятэк; за папулярызацыю беларускай кнігі ў дзіцячым асяроддзі 

пасродкам інавацыйных форм масавай работы на прыкладзе рэалізацыі 

крэатыў-праекта «Вясѐлка юбілейных падзей»; 



- Камянюцкую сельскую бібліятэку ДУК «Камянецкая раѐнная 

бібліятэчная сістэма» (загадчык Маркевіч Аксана Валер'еўна) -1 месца 

сярод сельскіх бібліятэк; за плѐнную працу па фарміраванні экалагічнай 

свядомасці ў маладых грамадзян праз папулярызацыю літаратуры 

адпаведнай тэматыкі з выкарыстаннем розных форм масавай работы, 

функцыянаванне аматарскага аб’яднання «Юны эколаг» і рэалізацыю 

мэтавай бібліятэчнай праграмы «Жыві, зямля» (2016-2020 гг.); за 

выхаванне патрыятызму і павагі да Айчыны, гісторыі свайго народу ў 

маладых грамадзян пасродкам бібліятэчнага краязнаўства. 

2. Адзначыць Лістамі падзякі: 

- Баранавіцкую цэнтральную раѐнную бібліятэку імя Я.Чачота 

(дырэктар Лайша Таццяна Міхайлаўна) - за рознабаковую культурна- 

асветніцкую дзейнасць па далучэнні да чытання твораў нацыянальнай 

літаратуры розных узроставых груп насельніцтва праз вывучэнне 

творчасці Яна Чачота і ўзраджэнне традыцый сямейнага чытання; 

- Драгічынскую цэнтральную раѐнную бібліятэку (дырэктар Грэчка 

Вольга Міхайлаўна) - за шматгранную дзейнасць па прыцягненні да 

карыстання паслугамі бібліятэк розных катэгорый насельніцтва і 

актыўную масавую работу па папулярызацыі літаратуры. 

3. Прадставіць для ўдзелу ў XXV рэспубліканскім конкурсе 

«Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры»: 

- Жабінкаўскую цэнтральную раѐнную бібліятэку, 

- Махроўскую сельскую бібліятэку ДУК «Іванаўская цэнтральная 

раѐнная бібліятэка імя Ф. Панфѐрава», 

- Кобрынскую цэнтральную раѐнную бібліятэку, 

- Агарэвіцкую сельскую бібліятэку ДУК «Ганцавіцкая раѐнная 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма», 

- Пінскую цэнтральную раѐнную бібліятэку імя Я. Янішчыц, 

-Баранавіцкую гарадскую дзіцячую бібліятэку ДУК 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы», 

-Камянюцкую сельскую бібліятэку ДУК «Камянецкая раѐнная 

бібліятэчная сістэма». 
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4. Кантроль за выкананнем рашэння ўскласці на намесніка галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага 

аблвыканкама - начальніка ўпраўлення культуры Панасюка С.Б. і 

дырэктара УК «Абласная бібліятэка імя М.Горкага» Данілюк Т.П. 

Старшыня калегіі, начальнік галоўнага ўп ідэалагічнай работы, к; і 

па справах моладзі Брэсцкага аблвыканка 



 
Т.М.Г агакава 
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