Падпіска на выданні ажыццяўляецца на дагаворнай
аснове.
Заказ выданняў:
Заказ на выданні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
адсылайце на e-mail: nbb-izdat@mail.ru; edit@nlb.by
або на адрас:
Выдавецкі аддзел,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
пр. Незалежнасці, 116,
220114, г. Мінск.
Калі падпіску за бібліятэку аплачвае аддзел культуры
выканкама, то дагавор павінен заключацца паміж Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і аддзелам культуры
выканкама.
Па пытаннях аплаты выданняў звяртайцеся па тэл.:
(+375 17) 293 25 76, 293 28 40.
Набыць выданні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
магчыма:
Нацыянальная бібліятэка Беларусі
Пр. Незалежнасці, 116, 220114, г. Мінск
Тэл. (+375 17) 293 28 21
Факс (+375 17) 266 37 23
У кіёску Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (за наяўны
разлік)
Тэл. (+375 17) 293 28 52
РУП «Акадэмічная кніга»
Пр. Незалежнасці, 72, 220012, г. Мінск
Тэл./факс: (+375 17) 292 00 52, 292 46 52, 292 50 43
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ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

Друкаваныя выданні
1. Беларусазнаўчыя і краязнаўчыя
інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк: навуковаметадычнае выданне. (Серыя «БібліяКансультант»)
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
Навукова-метадычнае выданне ўтрымлівае
матэрыялы
пра бібліяграфічную і аб‘ектаграБЕЛАРУСАЗНАЎЧЫЯ
фічную інфармацыю ў пошукавых сістэмах бібІ КРАЯЗНАЎЧЫЯ
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ
ліятэк, пра адлюстраванне нацыянальных аб‘екРЭСУРСЫ БІБЛІЯТЭК
таў у нацыянальнай базе даных аўтарытэтных
запісаў і іншыя тэмы, а таксама метадычныя
рашэнні па атборы і ідэнтыфікацыі нацыянальных дакументаў у складаных і неадназначных
выпадках.
Выданне выпускаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага забеспячэння дзейнасці бібліятэк ў галіне
нацыянальнай і краязнаўчай бібліяграфіі.

2. Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў. Вып. 10
Адказны за выпуск Пшыбытка М.Г.
Чарговы выпуск навуковага зборніка прысвечаны пытанням фарміравання сучаснай бібліятэчна-інфармацыйнай прасторы, перспектывам
развіцця бібліятэк.
Прызначаны спецыялістам у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыйных тэхналогій, выкладчыкам, аспірантам і магістрантам,
кіраўнікам органаў упраўлення культуры.
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Галоўны рэдактар Кірухіна Л.Г.
Часопіс, заснавальнікамі якога з’яўляюцца
Нацыянальная бібліятэка Беларусі і Беларуская
бібліятэчная асацыяцыя, выдаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага
забеспячэння бібліятэчнай справы, а таксама
раскрыцця творчага і навуковага патэнцыялу
спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыйных тэхналогій.
Прадстаўляе інтарэс для тых, хто вывучае бібліятэчную
справу, гісторыю, краязнаўства і культуру Беларусі.
ISSN 1818-4286

Афіцыйна

«За духовное возрождение»

с. 3

Навіны ББА

План работы ББА

с. 8

У публічных бібліятэках

Молодежь и духовность

с. 27

1 2018

Выдаецца з 1996 г.

>

4. Выданні Францыска Скарыны ў свеце: зводны
каталог
Адказны за выпуск Кірэева Г. У.
Прадстаўлены бібліяграфічныя апісанні
асобнікаў друкаваных выданняў, што дазваляе
сабраць рэпертуар кніг, надрукаваных ФранВЫДАННІ
ФРАНЦЫСКА
цыскам Скарынам. Выданні беларускага першаСРАНЫНЫ
друкара ўяўляюць найкаштоўны пласт культурЎ СВЕЦЕ
най спадчыны беларускага народа і з’яўляюцца
Зводны каталог
базавымі крыніцамі для кнігазнаўчых, філалагічных і культуралагічных даследаванняў. Іх улік
прадставіць магчымасць раскрыць іх месцазнаходжанні і колькасць у розных краінах свету.

* Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты «Газеты
и журналы Республики Беларусь». Індэксы выдання – 74895 (інд.),
748952 (вед.).

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

3. Бібліятэчны свет: часопіс*
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ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

5. Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі.
Вып. 21
Адказны за выпуск Кірэева Г.У.
У чарговым выпуску навуковага зборніка будуць адлюстраваны матэрыялы па праблемах
вывучэння, захавання і выкарыстання дакументальнай спадчыны Беларусі, гісторыі рукапіснай і друкаванай кнігі, архіўных дакументаў,
бібліятэчнай справы, бібліяграфазнаўства, культуралогіі, падрыхтаваных беларускімі і замежнымі даследчыкамі кніжнай культуры. Зборнік
артыкулаў з’яўляецца навуковым выданнем,
якое рэцэнзуецца і ўключана ў Пералік навуковых выданняў
Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагагічных, гістарычных навуках і культуралогіі. Матэрыялы зборніка ўводзяць у навуковы ўжытак
унікальныя дакументальныя помнікі, новыя дакументы, факты і звесткі, звязаныя з гісторыяй кнігі і культуры Беларусі,
і будуць карыснымі ўсім, хто цікавіцца нашай спадчынай.

6. Лісты да Жазефіны. Ваенныя шляхі
французскага афіцэра 1805–1812 гг.
Адказны за выпуск Кірэева Г.У.
Кніга з’яўляецца рэканструкцыяй жыццёвага шляху французскага афіцэра Шарля-Філіпа
Фіта дэ Сусі – удзельніка шматлікіх ваенных
кампаній Напалеона ў 1805–1812 гг. ШарльФіліп быў прадстаўніком вядомага пры «старым
рэжыме» дваранскага роду, які пасля Рэвалюцыі 1789 г. імкнуўся знайсці сабе месца пры новых умовах і працягваў служыць Францыі.
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Ответственный за выпуск Есис Н.С.
Сборник содержит материалы V Международного конгресса «Библиотека как феномен
культуры», который проводит Национальная
библиотека Беларуси. Публикуются доклады
известных специалистов национальных и крупнейших библиотек, научно-исследовательских
учреждений, представителей других организаций, научных учреждений Беларуси и зарубежных стран, посвященные актуальным вопросам
развития библиотечного дела.
Материалы публикуются в авторской редакции.

8. Матэрыялы ХIV Міжнародных кнігазнаўчых
чытанняў, прысвечаных 400-годдзю выдання
першага Буквара

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

7. Материалы V Международного конгресса
«Библиотека как феномен культуры»

Ответственный за выпуск Кірэева Г.У.
Зборнік будзе складацца з матэрыялаў
ХIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, якія
адбудуцца ў красавіку 2018 г. Матэрыялы
зборніка будуць прысвечаны гісторыі кніжнай
культуры, падыходам да захавання, вывучэння і папулярызацыі дакументальнай спадчыны, прадэманструюць унікальнасць беларускай кніжнай культуры і агульнасць культурнай
спадчыны Беларусі і іншых краін.
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9. Новыя кнігі: па старонках беларускага друку**
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны
бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі беларускіх
2015
выдавецтваў, найбольш значныя артыкулы з
1
рэспубліканскай перыёдыкі, а таксама рэцэнзіі
на беларускія выданні.
У якасці дадаткаў друкуюцца біяграфічныя спісы або агляды, прысвечаныя значным
гістарычным падзеям і актуальным пытанням
сучаснага развіцця Беларусі, «Беларускі каляндар, … год», а таксама матэрыялы да юбілеяў выдатных
дзеячаў краіны, шэрагу арганізацый і ўстаноў, што складаюць
аснову эканомікі, культуры, навукі і асветы Беларусі.
Прызначаны ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў бібліятэк, іншых культурных і асветных устаноў, а таксама студэнтам, навучэнцам і ўсім неабыякавым да гісторыі,
культуры і сучаснага жыцця сваёй краіны, тым, хто адчувае
неабходнасць аператыўна атрымліваць патрэбную інфармацыю для павышэння агульнай і прафесійнай адукацыі, самаадукацыі і арганізацыі вольнага часу.
Тэмы дадаткаў на 2018 г.:
№ 1. Даты беларускага календара (сакавік – красавік 2018 г.;
8 дат).
№ 2. Даты беларускага календара (май – чэрвень 2018 г.;
8 дат).
№ 3. Наваполацк – культурная сталіца 2018 г.
№ 4. Приглашаем в путешествие (страны ближнего зарубежья).
№ 5. Даты беларускага календара (ліпень – кастрычнік 2018 г.;
14 дат).
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** Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты «Газеты
и журналы Республики Беларусь». Індэксы выдання – 74972 (інд.),
749722 (вед.).

10. Описание Борисовского уезда
Адказны за выпуск Суша А.А.
Книга представляет собой одно из первых
научных исследований г. Борисова и уезда,
историю его возникновения и развития.
Автор издания – граф Евстафий Тышкевич,
маршалок Борисовского уезда, белорусский археолог, историк, этнограф, краевед, музеевед,
один из основателей белорусской научной археологии, Почетный член Петербургской академии наук, член Датского общества любителей
северных древностей, Лондонского археологического института, Стокгольмской Королевской академии искусств и древностей, который более десяти лет собирал источники по истории, культуре Борисовского региона.
В книге, впервые изданной в 1847 г. на польском языке в
Вильно, дается описание Борисовского уезда с точки зрения
истории, географии, статистики, промышленности, образования, медицины, вероисповедования. Это уникальное краеведческое исследование, где каждый факт и дата выверены, добросовестно проанализированы и аргументированы.
Изданная более полтора столетия назад, книга и ныне актуальна и будет востребована специалистами сферы культуры и
искусства, музейными работниками, историками, экскурсоводами, преподавателями высших и средних специальных учебных заведений – всеми, кому небезразлична судьба родного
края, малой Родины.

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

№ 6. Даты беларускага календара (кастрычнік – лістапад
2018 г.; 8 дат).
№ 7. Беларуская нацыянальная кухня.
№ 8. Беларускі каляндар, 2019 год. Частка 1.
№ 9. Беларускі каляндар, 2019 год. Частка 2.
№ 10. Даты беларускага календара (снежань 2018 г.; студзень – люты 2019 г.; 14 дат).
№ 11. Даты сусветнага календара (юбіляры 2019 г.).
№ 12. Дапаможныя паказальнікі да раздзела «Навінкі беларускага друку».
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11. Першы Буквар
Адказны за выпуск Суша А.А.
Выданне з’яўляецца факсімільным узнаўленнем першага «Буквара», які пабачыў свет 24 ліпеня 1618 г. у друкарні Віленскага Свята-Духава праваслаўнага брацтва ў мястэчку Еўе.
«Буквар» – адзіны ў сваім родзе помнік асветніцкай думкі Беларусі, найбольш ранні друкаваны дапаможнік для пачатковага навучэння
грамаце. Выданне заклікана садзейнічаць папулярызацыі найлепшых узораў кніжнай культуры беларускага народа, захаванню яго духоўнай спадчыны.
Камплект складаецца з трох кніг.

12. Руководство по определению читательского
спроса на издания современных белорусских
авторов
Ответственный за выпуск Пшибытко М.Г.
Издание знакомит с основными этапами
становления литературного процесса Беларуси, существующими подходами к определению
хронологических границ периодов развития белорусской литературы, с современным этапом
ее развития, предлагает интерпретацию понятия «современный белорусский автор» и содержит подробное пошаговое описание организации изучения читательского спроса на издания
современных белорусских авторов в библиотеках страны при
помощи различных методов.
Издание адресовано специалистам библиотек, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, а также всем
тем, кто интересуется изучением спроса на современную белорусскую литературу.
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Адказны за выпуск Рошчына Т.І.
Суцэльных гiстарычных беларускiх кнiгазбораў – кляштарных, вучэбных, грамадскiх,
прыватных – да сённяшняга часу ў Беларусi
не захавалася; можна знайсцi толькi большыя
цi меншыя iх рэшткi, часам даволi вялiкiя комплексы, дагэтуль малавывучаныя. Яны захоўваюцца ў шматлiкiх бiблiятэках Беларусі,
Лiтвы, Польшчы, Расii, Украiны, iншых краiнах
Еўропы.
Вывучэнне прыватных кнігазбораў Беларусі, цікавага і шматаспектнага феномена, сёння набывае міждысцыплінарны
характар, да гэтай тэмы звяртаюцца гісторыкі, культуролагі,
філолагі, спецыялісты бібліятэчнай справы і інш.
Прапанаваны зборнік прадстаўляе матэрыялы па гісторыі
некаторых прыватных кніжных калекцый Беларусі, пачынаючы
з XVI ст. і амаль да нашага часу. Ён складаецца з 26 артыкулаў
і дадатка – бібліяграфічнай рэканструкцыі прыватнай бібліятэкі
Жабаў (маёнтак Шо, Віцебшчына). Частка артыкулаў ужо была
апублікавана, але ў малатыражных і маладаступных крыніцах,
якія сёння з цяжкасцю можна знайсці нават у буйнейшых
бібліятэках. Артыкулы дапрацаваны з улікам новых знаходак
і вынікаў апошніх даследаванняў. Сярод аўтараў – вядомыя
вучоныя і даследчыкі, гісторыкі, філолагі, кнігазнаўцы, бібліятэкары з Беларусі, Расіі, Польшчы: М. Нікалаеў, Г. Галенчанка,
А. Мальдзіс, Ю. Лабынцаў, В. Скалабан, У. Мархель і інш. Артыкулы прысвечаны гісторыі як вядомых беларускіх кнігазбораў –
Радзівілаў, Сапегаў, Храптовічаў, так і маладаследаваных –
Саламона Рысінскага, Юзефа Жабы, Георгія Каніскага і інш.
Даследаванне беларускiх кнiгазбораў як фактаў культуры –
гэта аднаўленне важнай крынiцы для вывучэння нацыянальнай гiсторыi i культуры, сапраўднае вяртанне нашай спадчыны.

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

13. Рэха беларускіх кнігазбораў: лёсы прыватных
бібліятэк: зборнік артыкулаў
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Электронныя выданні
14. 1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх
дакументаў
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
На кампакт-дыску прадстаўлены (у выглядзе
бібліяграфічнай, паўнатэкставай, фактаграфічнай інфармацыі) дакументы і матэрыялы, пры1000-годдзе БРЭСТА:
свечаныя гісторыі аднаго з самых старажытных
ПРАЗ ПРЫЗМУ
гарадоў Беларусі.
СТАРАДАЎНІХ
ДАКУМЕНТАЎ
Выданне падрыхтавана сумесна з Брэсцкай
абласной бібліятэкай, Брэсцкім дзяржаўным
універсітэтам імя А.С. Пушкіна, кафедрай крыніцазнаўства гістарычнага факультэта БДУ, Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі ў межах прыкладной НДР «Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі».
Прызначана для навуковых работнікаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, краязнаўцаў, бібліятэкараў, супрацоўнікаў
музеяў і архіваў, аматараў айчыннай гісторыі.
Аб’ём – 4 Гб.

3 квартал

15. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: газеты
1917–1922 гг.
Адказны за выпуск Гарбачова Л.В.

СТАНАЎЛЕННЕ
БЕЛАРУСКАЙ
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ:
газеты 1917–1922 гг.
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Электроннае выданне прысвечана надзвычай складанаму, супярэчліваму, але вельмі важнаму перыяду ў станаўленні беларускай дзяржаўнасці на пачатку ХХ ст. Бурлівыя
падзеі гэтага перыяду знаходзілі адлюстраванне на старонках шматлікіх газет, якія выходзілі як на тэрыторыі сучаснай Беларусі, так і ў
Вільні, Пецярбургу, іншых рэгіёнах.

Разлічана на шырокае кола карыстальнікаў, якія цікавяцца
гісторыяй Беларусі.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ

На дыску прадстаўлены электронныя копіі беларускіх газет
1917–1922 гг. з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, іншых арганізацый і
ўстаноў.
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КАЛЯНДАРНЫ ПЛАН
выхаду ў свет інфармацыйных выданняў
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў 2018 г.

№
п/п

Адказны за
выпуск

Выданне

Выхад у свет

ДРУКАВАНЫЯ

14

1

Беларусазнаўчыя
і краязнаўчыя
інфармацыйныя
рэсурсы бібліятэк:
навукова-метадычнае
выданне

Градоўкіна І.У.

Кастрычнік

2

Бібліятэчны веснік:
зборнік артыкулаў.
Вып. 10

Пшыбытка М.Г.

Лістапад

3

Бібліятэчны свет:
часопіс

Кірухіна Л.Г.

1 раз у 2 месяцы

4

Выданні Францыска
Скарыны ў свеце:
зводны каталог

Кірэева Г.У.

Кастрычнік

5

Здабыткі:
дакументальныя помнікі
на Беларусі. Вып. 21

Кірэева Г.У.

Чэрвень

6

Лісты да Жазефіны.
Ваенныя шляхі
французскага афіцэра
1805–1812 гг.

Суша А.А.

Люты

7

Материалы
V Международного
конгресса «Библиотека
как феномен культуры»

Есіс Н.С.

Кастрычнік

8

Матэрыялы ХІV
Міжнародных
кнігазнаўчых чытанняў

Кірэева Г.У.

Красавік

9

Новыя кнігі:
па старонках
беларускага друку

Градоўкіна І.У.

Кожны месяц

10

Описание Борисовского
уезда

Суша А.А.

Сакавік

11

Першы Буквар

Суша А.А.

Май

12

Руководство по
определению
читательского спроса на
издания современных
белорусских авторов

13

Рэха беларускіх
кнігазбораў: лёсы
прыватных бібліятэк:
зборнік артыкулаў

Пшыбытка М.Г.

Жнівень

Рошчына Т.І.

Лістапад

ЭЛЕКТРОННЫЯ
14

Социологические
исследования
в библиотеке:
подготовка,
организация,
проведение

Пшыбытка М.Г.

Снежань

15

Станаўленне
беларускай
дзяржаўнасці:
газеты 1917–1922 гг.

Гарбачова Л.В.

Ліпень
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