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. Бібліятэчны веснік: навуковы зборнік. Вып. 11
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.

2. Бібліятэчны свет: часопіс*
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 2019

Выдаецца з 1996 г.

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

Адказны за выпуск Карнілава Т. У.
Прадстаўлены бібліяграфічныя апісанні асобнікаў друкаваных выданняў, што дазваляе сабраць рэпертуар кніг, надрукаваных Францыскам Скарынам. Выданні беларускага першадрукара ўяўляюць найкаштоўны пласт культурнай спадчыны
беларускага народа і з’яўляюцца базавымі крыніцамі для кнігазнаўчых, філалагічных і культуралагічных даследаванняў. Іх
улік прадставіць магчымасць раскрыць іх месцазнаходжанні і
колькасць у розных краінах свету.

4. Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі.
Вып. 22
Адказны за выпуск Сцебурака А.М.
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, падрыхтаваныя 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.

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

3. Выданні Францыска Скарыны ў свеце: зводны
каталог
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ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

5. Интегрированные информационно-поисковые
системы и сервисы библиотек: научнометодическое издание
Ответственный за выпуск Шереметьева А.А.
Материалы издания отражают современный уровень развития информационно-поисковых систем библиотек в нашей стране и за рубежом, включая опыт национальных и региональных корпоративных проектов. В работе обсуждаются
актуальные проблемы развития поисковых систем библиотек
в условиях динамичных изменений информационной среды.
Рассмотрены инновационные подходы интеграции информационных ресурсов библиотек в мировое информационное
пространство, формирования единой точки доступа к разнородным ресурсам библиотеки, оптимизации информационнопоисковых возможностей каталогов библиотек с применением
открытых международных моделей, форматов и протоколов
представления библиотечных метаданных.
Издание будет полезным для библиотечных работников,
специалистов по информатизации библиотек, научных работников и преподавателей в области библиотечного дела и компьютерных технологий.

6. Материалы VI Международного конгресса
«Библиотека как феномен культуры»
Ответственный за выпуск Есис Н.С.
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Сборник содержит материалы VI Международного конгресса «Библиотека как феномен
культуры», который проводит Национальная
библиотека Беларуси. Публикуются доклады
известных специалистов крупнейших библиотек, научно-исследовательских учреждений,
представителей других организаций Беларуси
и зарубежных стран, посвященные актуальным вопросам развития библиотечного дела.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Адказны за выпуск Сцебурака А.М.
Зборнік складаецца з матэрыялаў ХIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, якія адбудуцца ў красавіку 2019 г. Матэрыялы
зборніка прысвечаны гісторыі кніжнай культуры, падыходам да захавання, вывучэння і
папулярызацыі дакументальнай спадчыны,
дэманструюць унікальнасць беларускай кніжнай культуры і агульнасць культурнай спадчыны Беларусі і іншых краін.

8. Новыя кнігі: па старонках беларускага друку**
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны
бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі белару2015
скіх выдавецтваў, найбольш значныя арты1
кулы з 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, 2020 год», а таксама матэрыялы да юбілеяў выдатных
дзеячаў краіны, шэрага арганізацый і ўстаноў, што складаюць
аснову эканомікі, культуры, навукі і асветы Беларусі.

** Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты «Газеты
и журналы Республики Беларусь». Індэксы выдання – 74972 (інд.),
749722 (вед.).

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

7. Матэрыялы ХV Міжнародных кнігазнаўчых
чытанняў
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ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ
8

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 2019 г.:
№ 1. Даты беларускага календара (сакавік – красавік 2019 г.;
8 дат).
№ 2. Даты беларускага календара (май – чэрвень 2019 г.;
8 дат).
№ 3. Пінск – культурная сталіца Беларусі 2019 г.
№ 4. Малая радзіма знакамітых людзей.
№ 5. Даты беларускага календара (ліпень – кастрычнік
2019 г.; 14 дат).
№ 6. Даты беларускага календара (кастрычнік – лістапад
2019 г.; 8 дат).
№ 7. «Ваш ребенок: развитие, воспитание, организация досуга».
№ 8. Беларускі каляндар, 2020 год. Частка 1.
№ 9. Беларускі каляндар, 2020 год. Частка 2.
№ 10. Даты беларускага календара (снежань 2019 г.; студзень – люты 2020 г.; 14 дат).
№ 11. Даты сусветнага календара (юбіляры 2020 г.).
№ 12. Дапаможныя паказальнікі да раздзела «Навінкі беларускага друку».

Ответственный за выпуск Пшибытко М.Г.
В издании проанализированы основные
виды веб-представительств библиотек, приведены статистические показатели учета деятельности библиотек в глобальной сети, описаны организационно-правовые и технические
аспекты создания, поддержки интернет-ресурсов и учета их использования.
Издание адресовано специалистам библиотек, преподавателям, студентам, аспирантам,
магистрантам, а также всем тем, кто интересуется вопросами
статистического учета функционирования библиотек в интернет-пространстве.

10. Творы Францыска Скарыны = Произведения
Франциска Скорины = Writings by Francysk
Skaryna

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

9. Руководство по осуществлению
статистического учета функционирования
библиотек в интернет-пространстве

Адказны за выпуск Суша А.А.
Выданне ўключае арыгінальныя творы Францыска Скарыны ў перакладзе на сучасныя беларускую, рускую і англійскую
мовы. Раскрывае ўсё багацце інтэлектуальнай спадчыны беларускага асветніка і першадрукара.
Будзе цікавым для навукоўцаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто
цікавіцца гісторыяй беларускай культуры.

9

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ

Электронныя выданні
11. Навагрудак = Наваградак = Новогрудок =
Nowogródek : старажытны беларускі горад
у дакументах і матэрыялах
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
На кампакт-дыску прадстаўлены (у выглядзе бібліяграфічнай, паўнатэкставай, фактаграфічнай інфармацыі) дакументы і матэрыялы, прысвечаныя гісторыі аднаго з самых старажытных гарадоў Беларусі.
Выданне падрыхтавана сумесна з Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкай імя Я. Карскага, Навагрудскай цэнтральнай раённай бібліятэкай, 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.

12. «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…»:
да 180-годдзя з дня нараджэння Францішка
Багушэвіча (1840–1900)
Адказны за выпуск Працько Н.Л.
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Да 180-годдзя з дня нараджэння
Францішка Казіміравіча Багушэвіча
(1840–1900) плануецца падрыхтаваць
дапоўненае выданне электроннага рэсурсу на DVD «Не пакідайце ж мовы
нашай беларускай…», які пабачыў свет
ў 2010 г. і быў прысвечаны 170-гадоваму
юбілею паэта. Плануецца, што электронны рэсурс будзе дапоўнены актуаль-

13. Слонім і наваколле праз прызму гістарычных
дакументаў, паданняў, даследаванняў
Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.
У электронным выданні, падрыхтаваным
сумесна са Слонімскай цэнтральнай раённай бібліятэкай, змешчаны гістарычныя
дакументы, работы краязнаўцаў, этнографаў, літаратараў ХІХ – першай паловы
ХХ ст. аб старажытным горадзе Слоніме і
яго наваколлі, а таксама адпаведны навукова-даведачны апарат.
Выданне прымеркавана да Дня беларускай пісьменнасці (Слонім-2019). Падрыхтавана ў рамках прыкладной навуковадаследчай работы «Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і
матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі», адрасавана
навуковым работнікам, выкладчыкам, студэнтам і аспірантам,
краязнаўцам, бібліятэкарам, супрацоўнікам музеяў і архіваў,
аматарам айчыннай гісторыі.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ

най інфармацыяй за апошнія 10 гадоў у 4 раздзелах: «Творчая
спадчына Ф. Багушэвіча», «Публікацыі, прысвечаныя жыццю і
творчай дзейнасці Ф. Багушэвіча», «Ф. Багушэвіч у мастацкай
літаратуры і мастацтве», «Ушанаванне памяці Ф. Багушэвіча».
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№
п/п

Адказны за
выпуск

Выданне

Выхад у свет

ДРУКАВАНЫЯ
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1

Бібліятэчны веснік:
зборнік артыкулаў.
Вып. 11

Пшыбытка М.Г.

Лістапад

2

Бібліятэчны свет:
часопіс

Кірухіна Л.Г.

1 раз
у 2 месяцы

3

Выданні Францыска
Скарыны ў свеце:
зводны каталог

Карнілава Т.У.

Чэрвень

4

Здабыткі:
дакументальныя помнікі
на Беларусі. Вып. 22

Сцебурака А.М.

Ліпень

5

Интегрированные
информационнопоисковые системы
и сервисы библиотек:
научно-методическое
издание

Шарамецьева А.А.

Снежань

6

Материалы
VІ Международного
конгресса «Библиотека
как феномен культуры»

Есіс Н.С.

Кастрычнік

7

Матэрыялы ХV Міжнародных кнігазнаўчых
чытанняў

Сцебурака А.М.

Красавік

8

Новыя кнігі:
па старонках
беларускага друку

Градоўкіна І.У.

Кожны месяц

9

Руководство по
осуществлению
статистического учета
функционирования
библиотек в интернетпространстве

Пшыбытка М.Г.

Май

10

Творы Францыска
Скарыны =
Произведения
Франциска Скорины
= Writings by Francysk
Skaryna

Суша А.А.

Красавік

ЭЛЕКТРОННЫЯ
11

Навагрудак =
Наваградак =
Новогрудок =
Nowogródek :
старажытны беларускі
горад у дакументах і
матэрыялах

Градоўкіна І.У.

Кастрычнік

12

«Не пакідайце ж мовы
нашай беларускай…»:
да 180-годдзя з дня
нараджэння Францішка
Багушэвіча (1840–1900)

Працько Н.Л.

Сакавік
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Слонім і наваколле праз
прызму гістарычных
дакументаў, паданняў,
даследаванняў

Градоўкіна І.У.

Жнівень
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ПРАПАНУЕМ НАБЫЦЬ

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ
Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў. Вып. 1–10
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 13–21
Інструментарый індэксатара і яго прымяненне ў бібліятэках
Беларусі = Инструментарий индексатора и методика его применения в библиотеках Беларуси
Лісты да Жазефіны : ваенныя шляхі французскага афіцэра.
1805–1812
Материалы Международных книговедческих чтений (IX–XІV)
Материалы Международного конгресса «Библиотека как
феномен культуры» (I–V)
Методические рекомендации по нормированию технологических процессов в библиотеке
Методические рекомендации по формированию библиографических записей на альбомы и атласы
Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і
выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў
Нацыянальныя дакументы Беларусі: методыка і тэхналогія
сучаснай бібліятэчнай працы
Описание Борисовского уезда
Руководство по определению читательского спроса на издания современных белорусских авторов
Рэха беларускіх кнігазбораў: лёсы прыватных бібліятэк: зборнік артыкулаў
Современные информационные технологии в библиотечноинформационном обслуживании пользователей с нарушениями зрения
Оформление библиографического списка к научной работе: методические рекомендации

14

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ
Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь (2011–2015)
Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909–
1919): документы и материалы
Региональная история Беларуси в документах и материалах
Виленской археографической комиссии (1864–1915)
Служыць радзіме..: да 250 годдзя з дня нараджэння Міхала
Клеафаса Агінскага (1765–1833)
Социологические исследования в библиотеке: подготовка,
организация, проведение
Спадчына Юзафа Ігнацыя Крашэўскага
Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: па старонках беларускіх газет 1917–1922 гг. = Становление беларусской государственности: по страницам белорусских газет 1917–1922 гг.
Памятные книжки Виленской губернии (1845–1915)
Памятные книжки Витебской губернии (1861–1914)
Памятные книжки Гродненской губернии (1847–1915)
Памятные книжки Минской губернии (1845–1916)
Памятные книжки Могилевской губернии (1853–1916)
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на 2019 год
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