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ЗВОДНЫ ПЛАН КАМАНДЗІРОВАК 

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

на 2019 год 

 

Тэрмін 

выезду 
Месца выезду 

Мэта камандзіроўкі 
 

Колькасць 

дзён 
Адказныя 

І квартал  Аказанне метадычнай дапамогі па наступных пытаннях:   

ДУК “Бераставіцкая раённая 

бібліятэка імя 

В.Кавалеўскага” 

-удасканаленне метадычнай і інфармацыйна-

бібліяграфічнай дзейнасці; 

- аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў 

2 

Дырэкцыя, аддзел 

аўтаматызацыі 

бібліятэчных працэсаў 

ДУК “Свіслацкая раённая 

бібліятэка” 

- удасканаленне метадычнай і краязнаўчай дзейнасці 

2 

Аддзелы 

бібліятэказнаўства, 

краязнаўства 

ДУК “Ваўкавыская раённая 

бібліятэка” 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці;  

- арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць 

бібліятэчных фондаў;  

-  правядзенне занальнай школы-практыкума “Якасны 

даведачна-бібліяграфичны апарат як сродак забеспячэння 

інфармацыйных запытаў карыстальнікаў” 

4 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

арганізацыі адзінага 

фонду, інфармацыйна-

бібліяграфічнай работы 

Інфармацыйна-бібліятэчны 

аддзел 

ДУК “Гродзенскі раённы 

культурна-інфармацыйны 

цэнтр” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці; 

3 
Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

ДУК “ЦБС г.Гродна” - удасканаленне метадычнай дзейнасці - Аддзел бібліятэказнаўства 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУК “Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; 

-  падрыхтоўка пытання да разгляду на пасяджэнні калегіі 

ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб 

арганізацыі работы ўстаноў культуры Карэліцкага раёна” 

6 

Дырэкцыя, аддзел 

інфармацыйна-

бібліяграфічнай работы 

ДУК “Навагрудская раённая 

бібліятэка” 
-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці; 

- падрыхтоўка абласнога семінара дырэктараў дзяржаўных 

устаноў культуры “Актуальныя пытанні бібліятэчнай 

справы: стратэгічныя накірункі дзейнасці” 

4 
Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУК “Слонімская  раённая 

бібліятэка імя Я.Коласа” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

 удасканаленне метадычнай дзейнасці 
4 Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

 

ДУК “Зэльвенская раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў 

2 Дырэкцыя, аддзел 

аўтаматызацыі 

бібліятэчных працэсаў 

ДУК “Іўеўская раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў  4 

Дырэкцыя, аддзел 

аўтаматызацыі 

бібліятэчных працэсаў 

ДУК “Ашмянская раённая 

бібліятэка” 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці;  

- арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць 

бібліятэчных фондаў 
2 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

арганізацыі адзінага 

фонду 

ДУК “Астравецкая раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканалення метадычнай і інфармацыйна-

бібліяграфічнай дзейнасці  
2 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

інфармацыйна-

бібліяграфічнай работы 

ДУК “Смаргонская раённая 

бібліятэка” 

- удасканаленне метадычнай і 

інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; 

- арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць 

бібліятэчных фондаў; 

- правядзенне занальнай школы-практыкума “Якасны 

даведачна-бібліяграфичны апарат як сродак забеспячэння 

інфармацыйных запытаў карыстальнікаў” 

5 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

інфармацыйна-

бібліяграфічнай работы, 

арганізацыі адзінага 

фонду 

ДУК “Воранаўская раённая 

бібліятэка” 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці;  

- арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць 

бібліятэчных фондаў 
4 

Аддзелы: 

бібліятэкзнаўства, 

арганізацыі адзінага 

фонду 

ДУК “Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці 
4 

Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

ДУК “Шчучынская раённая 

бібліятэка імя Цёткі” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

-удасканаленне метадычнай дзейнасці 
3 

Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

Інфармацыйна-бібліятэчны 

аддзел 

ДУК “Гродзенскі раённы 

культурна-інфармацыйны 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці; 
3 

Аддзелы 

бібліятэказнаўства, 

абанементны 



3 

 

 

 

 

цэнтр” 

ДУК “Навагрудская раённая 

бібліятэка” 

- правядзенне абласнога семінара дырэктараў дзяржаўных 

устаноў культуры “Актуальныя пытанні бібліятэчнай 

справы: стратэгічныя накірункі дзейнасці” 

4 
Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

ІІІ 

квартал 

ДУК “Лідская раённая 

бібліятэка імя Я.Купалы” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

- удасканаленне метадычнай дзейнасці;  

- падрыхтоўка абласнога семінара загадчыкаў аддзелаў 

абслугоўвання і інфармацыі раённых (гарадской) ЦБ 

“Бібліятэка і чытач: новы фармат узаемадзеяння” 

4 

Дырэкцыя, аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

абанементны 

ДУК “Слонімская раённая 

бібліятэка імя Я.Коласа” 

-  удзел у Рэспубліканскім свяце беларускага пісьменства 

8 

Дырэкцыя, аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

краязнаўства, арганізацыі 

адзінага фонду 

IV 

квартал 

 

ДУК “Дзятлаўская раённая 

бібліятэка” 

-удасканаленне метадычнай і  інфармацыйна-

бібліяграфічнай дзейнасці; 

-  падрыхтоўка пытання да разгляду на Савеце пры 

дырэктары “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання 

насельніцтва Дзятлаўскага раёна” 

4 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

інфармацыйна-

бібліяграфічнай работы 

ДУК “Ваўкавыская раённая 

бібліятэка” 

-удасканаленне метадычнай дзейнасці; 

- арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць 

бібліятэчных фондаў; 

- падрыхтоўка пытання да разгляду на Савеце пры 

дырэктары “Аб выкананні пастановы Савета пры дырэктары 

ад 06.11.2018 “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання 

насельніцтва Ваўкавыскага раёна” 

2 

Аддзелы: 

бібліятэказнаўства, 

арганізацыі адзінага 

фонду 

ДУК “Лідская раённая 

бібліятэка імя Я.Купалы” 

- правядзенне абласнога семінара загадчыкаў аддзелаў 

абслугоўвання і інфармацыі раённых (гарадской) ЦБ 

“Бібліятэка і чытач: новы фармат узаемадзеяння” 

6 

Дырэкцыя, аддзелы 

бібліятэказнаўства, 

абанемента 

ДУК “Ашмянская раённая 

бібліятэка” 

- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

-удасканаленне метадычнай дзейнасці; 

- падрыхтоўка пытання да разгляду на калегіі ўпраўлення 

культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб арганізацыі 

бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Ашмянскага і 

Астравецкага раёнаў” 

3 
Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 

ДУК “Астравецкая раённая 

бібліятэка” 

арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; 

-удасканаленне метадычнай дзейнасці; 
3 

Дырэкцыя, аддзел 

бібліятэказнаўства 



4 

- падрыхтоўка пытання да разгляду на калегіі ўпраўлення 

культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб арганізацыі 

бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Ашмянскага і 

Астравецкага раёнаў” 

ДУК “ЦБС г.Гродна” - удасканаленне метадычнай дзейнасці. 

 
- Аддзел бібліятэказнаўства 

 

 


