Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

Краязнаўчыя чытанні

“Я тут, пад гэтым небам,
нарадзіўся…”
мэтавая бібліятэчная праграма на 2020–2024 гг.
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ПРАГРАМА
краязнаўчых чытанняў “Я тут, пад гэтым небам, нарадзіўся…”
на перыяд 2020-2024 гг.
Карта сённяшняй Ляхавіччыны нечым нагадвае кляновы ліст. А ліст
дрэва – гэта сімвал жыцця і стойкасці, пераемнасці, вечнага ўзнаўлення.
У межах гэтага “кляновага ліста” знаходзяцца тутэйшыя бібліятэкі.
Вывучэнне мінулага, веданне сучаснага, прагназіраванне будучага
неабходны для жыцця нашай Радзімы, выхавання нацыянальнай
самасвядомасці беларусаў. Сёння цяжка ўявіць сабе чалавека без гісторыі, без
кроўных сувязей з роднай зямлёй, без адчування сваіх вытокаў, без памяці, без
роду і племені. Таму ў бібліятэках вялікая ўвага надаецца краязнаўчай рабоце.
Наша бібліятэчная сістэма не з’ўляецца выключэннем. Бібліятэкі – гэта цэнтры
краязнаўчай і фактаграфічнай інфармацыі ў краі.
Краязнаўчая работа не павінна спыняцца ці зварочвацца, наша імклівая і
супярэчлівая рэчаіснасць будзе падказваць усё новыя і новыя тэмы.
Несумненна, што і бібліятэчная практыка стварае нейкія іншыя формы работы
і напаўняе новым зместам старыя.
За доўгі час сваёй работы бібліятэкі нашай сістэмы, несумненна, накапілі
шмат матэрыялаў краязнаўчага характару, аднак наша жыццё і наша гісторыя
рухомыя і зменлівыя. Таму для больш сістэматызаванай і мэтанакіраванай
работы аддзелам бібліятэчнага маркетынгу было вырашана распрацаваць
мэтавую бібліятэчную праграму краязнаўчых чытанняў з агульнай назвай “Я
тут, пад гэтым небам, нарадзіўся…”, якія будуць праходзіць штогод у
чацвёртым квартале ў розных бібліятэках сістэмы.
Праграма краязнаўчых чытанняў прадугледжвае арганізацыю і
правядзенне мерапрыемстваў, арыентаваных на актывізацыю краязнаўчай
дзейнасці бібліятэк, работу з фондамі, вывучэнне і збор матэрыялаў аб
гісторыі і спадчыне роднага краю.
Праграма дасць магчымасць усім бібліятэкарам раёна весці работу з
краязнаўчымі матэрыяламі змястоўна і цікава.
Тэрмін рэалізацыі праграмы – 2020–2024 гг. У работу над праектам
уключаюцца ўсе бібліятэкі Ляхавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай
сістэмы.
Каардынатарам работы над праектам з’ўляецца аддзел бібліятэчнага
маркетынгу Ляхавіцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі ім. Я.Купалы.

Задачы праграмы:

 актывізацыя і рэклама краязнаўчай дзейнасці бібліятэк;
 абнаўленне і накапленне ўнікальных краязнаўчых матэрыялаў у
бібліятэках сістэмы, усталяванне новых кантактаў у прафесійным асяроддзі;
 правядзенне мерапрыемстваў краязнаўчага характару;
 аказанне бібліятэкам метадычнай і практычнай дапамогі з боку
аддзела бібліятэчнага маркетынгу ў арганізацыі работы па папулярызаці
краязнаўства.
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