
ЭЛЕКТРОННЫЯ 
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ: 
КАНАЛЫ КАМПЛЕКТАВАННЯ 

НББ І КІРУНКІ 
РАСПАЎСЮДЖВАННЯ 



Нарматыўна-прававое 
рэгуляванне 

 ЗАКОН РБ «АБ БIБЛIЯТЭЧНАЙ 
СПРАВЕ Ў РЭСПУБЛIЦЫ 
БЕЛАРУСЬ» 
 

 ЗАКОН РБ  «ОБ АВТОРСКОМ 
ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ 
ПРАВАХ» 

 Палажэнне аб абавязковым 
бясплатным экзэмпляры 
дакументаў 

 
  Указ Прэзідэнта Республікі 

Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в 
Положение о присуждении 
ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике 
Беларусь» 

 
 Інструкцыя па ўліку і захаванасці 

фондаў Нацыянальнай 
Бібліятэкі Беларусі  
 

 Метадычныя рэкамендацыі ВАК 
 

 Заканадаўчыя дакументы аб 
правядзенні закупак 



Асноўныя каналы камплектавання 
НББ электроннымі рэсурсамі  

 Знешнія 
Абавязковыя экзэмпляры 

электронных выданняў, 
рукапісаў дысертацый 

 
Абмен лічбавымі копіямі  
 
Атрыманне лічбавых  копій па 

дамовах 
 
Дары 
 
Тэставы доступ 
 
Закупка 

 

 Унутрыбібліятэчныя 
Лічбаванне дакументаў з фондаў 

НББ і стварэнне асобных 
калекцый 

 
Фарміраванне бібліяграфічнай, 

графічнай, фактаграфічнай 
электроннай прадукцыі 

 
Стварэнне электронных выданняў 
 
 



Абавязковыя экзэмпляры электронных 
выданняў, рукапісаў дысертацый 

 
 

 Бягучыя паступленні 
айчынных электронных 
выданняў – на 
01.12.2010г. – 88, 

  
 Электронныя копіі 

дысертацый:  
 на 01.12.2010г. – › 2,6 

тыс.,  
 у 2011г. і далей + ≈па 1 

тыс.  

НЕАБХОДНА: 
 Умацаванне кантролю за 

выкананнем  правілаў 
абавязковай рассылкі 
дакументаў  

 Заканадаўчае пашырэнне 
спектру рассылаемых  
дакументаў  
 

 Алічбоўка рукапісаў дысертацый 
з фондаў НББ 

 Атрыманне лічбавых копій ад 
іншых уладальнікаў 

 Алічбоўка рукапісаў дысертацый 
з фондаў іншых устаноў 
Беларусі 
 
 



Электронны архіў нацыянальнай 
перыёдыкі 

 На 01.12.10г. – 243 
перыядычныя 
выданні (54 газеты, 
177 часопісаў), 12 
матэрыялаў БелТА, 
Інтэрфакс.  
 

 За 2010 –  100 новых 
назваў документов.  

НЕАБХОДНА: 

 Пашырэнне  
рэпертуару  
 

 Паглыбленне 
рэтраспекцыіі 
 

 Аптымізацыя 
праграмнага 
забеспячэння 



электронныя копіі дакументаў 
у НББ 

 Кнігі 
 Вінілавыя дыскі 
 Газеты 
 Часопісы 
 Дысертацыі, аўтарэфераты дысертацый 
 Плакаты 
 Паштоўкі 
 Мікраформы 
 іншыя 

 



электронныя копіі розных 
відаў дакументаў  

 Асобая частка нацыянальнага 
дакументнага патока 

 * Магчымасць выбара чытачом носьбіта 
інфармацыі 

 * Аперыраванне вялікімі аб’ёмамі інфармацыі 
 * Запаўненне гістарычна абумоўленых 

прабелаў у нацыянальным дакументным 
патоку  

 * працяг жыцця дакумента і тэкста 
 * і інш. 



Удзел НББ у стварэнні 
нацыянальнага электроннага 

дакумента 
 

 бібліяграфічныя, фактаграфічныя, 
графічныя, камбінаваныя, 
поўнатэкставыя базы даных 
 

 электронныя выданні.  



Закупка баз даных 
 2010 г.: 142 БД 30-ці айчынных і замежных 

вытворцаў 
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Кірункі распаўсюджвання ЭІР 

 Абмен лічбавымі копіямі з іншымі 
ўстановамі 

Продаж доступу да БД праз  ВЧЗ 
 Арганізацыя тэставага доступу да БД 

для карыстальнікаў ВЧЗ 
 Давядзенне інфармацыі да асобных 

карыстальнікаў (груп карыстальнікаў) 
НББ 

 
 



Продаж доступу да БД праз  ВЧЗ 
 

2010 
Продаж: 

 «Интегрум»,  
 «EBSCO»,  
 «Университетская библиотека», 
  «EastView»,  
 «ProQuest»  

 
Тэсціраванне:  
BioOne, 
 JNS,  
OECD iLibrary, 
 JSTOR, 
 Полпред,  
Alexander Street Press,  
Begell Digital Library,  
Ebrary,  
Future Science Group, 
 ICE Virtual library,  
Library PressDisplay,  
Morgan & Claypool ebook і інш. 

 2011 
Плануецца да продажу: 

«Интегрум» (выключныя правы на 
продаж),  
«EBSCO» (нацыянальная ліцэнзія і 
дадаткова 2 пашыраныя пакеты),  
«Университетская библиотека» +5 
камплектаў, 
 «EastView» + 3 камплекты, 
«ProQuest» + 3 камплекты, 
 
Oxford Journals Online  
«GREBENNI-KON»  
 



Навукова-метадычнае 
суправаджэнне і папулярызацыя ВЧЗ 

  Семінары  
 

 Кансультацыі 
– тэлефон,  
– па электроннай 

пошце,  
– у рэжыме on-line.  

 
 
     
 

 Распрацоўка 
нарматыўнай 
дакументацыі 
 

 Публікацыі 
 

 Выступленні на 
канферэнцыях 
 



Неабходна: 
 аптымізаваць нарматыўна-рэгламентуючую базу,  

 
 забеспячыць дзяржаўную рэгістрацыю электронных 

нацыянальных дакументаў і адлюстраванне іх у крыніцах 
дзяржаўнай бібліяграфіі, 
 

 аптымізаваць механізмы рассылкі нацыянальных электронных 
дакументаў; 
 

 пашырыць дзейнасць НББ па фарміраванні электронных копій 
нацыянальных дакументаў, 
 

  каардынаваць намаганні бібліятэк краіны па алічбоўцы 
нацыянальных дакументаў і стварэнні нацыянальнай 
электроннай бібліятэкі 
 

 развіваць віртуальныя сэрвісы, у прыватнасці ВЧЗ. 
 



Дзякуй за ўвагу 

Кузьмініч Таццяна,  
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 

намеснік дырэктара 
 

kuzminich@nlb.by 
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