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У 2004 г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі разам з
традыцыйнай формай выдання матэрыялаў пачала выпуск
электронных выданняў на CD-ROMах.
Падпіска на выданні, якія прыведзены ў даным Праспекце,
будзе ажыццяўляцца на дагаворнай аснове.
Прапануем наступны парадак заказу ведамаснай літаратуры:
1. Запоўніце падпісныя дакументы (гл. с. 16–23 Праспекта):
– бланкі “Заказ на інфармацыйныя рэсурсы НББ”;
– два экзэмпляры “Дагавора на выраб друкаваных і
электронных выданняў”,
заверце іх пячаткай і подпісам кіраўніка арганізацыі і галоўнага
бухгалтара, дзе гэта неабходна.
2. Аформленыя дакументы дасылайце на адрас рэдакцыйна-выдавецкага аддзела НББ (220636, Мінск, Чырвонаармейская, 9), а копіі іх пакіньце сабе на захаванне.
Няправільна аформленыя заказы да выканання прымацца
не будуць.
Паказальнікі “Сводный указатель литературы, предлагаемой для перераспределения” і “Грамадскія навукі” Вы
знойдзеце на сайце НББ у раздзеле “Інфармацыя для
спецыялістаў”.
Даведачныя тэлефоны падраздзяленняў, што рыхтуюць
выданні, прыведзены далей у Праспекце.

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ
(Тэлефон для даведак: 227-62-86)
1. КНІГІ І БРАШУРЫ

1.1. Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 6. – Мн.,
2004. (Адказны за выпуск Т.І.Рошчына).
Чарговы выпуск зборніка працягвае публікацыю матэрыялаў па праблематыцы дакументальных помнікаў на
Беларусі, іх даследаванню і ўвядзенню ў навуковы ўжытак. У
зборніку будуць змешчаны работы па гісторыі кнігі і
кнігадрукавання, гісторыі бібліятэчнай справы і асобных
кнігазбораў і інш.
10 ум. друк.арк.

Тыраж 100 экз.

Цана 3600 р.

1.2. Матэрыялы Трэціх Кнігазнаўчых чытанняў “Кніга
Беларусі: повязь часоў”. – Мн., 2004. (Адказны за выпуск
Т.І.Рошчына).
У зборніку змешчаны шэраг дакладаў, што былі прачытаны ў верасні 2003 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі
на Трэціх Кнігазнаўчых чытаннях, прысвечаных кніжнай
культуры Беларусі.
20 ум. друк.арк.

Тыраж 150 экз.

Цана 6200 р.

2. ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ

2.1. Новыя кнігі*, 2004 г.
Тэмы дадаткаў да бюлетэня
•
•

Да 60-годдзя вызвалення Беларусі.
Па гістарычных мясцінах Беларусі.

* Падпіска на часопіс праводзіцца па Каталогу Белпошты 2004 г.
“Газеты и журналы Республики Беларусь”.

•

Нацыянальныя меншасці на Беларусі.

• Маніторынг якасці адукацыі ў рэфармаванні школы
Беларусі.
•

Беларускае мастацтва: Па старонках новых выданняў.

•

Новыя творы мастацкай літаратуры.

•

Беларускі каляндар, 2005 г.: Скарочаны варыянт.

•
вып.
•

Матэрыялы да памятных дат Беларускага календара.

4

Дапаможныя паказальнікі да І раздзела бюлетэня.

2.2. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва –
навукова-інфармацыйны зборнік (на бел., рус. мовах; 6 вып. у
год) змяшчае матэрыялы ў выглядзе аналiтычных i
рэфератыўных аглядаў па актуальных праблемах стану і
развіцця культуры і культурнай палітыкі, сацыякультурнай
дзейнасці i народнай творчасці, бібліятэчнай справы,
музеязнаўства, выяўленчага, тэатральнага, музычнага і
кінамастацтва, аховы культурнай і гістарычнай спадчыны.
Значная частка артыкулаў падрыхтавана па матэрыялах
айчыннага і замежнага друку. У падрыхтоўцы матэрыялаў
прымаюць удзел бібліятэчныя работнікі НББ, навукоўцы,
спецыялісты-практыкі і кіруючыя работнікі сферы культуры і
мастацтва. У зборніку плануецца змясціць каля 25 асобных
матэрыялаў.
Тэматыка інфармацыйных паведамленняў і аглядаў
на 2004 г.
• Стан беларускага музычнага рынку і дзейнасць дзяржаўных і камерцыйных структур па арганізацыі айчыннага шоубізнесу.
• Новыя тэатральныя праекты, мадэлі фінансавання і
формы дзейнасці ў драматычным мастацтве Беларусі: пошук і
эксперымент.

• Тэндэнцыі развіцця індустрыі вольнага часу і магчымасці
пашырэння камерцыйнай дзейнасці ўстаноў культуры клубнага
тыпу.
• Праблемы і перспектывы
дзейнасці ўстаноў культуры.

развіцця

пазабюджэтнай

• Платные услуги в библиотеках: Проблемы и перспективы:
Реферативный обзор по материалам республиканской и
зарубежной печати.
• Тэндэнцыі развіцця
Рэфератыўны агляд.

камерцыйнай

• Источники финансирования
бежный опыт: Реферативный обзор.

дзейнасці

кинопроизводства:

музеяў:
Зару-

• Сучасны фестывальны рух у галіне музычна-тэатральнага
прафесійнага мастацтва Беларусі: стан і тэндэнцыі развіцця.
• Стан і перспектывы развіцця аматарскіх аб’яднанняў і
клубаў па інтарэсах у галіне традыцыйнай культуры.
• Пытанні аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў люстэрку
друку. 2004 г.: Агляд.
• Агляд мерапрыемстваў устаноў культуры (бібліятэкі,
музеі, клубныя ўстановы) Рэспублікі Беларусь, прысвечаных 60годдзю вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: Па
матэрыялах перыядычнага друку.
•

Сучасны дзіцячы тэатр Беларусі: здабыткі і праблемы.

• Праблемы аховы аўтарскага права і сумежных правоў у
працэсе рэалізацыі тэатральнай дзейнасці.
• Інфармацыйныя патрэбы спецыялістаў сферы культуры і
мастацтва. Вызначэнне стратэгіі інфармацыйнага забеспячэння
галіны.
• Асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі тэатральнага
сезона 2003/2004 г. у драматычным мастацтве Беларусі.
• Дзейнасць тэатральна-відовішчных устаноў Беларусі па
ажыццяўленню мерапрыемстваў, прысвечаных 60-годдзю выз-

валення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне.
• Хроніка найбольш значных падзей музейнага жыцця
Беларусі 2004 г.
• Міжнародныя сувязі ў галіне выяўленчага мастацтва за
2003–2004 гг.
• Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць па культуры і
мастацтву НББ як сацыяльна значная частка навуковай і
практычнай дзейнасці.
• 2004 – Год культуры Рэспублікі Беларусь у Расійскай
Федэрацыі: Агляд па матэрыялах перыядычнага друку.
• Спонсарства і дабрачыннасць
апошняга дзесяцігоддзя.
•

у

культуры:

вопыт

Тэндэнцыі развіцця літаратурных музеяў Беларусі.

20 ум. друк. арк.

Тыраж 100 экз.

Цана гадавога
камплекта 12000 р.

2.3. Асноўныя службовыя дакументы: ІІ паўгоддзе 2003
г., І паўгоддзе 2004 г. (на бел. і рус. мовах; 2 вып. у год) – збор
дырэктыўных дакументаў Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi
Беларусь. Прызначаны для забеспячэння арганiзацый i
ўстаноў культуры неабходнымi пастановамi, загадамi i iншымi
нарматыўнымi актамi. Выдаецца ў традыцыйным выглядзе,
магчыма падпіска на электронную версію паказальніка ў
выглядзе тэкставага файла Word у тым ліку на рэтраспекцыю:
2000 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2001 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2002 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2003 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)

Рассылка электронных версій па e-mail.
15 ум. друк. арк.

Тыраж 110 экз.

Цана гадавога
камплекта 6000 р.

2.4. Хроніка культурнага жыцця Беларусi (на бел. мове;
12 вып. у год) — хронiка асноўных падзей i фактаў культурнага
жыцця краіны рэспубліканскага, абласнога, часткова раённага
ўзроўню. У дадатку змяшчаюцца асобныя службовыя
матэрыялы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь,
даведкі, праграмы культурных акцый, палажэнні аб
фестывалях, конкурсах і іншыя матэрыялы, якія могуць
прадстаўляць інтарэс для кіруючых работнікаў і спецыялістаў
сферы культуры. У адным з нумароў другой паловы года
змяшчаецца каляндар асноўных юбілейных і памятных дат
Беларусі ў галіне культуры, мастацтва, літаратуры на будучы
год. Магчыма падпіска на электронную версію бюлетэня,
рассылка па электроннай пошце ў выглядзе Word-файла.
Аб’ём аднаго выпуска – 170–200 Кб, гадавы – каля 2,0 Мб.
25 ум. друк. арк.

Тыраж 100 экз.

Цана гадавога
камплекта 18600 р.

2.5. Новая лiтаратура па культуры i мастацтву Беларусi (на бел., рус. мовах; 12 вып. у год) — бiблiяграфiчны
паказальнiк новых публікацый (манаграфіі, навуковыя зборнікі,
матэрыялы
канферэнцый,
аўтарэфераты
дысертацый,
артыкулы з газет рэспубліканскіх, абласных, гарадскіх,
часткова раённых і часопісаў) па ўсiх пытаннях тэорыi, гiсторыi
i сучаснага стану культуры i мастацтва рэспублiкi незалежна
ад мовы i месца выдання. Паказальнік выдаецца на аснове БД
“Культура і мастацтва Беларусі”, якая генерыруецца
аддзелам навуковай інфармацыі па праблемах культуры і
мастацтва НББ з 1995 г. З 2004 г. падпісчыкам у традыцыйным
выглядзе прапануецца штомесячна скарочаны варыянт
бібліяграфічнага паказальніка (у параўнанні з мінулымі гадамі і
электроннай версіяй). Прапануецца таксама электронная
версія бібліяграфічнага паказальніка ў выглядзе Word-файла,
які дасылаецца па ўзгадненню з заказчыкам па электроннай
пошце ці на дыскеце. Пры падпісцы на друкаваную прадукцыю
заказчык у канцы года бясплатна атрымае кумулятыўны
выпуск бібліяграфічнай інфармацыі за год на СD-ROM. Пры
жаданні можна падпісацца на рэтраспекцыю – электронныя
версіі паказальніка:

2001 г. — 12 вып. (агульны аб’ём – каля 10 тыс. запісаў,
7,5 – 8,0 Мб)
2002 г. –12 вып. (агульны аб’ём – каля 10 тыс. запісаў,
7,5 – 8,0 Мб)
2003 г. –12 вып. (агульны аб’ём – каля 10 тыс. запісаў,
7,5 – 8,0 Мб)
За дадатковую плату вы маеце магчымасць заказаць
тэматычную падборку рэтраспектыўнай бібліяграфічнай
інфармацыі па розных праблемах культуры, тэматычную
падборку ксеракопій крыніц, адлюстраваных у бібліяграфічным
паказальніку. У заказе павінна быць указана канкрэтная тэма,
храналагічны дыяпазон. Асобныя матэрыялы, у тым ліку
бібліяграфічныя спісы, могуць быць прадстаўлены на
электронных носьбітах.
65 ум. друк. арк.

Тыраж 100 экз.

Цана гадавога
камплекта 28800 р.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ
3. МАТЭРЫЯЛЫ КАНФЕРЭНЦЫЙ, СЕМІНАРАЎ. НАВУКОВЫЯ
ВЫДАННІ
(Тэлефон для даведак: 227-53-16, 226-17-73)

3.1. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк. (Адказны за выпуск Л.Г.Кірухіна).
CD-ROM уключае тэксты дакладаў, што прагучалі 29–30
кастрычніка 2003 г. на Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі “Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і
сацыяльная значнасць бібліятэк”.
Аб’ём 1309 Кб Тыраж 30 экз. Цана 14200 р.
3.2. Матэрыялы Кнігазнаўчых чытанняў. (Адказны за
выпуск Т.І.Рошчына).
CD-ROM змяшчае матэрыялы Першых (1998 г.) і Другіх (2000
г.) Кнігазнаўчых чытанняў, якія былі праведзены Нацыянальнай
бібліятэкай Беларусі. У змесце – даклады і паведамленні па
тэарэтычных праблемах кнігазнаўства, па гісторыі кнігі з друкарняў
і кнігазбораў, аб асобных калекцыях і унікальных выданнях.
Аб’ём 5168 Кб
Тыраж 100 экз. Цана 49570 р.
История раннего христианства. (Ответственный за
выпуск Т.И.Рощина).
Электронная версія паказальніка ўключае літаратуру па
гісторыі ранняга хрысціянства (І–VIII стст. н.э.) на рускай і
беларускай мовах, выдадзеную з 1800 па 1995 г. па фондах
буйнейшых бібліятэк краіны – Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН РБ і
Фундаментальнай бібліятэкі БДУ.
Аб’ём 1312 Кб Тыраж 100 экз.
Цана 12585 р.
Агульная цана
дыска 62160 р.

4. БІБЛІЯТЭКАЗНАЎЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
(Тэлефон для даведак: 227-30-12)

4.1. Бібліятэка.
Т.А.Квасава).

Дзеці.

Кніга.

(Адказны

за

выпуск

На CD-ROM прадстаўлены выданні методыка-бібліяграфічных матэрыялаў аддзела бібліятэказнаўства, выдадзеныя ў
апошнія гады і адрасаваныя бібліятэкарам, якія працуюць з
дзецьмі, у т.л. аналітычныя агляды дзейнасці дзіцячых бібліятэк
рэспублікі.
Змест CD-ROM
Беларуская літаратура і падлетак: Тэарэтыка-метадычны
аспект.
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры: Па матэрыялах рэспубліканскага конкурсу БФК і МК Рэспублікі
Беларусь “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”.
Дзейнасць бібліятэк па прадухіленню і карэкцыі дзівіянтных паводзін чытачоў-дзяцей школьнага ўзросту: Метадычныя рэкамендацыі.
Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі ў 1996–2003 гг.: Агляд
дзейнасці.
Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі: Прыкладная бібліяграфічная мадэль.
От игры к книге: Сборник сценариев.
Формирование духовно-нравственных ценностей у детей
и подростков в условиях библиотеки: Методические
рекомендации.
Аб’ём 3160 Кб Тыраж 100 экз.

Цана 30310 р.

Публічныя бібліятэкі ў кантэксце часу. (Адказны за
выпуск Н.М.Касілава).
На CD-ROM змешчаны метадычныя і аналітычныя матэрыялы па актуальных напрамках дзейнасці публічных
бібліятэк. Прапанаваныя публікацыі ўтрымліваюць тэарэтыка-

метадалагічныя і практычныя распрацоўкі ў дапамогу
бібліятэчным работнікам, а таксама даюць магчымасць
пазнаёміцца з найбольш цікавым айчынным вопытам.
Змест CD–ROM
Абслугоўванне карыстальнікаў публічных бібліятэк:
Нетрадыцыйныя падыходы: З вопыту работы.
Бібліятэкі як захавальніцы народных традыцый: З вопыту
работы.
Бібліятэчны сцэнарый: Па матэрыялах рэспубліканскага
конкурсу на лепшы бібліятэчны сцэнарый.
Публічная бібліятэка як сацыякультурны інстытут у
кантэксце рэгіёна.
Публічныя бібліятэкі ў 1996–2003 гг.: Агляд дзейнасці.
Публічныя цэнтры прававой інфармацыі ў публічных
бібліятэках рэспублікі: Аналітычная даведка.
Рэклама публічнай бібліятэкі: З вопыту работы.
Сацыяльна-псіхалагічныя аспекты бібліятэчнай работы:
Метадычныя рэкамендацыі.
Аб’ём 1589 Кб Тыраж 100 экз.
Цана 15230 р.
Агульная цана
дыска 45540 р.
4.2. Нарматыўна-прававое забеспячэнне бібліятэчнай
дзейнасці. (Адказны за выпуск В.А.Сабалеўская).
CD-ROM уключае прававыя і нарматыўныя матэрыялы і
рэкамендацыі па іх укараненню.
Змест CD–ROM
Спіс нарматыўна-прававых дакументаў, якія рэгулююць
дзейнасць бібліятэк Беларусі.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб бібліятэчнай справе ў
Рэспубліцы Беларусь”.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб інфарматызацыі”.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб электронным дакуменце”.

Закон Рэспублікі Беларусь “Аб аўтарскім праве і сумежных
правах”.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб цэнаўтварэнні”.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб арэндзе”.
Закон Республики Беларусь “О залоге”.
Палажэнне аб публічнай бібліятэцы.
Палажэнне аб арганізацыі сукупнай сеткі бібліятэк
Рэспублікі Беларусь.
Палажэнне аб цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэме.
Палажэнне аб публічным цэнтры прававой інфармацыі.
Палажэнне аб атэстацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў дзяржаўных устаноў культуры.
Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь.
Інструкцыя аб парадку арганізацыі і правядзення праверак (рэвізій) фінансава-гаспадарчай дзейнасці арганізацый
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
Тыпавыя штаты цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
Тыпавыя правілы карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы
Беларусь.
Кодэкс прафесійнай этыкі бібліятэкара Беларусі.
Статут ББА.
Статут НББ.
Аб’ём 2591 Кб Тыраж 100 экз.

Цана 24860 р.

5. КАЛЕНДАРЫ
(Тэлефон для даведак 226-16-80)

5.1. Беларускі каляндар, 2004 г. (Адказны за выпуск
І.В.Нарчук).
2004 год будзе адметны такімі значнымі датамі, як 60годдзе вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў; 80-годдзе Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Рэспублікі Беларусь; 375-годдзе беларускага i рускага
пiсьменнiка, фiлосафа-асветнiка, грамадскага i царкоўнага
дзеяча Сімяона Полацкага; 100-годдзе спявачкі, народнай
артысткі
Беларусi
i
СССР
Ларысы
Пампееўны
Александроўскай; 90-годдзе народнага паэта Беларусi Аркадзя Куляшова; 80-годдзе народнага пісьменніка Беларусі
Васіля Быкава; 75-годдзе кампазітара, народнага артыста
Беларусi i СССР Яўгена Аляксандравіча Глебава; 50-годдзе
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча
Лукашэнкі і інш. Прапанаваны спіс утрымлівае
1137 запісаў.
Аб’ём 433 Кб
Беларускі
І.В.Нарчук).

Тыраж 150 экз.
каляндар,

2005

г.

Цана 4140 р.
(Адказны

за

выпуск

Пералік знамянальных і памятных дат падрыхтаваны на
аснове базы звестак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
“Беларусь у падзеях і асобах”, якая змяшчае больш за
14
000 запісаў. Асновай для стварэння базы з’яўляюцца
афіцыйныя звесткі з энцыклапедычных і даведачных выданняў.
Аб’ём 450 Кб

Тыраж 150 экз.

Цана 4340 р.
Агульная цана
дыска 8480 р.

6. КАЛЕКЦЫІ
(Тэлефон для даведак 227-80-39)

6.1. Белорусский танцевальный фольклор.
На дыску знаходзіцца 21 беларускі танец, сярод якіх
самыя распаўсюджаныя – Лявоніха, Бульба, Юрачка, Крыжачок,
полька “Весялуха”, Кракавяк.
Аб’ём 665600 Кб

Тыраж 200 экз.

Цана 5900 р.

6.2. Старажытная паштоўка ХІХ – пачатку ХХ ст. з
краявідамі Беларусі. (Адказны за выпуск В.У.Мыхлік).
На аптычным CD паказана калекцыя старажытнай беларускай паштоўкі з фондаў аддзела мастацтва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калекцыя ўключае 243 паштоўкі з
відамі беларускіх гарадоў (вуліц, будынкаў, замкаў, помнікаў),
выдадзеныя на тэрыторыі нашай краіны і па-за межамі ў
перыяд 1900–1916 гг. Інфармацыя, адлюстраваная па
паштоўках, прывабіць гісторыкаў, краязнаўцаў, архітэктараў,
рэстаўратараў, мастакоў і ўсіх, каго цікавіць гісторыя Беларусі.
Аб’ём 717000 Кб

Тыраж 100 экз.

Цана 15000 р.

ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ

Назва выдання

Колькасць
выпускаў у
год

Аб’ём ум.
друк. арк., Кб

1.1.
1.2.

Здабыткі
Матэрыялы Трэціх кнігазнаўчых
чытанняў “Кніга Беларусі: повязь
часоў”

1
1

10
20

2.2.

Актуальныя праблемы культуры і
мастацтва

6

20

2.3.

Асноўныя службовыя дакументы

2

15

2.4.

Хроніка
Беларусі

жыцця

12

25

2.5.

Новая літаратура па культуры і
мастацтву Беларусі

12

65

3.1.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць
бібліятэк

3.2.

Матэрыялы
танняў

3.3.

История раннего христианства

Нумар
пазіцыі
Праспекта

культурнага

Кнігазнаўчых

чы-

1309

1

5168

1

1312

Падпісная
цана на год,
руб. (без
НДС)

Колькасць
заказаных
камплектаў

Агульная
сума
падпіскі

Колькасць
выпускаў у
год

Аб’ём ум.
друк. арк., Кб

Бібліятэка. Дзеці. Кніга

1

3160

Публічныя бібліятэкі ў кантэксце
часу

1

1589

4.2.

Нарматыўна-прававое
забеспячэнне бібліятэчнай дзейнасці

1

2591

5.1.

Беларускі каляндар, 2004
Беларускі каляндар, 2005

1
1

433
450

6.1.

Белорусский
фольклор

танцевальный

1

665600

6.2.

Старажытная паштоўка ХІХ –
пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі

1

717000

Нумар
пазіцыі
Праспекта
4.1.

Назва выдання

Падпісная
цана на год,
руб. (без
НДС)

Колькасць
заказаных
камплектаў

Агульная
сума
падпіскі

УСЯГО:

Плата ў суме __________ рублёў будзе пералічана на рахунак № 3622000000086 АСБ
“Беларусбанк”, філіял 525 МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г. Мінск. Факс: 8-017-22924-94.
М.п.

Кіраўнік арганізацыі
Галоўны бухгалтар

Копія
(заказчыку)
ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ

Нумар
пазіцыі
Праспекта

Назва выдання

Колькасць
выпускаў у
год

Аб’ём ум.
друк. арк., Мб

1.1.

Здабыткі

1

10

1.2.

Матэрыялы Трэціх кнігазнаўчых
чытанняў “Кніга Беларусі: повязь
часоў”

1

20

2.2.

Актуальныя праблемы культуры і
мастацтва

6

20

2.3.

Асноўныя службовыя дакументы

2

15

2.4.

Хроніка
Беларусі

жыцця

12

25

2.5.

Новая літаратура па культуры і
мастацтву Беларусі

12

65

3.1.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць
бібліятэк

3.2.

Матэрыялы
танняў

1

381

культурнага

Кнігазнаўчых

чы-

Падпісная
цана на год,
руб. (без
НДС)

Колькасць
заказаных
камплектаў

Агульная
сума
падпіскі

Нумар
пазіцыі
Праспекта

Колькасць
выпускаў у
год

Аб’ём ум.
друк. арк., Мб

История раннего христианства

1

1312

Бібліятэка. Дзеці. Кніга
Публічныя бібліятэкі ў кантэксце
часу

1
1

1589

4.2.

Нарматыўна-прававое
забеспячэнне бібліятэчнай дзейнасці

1

2591

5.1.

Беларускі каляндар, 2004
Беларускі каляндар, 2005

1
1

433
450

6.1.

Белорусский
фольклор

танцевальный

1

665600

6.2.

Старажытная паштоўка ХІХ –
пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі

1

717000

4.1.

Назва выдання

Падпісная
цана на год,
руб. (без
НДС)

Колькасць
заказаных
камплектаў

Агульная
сума
падпіскі

УСЯГО:

Плата ў суме __________ рублёў будзе пералічана на рахунак № 3622000000086 АСБ
“Беларусбанк”, філіял 525 МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г. Мінск. Факс: 8-017-22924-94.
М.п.

Кіраўнік арганізацыі
Галоўны бухгалтар

ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАНЫХ
І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАННЯЎ
г. Мінск

“___” __________ 200 ___ г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку, ____________________________
(поўная назва прадпрыемства, установы)

які (ая) называецца далей Заказчык, у асобе _______________
_____________________________________________________
(пасада, прозвішча, імя па бацьку)

які (ая) дзейнічае на падставе ___________________________
(дакумент)

з другога боку, заключылі даны Дагавор аб наступным:
1. Прадмет дагавора
1.1. Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне
_____________________________________________________
(назва прадукцыі)

2. Памер і парадак аплаты
2.1. Цана выданняў згодна з “Праспектам інфармацыйных
рэсурсаў” складае _________________________________
(руб.)

2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна
з заказам__________________________________________________
3. Абавязкі Выканаўцы
3.1. Якасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць
работу па заяўцы Заказчыка.
3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту
прыёмкі-здачы выкананых работ ва ўстаноўленым парадку.
4. Абавязкі Заказчыка
4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія
прадугледжаны раздзелам 2 данага Дагавора.
4.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для
выканання Дагавора дакументамі і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў
5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне
абавязацельстваў па данаму Дагавору.
5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які
пацярпеў, мае права скасаваць Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да
моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны
быць урэгуляваны.
5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору,
вырашаюцца ў Гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь.
6. Іншыя ўмовы

__________________________________________________________

_____________________________________________________
7. Тэрмін дзеяння Дагавора
7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і
дзейнічае на тэрмін выканання работ.
8. Юрыдычныя адрасы бакоў
ВЫКАНАЎЦА
ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас:
Паштовы адрас:
220636, г. Мінск, вул. Чырво- ______________________
наармейская, 9. Нацыянальная
Індэкс ______ горад _______
бібліятэка Беларусі, Рэдакцыйнавобласць ____ вуліца ___
выдавецкі аддзел
___________ дом № ____
Тэл. 227-62-86:
______________________
Тэл./факс 8-017 229-24-94
Тэл./факс ____________ .
Эл. пошта sol@nacbibl.org.by Назва і разліковы рахуРазліковы рахунак
нак арганізацыі-атрымаль3622000000086 у ф-ле 525
ніка (абавязкова поўныя).
АСБ “Беларусбанк”,
Разліковы рахунак______
код 122,
______________________
УНН 100377889,
Дырэктар _____________
ОКПО 02233033 ___________
________________________
Дырэктар _______________
(подпіс)
(подпіс)
Гал. бухгалтар _________
Гал. бухгалтар ______________
(подпіс)
МП.

(подпіс)

МП.

Копія
(заказчыку)
ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАНЫХ
І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАННЯЎ
г. Мінск

“___” __________ 200 ___ г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку, ____________________________
(поўная назва прадпрыемства, установы)

які (ая) называецца далей Заказчык, у асобе _______________
_____________________________________________________
(пасада, прозвішча, імя па бацьку)

які (ая) дзейнічае на падставе ___________________________
(дакумент)

з другога боку, заключылі даны Дагавор аб наступным:
1. Прадмет дагавора
1.1. Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне
_____________________________________________________
(назва прадукцыі)

2. Памер і парадак аплаты
2.1. Цана выданняў згодна з “Праспектам інфармацыйных
рэсурсаў” складае _________________________________
(руб.)

2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна з
заказам__________________________________________________
3. Абавязкі Выканаўцы
3.1. Якасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць
работу па заяўцы Заказчыка.
3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту
прыёмкі-здачы выкананых работ ва ўстаноўленым парадку.
4. Абавязкі Заказчыка
4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія
прадугледжаны раздзелам 2 данага Дагавора.
4.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для
выканання Дагавора дакументамі і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў
5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне
абавязацельстваў па данаму Дагавору.
5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які
пацярпеў, мае права скасаваць Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да
моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны
быць урэгуляваны.
5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору,
вырашаюцца ў Гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь.
6. Іншыя ўмовы
_______________________________________________________
___________________________________________________
7. Тэрмін дзеяння Дагавора
7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і
дзейнічае на тэрмін выканання работ.
8. Юрыдычныя адрасы бакоў
ВЫКАНАЎЦА
ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас:
Паштовы адрас:
220636, г. Мінск, вул. Чырво- ______________________
наармейская, 9. Нацыянальная
Індэкс ______ горад ______
бібліятэка Беларусі, Рэдакцыйнавыдавецкі аддзел
вобласць ____ вуліца ___
Тэл. 227-62-86
________ дом № _______
Тэл./факс 8-017 229-24-94
Тэл./факс ____________ .
Эл. пошта sol@nacbibl.org.by
Назва і разліковы рахуРазліковы рахунак
нак арганізацыі-атрымаль3622000000086 у ф-ле 525____
ніка (абавязкова поўныя).
АСБ “Беларусбанк”,________
Разліковы рахунак ____
г. Мінск, код 122,_________
________________________
УНН 100377889,__________
______________________
ОКПО 02233033 ___________ Дырэктар _____________
Дырэктар _______________
(подпіс)
(подпіс)
Гал. бухгалтар _________
Гал. бухгалтар ______________
(подпіс)
МП.

(подпіс)

МП.

