
 

№ п/п Назва дакумента 

1  Закон Рэспублікі Беларусь аб бібліятэчнай справе 

2  Закон Рэспублікі Беларусь “Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь” 

3  Палажэнне аб ўстанове  агульнай сярэдняй адукацыі 

4  Інструкцыя аб парадку падрыхтоўкі  і выпуску  вучэбных выданняў  і іх 

выкарыстанні 

5  Інструкцыя па стварэнні, папаўненні  і абнаўленні бібліятэчных  фондаў 

у Рэспубліцы Беларусь 

6  Інструкцыя па  ўліку і захаванні  бібліятэчных фондаў  у Рэспубліцы 

Беларусь 

7  Тыповыя правілы карыстання  бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь 

8  Метадычныя рэкамендацыі  па інтэграцыі  сельскіх публічных бібліятэк  

і бібліятэк  устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і арганізацыі іх 

дзейнасці 

9  Прыкладнае палажэнне аб бібліятэцы  ўстановы адукацыі 

10  ІМП “Аб арганізацыі  ў 2017-2018 навучальным годзе  работы бібліятэк  

устаноў  адукацыі, якія рэалізуюць  адукацыйную праграму  агульнай 

сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму  спецыяльнай адукацыі на 

ўзроўні  агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму  

спецыяльнай адукацыі  на ўзроўні агульнай сярэдняй  адукацыі для асоб  

з інтэлектуальнай недастатковасцю” 

11  ДАСТ 7.1 -2003. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне 

12  Сістэма стандартаўСІБІД і якасць працы  школьных бібліятэк 

13  ІФЛА/ЮНЭСКА – маніфест школьных бібліятэк 

14  Канцэпцыя інфарматызацыі  сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь  на 

перыяд да 2020 года 

15  ІМП па выкарыстанні  інфармацыйна- камунікацыйных тэхналогій  і 

электронных сродкаў  навучання ў адукацыйным  працэсе 

16  ІМП “Асаблівасці  арганізацыі сацыяльнай,  выхаваўчай і ідэалагічнай  

работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017-2018 

навучальным годзе” 

17  Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні інфармацыйных гадзін ва 

ўстановах адукацыі 

18  Рэкамендацыі па  выкарыстанні дзяржаўнай сімволікі ва ўстановах 

адукацыі 



19  Пералік  інфармацыйна-адукацыйных рэсурсаў, якія рэкамендаваны для 

выкарыстання  ў выхаваўчай рабоце 

20  Дэкрэт № 5 ад 15 снежня 2014 года  

21  Палажэнне аб парадку аплаты за падручнікі  і вучэбныя дапаможнікі і 

прадстаўленні іх у бясплатнае карыстанне 

22  Кодэкс прафесійнай этыкі бібліятэкара  Беларусі 

23  Пералік вучэбных выданняў, якія прыгодны для выкарыстання ў фондах 

бібліятэкі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017-2018 навучальным 

годзе 

24  Пералік вучэбных дапаможнікаў, якія  прыгодныя для выкарыстання  у 

школьных фондах  устаноў адукацыі, якія  рэалізуюць  адукацыйную 

праграму  спецыяльнай адукацыі  на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі 

у 2017-2018 навучальным годзе  

25  Аб устанаўленні формаў  уліковых дакументаў, якімі  афармляюцца 

арганізацыя  бібліятэчных фондаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і 

выключэнне з іх дакументаў 

 


