
Рэспубліканскі конкурс 
“Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры” 
 
2013 год  - Карэліцкая дзіцячая бібліятэка (загадчык Казак Г.І.)      
- заахвочвальная прэмія “За значны ўклад у выхаваўчую работу з 
падрастаючым пакаленнем” 
 
2014 год  - Жухавіцкая сельская бібліятэка (бібліятэкар Казлоўская Г.М.) - 
заахвочвальная прэмія  “За пошукавую і даследчую працу” 

 
Рэспубліканскі конкурс 

“Бібліятэка – центр духоўнай асветы і выхавання 
 
2018 год – Райцаўская сельская бібліятэка (бібліятэкар Захарчук А.К.) -      
II месца  сярод гарпасялковых і сельскіх бібліятэк у намінацыі “Гісторыя 
праваславія роднага краю”                            
 

Абласныя конкурсы 
 
2008 год -  Карэліцкая ЦБС (дырэктар Арцюх Л.К.), пераможца абласнога 
конкурсу “Установа культуры года” (III месца) 
 
2000 год - Карэліцкая ЦБС, пераможца абласнога конкурсу публічных 
бібліятэк “Бібліятэка – інфармацыйны цэнтр рэгіёну” (II месца) 
 
2009 год - Мірская гарпасялковая бібліятэка (загадчык Скок Т.М.) 
пераможца абласного конкурсу “На лепшую пастаноўку ідэалагічнай 
работы ў арганізацыях Гродзенскай вобласці” (I месца) 
 

На раённую Дошку Пашаны занесены: 
 
2005 год - бібліятэкар Карэліцкай дзіцячай бібліятэкі Вярбіцкая М.А. 
 
2015 год – бібліятэкар Карэліцкай раённай бібліятэкі Кошур В.І. 

 
 
 



Значныя ўзнагароды 
 
2011 год - Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за актыўны 
ўдзел у выбарчай кампаніі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
дырэктару Карэліцкай ЦБС Арцюх Л.К., бібліятэкару Палужскай СБ 
Варабей Т.С.  
 
2015 год - Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за актыўны 
ўдзел у выбарчай кампаніі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
дырэктару ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” Арцюх Л.К., бібліятэкару  
Палужскай СБ Варабей Т.С., бібліятэкару раённай бібліятэкі Рахманька 
Т.В., загадчыку Мірскай гарпасялковай бібліятэкі Скок Т.М. 
 
2010 год - узнагароджана ганаровым знакам Беларускага прафсаюза 
работнікаў культуры Казарэз Н.У., загадчыца аддзела бібліятэчнага 
маркетынга Карэліцкай ЦБС, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі 
Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, за актыўную грамадскую 
дзейнасць у галіновым прафсаюзе па абароне прафесійных, працоўных, 
сацыяльна – эканамічных правоў членаў прафсаюза 
 
2014 год - Казарэз Н.У. метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынга 
Карэліцкай ЦБС, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі Беларускага 
прафсаюза работнікаў культуры ўзнагароджана граматай Федэрацыі 
прафсаюзаў Беларусі “За значны ўклад у работу Гродзенскай абласной 
арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры” 
 
2018 год - ІІ месца – Жук Наталля Аляксандраўна г.п. Карэлічы, пераможца 
абласнога конкурсу самаробнай лялькі “Героі кніжных старонак” у намінацыі 
«Героі казак», за ляльку Баба-Яга, па матывах рускай народнай казкі “Царевна-
Лягушка” 
 
2018 год - узнагароджана ганаровай граматай Беларускага прафсаюза 
работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму Казарэз Н.У., 
метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Карэліцкая раённая 
бібліятэка”, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі Беларускага 
прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму.  
 
 
 


