
БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ФОНДЫ 

 

Бібліятэчны фонд ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”   на 01.01.2021 г.  

налічвае 332777 экз. дакументаў, у тым ліку: 

- кнігі, брашуры –  297412 экз. (89 %) 

- аўдыёвідэаматэрыялы – 392 (0,11 %) 

- электронныя дакументы – 1137 (0, 34 %) 

- іншыя матэрыялы (ноты, карты) – 4 677 экз. (1,4 %) 

- перыядычныя выданні –  28655 (8,61 %) 

- мастацкая літаратура – 200323 (60,19 %) 

- на беларускай мове –102517 экз. ( 30,80 %)   

Новыя паступленні склалі: 6798 экз., з іх кніг 2371 экз., перыядычных 

выданняў – 4410 экз., іншыя віды –  17 экз. 

На папаўненне фондаў бібліятэк з мясцовага бюджэту ў 2020 годзе 

выдзелена 52563,51.  Гэта 15 % ад агульнай сумы бюджэтнага 

фінансавання.За кошт мясцовага бюджэту набыта 6371 экз. на суму 15782,27  

руб. : 

- у тым ліку атрымана напрамую з дзяржаўных выдавецтваў (УП 

“Мастацкая літаратура”, РЦПІ, ВД “Звязда”, Выдавецтва “Беларуская 

энцыклапедыяімяП.Броўкі”,РУП”Выдавецтва”“Адукацыя і выхавання”,  

Выдавецтва” Беларусь”. РУП ВД “ Беларуская навука”) 987 экз. 

дакументаў на суму 8120,77 руб . 

-      з камерцыйных выдавецтваў (ЧТПУП “Новое слово”,  УП “Высокая 

гара”,ААА “Харвест” )  974 экз.  дакументаў на суму 7661,50 

-    сацыяльна значнай літаратуры  879 экз. на суму 13194,38 руб. 

Для папаўнення кніжных фондаў бібліятэк выкарыстоўваліся  дадатковыя 

крыніцы камплектавання. У выніку акцыі “Насустрач адзін аднаму” 

бібліятэкі  атрымалі  ў дар  чытачоў,  прыватных асоб кнігі.  Так, са сваіх 

асабістых бібліятэк падарылі чытачы  кнігі ў   Карэліцкую раённую 

бібліятэку, Ярэміцкую сельскую  бібліятэку, Райцаўскую сельскую  

бібліятэку, Варанчанскуюсельскую  бібліятэку. Імі падорана  196 экз. на суму  

118,38 руб. 

     ААТ “Белкніга”  аказала  дапамогу ў папаўненні фондаў бібліятэк  у 

колькасці 81 экз. дакументаў, на суму 172,80. 

Фундатары аказалі дапамогуў папаўненні фондаў бібліятэк  у колькасці 28 

экз. дакументаў, на суму 419,07 руб. 

    Камерцыйны фонд на 01.01.2021 г. налічвае  3984экз. дакументаў. 

 Працэнт абнаўлення фоду – 2%. 

Усяго за 2020 г. па ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” падпіска на 

перыядычныя выданні складае 112 назваў,   з іх часопісаў - 75, газет -  37. 

  - на цэнтральную бібліятэку: усяго 93 назвы (з іх газет - 28, часопісаў- 65);   

  - на дзіцячую бібліятэку: усяго 33 назвы (з іх газет -9, часопісаў - 24); 

  - на 1 сельскую бібліятэку: усяго  17 назваў (з іх газет- 5 , часопісаў- 12); 

  - на 1 бібліятэку аграгарадка: усяго17 назваў  (з іх газет- 5, часопісаў-12). 


