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Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi 

( ЦНБ НАН Беларусi) паустала на хвалi адраджэння нацыянальнай культуры, у асяроддзi, 

якое сiлкавала гэта адраджэнне, i была заклiканая служыць маладой беларускай навуцы. 

У зборах бiблiятэкi адлюстравана гiсторыя нашай краiны, увасоблена гiсторыка-культурная 

iдэнтычнасць беларускага народа, акумуляваны яга навуковы патэнцыял. 

Сёння яна з 'яуляецца адной з найбуйнейшых бiблiятэк нашай краiны. Яе фонд налiчвае 

каля пяцi мiльёнау адзiнак захоування. Тут прадстауленыя навуковыя працы па розных 

галiнах навукi, а таксама найкаштоунейшыя помнiкi кнiжнасцi мiнулага. 

Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Якуба 
Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi 
была заснаваная 16 лютага 1925 года як бiблiятэка 
lнстытута беларускай культуры. Яна узнiкла як 
"падручная бiблiятэка для паусядзённай працы" 

супрацоунiкау lнбелкульта. Яе першым дырэктарам 
стау дзеяч нацыянальнага руху, вучоны lван Сера
да. Нагадаем, што 1 студзеня 1929 г. lнбелкульт быу 
рэарганiзаваны у Акадэмiю навук БССР, а Бiблiятэка 
lнбелкульта стала Бiблiятэкай АН БССР. Сярод пер
шых кнiг, што заклалi падмурак бiблiятэкi, былi кнiгi 
з асабiстых зборау расiйскага фiлолага Якава Грота 
i народнага паэта Беларусi Янкi Купалы. 

3 самага пачатку iснавання бiблiятэкi яе зборы ак
тыуна папаунялiся. 3 некалькiх соцень кнiг i брашур 
у пачатку яе работы напярэдаднi Вялiкай Айчыннай 
вайны яны выраслi да 350 тыс. асобнiкау. У 1920-
1930-я гг. гэтыя зборы папоунiлiся кнiгамi вядомых 
навукоуцау: матэматыка Якава Громера (выхадца з 
Брэста, вучня i супрацоунiка Альберта Эйнштэйна), 
батанiка Уладзiмiра Дактуроускага, выдатнага бела
рускага гiсторыка Мiтрафана Доунар-Запольскага, 
раслiнавода i фiзiёлага раслiн Мiкалая Малюшыцка
га i iнш. Аднак развiццё бiблiятэкi на доугiя гады бы
ло перапыненае Вялiкай Айчыннай вайной. Бiблiят
эка не была эвакуяваная. Наступствы ваенных пад
зей апынулiся для яе катастрафiчнымi. Частка фонду 
бiблiятэкi была знiшчана. Найкаштоунейшыя зборы 
былi разрабаваныя i толькi часткова вернутыя пасля 
заканчэння вайны. Бiблiятэчны фонд па колькасцi ад
зiнак захоування дасягнуу даваеннага узроуню толькi 
у канцы 1940 -х гадоу. Актыуны рост фонду бiблiятэкi 
стау магчымым дзякуючы будаунiцтву для яе асоб-

нага будынка (па адрасе: вул. Сурганава, 15), у якiм 
яна размяшчаецца i сёння. 

Сёння Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Яку
ба Коласа мае самы вялiкi у Беларусi збор замеж
ных навуковых выданняу прыродазнаучай тэматыкi, 
з'яуляецца цэнтрам дэпазiтарнага захоування у галi
не прыродазнаучых навук, захавальнiцай помнiкау 
гiсторыка-культурнай спадчыны Беларусi, метадыч
ным цэнтрам па праблемах бiблiятэчнай справы i бi
блiяграфii, навукова-даследчым цэнтрам у галiне бi
блiятэказнауства, бiблiяграфазнауства, кнiгазнауст
ва, кнiжнай культуры i бiблiяметрыi. 

Аснову фондау бiблiятэкi складаюць навуковыя 
выданнi. Бiблiятэка дае доступ сваiм карыстальнiкам 
да так званага ядра найбольш цытуемых навуковых 
часопiсау. Зборы ЦНБ НАН Беларусi уключаюць i 
значныя калекцыi, якiя складаюць фонд гiсторыка
культурнай спадчыны Беларусi. Сярод ix калекцыя 
рукапiсных кнiг XVII-XX стст., збор кнiг кiрылiчна
га друку XVI - пачатку ХХ ст., калекцыя кнiг грама
дзянскага друкуХVIII -першай чвэрцiХIХ ст., калек
цыя выданняу XV-XXI стст. на замежных мовах, ка
лекцыя беларускiх перыядычных выданняу, калек
цыя замежных перыядычных выданняу XVIII-XX стст. 
i iнш. Найкаштоунейшы друкаваны матэрыял для да
следчыкау прадстауляе Архiуны кнiжны збор выдан
няу Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Ён уклю
чае усе друкаваныя выданнi Нацыянальнай акадэмii 
навук Беларусi i архiуныя матэрыялы яе устаноу. 
Ядром рукапiснага фонду бiблiятэкi з'яуляюцца аса
бiстыя архiвы вядомых беларускiх навукоуцау i пiсь
меннiкау, якiя зрабiлi значны унёсак у развiццё ай
чыннай навукi i культуры: акадэмiкау В.Ф.Купрэвiча 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



------------1: ГIСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ 7-,___ __ _ 

Будынак Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа НАН Беларусi. Сучаснае фота. 

i А.С.Вечара, пiсьменнiкау-акадэмiкау Пятра Глебкi i 

Кандрата Крапiвы, народнага пiсьменнiка Беларусi 

Янкi Брыля, народнага паэта Беларусi Пiмена Панчан

кi, класiка беларускай лiтаратуры Максiма Гарэцкага 

i iнш. У складзе рукапiснага фонду таксама знаход

зяцца разнастайныя дакументы, аб'яднаныя у "Ка

лекцыю матэрыялау па гiсторыi, навуцы i культуры", 

што храналагiчна адносяцца да XVI-XX стст. 

Усё больш шырокае распаусюджванне у iнфар

мацыйным абслугоуваннi чытачоу бiблiятэкi, навукоу

цау i спецыялiстау атрымлiваюць электронныя нось

бiты iнфармацыi, якiя даюць магчымасць задаваль

няць усе тыпы iнфармацыйных запытау. Таму ЦНБ 

НАН Беларусi значную увагу надае не толькi павелi

чэнню уласных фондау, а i прадастауленню сваiм ка

рыстальнiкам доступу да аддаленых iнфармацыйных 

рэсурсау. Складнiкамi электроннай падпiскi ЦНБ НАН 

Беларусi з'яуляюцца як паунатэкставыя рэсурсы, так 

i рэфератыуныя базы дадзеных, базы дадзеных цыта

вання, а таксам а iнструменты для работы з падпiскай 

як адзiным iнфс1рмацыйным масiвам. Бiблiятэка дае 

доступ сваiм карыстальнiкам да важнейшых замеж

ных навуковых баз дадзеных, яна мае самую внлiкую 

у Беларусi колькасць навуковых рэсурсау с1ддале

нага доступу. Адной з галоуных стратэгiй дзейнас

цi ЦНБ НАН Беларусi з'яуляецца паступовы пераход 

да новых форм бiблiятэчна-iнфармацыйнага абслу

гоування карыстальнiкау. Пры гэтым акцэнт робiцца 

на пашырэннi спектру аддаленых анлайнавых кана

лау абслугоування рэсурсамi бiблiятэкi праз iнтэрнэт. 

У 1990 г. ЦНБ НАН Беларусi атрымала статус наву

кова-даследчай установы у галiне бiблiятэказнауства, 

бiблiяграфазнауства i кнiгазнауства. Сёння бiблiятэка 

ажыццяуляе навукова-даследчую дзейнасць таксама i 

у галiне бiблiяметрыi i кнiжнай культуры. ЦНБ НАН Бе

ларусi з'яуляецца арганiзатарам мiжнародных навуко

вых форумау. Развiццё ycix напрамкау дзейнасцi ЦНБ 

НАН Беларусi у розных галiнах: навуковай, iнфарма

цыйнай, культурнай - вызначаецца, у тым лiку i парт

нёрскiмi сувязямi бiблiятэкi. Супрацоунiцтваз мноствам 

розных устаноу i арганiзацый, сярод якiх найбуйнейшыя 

бiблiятэкi, навуковыя установы i культурныя цэнтры як 

Беларусi, так i замежных краiн, дазволiла паунавартас

на камплектаваць фонды, каапераваць намаганнi пры 

ажыццяуленнi навукова-даследных праектау, арганiза

цыi навуковых мерапрыемствау, падрыхтоуцы i выдан

нi матэрыялау па ix вынiках. 

За дасягненнi у розных галiнах iнфармацыйнай 

дзейнасцi ЦНБ НАН Беларусi мае розныя узнагаро

ды. Штогод, з 2005 па 2014 гг., узнагароджвалася 

дыпломамi Мiжнароднай спецыялiзаванай выставы i 

кангрэса па тэлекамунiкацыях, iнфармацыйных i бан

каускiх тэхналогiях "ТIВО" i Мiжнароднай спецыялiза

ванай выставы "Перспектыуныя тэхналогii i сiстэмы: 

iнфарматыка, тэлекамунiкацыi, бяспека". 

З'яуляючыся важным звяном у сiстэме iнфарма

цыйнага забеспячэння навукi, Цэнтральная навуко

вая бiблiятэка iмя Якуба Коласа Нацыянальнай ака

дэмii навук Беларусi актыуна пазiцыянуе сябе у якасцi 

прасторы для правядзення самых розных мерапры

емствау- прэзентацый, выстау, творчых i юбiлейных 

вечароу, якiя аб'ядноуваюць вакол сябе актыуных i 

творчых людзей навукi, культуры, адукацыi. 

Падрыхтавау дырэктар Цэнтральнай навуковай 

бiблiятэкi iмя Якуба Коласа НАН Беларусi, кандыдат 

гiстарычных навук Аляксандр Груша. 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by




