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АД СКЛАДАЛЬНІКАЎ
Біябібліяграфічны паказальнік прысвечаны выдатнаму беларускаму вучонаму,
доктару педагагічных навук, прафесару кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйнадакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў,
акадэміку Міжнароднай акадэміі інфарматызацыі В. Е. Лявончыкаву, стваральніку
навукова-педагагічнай школы ў галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства Беларусі,
імя якога ўключана ў слоўнік "2000 вядомых навукоўцаў свету" Міжнароднага
біяграфічнага цэнтра ў Кэмбрыджы, аўтару манаграфій, падручнікаў, слоўнікаў,
артыкулаў па тэорыі, гісторыі і методыцы беларускай бібліяграфіі. Паказальнік змяшчае
працы В. Е. Лявончыкава з 1967 па 2012 г., а таксама публікацыі аб жыццѐвым і творчым
шляху вучонага.
Пададзеная ў паказальніку інфармацыя дазваляе прасачыць дынаміку прафесійнай,
педагагічнай, навуковай дзейнасці асобы, ацаніць творчую актыўнасць вучонага.
У артыкуле В. А. Касап і В. І. Саітавай “К юбилею Василия Емельяновича
Леончикова – ведущего белорусского педагога и ученого области библиографоведения и
библиотековедения” адлюстроўваецца творчы шлях В. Е. Лявончыкава, аналізуюцца яго
навуковыя погляды.
У раздзеле “Бібліяграфічны спіс арыгінальных прац, прац пад навуковай рэдакцыяй
і рэцэнзаваных прац” змешчаны работы В. Е. Лявончыкава з 1967 г. па люты 2012 г.
Запісы згрупаваны ў храналагічным парадку – па гадах выдання, у межах года – па відах
дакументаў (дакументы аднаго віда – у алфавіце) па наступнай схеме:
– кнігі і брашуры;
– артыкулы з неперыядычных выданняў і выданняў, што прадаўжаюцца (у тым ліку
з электронных);
– артыкулы з часопісаў, газет, даведачных выданняў;
– выданні, складальнікам якіх з’яўляецца дзеяч (у тым ліку праграмы курсаў і
метадычныя матэрыялы);
– выданні на замежных мовах;
– працы пад рэдакцыяй дзеяча.
Апісанні рэцэнзій на публікацыі В. Е. Лявончыкава змешчаны ў канцы апісанняў
рэцэнзаваных твораў.
Дысертацыі, выкананыя пад кіраўніцтвам вучонага, выдзелены ў асобны раздзел.
Запісы прадстаўлены ў храналагічным парадку.
Бібліяграфічныя запісы ў паказальніку складзены ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі
стандартамі “ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления”, “ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления”. У раздзеле “Бібліяграфічны спіс
арыгінальных прац, прац пад навуковай рэдакцыяй і рэцэнзаваных прац” загаловак
апісання не выкарыстоўваецца. Скарачэнні слоў і словазлучэнняў адпавядаюць
патрабаванням дзяржаўнага стандарта Рэспублікі Беларусь “СТБ 7.12-2001.
Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя
патрабаванні і правілы” і міждзяржаўнага стандарта “ГОСТ 7.12-93. Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.
Навукова-дапаможны апарат выдання ўключае:
Алфавітны паказальнік загалоўкаў прац В. Е. Лявончыкава;
Паказальнік прац, рэцэнзаваных В. Е. Лявончыкавым;
Паказальнік загалоўкаў прац, выдадзеных пад рэдакцыяй В. Е. Лявончыкава;
Імянны паказальнік (аўтараў і сааўтараў публікацый, персаналій). Нумары
бібліяграфічных запісаў персаналій у імянным паказальніку пазначаны ў дужках.
Алфавітны паказальнік загалоўкаў прац В. Е. Лявончыкава не змяшчае назвы
дакладаў і выступленняў на канферэнцыях і "круглых сталах", змест якіх перадаецца
іншымі аўтарамі.
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Пры падрыхтоўцы паказальніка былі выкарыстаны выданні дзяржаўнай
бібліяграфіі Рэспублікі Беларусь, СССР, Расіі, электронныя базы даных “Працы
выкладчыкаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў”, “Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў у друку”, фонды, каталогі і картатэкі
бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, прагледжаны камплекты асобных газет, часопісаў і іншых выданняў, у якіх маглі
знаходзіцца матэрыялы аб В. Е. Лявончыкаве.
Паказальнік не прэтэндуе на вычарпальную паўнату. Любыя папраўкі, дапаўненні і
крытычныя заўвагі будуць прыняты з вялікай удзячнасцю.
Увесь сабраны матэрыял, за выключэннем некалькіх прац, адзначаных астэрыксам
*, правераны de visu.
Адбор матэрыялаў закончаны ў лютым 2012 г.

-
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К ЮБИЛЕЮ ВАСИЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ЛЕОНЧИКОВА –
ВЕДУЩЕГО БЕЛОРУССКОГО ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО ОБЛАСТИ
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
27 мая исполняется 75 лет со дня рождения Василия Емельяновича Леончикова –
доктора педагогических наук, профессора Белорусского государственного университета
культуры и искусств (БГУКИ), академика Международной академии информатизации при
ООН (г. Москва), члена-корреспондента Белорусской академии образования.
Василий Емельянович родился в деревне Березовка Славгородского района
Могилевской области. После окончания школы он уверенно определил свой жизненный
путь, связав его с культурой. Профессиональное образование получил в Могилевском
культурно-просветительном училище им. Н.К. Крупской, а затем на библиотечном
факультете Минского педагогического института им. А.М. Горького, где в 1962 г.
началась и его научно-педагогическая деятельность.
К этому времени уже в течение 8 лет В.Е. Леончиков трудился в учреждениях
культуры Беларуси. Он занимал должность инспектора районного отдела культуры,
директора Дома культуры в Чериковском и Славгородском районах, заведующего
библиотекой военной части (г. Минск). Работая директором Дома культуры, Василий
Емельянович, как артист танца и режиссер драматического коллектива, принимал участие
в областных и республиканских конкурсах и неоднократно награждался дипломами.
В октябре 1962 г. началась педагогическая деятельность В.Е. Леончикова в
Минском государственном педагогическом институте им. А.М. Горького: сначала в
качестве преподавателя, с 1964 г. – старшего преподавателя и заместителя декана
библиотечного факультета, а с 1971 г. – доцента кафедры библиографии, декана
библиотечного факультета.
С открытием в 1975 г. Минского института культуры он был назначен на
должность декана библиотечного факультета, а с 1983 г. избран профессором кафедры
библиографии и ее заведующим. После создания в Белорусском государственном
университете культуры и искусств кафедры теории и истории информационнодокументных коммуникаций В.Е. Леончиков возглавлял ее около 20 лет.
В научно-педагогической деятельности проявился его талант крупного ученого и
организатора подготовки кадров. В.Е.Леончиков первым в Беларуси защитил не только
кандидатскую диссертацию в отрасли библиографоведения, но и стал первым и пока
единственным доктором наук в этой области исследований. Степень кандидата наук была
присуждена молодому ученому за защиту диссертации на тему «Общая ретроспективная
библиография книг Беларуси: история и теоретические вопросы» (1969 г.),
подготовленную во время обучения в аспирантуре Московского государственного
института культуры под руководством известного библиографоведа, профессора А.Д.
Эйхенгольца. В скором времени вышла в свет монография “Белорусская ретроспективная
библиография книг”. В 1988 г. в Москве В.Е. Леончиков защитил докторскую
диссертацию на тему «Система библиографической информации союзной республики:
теоретико-методологические проблемы». Результаты этого исследования нашли
отражение в монографии «Система библиографической информации союзной
республики».
Круг научных интересов В.Е. Леончикова очень широкий. Это теоретикометодологические проблемы библиографоведения и библиотековедения, история
белорусской библиографии, вопросы библиотечного образования, информационной
культуры, теории информации и коммуникаций и др.
В теоретико-методологических исследованиях на основе системного подхода он
впервые обосновал принцип дифференциации информационных потребностей региона на
общие и специфические, что позволило уточнить их структуру, исследовать сущность
понятий «информационные потребности региона» и «региональные информационные
потребности». В.Е. Леончиков исследовал типологию регионов, в соответствии с
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которыми выделяются подразделения библиографии, выявил внутренние противоречия и
внешние факторы, которые обосновывают зарождение и развитие региональной
библиографической информации; а также сформулировал положение, о том, что
региональная библиография в целом, в том числе все ее составляющие, подразделяются не
на основе «вид – род», как считалось ранее в библиографоведении, а на основе «часть –
целое». Ученый определил критерии и показатели эффективности региональной
библиографии.
В последние годы В.Е. Леончиков исследует проблемы библиотечной
коммуникации: проявление законов социокультурной коммуникации в библиотечной,
принципы и функции библиотечной коммуникации. Он уточнил понятие «библиотечная
коммуникация» как разновидности социальной коммуникации, которая осуществляется в
библиотечном пространстве и направлена на взаимодействие библиотекарей между собой
и с пользователями с целью обмена данными, информацией и знаниями о документных
потоках и массивах, а также распространения житейских (бытовых), производственных и
научных знаний об окружающем внешнем мире.
Результатом разработки терминологии в области библиографии, библиотечного
дела и книговедения появились впервые изданные в Беларуси «Руска-беларускі слоўнік
бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў» (в соавторстве с Л.А.Демешко) и “Тлумачальны
слоўнік бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў” (в соавторстве с Л.А. Демешко и Р.И.
Саматыя). «Тлумачальны слоўнік…» опубликован как социально значимый справочник и
получил первую премию Министерства культуры Республики Беларусь в конкурсе на
лучшую работу в отрасли библиотечного дела.
Особое место в исследованиях В.Е.Леончикова занимает история белорусской
библиографии. Он является основателем этого научного направления и учебной
дисциплины. В написанных им учебниках «Беларуская бібліяграфія. Агульны курс» (1981,
1991 гг.) и статьях отражено возникновение и развитие отечественной библиографии со
времен Великого княжества Литовского до настоящего времени. Большая и кропотливая
работа ученого с многочисленными источниками позволила обосновать исторические
периоды белорусской библиографии и отразить развитие ее институциональной
структуры, раскрыть управление библиографической деятельностью, выявить
неизвестных белорусских библиографов, оценить методическое качество многих
библиографических трудов, достижения в развитии теоретико-библиографической мысли
и библиографического образования.
Тематика научных исследований В.Е. Леончикова в последнее десятилетие
значительно расширилась. Он активно исследует такие актуальные научные проблемы,
как формирование информационной культуры личности, теоретические вопросы
информационных ресурсов и деятельности библиотек в социокультурной коммуникации,
информационная свобода и информационная безопасность, библиотеки в системе
непрерывного образования, обучение и воспитание студентов в высшей школе и др.
В.Е. Леончиков является участником и докладчиком многих международных
конференций, которые проводились по этим проблемам в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Минске.
Результаты научных исследований отражены в многочисленных публикациях
(около 200), среди которых
две монографии, учебное пособие, учебники,
терминологический и толковый словари.
Профессор В.Е. Леончиков уделяет большое внимание подготовке научнопедагогических кадров. Он был одним из организаторов аспирантуры в БГУКИ, где
избирался председателем и заместителем специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций. Под его руководством защищены пять
кандидатских диссертаций: В.И. Саитовой, доцента БГУКИ, Т.В. Кузьминич, доцента,
заместителя директора Национальной библиотеки Беларуси, И.В. Дриго, заместителя
начальника Главного идеологического управления – начальник управления
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социокультурной политики Администрации Президента Республики Беларусь, А.В.
Предеиной, доцента БГУКИ, Ибрагима Бадархана, гражданина Сирийской арабской
республики, доцента Курдского университета (Ирак).
В.Е. Леончиков создал
научную школу в области библиографоведения,
библиотековедения и книговедения, представители которой работают в Министерстве
культуры Республики Беларусь, БГУКИ, Национальной библиотеке Беларуси,
Национальной книжной палате, республиканских отраслевых, областных, районных,
городских библиотеках.
Профессор В.ЕЛеончиков сегодня преподает на факультете информационнодокументных коммуникаций обще-профессиональные и специальные учебные
дисциплины: «Библиографоведение. Теория», «Теория информации и коммуникации»,
«Основы научно-исследовательской работы», «Теоретико-методологические проблемы
библиографоведения, библиотековедения и книговедения». Магистрантам и аспирантам
помогает овладевать методологией научных исследований. Его лекции и семинары
вызывают неизменный интерес, раскрывают перед молодежью перспективы научных
изысканий в библиотечно-информационной деятельности.
Значительное место в жизни юбиляра занимают общественные обязанности. Он
является членом Ученого совета университета и Совета факультета, членом редколлегии
журнала «Бібліятэчны свет», «Весніка БДУ культуры і мастацтваў». Многие годы В.Е.
Леончиков был заместителем и главным редактором межведомственного сборника
«Пытанні бібліяграфазнаўства і бібліятэказнаўства», президентом Белорусской
библиотечной ассоциации. В 1993 г. он стал академиком Международной Академии
информатизации при ООН (г. Москва), с 1995 г. – является членом-корреспондентом
Белорусской академии образования. Его имя включено в словарь «2000 известных ученых
мира» (2005 г.) Международного биографического центра в Кембридже и в справочник
“Кто есть кто на академическом Олимпе” (Москва, 2004) Международной Академии
информатизации при ООН.
За плодотворную деятельность В.Е. Леончиков награжден орденом СССР «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», Нагрудным Знаком Министерства
культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси», Почетными
грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры
Республики Беларусь. В номинациях на лучшего ученого, заведующего кафедрой,
преподавателя Белорусского государственного университета культуры и искусств он
неоднократно занимал первое место.
В.Е. Леончиков пользуется заслуженным авторитетом в научных кругах и в среде
библиотечно-библиографической
общественности
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Краснодара, Киева и других городов. Он рецензировал многочисленные научные работы и
оппонировал многие кандидатские и докторские диссертации. В личной библиотеке
Василия Емельяновича среди книг по философии, социальным коммуникациям,
библиографоведению и библиотековедению, информатике, истории и культуре Беларуси,
филологии и литературе есть издания с посвящениями от известных библиографоведов
А.Д. Эйхенгольца, В.А. Фокеева, Н.А. Слядневой, А.Н. Бученкова, Н.Н. Щербы, Э.К.
Беспаловой, Н.Б. Зиновьевой.
Ведущий
ученый
в
области
белорусского
библиографоведения
и
библиотековедения, целенаправленный и настойчивый в творческих поисках,
ответственный за каждое начатое дело, требовательный и внимательный в отношениях с
коллегами и студентами, юбиляр полон энергии и новых творческих планов. Ежедневно
его ждет работа со студентами, магистрантами и аспирантами, дела кафедры, факультета,
университета.
В.А. Касап, профессор, заведующий кафедрой теории и истории информационнодокументных коммуникаций БГУКИ; В.И. Саитова, доцент БГУКИ
8

-

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС АРЫГІНАЛЬНЫХ ПРАЦ, ПРАЦ ПАД НАВУКОВАЙ
РЭДАКЦЫЯЙ I РЭЦЭНЗАВАНЫХ ПРАЦ
1967
1. К вопросу об определении основных принципов построения ретроспективной
библиографии книг советского периода в союзных республиках / В. Е. Леончиков //
Третья научная конференция аспирантов : тезисы докладов / Московский
государственный институт культуры. – Москва, 1967. – С. 11–15.
2. Основные теоретические вопросы общей ретроспективной библиографии книг в
союзных республиках / В. Е. Леончиков // Тезисы докладов научной конференции кафедр
библиотечного факультета / Минский государственный педагогический институт
им. А. М. Горького. – Минск, 1967. – С. 1–4.
1968
3. Библиографическая деятельность академика Е. Ф. Карского / В. Е. Леончиков //
Советская библиография. – 1968. – № 6. – С. 38–51.
1969
4. Общая ретроспективная библиография книг Белоруссии : (история и теоретические
вопросы) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. Е. Леончиков ; Московский
государственный институт культуры. – Москва, 1969. – 25 с.
5. Некоторые вопросы библиографирования дореволюционной литературы в свете
ленинского учения о двух культурах / В. Е. Леончиков // Учѐные записки / Московский
государственный институт культуры. – 1969. – Вып. 17. – С. 3–15.
6. Обоснование основных принципов построения общей ретроспективной библиографии
книг в союзных республиках / В. Е. Леончиков // Учѐные записки / Московский
государственный институт культуры. – 1969. – Вып. 17. – С. 16–34.
1970
7. Развитие государственной библиографии в БССР / В. Е. Леончиков // Развитие
библиотечного дела в Белоруссии. – Минск, 1970. – С. 30–40.
1971
8. Беларуская рэтраспектыўная бiблiяграфiя кнiг / В. Е. Лявончыкаў. – Мінск :
Вышэйшая школа, 1971. – 70 с. – Рэц.: Твардовская Н. И. Ценный вклад в исследование
белорусской библиографии / Н. И. Твардовская // Советская библиография. 1972. № 3.
С. 73–74.
9. Карысны пачатак : [рэц. на кн.: Из истории книги, библиотечного дела и библиографии
в Белоруссии. Минск, 1970] / В. Лявончыкаў, С. Ашаровiч // Літаратура i мастацтва. –
1971. – 5 сак.
10. Лоцманы кнiжнага мора : [аб бiблiятэчным факультэце Мiнскага педагагічнага
iнстытута iм. А. М. Горкага] / В. Е. Лявончыкаў // Маладосць. – 1971. – № 3. – С. 141–143.
1972
11. Общая ретроспективная библиография книг союзных республик: (развитие теории и
методики в довоенный период) / В. Е. Леончиков // Вопросы библиотековедения и
библиографии. – Минск, 1972. – Вып. 1. – С. 3–15.
Рэдагаванне
12. Чигирева Р. Краеведческая работа городских библиотек : методические и
библиографические материалы / Р. Чигирева ; ред. В. Е. Леончиков. – Минск, 1972. – 67 с.
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1973
13. Библиографическая терминология в словаре : [рец. на кн.: Словарь терминов по
информатике на русском и английском языках. Москва, 1971] / Леончиков В. Е., Щерба Н.
Н. // Советская библиография. – 1973. – № 1. – С. 85–90.
1974
14. Палітыка-выхаваўчая работа ў інтэрнатах [Мінскага дзяржаўнага педагагічнага
інстытута ім. А. М. Горкага] / В. Е. Лявончыкаў // Савецкі настаўнік. – 1974. – № 4 (56). –
4 лют.
15. О трудах по истории библиотек Белоруссии / Леончиков В. Е., Ошерович С. О. //
Советское библиотековедение. – 1974. – № 1. – С. 91–97.
1975
16. Некоторые вопросы изучения истории белорусской библиографии / В. Е. Леончиков //
К истории библиотечного дела в Белоруссии. – Минск, 1975. – С. 33–43.
17. Общая ретроспективная библиография книг союзных республик (развитие теории и
методики в 1946–1970 гг.) / В. Е. Леончиков // Вопросы библиотековедения и
библиографоведения. – Минск, 1975. – С. 30–45.
*18. Общественно-политическая практика как важное средство формирования молодых
специалистов / В. Е. Леончиков // Совершенствование подготовки культурнопросветительных кадров в Украинской ССР : сборник материалов Республиканской
научно-практической конференции / Харьковский государственный институт культуры. –
Харьков, 1975.
19. Бібліятэчны факультэт [Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. М.
Горкага] // Савецкі настаўнік. – 1975. – № 8 (100). – 25 сакавіка.
20. Научная сессия по итогам исследовательских работ преподавателей библиотечного
факультета Минского государственного института им. А. М. Горького / [Мельник И. В.] //
Советская библиография. – 1975. – № 3. – С. 113–114. – В том числе приведено краткое
изложение доклада Леончикова В. Е.
21. Новый вуз : (о Минском институте культуры) / В. Е. Леончиков // Нѐман. – 1975. – №
9. – С. 186.
Рэдагаванне
22. Вопросы библиотековедения и библиографоведения : сборник научных трудов /
Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького ; редкол.:
Клецкая З. М., Леончиков В. Е. (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1975. – 141 с.

-

1976
23. Е. И. Хлебцевич – видный советский библиотековед и библиограф / В. Е. Леончиков //
Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1976. – С. 150–157.
24. Научно-теоретическая конференция Минского института культуры. Секция
библиографии / [Савочкина М. И.] // Советская библиография. – 1976. – № 6. – С. 98–99. –
Краткая информация о выступлении В. Е. Леончикова и др.
Рэдагаванне
25. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : сборник научных трудов /
Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького ; под ред. В. А.
Фокеева ; редкол.: Клецкая З. М., Леончиков В. Е. [и др.]. – Минск, 1976. – 171 с.
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1977
26. I-я научно-теоретическая конференция преподавателей Минского института культуры
и работников научных библиотек Белоруссии : обзор материалов / Э. Судья, В. Якименко.
– Минск, 1977. – 8 с. – (Оперативная информация по проблемам культуры и искусства.
Сер. IV / ОНИКИ Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина ; вып. 9, инф. 1). –
Краткая информация о длокладе В. Е. Леончикова и др.
27. З тых першых сцяжынак... : [да 50-годдзя першага ўсебеларускага з`езда iзбачоў] /
Лявончыкаў В., Ашаровіч С. // Літаратура і мастацтва. – 1977. – 15 крас. – С. 3.
1978
28. Развитие и современное состояние печатных органов государственной библиографии
в БССР / В. Е. Леончиков // Библиотечное дело и библиографоведение в БССР. – Минск,
1978. – С. 110–119.
29. Судья Э. С. Конференция в Минске : [посвященная 60-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, состоялась 10–11 ноября 1977 г. в Минском институте
культуры] // Советская библиография. – 1978. – № 2. – С. 111–113. – (Информация и
хроника). – Изложение содержания выступлений В. Е. Леончикова «Развитие текущей
государственной библиографии в БССР» и др.
Рэдагаванне
30. Библиотечное дело и библиографоведение в БССР : сборник статей /
Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа Академии наук БССР, Минский институт
культуры, Государственная бибилиотека БССР им. В. И. Ленина ; редкол.: М. П.
Стрижонок (отв. ред.), В. Е. Леончиков [и др.]. – Минск, 1978. – 185 с.
31. Библиотечное дело в БССР : документы и материалы, 1918–1941 / Государственная
библиотека БССР им. В. И. Ленина, Главное архивное управление при Совете Министров
БССР, Институт истории партии при ЦК КПБ, Минский институт культуры ; сост.: Р. С.
Васильева [и др.] ; редкол.: А. П. Демченкова, Н. М. Колоско, В. Е. Леончиков [и др.]. –
Минск : Вышэйшая школа,1978. – 272 с.
32. Библиография научных трудов академика Академии наук БССР М. К. Юсковца : (к
80-летию со дня рождения) / сост.: С. М. Юсковец ; под рук. В. Е. Леончикова. – Минск :
Наука и техника, 1978. – 24 с.
1979
33. Прысвечана беларускай бiблiяграфii : [рэц. на кн.: Отраслевые библиографии БССР.
Минск, 1979] / В. Е. Леончиков // Літаратура і мастацтва. – 1979. – 14 снеж. – С. 6–7.
34. Содержание краеведческой работы массовых библиотек в условиях централизации :
[рец. на кн.: Горбачевская Н. Ф. Работа массовых библиотек с краеведческой литературой.
Москва, 1978] / В. Е. Леончиков, Н. Н. Щерба // Советское библиотековедение. – 1979. –
№ 6. – С. 98–101.
1980
35. Развитие белорусского советского библиографоведения в послевоенный период
(1945–1959 гг.) / В. Е. Леончиков // Библиотечное дело в Белоруссии (1919–1979 гг.). –
Минск, 1980. – С. 3–13.
36. Третья научно-теоретическая конференция факультета библиотековедения и
библиографии Минского института культуры (17–18 апреля 1980 г.) / Г. И. Тихонова //
Советская библиография. – 1980. – № 4. – С. 87–88. – (Информация и хроника). – Краткое
изложение доклада В. Е. Леончикова «Пропаганда произведений классиков марксизмаленинизма в белорусской дооктябрьской библиографии» и др.
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37. Белорусская библиография : методические указания для студентов III курса
факультета заочного обучения (отделения библиотековедения и библиографии) / Минский
институт культуры ; [сост. В. Е. Леончиков]. – Минск, 1980. – 40 с.
Рэдагаванне
38. Библиотечное дело в Белоруссии (1919–1979 гг.) : сборник статей / Фундаментальная
библиотека им. Я. Коласа Академии наук БССР, Минский институт культуры ; редкол.: М.
П. Стрижонок (отв. ред.), В. Е. Леончиков [и др.]. – Минск, 1980. – 175 с.
39. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 1 / Минский институт культуры ; редкол.: В. Е. Леончиков (гл. ред.), В. А. Фокеев [и
др.]. – Минск : Изд-во БГУ, 1980. – 168 с.
1981
40. Развитие белорусского советского библиографоведения в довоенный период (1917–
1941 гг.) / Леончиков В. Е. // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. –
Минск, 1981. – Вып. 2. – С. 20–30.
41. Итоги научных исследований в Белоруссии : [о научно-теоретической конференции в
Минском институте культуры, 10 июня 1981 г.] / Н. А. Яцевич // Советская библиография.
– 1981. – № 6. – С. 78–80. – (Информация и хроника). – Краткое изложение доклада В. Е.
Леончикова «Система библиографической информации союзной республики» и др.
42. IV итоговая научно-творческая конференция профессорско-преподавательского
состава Минского института культуры / [Амелькович Л. Г.] // Советская библиография. –
1981. – № 4. – С. 84–85. – (Информация и хроника). – Краткое изложение доклада В. Е.
Леончикова «Некоторые методологические вопросы разработки оптимальной модели
библиографической информации в союзной республике» и др.
43. Читатели Минска о "Советской библиографии" : [о научно-практической
конференции в Минском институте культуры, 27 апреля 1981 г. «Роль журнала
«Советская библиография» в процессе преподавания библиотечно-библиографических
дисциплин и работе библиотек»] / Н. А. Яцевич // Советская библиография. – 1981. – № 5.
– С. 83–85. – (Информация и хроника). – Краткое изложение выступления В. Е.
Леончикова и др.
44. Вопросы краеведческой библиографической работы массовых библиотек в условиях
централизации / Леончиков В. Е., Садохина Т. И., Щерба Н. Н. // Проблемы
библиографической информации в централизованных библиотечных системах. – Москва,
1981. – С. 35–44.
45. Первый опыт : [рец. на кн.: Украiнська радянська бiблiография. Киiв, 1980] /
Леончиков В. Е., Фокеев В. А. // Советская библиография. – 1981. – № 4. – С. 68–71.
46. Хлебцевич Е. И. / [Леончиков В. Е., Ошерович С. О.] // Книговедение :
энциклопедический словарь. – Москва, 1981. – С. 578.
47. Белорусская библиография : общий курс : программа курса для студентов II курса
всех специализаций ФББ и 3 курса ФЗО (отделение библиотековедения и библиографии) /
Минский институт культуры, Кафедра библиографии ; сост.: В. Е. Леончиков. – Минск,
1981. – 26 с.
Рэдагаванне
48. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 2 / Минский институт культуры ; редкол.: В. Е. Леончиков (гл. ред.), В. А. Фокеев [и
др.]. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 160 с.
1982
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49. Развитие белорусского советского библиографоведения (1960–1979 гг.) / В. Е.
Леончиков // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1982. – Вып.
3. – С. 38–58.
50. О системе библиографической информации в союзных республиках / В. Е. Леончиков
// Советская библиография. – 1982. – № 5. – С. 3–11.
51. Касап В. А. Научная конференция, посвященная 60-летию образования СССР, в
Минском институте культуры // Научные и технические библиотеки СССР. – 1982. – №
12. – С. 31–33. – Краткое изложение выступлений В. Е. Леончикова и др.
1983
52. Белорусская библиография : общий курс : учебное пособие / В. Е. Леончиков. –
Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 239 с. – Рэц.: Щерба Н. Н. Новая страница в
библиографоведении // Советская библиография. 1984. № 1. С. 69–72 ; Швецова-Водка Г.
Н. Первый учебник по общему курсу белорусской библиографии // Научные и
технические библиотеки СССР. 1984. № 7. С. 27–30 ; Мамонька С. Запаўненне прагалу //
Літаратура і мастацтва. 1984. 23 лiст. С. 13 ; Антонаў В., Нікалаеў М. Новая кнiга пра
беларускую бiблiяграфiю // Полымя. 1985. № 3. С. 217–220.
53. О системе пособий общей ретроспективной библиографии в союзных республиках и
путях ее совершенствования / В. Е. Леончиков // Состояние и тенденции развития общей
ретроспективной библиографии и библиографического обслуживания специалистов в
универсальных научных библиотеках. Вопросы библиографоведения. – Москва, 1983. – С.
55–92.
54. Отражение произведений основоположников марксизма-ленинизма в белорусской
библиографии дооктябрьского периода / В. Е. Леончиков // Вопросы библиографоведения
и библиотековедения. – Минск, 1983. – Вып. 4. – С. 31–39.
55. Проблемы изучения библиографических потребностей в союзных республиках / В. Е.
Леончиков // Книга в Белоруссии: книговедение, источники, библиография. – Минск,
1983. – Вып. 2. – С. 124–139.
Рэдагаванне
56. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 4 / Минский институт культуры ; редкол.: В. А. Фомин (гл. ред.), В. Е. Леончиков [и
др.]. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 160 с. – Рец.: Гриханов Ю. А., Майстрович Т. В.
Трибуна белорусских исследователей : [о вып. 1–4] // Советское библиотековедение. 1984.
№ 3. С. 105–110.
1984
57. Терминологические проблемы библиографии союзных республик / В. Е. Леончиков //
История книги, источниковедение и библиотечное дело. – Минск, 1984. – С. 124–144.
58. Вянгераў Сямѐн Апанасавіч / В. Я. Лявончыкаў // Энцыклапедыя лiтаратуры i
мастацтва Беларусi : у 5 т. – Мінск, 1984. – Т. 1. – С. 717.
59. VII научная конференция профессорско-преподавательского состава [«Проблемы
формирования единой системы библиографического обслуживания в союзной
республике», Минского института культуры, 1–2 марта 1984 г.] / [Саитова В. И.] //
Советская библиография. – 1984. – № 5. – С. 82. – Изложение выступления В. Е.
Леончикова «Функциональная структура республиканской библиографии» и др.
Рэдагаванне
60. Василевская А. Д. Система библиографических пособий по науке и научноисследовательской работе союзной республики : на примере Белорусской ССР /
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Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Академии наук БССР ; ред.: В. П.
Грибковский, В. Е. Леончиков. – Минск : Наука и техника, 1984. – 120 с.
61. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 5 / Минский институт культуры ; редкол.: В. А. Фомин (гл. ред.), В. Е. Леончиков [и
др.]. – Минск : Университетское, 1984. – 160 с.
1985
62. Структура республиканской системы библиографической информации / В. Е.
Леончиков // Централизованная библиотечная система Академии наук БССР. – Минск,
1985. – С. 114–132.
Рэдагаванне
63. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 6 / Минский институт культуры ; редкол.: В. А. Фомин (гл. ред.), В. Е. Леончиков [и
др.]. – Минск : Университетское, 1985. – 164 с.
1986
64. К вопросу о функциях республиканской библиографической информации / В. Е.
Леончиков // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1986. – Вып.
7. – С. 78–87.
65. Развитие взглядов на научно-вспомогательную библиографию союзных республик /
В. Е. Леончиков // История книги, книжного дела и библиографии в Белоруссии. – Минск,
1986. – С. 5–25. – Библиогр.: 64 назв.
Рэдагаванне
66. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 7 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. А. Фомин, В. Е.
Леончиков [и др.]. – Минск : Университетское, 1986. – 140 с.
1987
67. Библиографическая система союзной республики и критерии ее эффективности / В.
Е.
Леончиков
//
Региональные
библиографические
системы
:
вопросы
библиографоведения. – Москва, 1987. – С. 39–52. – Библиогр.: 30 назв.
68. К вопросу о взаимосвязях и целостности республиканской библиографической
информации / В. Е. Леончиков // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. –
Минск, 1987. – Вып. 8. – С. 51–62.
69. Белорусская библиография. Общий курс : примерная программа для студентов 2
курса факультета библиотековедения и библиографии и 2 и 3 курсов факультета заочного
обучения по специальности 2113 «Библиотековедение и библиография» / Минский
институт культуры ; [сост. В. Е. Леончиков]. – Минск, 1987. – 20 с.
Рэдагаванне
70. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 8 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1987. – 160 с. – Рец.: Малевич Е. Н. Вопросы науки и
практики на страницах белорусского сборника : [о вып. 5–8] // Советское
библиотековедение. 1988. № 1. С. 79–82.
1988
71. Система библиографической информации союзной республики: теоретикометодологические проблемы : автореф. дис. ... доктора пед. наук / В. Е. Леончиков ;
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Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1988. – 32 с. – Сукиасян
Э. Р. В совете по защите диссертаций // Советское библиотековедение. 1989. № 5. С. 87–
89. О докторской диссертации В. Е. Леончикова и др.
Рэдагаванне
72. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 9 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1988. – 174 с.
1989
73. Некоторые проблемы дифференциации пособий республиканской библиографии / В.
Е. Леончиков // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. – Минск, 1989. –
Вып. 10. – С. 83–88.
74. "Болевые точки" науки и практики : [отчѐт о заседании "круглого стола" в Минском
институте культуры в связи с диалогом И. Г. Моргенштерна и В. А. Фокеева "Игра в
бисер..." (Советская библиография. 1987. № 5)] // Советская библиография. – 1989. – № 3.
– С. 35–39. – Изложение выступлений участников дискуссии Леончикова В. Е. и др.
Рэдагаванне
75. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 10 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1989. – 168 с.
1990
76. Система библиографической информации союзной республики: история, современное
состояние, проблемы / В. Е. Леончиков ; под. ред. В. А. Фокеева. – Минск : Навука i
тэхнiка, 1990. – 255 с. – Рец.: Михлина И. И. Республиканская библиография как система
// Советская библиография. 1991. № 1. С. 122–124.
77. Проблемное обучение в вузе и его влияние на активизацию познавательной
деятельности / В. Е. Леончиков // Использование активных методов обучения будущих
специалистов в области культуры : сборник тезисов докладов / Минский институт
культуры. – Минск, 1990. – С. 6–9.
78. Проблемы совершенствования текущей государственной библиографии союзных
республик / В. Е. Леончиков // Проблемы национальной библиографии. – Ленинград,
1990. – С. 108–127.
79. Библиотечные кадры Белоруссии – какими им быть? : [о научно-практической
конференции в Минском институте культуры в декабре 1989 г.] / Н. Я. // Советское
библиотековедение. – 1990. – № 5. – С. 84–87. – Изложение доклада В. Е. Леончикова и
др.
80. Нужна новая методология / Л. А. Демешко, Н. А. Яцевич // Советская библиография. –
1990. – № 3. – С. 40–45. – Изложение выступлений В. Е. Леончикова и др. при обсуждении
за "круглым столом" в Минском институте культуры методологических проблем
преподавания
библиотековедческих,
библиографических,
книговедческих
и
информационных дисциплин.
81. Состояние и проблемы развития библиографической работы библиотек БССР / В. Е.
Леончиков, А. В. Муравьева, Р. М. Чигирева // Вопросы библиографоведения и
библиотековедения. – Минск, 1990. – Вып. 11. – С. 59–81.
Рэдагаванне
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82. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 11 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1990. – 166 с.
1991
83. Беларуская бiблiяграфiя. Агульны курс : [падручнік для iнстытутаў культуры па
спецыяльнасці 05.26 "Бiблiятэказнаўства i бiблiяграфія"] / В. Е. Лявончыкаў. – Мінск :
Вышэйшая школа, 1991. – 261 с.
84. Культурно-историческая функция ретроспективной национальной библиографии
Белоруссии / В. Е. Леончиков // Беларуская бiблiяграфiя як частка нацыянальнай культуры
: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыi. – Мінск, 1991. – С. 10–16.
85. Библиотечное образование в национальной республике (на примере Белорусской
ССР) : доклад на 57-й сессии Совета и Генеральной конференции ИФЛА / В. Е.
Леончиков, Р. А. Ровина. – Москва, 1991. – 7 с. – Также на англ. и фр. языках.
86. Беларуская бібліяграфія. Агульны курс : метадычныя матэрыялы для студэнтаў 2
курса дзѐннага і завочнага навучання / Лявончыкаў В. Е., Амяльковіч Л. Г., Бушуева В. В.
; Мінскі інстытут культуры. – Мінск, 1991. – 22 с.
Рэдагаванне
87. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 12 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1991. – 150 с.
88. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі "Беларуская бiблiяграфiя як частка
нацыянальнай культуры" / Дзяржаўная бібліятэка БССР iмя У. I. Ленiна ; рэдкал.: В. Е.
Лявончыкаў [i iнш.]. – Мінск, 1991. – 128 с.
1992
89. Асноўныя напрамкi ўдасканальвання бiблiятэчнай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь /
В. Е. Лявончыкаў // Пытаннi культуры i мастацтва Беларусi. – Мінск, 1992. – Вып. 11. – С.
85–88.
90. Далучэнне да нацыянальнай культуры будучых спецыялiстаў бiблiятэчнай справы / В.
Е. Лявончыкаў // Бiблiятэка i нацыянальная праграма "Спадчына". – Мінск, 1992. – С. 60–
63.
91. Nauczanie problemowe w szkole wyzszej i jego wplyw na aktywizowanie poznawczej
dzialalnosci studentow / V. Liavonchykau // Formy i srodki ksztalcenia pedagogicznego
nauczycieli academickich : materialy z V Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej… w dniach 23–
24 XI 1989 r. / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin, 1992. – S. 229–233.
92. Русско-белорусский словарь библиотечных и библиографических терминов / В. Е.
Леончиков, Л. А. Демешко. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 131, [2] с.
93. Руска-беларускi слоўнiк бiблiятэчных тэрмiнаў : сiстэматычны паказальнiк / В. Е.
Лявончыкаў, Л. А. Дзямешка // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. –
Минск, 1992. – Вып. 13. – С. 70–92.
Рэдагаванне
94. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 13 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1992. – 183 с.
1993
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95. Далучэнне да нацыянальнай культуры будучых бiблiятэкараў у працэсе выкладання
спецыяльных дысцыплiн / В. Е. Лявончыкаў // Нацыянальная культура як аснова зместу
навучання i выхавання студэнтаў : тэзісы дакладаў / Беларускі ўніверсітэт культуры. –
Мінск, 1993. – Ч. 2. – С. 48–51.
96. Дарагія бібліятэкары, спадары і спадарыні! : [аб стварэнні і дзейнасці Беларускай
бібліятэчнай асацыяцыі] // Сельскагаспадарчыя бібліятэкі Беларусі. Інфармацыя. Хроніка.
Каментарыі / Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка. – 1993. – Лістапад. – С. 1–2.
97. "Рыхтаваць прафесiяналаў» : [гутарка за "круглым сталом" выкладчыкаў i студэнтаў
Мінскага інстытута культуры : выступленнi / запiсала Ж. Васанская] // Культура. – 1993. –
24 мая (№ 20). – C. 3, 6. – Сярод аўт.: В. Лявончыкаў. – Заўвага: памылкова замест В.
Лявончыкава названа прозвiшча А. Майсеенка.
98. Библиотечное образование в национальной республике (на примере Республики
Беларусь) / В. Е. Леончиков, Р. А. Ровина // Вопросы библиографоведения и
библиотековедения. – Минск, 1993. – Вып. 14. – С. 93–98.
99. Руска-беларускi слоўнiк бiблiятэчных тэрмiнаў : сiстэматычны паказальнiк / В. Е.
Лявончыкаў, Л. А. Дзямешка // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. –
Минск, 1993. – Вып. 14. – С. 113–141. – [Працяг]. Пачатак у вып. 13 зб. (Минск, 1992).
Рэдагаванне
100. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 14 / Минский институт культуры ; редкол.: А. Г. Клецков (гл. ред.), В. Е. Леончиков
[и др.]. – Минск : Университетское, 1993. – 143 с.
1994
101. Беларуская бiблiятэчная асацыяцыя : стан i праблемы / В. Е. Лявончыкаў //
Аператыўная iнфармацыя па праблемах культуры i мастацтва. – Мінск, 1994. – Вып. 4. –
С. 52–57.
102. Дарагiя бiблiятэкары, спадары i спадарынi! : [аб стварэннi i дзейнасцi Беларускай
бібліятэчнай асацыяцыі] / В. Я. Лявончыкаў // Веснік Беларускай бiбліятэчнай асацыяцыі
– 1994. – Студз. – С. 2.
103. Дарагiя калегi! : [зварот ад iмя Рады Беларускай бiбліятэчнай асацыяцыі да
бiблiятэкараў рэспублiкi прэзiдэнта бібліятэчнай асацыяцыі Лявончыкава В. Е.] / В. Е.
Лявончыкаў // Веснік Беларускай бiбліятэчнай асацыяцыі – 1994. – Cтудз. – С. 1.
104. Прафесiяналiзм выкладчыкаў унiверсiтэта ва ўмовах шматузроўневай сiстэмы
падрыхтоўкi кадраў (на прыкладзе факультэта бiблiятэчна-iнфармацыйных сiстэм) / В. Е.
Лявончыкаў // Прафесiяналiзм выкладчыкаў унiверсiтэта ва ўмовах пераходу да
шматузроўневай сiстэмы адукацыi : тэзісы дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыі
(1–2 лют. 1994 г.). – Мінск, 1994. – С. 5–7.
105. Бiблiяграфiя беларускага замежжа пасля другой сусветнай вайны (1945–1991) / В. Е.
Лявончыкаў, В. В. Бушуева // Вопросы библиографоведения и библиотековедения. –
Минск, 1994. – Вып. 15. – С. 46–60.
106. Гiсторыя сусветнай бiблiяграфii : праграма для студэнтаў 2 курса ФБІС і 3 курса
ФЗН па спецыяльнасці 05.26.00 «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія» / Беларускі ўніверсітэт
культуры, Кафедра бiблiяграфii i дакументазнаўства ; склад.: Лявончыкаў В. Е., Саітава В.
І. – Мінск, 1994. – 22 с.
Рэдагаванне
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107. Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник.
Вып. 15 / Национальная библиотека Беларуси, Белорусский университет культуры ;
редкол.: В. Е. Леончиков (исп. об. гл. ред.) [и др.]. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 157 с.
1995
108. Беларуская бібліятэчная асацыяцыя: стан і праблемы / В. Е. Лявончыкаў // Бiблiятэка
ў новай грамадскай сiтуацыi : (да 60-годдзя Урадавай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь) :
матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыi. – Мінск, 1995. – С. 72–81.
109. Інфармацыйны сказ кафедраў: … бібліяграфіі і дакументазнаўства / В. Е.
Лявончыкаў // Минский меридиан. – 1995. – 6–12 окт. – С. 9.
110. Аб некаторых тэрмiналагiчных праблемах у галiне бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii
ў Беларусi / Лявончыкаў В. Е., Бушуева В. В. // Пытаннi бiблiяграфазнаўства i
бiблiятэказнаўства. – Мінск, 1995. – Вып. 16. – С. 3–9.
111. Некаторыя тэрмiналагiчныя праблемы ў галiне бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii
Беларусi / Лявончыкаў В. Е., Бушуева В. В. // Здабыткi : дакументальныя помнiкi на
Беларусi / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 1995. – С. 16–24.
Рэдагаванне
112. Пытаннi бiблiяграфазнаўства i бiблiятэказнаўства : мiжведамасны зборнік. Вып. 16 /
рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў (вык. аб. гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Унiверсiтэцкае, 1995. – 112 с.
1996
113. Информационные потребности личности / В. Е. Леончиков // Информационная
культура личности: прошлое, настоящее, будущее : тезисы докладов Международной
научной конференции, Краснодар–Новороссийск, 11–14 сент. 1996 г. – Краснодар, 1996. –
С. 66–67.
114. Бiблiяграфiчныя часопiсы / В. Е. Лявончыкаў // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. –
Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 140–141.
1997
115. Аб падыходах да групоўкі інфармацыйных патрэбнасцей асобы / В. Е. Лявончыкаў //
Культура Беларусі: спадчына і сучаснасць : тэзісы дакладаў на навуковай канферэнцыі
(18–19 крас. 1996 г.) / Беларускі ўніверсітэт культуры. – Мінск, 1997. – С. 59–60.
116. Информационная культура личности: поиски методологии / В. Е. Леончиков //
Информационное общество: культурологические аспекты и проблемы : тезисы докладов
Международной научной конференции, Краснодар – Новороссийск, 17–19 сент. 1997 г. –
Краснодар, 1997. – С. 91–93.
117. Что есть библиографическое знание? : читатели Минска о монографии В. А. Фокеева
["Природа библиографического знания" (Москва, 1995. 352 с.) : презентация книги в
Белорусском государственном университете культуры] / В. Е. Леончиков // Библиография.
– 1997 – № 3. – С. 146–147.
118. Чтобы не лишить себя чтения и знаний... : [о деятельности Белорусской
библиотечной ассоциации] / В. Е. Леончиков // Современное слово. – 1997. – 27 марта. –
С. 14.
119. Дзейнасць бібліяграфічнай камісіі Інстытута беларускай культуры / В. Лявончыкаў,
Н. Карасцінская // Бібліятэчны свет. – 1997. – № 1. – С. 17–18.
Рэцэнзаванне
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119а. Митрополит Филарет (Вахромеев). К 60-летию со дня рождения : биобиблиогр.
справочник / Минское Епархиальное управление ; сост.: Т. А. Самойлюк, Т. А.
Демьянович. А. М. Летко, И. В. Мельник ; [среди рец. В. Е. Леончиков]. – Минск, 1997. –
292 с. – Рез. на бел., нем., англ., фр. яз.
1998
120. Бібліятэказнаўца і паэтка – Лілія Дзямешка / В. Е. Лявончыкаў // Лілія Адамаўна
Дзямешка : бібліяграфічны паказальнік / Беларускі ўніверсітэт культуры, Бібліятэка. –
Мінск, 1998. – С. 5–7. – (Дзеячы навукі і культуры Беларусі).
121. Круглый стол "Учебный план: cодержание и структура" / Леончиков В. Е. //
Перспективные направления развития библиотечно-информационного образования
Республики Беларусь в контексте общемировых тенденций : материалы Международного
семинара (29–31 окт. 1997, г. Минск) / Белорусский университет культуры,
Информационная служба посольства США, Немецкий культурный центр им. Гете. –
Минск, 1998. – С. 98 –103.
122. Культуралагічная падрыхтоўка студэнтаў пры вывучэнні курса "Інфармацыйная
культура асобы" / В. Е. Лявончыкаў // Культуралагічная падрыхтоўка студэнтаў у сістэме
ВНУ : даклады, прачытаныя на навукова-метадычнай канферэнцыі, (4–5 лют. 1997 г.) /
Беларускі ўніверсітэт культуры. – Мінск, 1998. – С. 183–189.
123. Принцип региональности в библиотечно-библиографическом образовании / В. Е.
Леончиков // Региональные аспекты информационно-культурологической деятельности :
Международная научная конференция, Краснодар – Новороссийск, 16–18 сент. 1998 г. :
тезисы докладов / Международная академия информатизации [и др.]. – Краснодар ;
Москва, 1998. – С. 278–280.
124. Профессионализм преподавателей университета в условиях многоступенчатой
системы подготовки библиотечных кадров / В. Е. Леончиков // Библиотечное дело на
пороге XXI века : тезисы докладов и сообщений Международной научной конференции
(Москва, 15–16 апр. 1998 г.) / Московский государственный университет культуры [и др.].
– Москва, 1998. – Ч. 2. – С. 99–101.
Рэдагаванне
125. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 3 : Матэрыялы секцыі
"Гістарычныя кнігазборы Беларусі" Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
"Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы", прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі [Мінск, 24 кастрычніка 1997 г.] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ;
[склад.: Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына ; сярод членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск,
1998. – 102 с. : іл. – Бібліягр. у канцы арт. і ў падрадк. заўвагах. – Звесткі аб аўт.: с. 101–
102. – Тэкст: рус., беларус.
126. Культура Беларусі: навуковы пошук моладзі : матэрыялы навуковай канферэнцыі
аспірантаў (14 мая 1997 г.). У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі ўніверсітэт культуры ; [сярод членаў
рэдкал. Лявончыкаў В. Е.]. – Мінск, 1998. – 198 с.
1999
127. Беларуская бібліяграфія: традыцыі і навацыі / В. Е. Лявончыкаў // Бібліяграфія ў
інфармацыйным грамадстве : (матэрыялы бібліяграфічнай секцыі Міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі "Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы"), 23–24 кастр.
1997 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 1999. – С. 5–11.
128. Информационные потребности: региональный аспект / В. Е. Леончиков // Проблемы
информационной культуры : сборник статей. – Краснодар, 1999. – Вып. 8 : Региональные
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факторы развития культуры: информационный аспект. – С. 100–111. – Библиогр.: с. 109–
111 (28 назв.).
129. В совете по защите диссертаций Белорусского университета культуры / В. Леончиков
// Бібліятэчны свет. – 1999. – № 4. – С. 29–30.
130. Защита диссертаций в Белорусском университете культуры / В. Е. Леончиков //
Библиография. – 1999. – № 3. – С. 128–129
Рэдагаванне
131. Бібліяграфія ў інфармацыйным грамадстве : (матэрыялы бібліяграфічнай секцыі
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай
прасторы"), 23–24 кастр. 1997 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэд.: В. Е.
Лявончыкаў, Г. В. Шмырова]. – Мінск, 1999. – 53 с. – Бібліягр. у канцы дакл.
132. Культура Беларусі: навуковы пошук моладзі : матэрыялы навуковай канферэнцыі
аспірантаў (14 мая 1997 г.). У 2 ч. Ч. 2 / Беларускі ўніверсітэт культуры ; [сярод членаў
рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 1999. – 256 с.
2000
133. Информационные ресурсы. Теоретический аспект / В. Е. Леончиков //
Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае забеспячэнне : матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі (23–26 мая 2000 г., Мінск) / Дзяржаўны камітэт па
навуцы і тэхналогіях, Беларускі ўніверсітэт культуры (ФБІС), Беларуская бібліятэчная
асацыяцыя. – Мінск, 2000. – С. 62–65. – Библиогр.: 6 назв.
134. Падрыхтоўка бакалаўраў і магістраў у сістэме вышэйшай бібліятэчнай адукацыі / В.
Е. Лявончыкаў // Бесперапынная сістэма бібліятэчнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь :
матэрыялы навуковай канферэнцыі (20 сак. 1997 г.) / Беларускі ўніверсітэт культуры,
Магілѐўскі бібліятэчны тэхнікум. – Мінск, 2000. – С. 47–50.
135. Смена парадигм образования в истории цивилизации / В. Е. Леончиков // Человек в
информационном пространстве цивилизации: культура, религия, образование :
Международная научная конференция, Краснодар – Новороссийск, 19–21 сент. 2000 г. :
тезисы докладов / Международная академия информатизации [и др.]. – Краснодар ;
Москва, 2000. – С. 326–328.
136. Кафедра бібліяграфіі і дакументазнаўства насустрач юбілею ФБІС / В. Е.
Лявончыкаў // Бібліятэчны свет. – 2000. – № 2. – С. 8 : фот.
137. Навукова-даследчая работа выкладчыкаў ФБІС Беларускага ўніверсітэта культуры /
В. Лявончыкаў // Бібліятэчны свет. – 2000. – № 4. – С. 25–27.
138. Факультэту бібліятэчна-інфармацыйных сістэм Беларускага ўніверсітэта культуры –
55 гадоў / Лявончыкаў В. Е., Ровіна P. А., Матульскі Р. С. // Бібліятэчны свет. – 2000. – №
2. – С. 5–7.
Рэдагаванне
139. Бесперапынная сістэма бібліятэчнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь : матэрыялы
навуковай канферэнцыі (20 сак. 1997 г.) / Беларускі ўніверсітэт культуры, Магілѐўскі
бібліятэчны тэхнікум ; [сярод членаў рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2000. – 104 с.
140. Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх кадравае забеспячэнне : матэрыялы
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (23–26 мая 2000 г., Мінск) / Дзяржаўны
камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, Беларускі ўніверсітэт культуры
(ФБІС), Беларуская бібліятэчная асацыяцыя ; [навук. рэд., склад. і аўт. прадм. Яцэвіч М. А.
; сярод членаў рэдкал. Лявончыкаў В. Е.]. – Мінск : Красіка-Прынт, 2000. – 216 с.
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2001
141. Информационная свобода и информационная безопасность в системе непрерывного
образования / В. Е. Леончиков // Информационная свобода и информационная
безопасность : материалы Международной научно-практической конференции,
Краснодар, 30–31 окт. 2001 г. / Международная академия информатизации [и др.]. –
Краснодар, 2001. – С. 336–338.
142. Непрерывное образование как фактор развития профессиональной компетентности и
социально активной личности библиотекаря / В. Е. Леончиков // Вхождение библиотек в
информационное общество: поиск гармонии – пути трансформации : материалы
Международной научно-практической конференции, 23–26 окт. 2001 г., [Минск] /
Белорусская библиотечная ассоциация [и др.]. – Минск, 2001. – С. 105–108.
143. Ученый, педагог, библиограф / В. Е. Леончиков // Довгополая Елена Павловна.
Жизненный и творческий путь : биобиблиографический указатель. – Киев, 2001. – С. 90–
93.
144. Бібліятэчна-бібліяграфічная дзейнасць Аляксандра [Карлавіча] Ельскага : [гісторык,
этнограф, пісьменнік, публіцыст, перакладчык XIX ст.] / В. Лявончыкаў // Бібліятэчны
свет. – 2001. – № 2. – С. 24–25. – Бібліягр.: 8 назв.
2002
145. Проблемное обучение в вузе как фактор формирования информационного
мировоззрения / В. Е. Леончиков // Парадигмы XXI века: информационное общество,
информационное мировоззрение, информационная культура : материалы Международной
научной конференции, Краснодар, 16–18 сент. 2002 г. / Международная академия
информатизации [и др.]. – Краснодар, 2002. – С. 339–401.
146. У педагагічным савеце : [дзейнасць Савета па абароне дысертацый 09.03.01 у
Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры] / Лявончыкаў В. Е., Казлоўская Л. I. //
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэтата культуры. – 2002. – № 1. – С. 102–105. – (У
саветах па абароне дысертацый).
147. Бібліяграфазнаўства. Гісторыя беларускай бібліяграфіі : вучэбная праграма для
вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 23.01.11 – "Бібліятэказнаўства і
бібліяграфія" / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў, Вучэбнаметадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі
ў галіне культуры і мастацтваў ; [склад.: В. Е. Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2002. – 22, [1]
с. – Бібліягр.: с. 21–23.
148. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэбная праграма для вышэйшых навучальных
устаноў па спецыяльнасці 23.01.11 – "Бібліяграфазнаўства і бібліяграфія" / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў, Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў ;
[склад.: Т. В. Кузьмініч, В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2002. – 22, [1] с. – Бібліягр.: с. 21–23.
Рэдагаванне
149. Актуальныя праблемы фарміравання духоўнай і мастацкай культуры моладзі :
матэрыялы навуковай канферэнцыі (26–27 крас. 1999 г.) / Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры ; [рэдкал.: А. У. Пазнякоў
(адк. рэд.), М. А. Бяспалая, В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2002. – 197 с.
150. Мотульский Р. С. Библиотека как социальный институт / Р. С. Мотульский ;
Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный
университет культуры ; [науч. ред. В. Е. Леончиков]. – Минск, 2002. – 375 с. : схем., табл.
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151. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры : навукова-метадычны часопіс
№ 1 / [гал. рэд. Я. Д. Грыгаровіч, нам. гал. рэд. М. А. Бяспалая ; сярод членаў рэдкал. В. Е.
Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г. – Мінск, 2002. – 113 с.
Рэцэнзаванне
152. Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы
стагоддзяў : зборнік навуковых прац / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [склад. Л. Г.
Кірухіна ; рэдкал.: Г. М. Алейнік (гал. рэд.) і інш. ; рэц.: В. Е. Лявончыкаў і інш.]. – Мінск
: Красіка–Прынт, 2002. – 191, [1] с. – Да 80-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. –
Тэкст беларус., рус. – Звесткі аб аўт.: с. 189–191.
2003
153. Адлюстраванне рэлігійна-царкоўнай літаратуры ў крыніцах беларускай бібліяграфіі
(XV – пачатак XX ст.) / В. Е. Лявончыкаў // VIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія
чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 23–26 мая 2002
г.) : матэрыялы чытанняў : [у 2 ч.] / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры. – Мінск,
2003. – Ч. 2. – С. 117–126. – Бібліягр.: 14 назв.
154. Некоторые теоретические вопросы непрерывного библиотечного образования /
Леончиков В. Е. // Библиотечное дело – 2003: гуманитарные и технологические аспекты
развития : материалы Восьмой международной научной конференции (Москва, 24–25 апр.
2003 г.) / Министерство культуры Россиской Федерации, Московский государственный
университет культуры и искусств, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
[и др.]. – Москва, 2003. – С. 236–237.
155. Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў / Лявончыкаў В. Е.,
Дзямешка Л. А., Саматыя P. I. – Мінск : Вышэйая школа, 2003. – 224 с. – Бібліягр.: с. 223.
156. Ибрагим Б. Национальная библиография в теории и на практике / Ибрагим Бадархан,
Леончиков В. Е. // Мир библиографии. – 2003. – № 2. – С. 2–6. – Библиогр.: 10 назв.
157. Ибрагим Б. Явление национальной культуры : [эволюция понятия "национальная
библиография"] / Ибрагим Бадар[хан], Леончиков В. Е., Бушуева О. В. // Мир
библиографии. – 2003. – № 1. – С. 6–9. – Библиогр. в конце ст. – Подлин. имя авт.
Ибрагим Бадар: Ибрагим Бадархан.
158. Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў на ўступных экзаменах : метадычныя ўказанні /
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў ; [пад агул. рэд. А. І. Смоліка ;
сярод. распрац. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2003. – 93, [3] с.
159. Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў на ўступных экзаменах : метадычныя ўказанні :
зацверджана прыѐмнай камісіяй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры (пратакол
№ 4 ад 10.04.2003 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры ; [сярод распрац. В. Е.
Лявончыкаў]. – Мінск., 2003. – 97 с.
160. Прыкладныя патрабаванні да ведаў, уменняў і навыкаў абітурыентаў : практычнае
настаўленне : зацверджана прыѐмнай камісіяй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры (пратакол № 4 ад 10.04.2003 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры ;
[сярод распрац. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2003. – 80 с.
Рэдагаванне
161. Березкина Н. Ю. Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси:
история и современное состояние / Н. Ю. Березкина ; Национальная академия наук
Беларуси, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; [науч. ред. В. Е. Леончиков]. –
Минск : Красико- Принт, 2003. – 256 с. – Библиогр.: с. 240–254.
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162. VIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага
пісьменства і культуры (Мінск, 23–26 мая 2002 г.) : матэрыялы чытанняў. [У 2 ч.]. Ч. 2 /
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры ; [сярод членаў рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў]. –
Мінск, 2003. – 257 с.
163. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры : навукова-метадычны часопіс
№ 2 / [гал. рэд. Я. Д. Грыгаровіч ; сярод членаў рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр.
2002 г. – Мінск, 2003. – 136 с.
Рэцэнзаванне
164. Михлина И. И. Краеведческая библиография в системе российской библиографии:
теоретические основания : монография / И. И. Михлина ; Российский государственный
университет культуры и искусств ; [среди рец.: Леончиков В. Е.]. – Краснодар, 2003. – 245
с. – Библиогр.: с. 212–244 (404 назв.).
2004
165. Кафедра тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый / В. Лявончыкаў
// Бібліятэчны свет. – 2004. – № 3. – С. 7 : фот. – (Кафедры як асноўныя структурныя
падраздзяленні ФІДК).
166. Диссертационные исследования в области библиотечного дела : [в Белорусском
государственном университете культуры] (2000–2003 гг.) / Григорович Я., Леончиков В. //
Бібліятэчны свет. – 2004. – № 2. – С. 22–24.
Рэдагаванне
167. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры : навукова-метадычны часопіс
№ 3 / [сярод членаў рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г. – Мінск, 2004. –
139 с.
Рэцэнзаванне
168. Якимцова О. В. Роль библиотек в формировании информационной культуры
специалистов социогуманитарного профиля / Якимцова О. В. ; рец. В. Е. Леончиков //
Вестник Молодежного научного общества. – 2004. – № 3. – С. 51–53. – Библиогр.: 5 назв.
2005
169. Роля кафедраў у далучэнні студэнтаў да навукова-даследчай работы / В. Е.
Лявончыкаў // Кафедра як асноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў да дзейнасці ў
сацыякультурнай і інфармацыйна-камунікатыўнай сферах : матэрыялы навуковаметадычнай канферэнцыі (19–20 лют. 2004 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры
і мастацтваў. – Мінск, 2005. – С. 55–59.
170. Тэарэтычныя праблемы інфармацыйных рэсурсаў / В. Е. Лявончыкаў // Веснік
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2005. – № 5. – С. 95–100. –
Бібліягр.: 12 назв.
171. Укараненне рэйтынгавай сістэмы кантролю за вучэбнай дзейнасцю студэнтаў на
факультэце інфармацыйна-дакументных камунікацый / В. Е. Лявончыкаў // Рэйтынгавая
сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў : зборнік метадычных матэрыялаў / Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2005. – С. 50–55.
Рэдагаванне
172. Кафедра як асноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў да дзейнасці ў
сацыякультурнай і інфармацыйна-камунікатыўнай сферах : матэрыялы навуковаметадычнай канферэнцыі (19–20 лют. 2004 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры
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і мастацтваў ; [рэдкал.: А. I. Смолік (адк. рэд.), В. Е. Лявончыкаў (нам. адк. рэд.) і інш.]. –
Мінск, 2005. – 124 с.
173. Рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў : зборнік метадычных матэрыялаў /
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [рэдкал.: А. I. Смолік (адк. рэд.),
В. Е. Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2005. – 84 с.
174. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс № 4 / [сярод членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г.
– Мінск, 2005. – 126 с.
175. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс № 5 / [сярод членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г.
– Мінск, 2005. – 131 с.
Рэцэнзаванне
176. Самойлюк Т. А. Православная книга в Беларуси / Т. А. Самойлюк ; [рец.: В. Е.
Леончиков и др.]. – Минск : Правосл. Братство в честь Св. Архистратига Михаила, 2005. –
128 с.: ил., табл. – Указ. правосл. изд., вышедших в Беларуси (1988–2003): с. 57–111 ;
Вспом. указ.: с. 112–127.
2006
177. Беларуская кнiга: падыходы да вызначэння зместу i аб'ѐму паняцця / Лявончыкаў
Васіль Емельянавіч // Беларуская кнiга ў кантэксце сусветнай кнiжнай культуры : зборнік
навуковых артыкулаў : [у 2 ч.] / Беларускі дзяржаўны ўнівнрсітэт культуры i мастацтваў. –
Мінск, 2006. – Ч. 1. – С. 13–19. – (Кніжныя помнікі Беларусі і Заходняй Еўропы). –
Бібліягр.: с. 19 (10 назв.).
178. Воспитание гражданских качеств у студентов в процессе преподавания
общепрофессиональных дисциплин / В. Леончиков // Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : [Электронный
ресурс] = Libraries and Information Resources in the Modern World of Science, Culture,
Education and Business : материалы 13-й Международной конференции "Крым 2006" :
[тема конф. "От информации к знаниям: роль библиотек, университетов и книжного
рынка"]. – Электрон. дан. – Москва : ГПНТБ России : ЭБНИТ, 2006. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
179. Выхаванне грамадзянскіх якасцей студэнтаў у працэсе выкладання
агульнапрафесійных дысцыплін / В. Е. Лявончыкаў // Псіхолага-педагагічныя і
арганізацыйныя асновы ідэалагічнай работы са студэнцкай моладдзю : матэрыялы
міжвузаўскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22–23 лют. 2005 г.) / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2006. – С. 172–177. – Бібліягр.: 5
назв.
180. Размышления о статусе документально-коммуникационных наук / В. Е. Леончиков
// Место наук документально-коммуникационного цикла в классификаторе научных
специальностей : стенограмма и тезисы докладов круглого стола, 3. 10. 2006, г. Челябинск
/ Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – С. 63–
65.
181. Библиография / В. Е. Леончиков // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 6 т.]. –
Мінск, 2006. – Т. 2. – С. 385–386. – Библиогр. в конце ст.
182. Библиографоведение / В. Е. Леончиков // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 6
т.]. – Мінск, 2006. – Т. 2. – С. 386. – Библиогр. в конце ст.
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183. Воспитание гражданских качеств у студентов в процессе преподавания
общепрофессиональных дисциплин / В. Леончиков // Бібліятэчны свет. – 2006. – № 2. – С.
18–19. – Рез. англ. – Библиогр.: 6 назв.
Рэдагаванне
184. Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнік навуковых
артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 1 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ;
[склад.: Дзем’яновіч Т. А., Доўнар Л. І., Самайлюк Т. А. ; сярод членаў рэдкал.:
Лявончыкаў В. Е.]. – Мінск, 2006. – 243 с.
185. Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнік навуковых
артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 2 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ;
[склад.: Дзем'яновіч Т. А., Доўнар Л. I., Самайлюк Т. А. ; сярод членаў рэдкал.
Лявончыкаў В. Е.]. – Мінск, 2006. – 210 с.
186. Бібліяграфазнаўства : праграма да дзяржаўных экзаменаў для студэнтаў факультэта
інфармацыйна-дакументных камунікацый усіх спецыялізацый / Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры i мастацтваў ; пад агульнай рэд. В. Е. Лявончыкава. – Мінск, 2006. –
66 с. – Бібліягр.: с. 57–65.
187. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс № 6 / [сярод членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г.
– Мінск, 2006. – 164 с.
2007
188. Падрыхтоўка навуковых кадраў у галіне бібліятэчнай справы Беларусі / В.
Лявончыкаў // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 1. – С. 18–19.
189. Асновы навуковых даследаванняў : праграма для студэнтаў 2 курса па спецыяльнасці
"Бібліятэказнаўства і бібліяграфія" / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры i
мастацтваў ; [склад. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2007. – 10, [1] c. – Бібліягр.: с. 10–11.
190. Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў на ўступных экзаменах : метадычныя указанні :
зацв. прыѐм. каміс. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (пратакол
№ 2 ад 14.03.2007 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [сярод
членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2007. – 102 с.
191. Теоретико-методологические проблемы библиотековедения, библиографоведения и
книговедения : учебная программа для магистрантов по специальности 23 01 11 –
библиотековедение и библиография / В. Е. Леончиков, В. А. Касап, И. М. Стриженок. –
Минск : Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2007. – 10 с.
Рэдагаванне
192. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 9 / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; [склад.: Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына ; сярод членаў рэдкал. В. Е. Лявончыкаў].
– Мінск, 2007. – 287 с. : іл. – Бібліягр. у канцы арт. – Звесткі аб аўтарах: с. 285–287. –
Тэкст рус., беларус.
193. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс № 7 / [гал. рэд. Я. Д. Грыгаровіч ; сярод членаў рэдкал. В. Е.
Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г. – Мінск, 2007. – 142 с.
194. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс № 8 / [сярод членаў рэдкал.: В. Е. Лявончыкаў]. – Выд. з кастр. 2002 г.
– Мінск, 2007. – 150 с.
Рэцэнзаванне
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195. Православная библиотека : основы организации работы / [сост.: Н. Б. Ветошкина, Т.
А. Самойлюк, И. В. Уржинская ; под общ. ред. И. В. Уржинской ; рец.: В. Е. Леончиков и
др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Правосл. Братство в честь Св. Архистратига
Михаила в г. Минске, 2007. – 168 с. : ил., табл., прил.
2008
196. Информационно-психологическая безопасность личности: библиотековедческий
аспект / В. Е. Леончиков // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 60–69.
197. Інфармацыйна-псіхалагічная бяспека асобы: бібліятэказнаўчы аспект / В. Е.
Лявончыкаў, Е. А. Крэнь // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:
праблемы фарміравання і выкарыстання : сборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 14–25.
198. Праграма-мінімум кандыдацкага экзамену па спецыяльнасці 05.25.03 –
бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і кнігазнаўства (педагагічныя навукі) / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў ; [аўт.-распрац. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск,
2008. – 26 с. – Бібліягр.: с. 19–26.
Рэдагаванне
199. Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнік навуковых
артыкулаў. Вып. 2 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [склад.:
Доўнар Л. І., Самайлюк Т. А., Дзем'яновіч Т. А. ; сярод членаў рэдкал.: Лявончыкаў В. Е.].
– Мінск, 2008. – 219 c. : іл., табл. – Бібліягр. у канцы арт. – Тэкст беларус., рус.
200. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 10 / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; [склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.),
Лявончыкаў В. Е. і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. – 195 с. : іл. –
Бібліягр. у канцы арт. – Звесткі аб аўтарах: с. 194–195.
2009
201. Бібліяграфазнаўства : праграма да дзяржаўных экзаменаў для студэнтаў факультэта
інфармацыйна-дакументных камунікацый і факультэта завочнага навучання ўсіх
спецыялізацый / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў ; [распрац.: В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2009. – 68, [2] с. – Бібліягр.: с. 57–69.
202. Теоретико-методологические проблемы библиотековедения, библиографоведения и
книговедения : учебная программа для второй ступени высшего образования по
специальности 1–23 80 01 "библиотековедение, библиографоведение и книговедение" /
Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [сост. В. Е. Леончиков и
др.]. – Минск, 2009. – 14 с. : табл. – Библиогр.: с. 12–14 (35 назв.).

-

Рэдагаванне
203. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11 / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; [склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2009. – 319 с. : іл. – Бібліягр. у канцы арт. – Звесткі аб аўт.: с.
317–319.
Рэцэнзаванне
204. Мотульский, Р. С. Национальная библиотека Беларуси : учебное пособие для вузов /
Р. С. Мотульский ; [среди рец. В. Е. Леончиков]. – Минск, 2009. – 131 с. : ил., фот. –
Библиогр.: с. 108–131.
2010
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205. Библиотека в системе инновационной деятельности: теоретический аспект /
Леончиков В. Е. // Бібліятэчны веснік : зборнік артыкулаў. – Мінск, 2010. – Вып. 1. – С.
21–25. – Библиогр.: с. 25 (6 назв.).
206. Библиотечная инноватика как фактор развития библиотечного дела на современном
этапе / В. Е. Леончиков // Бібліятэкі і музеі ў сістэме інавацыйнай дзейнасці : матэрыялы
навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 21–22 кастр. 2009 г.). – Мінск, 2010. – С. 38–
44. – Библиогр.: с. 43–44 (6 назв.).
207. Деятельность публичных библиотек по формированию инновационной среды для
развития образования, науки и культуры: теоретический аспект / В. Е. Леончиков //
Библиотеки в формировании инновационной среды для развития науки, образования и
бизнеса : материалы VI Международных книговедческих чтений (Минск, 27–29 октября
2010 г.). – Минск, 2010. – С. 211–215. – Библиогр.: с. 215 (6 назв.).
208. Нацыянальны дакумент: падыходы да вызначэння зместу і аб'ѐма паняцця / В. Е.
Лявончыкаў // Нцыянальны дакумент як аб'ект дзейнасці бібліятэк. – Мінск :
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – С. 11–21.
209. Спецыфіка праяўлення законаў і функцый сацыякультурнай камунікацыі ў дзейнасці
бібліятэк / В. Е. Лявончыкаў // Культура Беларусі і сусвет: агульнае і асаблівае :
матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (13–14 лістапада 2008 г.) / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры i мастацтваў. – Мінск, 2010. – С. 216–220. –
(Бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства на сучасным этапе). – Бібліягр.: с.
220 (8 назв.).
210. Увлеченный библиографической наукой : [к 70-летию В. А. Фокеева, ученого,
педагога] / В. Е. Леончиков // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 135–141.
211. Увлеченный наукой : [к 70-летию В. А. Фокеева, ученого, педагога] / В. Е.
Леончиков // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 1. – С. 30–32. – (Юбілеі).
212. Управление самостоятельной работой студентов: теоретико-методический аспект /
В. Е. Леончиков // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. –
2010. – № 2 (14). – С. 105–111. – (Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліяграфазнаўства).
– Библиогр.: с. 111 (7 назв.). – Аннотация также англ.
213. Тэорыя інфармацыі і дакументалогія : тыпавая вучэбная праграма для вну па
спецыяльнасці 1–23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках). Раздзел 1 :
Тэорыя інфармацыі і камунікацыі / Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў ;
[склад. В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск, 2010. – 11 с. : табл. – Бібліягр.: 10–11 (12 назв.).
Рэдагаванне
214. Бібліятэкі і музеі ў сістэме інавацыйнай дзейнасці : матэрыялы навукова-практычнай
канферэнцыі (21–22 кастрычніка 2009 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры i
мастацтваў ; [рэдкал.: Зыгмантовіч С. В. (адк. рэд.), Лявончыкаў В. Е. і інш.]. – Мінск,
2010. – 277 с. : табл., дыягр., схемы. – Бібліягр. у канцы арт.
215. Бібліятэчны веснік : зборнік артыкулаў. Вып. 1 / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ;
[склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня), В. Е. Лявончыкаў і інш.]. –
Мінск, 2010. – 205 с. : дыягр., схемы, табл. – Бібліягр. у канцы арт. – Звесткі аб аўт.: с.
203–205.
216. Бібліятэчны веснік : зборнік артыкулаў. Вып. 2 / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ;
[склад.: Л. Г. Кірухіна, М. Г. Пшыбытка ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2010. – 220 с. : дыягр., схемы, табл. – Бібліягр. у канцы арт. –
Звесткі аб аўт.: с. 203–205.
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217. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 12 / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; [склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2010. – 287 с. : іл. ; 20х15 см. – Бібліягр. у канцы артыкулаў.
– Звесткі аб аўтарах: с. 317–319.
2011
218. Кніжная культура ў навуковых публікацыях акадэміка Я. Ф. Карскага / В. Е.
Лявончыкаў // Духоўныя асновы сучаснай культуры: праблемы захавання культурнай
спадчыны : XVI Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням
славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 26–28 мая 2010 г.) : [матэрыялы чытанняў] : [у
2 т.] / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2011. – Т. 1. – С.
143–146. – (Кніга ў сучаснай культуры). – Бібліягр.: с. 146 (6 назв.).
219. Бібліяграфазнаўства. Раздзел 1. Тэорыя : тыпавая вучэбная праграма для вну па
спецыяльнасці 1–23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) / Вучэбнаметадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі
ў галіне культуры і мастацтваў ; [склад.: Т. В. Кузьмініч, В. Е. Лявончыкаў]. – Мінск,
2011. – 21 с. : табл. – Бібліягр.: с. 18–21.
Рэдагаванне
220. Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць :
зборнік навуковых прац. [Вып. 3] / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў ; [склад.: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк ; рэдкал.: Б. У. Святлоў (гал. рэд.), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2011. – 346, [1] c., [10] с. іл. – Бібліягр. у канцы арт.
221. Беларуская культура ва ўмовах глабалізацыі : матэрыялы навуковай канферэнцыі,
прысвечанай 35-годдзю БДУКМ (3 снежня 2010 г.). У 2 т. Т. 2 / Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [рэдкал.: М. А. Мажэйка (старш.), В. Е. Лявончыкаў і
інш.]. – Мінск, 2011. – 379 с. – Бібліягр. у канцы арт.
222. Бібліятэчны веснік : зборнік артыкулаў. Вып. 3 / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ;
[склад. Л. Г. Кірухіна, М. Г. Пшыбытка ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старш.), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2011. – 234 с. : табл., схемы – Бібліягр. у канцы арт. – Звесткі
аб аўт.: с. 232–234.
223. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 13 / Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ; [склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.), В. Е.
Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 2011. – 242 с. : іл. – Бібліягр. у канцы артыкулаў. – Звесткі аб
аўтарах: с. 241–242.
Рэцэнзаванне
224. Мотульский Р. С. Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси. В 2 ч. Ч. 1 : IX –
начало XX вв. / Р. С. Мотульский ; [среди рец. В. Е. Леончиков]. – Минск : Белорусская
Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. – 254 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 230–252 (182
назв.).
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БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС ДЫСЕРТАЦЫЙ, ВЫКАНАНЫХ ПАД КІРАЎНІЦТВАМ
В. Е. ЛЯВОНЧЫКАВА
225. Саитова, В. И. Белорусская рекомендательная библиография: история и теоретикометодические проблемы, 1917–1990 гг. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 /
Саитова Валентина Ивановна ; [науч. рук. В.Е. Леончиков]. – Москва, 1992. – 16 с. –
Библиогр.: с. 16 (10 назв.).
226. Ибрагим, Б. История и современное состояние национальной библиографии Сирии в
свете концепции международной программы УБУ/МПМ : дис. … канд. пед. наук :
05.25.03 : защищена 5.11.96 : утв. [I полугодие 1997 г.] / Ибрагим Бадархан Мохаммед ;
Белорусский университет культуры. – Минск, 1996. – 138 л. – Библиогр.: с. 116–138 (267
назв.).
227. Кузьмініч, Т. В. Сістэма бібліяграфічнай інфармацыі па гісторыі Беларусі:
тэарэтыка-метадычныя праблемы : дыс. … канд. пед. навук : 05.25.03 : абаронена 27.05.97
: зацв. [IV кв. 1997 г.] / Кузьмініч Таццяна Васільеўна ; Беларускі ўніверсітэт культуры. –
Мінск, 1997. – 196 л. – Бібліягр.: с. 116–142 (410 назв.).
228. Дрыга, I. У. Сістэма бібліяграфічнай інфармацыі па мастацтве ў Рэспубліцы
Беларусь: тэарэтыка-метадычныя праблемы : дыс. ... канд. пед. навук : 05.25.03 :
абаронена 23.09.98 : зацв. [I кв. 1999 г.] / Дрыга Ірына Уладзіміраўна ; Беларускі
ўніверсітэт культуры. – Мінск, 1998. – 315 л. : табл. – Бібліягр.: с. 106–139 (398 назв.)
229. Предеина, А. В. Краеведческая библиографическая деятельность областных
универсальных научных библиотек Беларуси: история и теоретико- методические
проблемы : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 : защищена 22.02.2000 : утв. [II кв. 2000 г.] /
Предеина Анжелика Вадимовна ; Белорусский университет культуры. – Минск, 2000. –
198 л. – Библиогр.: с. 130–181 (792 назв.).

-
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ЛІТАРАТУРА АБ В. Е. ЛЯВОНЧЫКАВЕ
230. [3-я научная конференция аспирантов, посвященная проблемам библиотековедения,
библиографии и культурно-просветительной работы (5–6 февраля 1968 г., Московский
государственный институт культуры] // Советская библиография. – 1968. – № 2. – С. 85–
86. – (Хроникальные заметки).
У змесце агляд даклада В. Е. Лявончыкава аб асноўных прынцыпах складання
агульных рэтраспектыўных бібліяграфій кніг, выдадзеных за савецкі перыяд у саюзных
рэспубліках.
231. Третья научная конференция аспирантов МГИК [5–6 февраля 1968 г.] / Э. С. //
Библиотеки СССР / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1968.
– Вып. 39. – С. 117–118. – (Хроника научной жизни).
Адзначана выступление аспіранта В. Е. Лявончыкава, прысвечанае прынцыпам
рэтраспектыўнай бібліяграфіі кніг савецкага перыяду.
232. [Защита кандидатских диссертаций по библиографии в Московском
государственном институте культуры, 1969 г. – май 1970 г. : обзор] // Советская
библиография. – 1970. – № 3. – С. 105–108. – (Хроникальные заметки).
Падрабязны агляд дысертацыі В. Е. Лявончыкава "Общая ретроспективная
библиография книг Белоруссии : (история и теоретические вопросы)".
233. Родина, Н. Диссертации в области библиотековедения и библиографии / Н. Родина,
О. Эйхенбаум // Библиотеки СССР / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
– Москва, 1970. – Вып. 45. – С. 116–117. – (Юбилейная хроника).
Інфармацыя аб абароне ў Маскоўскім дзяржаўным інстытуце культуры ў 1969 г. В.
Е. Лявончыкавым кандыдацкай дысертацыі "Общая ретроспективная библиография книг
Белоруссии (история и теоретические вопросы)".
234. Научная сессия по итогам исследовательских работ преподавателей библиотечного
факультета Минского педагогического института им. А. М. Горького [1–3 января 1975 г.]
// Советская библиография. – 1975. – № 3. – С. 113–114. – (Хроникальные заметки).
У змесце агляд даклада В. Е. Лявончыкава аб ролі і месцы органаў бягучай
дзяржаўнай бібліяграфіі СССР і БССР у сістэме навукова-тэхнічнай інфармацыі.
235. Замскі, М. Ажыццяўленне мары : рэпартаж з Мінскага інстытутута культуры / М.
Замскі ; фот. аўт. // Літаратура і мастацтва. – 1976. – 6 лютага. – С. 8.
Аўтар, расказваючы пра самы вялікі, бібліятэчны, факультэт, падкрэслівае, што
многія педагогі ў свой час самі закончылі яго, у тым ліку дэкан В. Е. Лявончыкаў.
236. Научно-теоретическая конференция преподавателей Минского института культуры,
посвященная XXV съезду КПСС [14–17 мая 1976 г. : обзор] // Советская библиография. –
1976. – № 6. – С. 98–99. – (Хроникальные заметки).
Таксама інфармацыя аб дакладзе В. Е. Лявончыкава па праблеме падрыхтоўкі
бібліятэкараў-бібліѐграфаў.
237. Фокеев, В. А. Минский государственный институт культуры / В. А. Фокеев //
Советская библиография. – 1976. – № 2. – С. 104–106. – (Библиографическая жизнь в
СССР).
Дзейнасць бібліятэчнага факультэта. Таксама пра навуковыя даследаванні на
кафедры бібліяграфіі. Як найболыш значную адзначае манаграфію В. Е. Лявончыкава
"Белорусская ретроспективная библиография книг" (Минск, 1971) і іншыя яго навуковыя
работы, звязаныя з гэтай тэмай (артыкулы "Библиографическая деятельность академика Е.
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Ф. Карского", "Некоторые вопросы библиографирования дореволюционной литературы в
свете ленинского учения о двух культурах" и др.).
238. Крушынская, Л. Інстытут культуры: год работы – другі : [падарожжа па факультэтах
і кафедрах навучальнай установы] / Л. Крушынская // Літаратура і мастацтва. – 1977. – 25
сакавіка. – С. 10–11 : фот.
Таксама пра факультэт бібліятэказнаўства і бібліяграфіі. Дэкан факультэта,
кандыдат педагагічных навук В. Лявончыкаў адзначае праблемы размеркавання
выпускнікоў, якія рыхтуюцца для работы ў тэхнічных бібліятэках, адсутнасць наогул
цэнтралізаванага збору заявак на кадры.
239. Судья, Э. С. Конференция в Минске : [совместная научно-теоретическая
конференция Минского института культуры, Государственной библиотеки БССР им. В. И.
Ленина, Фундаментальной библиотеки им. Я. Коласа АН БССР и др. библиотек Беларуси,
посвященная 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 10–11 ноября
1977 г., Минский институт культуры] / Э. С. Судья // Советская библиография. – 1978. –
№ 2. – С. 111–113. – (Информация и хроника).
У аглядзе інфармацыя аб дакладзе В. Е. Лявончыкава "Развіццѐ бягучай
дзяржаўнай бібліяграфіі ў БССР".
240. Вторая научно-практическая конференция факультета библиотековедения и
библиографии Минского института культуры и научных библиотек столицы Белоруссии,
посвященная 60-летию республики и ее Коммунистической партии [25–26 декабря 1978
гг.] // Советская библиография. – 1979. – № 3. – С. 91–92. – (Информация и хроника).
Аб пленарным пасяджэнні і пасяджэнні секцыі гісторыі і тэорыі беларускай
бібліяграфіі. У змесце агляд даклада В. Е. Лявончыкава "Развіццѐ беларускага
бібліяграфазнаўства за гады Савецкай улады".
241. Тихонова, Г. И. Третья научно-теоретическая конференция факультета
библиотековедения и библиографии Минского института культуры (17–18 апреля 1980 г.)
: [итоги изучения библиогр. Ленинианы] / Г. И. Тихонова // Советская библиография. –
1980. – № 4. – С. 87–88. – (Информация и хроника). – Ошибочно: Минский
государственный институт культуры.
У змесце агляд даклада В. Е. Лявончыкава "Прапаганда твораў класікаў марксізмаленінізма ў беларускай дакастрычніцкай бібліяграфіі".
242. Фамін, У. Кузня бібліятэчных кадраў : [да 36-годдзя бібліятэчнага факультэта
Мінскага інстытута культуры] / У. Фамін // Мінская праўда. – 1981. – 19 красавіка.
Таксама нагадвае выкладчыкаў факультэта, у т. л. В. Лявончыкава.
243. IV итоговая научно-творческая конференция профессорско-преподавательского
состава Минского государственного института культуры [14–15 апреля 1981 г.] //
Советская библиография. – 1981. – № 4. – С. 84–85. – (Информация и хроника).
3 тэарэтычным дакладам "Некаторыя метадалагічныя пытанні распрацоўкі
аптымальнай мадэлі бібліяграфічнай інфармацыі ў саюзнай рэспубліцы" выступіў В. Е.
Лявончыкаў.
244. Яцевич, Н. А. Итоги научных исследований в Белоруссии / Н. А. Яцевич // Советская
библиография. – 1981. – № 6. – С. 78–80. – (Информация и хроника).
Агляд навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, прысвечанай вынікам навуковадаследчай работы ў галіне бібліяграфазнаўства і бібліятэказнаўства ў Беларускай ССР і
задачам іх развіцця (10 чэрвеня 1981 г., Мінскі інстытут культуры). 3 характарыстыкай
значэння рэспубліканскай і рэспублікаведчай навукова-дапаможнай бібліяграфіі ў развіцці
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навукі, народнай гаспадаркі і культуры кожнай саюзнай рэспублікі выступіў В. Е.
Лявончыкаў.
245. Яцевич, Н. А. Читатели Минска о "Советской библиографии" / И. А. Яцевич //
Советская библиография. – 1981. – № 5. – С. 83–85. – (Информация и хроника).
Аб навукова-практычнай канферэнцыі "Роля часопіса "Советская библиография" у
працэсе выкладання бібліятэчна-бібліяграфічных дысцыплін і працы бібліятэк" (27
красавіка 1981 г., Мінскі інстытут культуры). Інфармацыя пра выступленне В. Е.
Лявончыкава з аналізам адлюстравання на старонках часопіса ў 1978–1980 гг. пытанняў
бібліяграфіі саюзных рэспублік.
246. Касап, В. А. [Пятая итоговая научная конференция профессорскопреподавательского состава, посвященная 60-летию образования СССР (Минский
институт культуры) : обзор] / В. А. Касап // Научные и технические библиотеки СССР. –
1982. – № 12. – С. 31–33. – (Информационные сообщения).
Таксама агляд даклада В. Е. Лявончыкава "Да пытання аб цэласнасці
рэспубліканскай сістэмы бібліяграфічнай інфармацыі", прадстаўленага ў рамках агульнай
навукова-даследчай тэмы "Фарміраванне адзінай сістэмы бібліятэчна-бібліяграфічнага
абслугоўвання спецыялістаў рэспублікі".
247. Фокеев, В. А. Вопросы повышения качества информационно-библиографической
работы библиотек : [обзор Всесоюзной конференции "Опыт и проблемы советской
библиографии", 16–18 февраля 1982 г., г. Новосибирск] / В. А. Фокеев // Советское
библиотековедение. – 1982. – № 6. – С. 98–102.
У змесце інфармацыя аб выступленні В. Е. Лявончыкава па пытанню распрацоўкі
канцэпцыі рэгіянальнай бібліяграфіі (с. 101).
248. Кузнецова, Т. Я. В подкомиссии по библиографической работе : [о заседании
постоянной подкомиссии по библиографической работе Библиотечного совета
Государственной междуведомственной библиотечной комиссии Министерства культуры
СССР, 7 декабря 1982 г.] / Т. Я. Кузнецова // Советская библиография. – 1983. – № 2. – С.
79–81. – (Информация и хроника).
Пра абмеркаванне праграмы даследаванняў "Навуковыя асновы арганізацыі і
функцыянавання рэгіянальных бібліяграфічных сістэм". Сярод удзельнікаў – В. Е.
Лявончыкаў. Прыведзены яго прапановы па вывучэнню выкарыстання рэгіянальнай
бібліяграфічнай інфармацыі.
249. Куштанина, Л. И. Заседание научного совета по проблеме "Рациональное
размещение и использование библиотечных ресурсов в стране" [сентябрь, 1983 г., г.
Минск] / Л. И. Куштанина // Советское библиотековедение. – 1984. – № 2. – С. 116–117.
Сярод выступіўшых у спрэчках па дакладах адзначаецца В. Е. Лявончыкаў.
250. VII научная конференция профессорско-преподавательского состава [1–2 марта 1984
г., Минский институт культуры] // Советская библиография. – 1984. – № 5. – С. 82. –
(Информация и хроника).
У змесце агляд даклада В. Е. Лявончыкава "Функцыянальная структура
рэспубліканскай бібліяграфіі".
251. Сукиасян, В. Р. В совете по защите диссертаций : [третья сессия
специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук при Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина] / В. Р. Сукиасян //
Советское библиотековедение. – 1989. – № 5. – С. 87–89.
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У змесце таксама аб прадстаўленай да абароны доктарскай дысертацыі В. Е.
Лявончыкава "Система библиографической информации союзной республики : теоретикометодологические проблемы".
252. Вынікі дзейнасці і перспектывы // Кнігарня. – 1994. – 16–29 лістап. – С. 1. – (У
Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі).
Інфармацыя аб 2-й справаздачна-выбарчай канферэнцыі Беларускай бібліятэчнай
асацыяцыі (3 лістапада 1994 г.). Звесткі аб абранні ганаровым членам Рады першага
прэзідэнта асацыяцыі В. Е. Лявончыкава.
253. Иванов, Н. Любовь к книге – это профессия / Николай Иванов ; фото Михаила
Минковича // Вечерний Минск. – 1994. – 14 октября.
Да 50-годдзя бібліятэчнага факультэта. Адзначаецца, што адзін з выпускнікоў
факультэта – прафесар, загадчык кафедры бібліяграфіі і дакументазнаўства, прэзідэнт
Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі В. Е. Лявончыкаў.
254. Справы бібліятэчныя... // Літаратура і мастацтва. – 1994. – 2 снеж. (№ 48). – С. 10.
Інфармацыя аб справаздачна-выбарчай канферэнцыі Беларускай бібліятэчнай
асацыяцыі і аб абранні ганаровым членам Рады асацыяцыі яе першага прэзідэнта – В. Е.
Лявончыкава.
255. Чаркасава, Д. 3 аднаго народа / Дзіяна Чаркасава ; фота Віктара Ставера // Голас
Радзімы. – 1994. – 17 сак. – С. 2.
Пра прэзентацыю ў Беларускім ўніверсітэце культуры кнігі Лідзіі Савік
"Вяртанне", прысвечанай жыццѐваму шляху прадстаўніка беларускага замежжа Барыса
Кіта. На здымку "У зале, дзе адбывалася падзея", у другім радзе злева Лявончыкаў В. Е.
256. Абараняйцеся, калі ласка... : [паведамленне аб стварэнні ў Беларускім ўніверсытэце
культуры спецыялізаваных Саветаў па абароне дысертацый] // Літаратура і мастацтва. –
1995. – 25 жніўня (№ 34). – С. 14.
Старшыня Савета па абароне дысертацый на атрыманне вучонай ступені
кандыдыта навук па спецыяльнасцях 13.00.05 і 05.25.03 – В. Е. Лявончыкаў.
257. Беларускаму ўніверсітэту культуры 20 год! : юбілейны выпуск // Минский
меридиан. – 1995. – 6–12 октября (№ 39). – С. 5–12.
У змесце артыкулаў і інтэрв'ю рэктараў Я. Д. Грыгаровіч ("Адзіны на Беларусі", с.
6), А. Петрашкевіча ("3 павагай і ўдзячнасцю Ваш...", с. 7), прарэктара А. К. Лягчылава
("Праз цяжкасці – наперад", с. 7), выкладчыка Р. А. Ровінай ("Факультэт бібліятэчнаінфармацыйных сістэм", с. 8), галоўнага спецыяліста па бібліятэках Міністэрства
культуры і друку Беларусі У. А. Шышкіна ("Удалы выбар", с. 10) адзначаецца дзейнасць
В. Е. Лявончыкава. Лявончыкаў В. Е. таксама на фотаздымку пры артыкуле
"Інфармацыйны сказ кафедраў ... бібліяграфіі і дакументазнаўства..." (с. 9).
258. Да ведама вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў, прадпрыемстваў,
арганізацый і ўстаноў сістэмы Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь :
[паведамленне аб стварэнні ў Беларускім універсытэце культуры спецыялізаваных
Саветаў па абароне дысертацый] // Культура. – 1995. – 26 ліп. – 1 жніўня (№ 27). – С. 2.
Старшыня Савета па абароне дысертацый на атрыманне вучонай ступені
кандыдыта навук па спецыяльнасцях 13.00.05 і 05.25.03 – В. Е. Лявончыкаў.
259. Іваноў, М. Прафесія – любоў да кнігі : [да 20-годдзя Беларускага ўніверітэта
культуры] / Мікалай Іваноў ; фота Міхаіла Мінковіча // Кнігарня. – 1995. – Лют. (№ 3).
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Дзейнасць старэйшага факультэта – бібліятэчна-інфармацыйных сістэм. Сярод
выкладчыкаў адзначаецца В. Е. Лявончыкаў, яго падручнік "Беларуская бібліяграфія" і
распрацаваныя ў сааўтарстве з іншымі выкладчыкамі "Русско-белорусский словарь
библиотечных и библиографических терминов", "Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і
бібліяграфічных тэрмінаў".
260. Ляйко, Н. А. Слоўнікі і вучэбныя дапаможнікі / Ніна Ляйко // Мінская праўда. –
1995. – 14 чэрв. – С. 3. – (Родная мова).
Выдавецкая дзейнасць выкладчыкаў факультэта бібліятэчна-інфармацыйных сістэм
у рамках рэалізацыі праграм "Родная мова" і "Спадчына". Таксама пра распрацаваныя В.
Е. Лявончыкавым і Л. А. Дзямешка "Русско-белорусский словарь библиотечных и
библиографических терминов" і "Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і бібліяграфічных
тэрмінаў".
261. Марціновіч, А. Пад ветразем духоўнасці / Алесь Марціновіч ; фота Ул. Крука //
Тэатральная творчасць. – 1995. – № 6. – С. 49–51. – (У Беларускім універсітэце культуры).
Святкаванне Дня ведаў у Беларускім універсітэце культуры. Сярод выкладчыкаў,
якія выступілі з вітальнымі прамовамі і пажаданнямі найлепшых поспехаў, адзначаецца В.
Е. Лявончыкаў.
262. Бібліяграфія // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 141.
Сярод дзеячаў бібліяграфіі, якія ўнеслі значны ўклад у развіццѐ беларускай
бібліяграфіі, называецца прозвішча В. Е. Лявончыкава.
263. Васілю Емельянавічу Лявончыкаву – 60 гадоў / Кафедра бібліяграфіі і
дакументазнаўства [Беларускага ўніверсітэта культуры] // Бібліятэчны свет. – 1997. – № 2.
– С. 31 : фот.
264. Васіль Емельянавіч Лявончыкаў : бібліяграфічны паказальнік / Беларускі ўніверсітэт
культуры, Бібліятэка ; [склад.: Т. А. Дзем'яновіч, Л. I. Доўнар, Т. А. Самайлюк]. – Мінск,
1998. – 34 с. – (Дзеячы навукі і культуры Беларусі).
265. Доўнар, Л. У скарбонку нашай культуры / Л. Доўнар // Наша слова. – 1998. – 20
траўня.
Анонс чарговага выдання з серыі бібліяграфічных паказальнікаў "Дзеячы навукі і
культуры Беларусі", прысвечанай выдатным вучоным, якія працуюць у Беларускім
універсітэце культуры. Таксама ўпамінаецца паказальнік "Васіль Емельянавіч
Лявончыкаў" (Мінск, 1998).
266. Яцевич, Н. А. Круглый стол "Современный специалист: Основные требования к
подготовке и квалификации" / Н. А. Яцевич // Перспективные направления развития
библиотечно-информационного образования Республики Беларусь в контексте
общемировых тенденций : материалы международного семинара (29–31 октября 1997, г.
Минск) / Белорусский университет культуры, Информационная служба посольства США,
Немецкий культурный центр им. Гете. – Минск, 1998. – С. 80–97.
Агляд выступленняў, у т. л. В. Е. Лявончыкава (с. 88–89).
267. Трусаў, А. Універсітэты Ельскіх : [аб міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі, прысвечанай 165-годцзю з дня нараджэння А. Ельскага (7 кастрычніка 1999
г., Беларускі ўніверсітэт культуры)] / Трусаў А. // Наша слова. – 1999. – 27 кастрычніка.
У змесце адзначаецца, што да пачатку канферэцыі была праведзена прэзентацыя
зборніка навуковых арыкулаў "Дзеля блізкіх і прышласці" (Мінск, 1999), прысвечанага
старажытнаму роду Ельскіх, удзел у якой прынялі прадстаўнікі роду і вядомыя беларускія
навукоўцы, у т. л. В. Е. Лявончыкаў.
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268. Доўнар, Л. Лініі перасячэння, або Яшчэ раз пра "Універсітэты Ельскіх" / Л. Доўнар //
Бібліятэчны свет. – 2000. – № 1. – С. 21–23.
У раздзеле "Сядзібная культура Беларусі і Беларускі ўніверсітэт культуры.
Сугучнасць?" пералічваюцца аўтары-ельсказнаўцы, сярод якіх і В. Е. Лявончыкаў.
269. Леончиков Василий Емельянович // Кто есть кто в Республике Беларусь = Who is
who in the Belarus Republic : [в 2 т.]. – Минск, 2001. – Т. 1 : Наука. Образование. – С. 93.
270. Ореховская, И. В. Библиотечные тайны. События и факты из истории
Фундаментальной библиотеки БГУ / И. В. Ореховская. – Минск, 2001. – 260, [2] с.
У тым ліку ўспаміны пра В. Е. Лявончыкава.
271. Наши поздравления : [поздравление Белорусской библиотечной ассоциации
юбилярам 2002 г. Среди юбиляров – В. Е. Леончиков] // Бібліятэчны свет. – 2002. – № 4. –
3-я с. обл.
272. Грыгаровіч, Я. Флагман інфармацыйнай сферы : [да 60-годдзя факультэта
інфармацыйна-дакументнай сферы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў] / Я. Грыгаровіч // Бібліятэчны свет. – 2004. – № 3. – С. 3–4.
У змесце артыкула адзначаецца дзейнасць выкладчыкаў
падначаленых факультэту кафедраў, у т. л. В. Е. Лявончыкава.

спецыяльных

і

273. Дзямешка, Л. У студэнцкім жыцці – вялікая падзея / Лілія Дзямешка // Бібліятэчны
свет. – 2004. – № 4. – С. 31–32.
Пра прэзентацыю ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры вучэбнага
дапаможніка Р. С. Матульскага "Общее библиотековедение" (Москва : Либерея, 2004).
Удзел у мерапрыемстве прынялі рэктар універсітэта Я. Д. Грыгаровіч, прарэктары А. I.
Смолік, М. А. Бяспалая. дэкан факультэта М. А. Яцэвіч, загадчыкі кафедраў, выкладчыкі,
студэнты. 3 прамовамі выступілі: рэктар Я. Д. Грыгаровіч, дэкан ФІДК М. А. Яцэвіч,
загадчык кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый В. Е.
Лявончыкаў, загадчык кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы С. В.
Зыгмантовіч, выкладчык кафедры інфармацыйных рэсурсаў Н. А. Ляйко, студэнткі 5
курса Юлія Лапука, Вольга Няборская.
274. Емец, I. П. 3 любоўю да бібліятэчнай справы : [інтэрв'ю з былым выкладчыкам
бібліятэчнага факультэта, кандыдатам гістарычных навук Ірмай Пятроўнай Емец] / І. П.
Емец ; падрыхт. Н. Ляйко // Бібліятэчны свет. – 2004. – № 3. – С. 13–14.
Успамінае сваіх калег па педагагічнай дзейнасці, у якіх вучылася методыцы
выкладання, валоданню аўдыторыяй студэнтаў – Н. М. Калоска, Р. М. Кучур, В. Е.
Лявончыкава, Л. М. Буракіну, М. I. Савачкіну, Т. М. Сакалову і інш.
275. Кузьмініч, Т. В. Гісторыя беларускай бібліяграфіі як кірунак сучаснага
бібліяграфазнаўства: здабыткі і перспектывы / Кузьмініч Т. В., Саітава В. I. // Сучасныя
інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29–30 кастрычніка 2003 г. / Нацыянальная
бібліятэка Беларусі, Беларуская бібліятэчная асацыяцыя. – Мінск, 2004. – С. 42–46.
У т. л. пра В. Е. Лявончыкава як даследчыка бібліяграфіі.
276. Григорович, Я. БГУ культуры и искусств – 30 лет / Григорович Я. // Экспорт и
импорт. – 2005. – № 2/3. – С. 120–122 : фот.
Адзначаецца, што за многія гады ва ўніверсітэце склаліся навуковыя школы,
прызнаныя не толькі ў рэспубліцы, але і за мяжой. Іх узначальваюць аўтарытэтныя ў сваѐй
галіне вучоныя. У т. л. доктар педагагічных навук, прафесар В. Е. Лявончыкаў.
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277. Стрелкова, И. Факультету информационно-документных коммуникаций БГУ
культуры и искусств – 60 : краткий обзор приуроченной к юбилею [Международной
научной] конференции ["Библиотеки и музеи в едином пространстве информации и
культуры", 4–8 октября 2004 г.] / Ирина Стрелкова // Бібліятэчны свет. – 2005. – № 1. – С.
29–32.
Сярод выступіўшых В. Е. Лявончыкаў.
278. Бібліятэка XXI стагоддзя: стымул да дасканаласці ў формуле ўдасканальвання :
[фрагменты выступленняў і меркаванні ўдзельнікаў шостай Рэспубліканскай нарады
дырэктароў абласных і публічных бібліятэк (17 студзеня 2006 г., Нацыянальная бібліятэка
Беларусі)] / Н. Р. // Культура. – 2006. – 25 лістап. – 1 снеж. (№ 47). – С. 3–6.
У раздзеле "Меркаванні і спадзяванні "вялікага збору"" адзначаецца, што падчас
нарады дырэктары бібліятэк мелі магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, якія закліканы забяспечваць
бібліятэчныя ўстановы высокакваліфікаванымі спецыялістамі. Прыводзіцца змест
выступлення таксама і загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных
камунікацый, прафесара Васіля Лявончыкава.
279. Положение о Республиканском конкурсе по информационной культуре школьников
и студентов : утв. на заседании Совета ОО "Белорусская библиотечная ассоциация" 2
апреля 2006 г. // Бібліятэчны свет. – 2006. – № 2. – С. 3.
Са зместу: Приложение 2. Состав жюри конкурса по информационной культуре. У
складзе журы таксама Васіль Емельянавіч Лявончыкаў.
279а. Самойлюк, Т. А. Белорусская книга в контексте мировой книжной культуры / Т. А.
Самойлюк // Книжное дело. – Москва, 2006. – № 2.
У тым ліку пра выступленне В. Е. Лявончыкава на канферэнцыі "Беларуская кніга
ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры" (Мінск, 2006) з дакладам "Беларуская кніга:
падыходы да вызначэння зместу і аб'ѐму паняцця" (гл. № 177 дадзенага паказальніка).
280. Состав Совета ББА [Белорусской библиотечной ассоциации] по итогам отчетновыборной конференции ББА, состоявшейся 25 октября 2005 г. // Бібліятэчны свет. – 2006.
– № 1. – С. 4–5.
Ганаровы прэзыдэнт Рады – Васіль Емельянавіч Лявончыкаў.
281. Леончиков Василий Емельянович / В. А. Фокеев // Библиотечная энциклопедия /
Российская государственная библиотека ; [редкол.: Ю. А. Гриханов (гл. ред.) и др.]. –
Москва, 2007. – С. 568–569.
282. Леончиков Василий Емельянович // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.]. –
Мінск, 2007. – Т. 4. – С. 444.
283. Саітава, В. Педагог, вучоны, бібліяграфазнавец : [В. Е. Лявончыкаў] / В. Саітава //
Бібліятэчны свет. – 2007. – № 2. – С. 31–32.
284. Столяров, Ю. Н. Секция «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
– год шестой : [о работе секции на 14 Международной конференции «Крым», 9–17 июня
2007 г.] / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 1. – С. 73–81.
– Библиогр.: с. 81.
У т. л. пра выступленне на канферэнцыі і даклад В. Е. Лявончыкава.
285. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэбны дапаможнік для студэнтаў
вну / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2012. – 213, [2] с. : табліцы, схемы. – Бібліягр.: с.
179–182 (38 назв.) і ў падрад. заўв. – Слоўнік асноўных тэрмінаў: с. 183–195. – Таксама
выд.: Мінск, 2011.
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У т. л. пра В. Е. Лявончыкава як даследчыка бібліяграфіі.
286. Леончиков Василий Емельянович (доктор педагогических наук ; библиотечное дело ;
род. 1937) // База данных «Ученые Беларуси» [Электронный ресурс] / НББ. – Режим
доступа:
http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=
BY-NLB-ar56624&strq=l_siz%3D20. – Дата доступа: 08.05.2012.
287. Леончиков Василий Емельянович. Создатель научно-педагогической школы в
области библиотековедения и библиографоведения Беларуси [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.top20.md/int/info/vleonchikovnarodru. – Дата доступа :
08.05.2012.
288. Персональный состав Отделения библиотековедение Международной академии
информатизации (на 01 марта 2012 г.). Действительные члены (академики): Леончиков
Василий
Емельчнович
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.cnshb.ru/mai/body_7.htm. – Дата доступа: 08.05.2012.
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Аб некаторых тэрмiналагiчных
праблемах у галiне бiблiятэчнай справы i
бiблiяграфii ў Беларусi 110

Бібліяграфазнаўства 148, 201, 219

Аб падыходах да групоўкі
інфармацыйных патрэбнасцей асобы 115

Бiблiяграфiчныя часопiсы 114

Адлюстраванне рэлігійна-царкоўнай
літаратуры ў крыніцах беларускай
бібліяграфіі (XV – пачатак XX ст.) 153
Асновы навуковых даследаванняў 189
Асноўныя напрамкi ўдасканальвання
бiблiятэчнай адукацыi ў Рэспублiцы
Беларусь 89

Бібліяграфазнаўства. Гісторыя
беларускай бібліяграфіі 147
Бiблiяграфiя беларускага замежжа пасля
другой сусветнай вайны (1945–1991) 105
Бібліятэказнаўца і паэтка – Лілія
Дзямешка 120
Бібліятэчна-бібліяграфічная дзейнасць
Аляксандра [Карлавіча] Ельскага 144
Бібліятэчны факультэт 19

Беларуская бібліяграфія 83, 86

"Болевые точки" науки и практики 74

Беларуская бібліяграфія: традыцыі і
навацыі 127

В совете по защите диссертаций
Белорусского университета культуры 129

Беларуская бiблiятэчная асацыяцыя: стан
i праблемы 101, 108

Вопросы краеведческой
библиографической работы массовых
библиотек в условиях централизации 44

Беларуская кнiга: падыходы да
вызначэння зместу i аб'ѐму паняцця 177
Беларуская рэтраспектыўная бiблiяграфiя
кнiг 8
Белорусская библиография 37, 47, 52, 69
Библиографическая деятельность
академика Е. Ф. Карского 3
Библиографическая система союзной
республики и критерии ее эффективности
67
Библиография 181
Библиографоведение 182
Библиотека в системе инновационной
деятельности: теоретический аспект 205
Библиотечная инноватика как фактор
развития библиотечного дела на
современном этапе 206
Библиотечное образование в
национальной республике (на примере
Республики Беларусь) 98
Библиотечное образование в
национальной республике (на примере
Белорусской ССР) 85
Библиотечные кадры Белоруссии –
какими им быть? 79

Воспитание гражданских качеств у
студентов в процессе преподавания
общепрофессиональных дисциплин 178,
183
Выхаванне грамадзянскіх якасцей
студэнтаў у працэсе выкладання
агульнапрафесійных дысцыплін 179
Вянгераў Сямѐн Апанасавіч 58
Гiсторыя сусветнай бiблiяграфii 106
Далучэнне да нацыянальнай культуры
будучых спецыялiстаў бiблiятэчнай
справы 90
Далучэнне да нацыянальнай культуры
будучых бiблiятэкараў у працэсе
выкладання спецыяльных дысцыплiн 95
Дарагiя бiблiятэкары, спадары i
спадарынi! 96, 102
Дарагiя калегi! 103
Деятельность публичных библиотек по
формированию инновационной среды
для развития образования, науки и
культуры: теоретический аспект 207
Дзейнасць бібліяграфічнай камісіі
Інстытута беларускай культуры 119
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Диссертационные исследования в
области библиотечного дела 166

Круглый стол "Учебный план:
cодержание и структура" 121

З тых першых сцяжынак... : [да 50-годдзя
першага ўсебеларускага з`езда iзбачоў]
27

Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў на
ўступных экзаменах 158, 159, 190

Защита диссертаций в Белорусском
университете культуры 130
Информационная культура личности:
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непрерывного образования 141
Информационно-психологическая
безопасность личности:
библиотековедческий аспект 196
Информационные потребности личности
113
Информационные потребности:
региональный аспект 128
Информационные ресурсы.
Теоретический аспект 133
Итоги научных исследований в
Белоруссии 41
Інфармацыйна-псіхалагічная бяспека
асобы: бібліятэказнаўчы аспект 197
Інфармацыйны сказ кафедраў: …
бібліяграфіі і дакументазнаўства 109
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республиканской библиографической
информации 68
К вопросу о функциях республиканской
библиографической информации 64

Культуралагічная падрыхтоўка студэнтаў
пры вывучэнні курса "Інфармацыйная
культура асобы" 122
Культурно-историческая функция
ретроспективной национальной
библиографии Белоруссии 84
Лоцманы кнiжнага мора 10
Навукова-даследчая работа выкладчыкаў
ФБІС Беларускага ўніверсітэта культуры
137
Национальная библиография в теории и
на практике 156
Нацыянальны дакумент: падыходы да
вызначэння зместу і аб'ѐма паняцця 208
Некаторыя тэрмiналагiчныя праблемы ў
галiне бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii
Беларусi 111
Некоторые вопросы библиографирования
дореволюционной литературы в свете
ленинского учения о двух культурах 5
Некоторые вопросы изучения истории
белорусской библиографии 16
Некоторые проблемы дифференциации
пособий республиканской библиографии
73
Некоторые теоретические вопросы
непрерывного библиотечного
образования 154

К вопросу об определении основных
принципов построения ретроспективной
библиографии книг советского периода в
союзных республиках 1

Непрерывное образование как фактор
развития профессиональной
компетентности и социально активной
личности библиотекаря 142

Кафедра бібліяграфіі і дакументазнаўства
насустрач юбілею ФБІС 136

Новый вуз 21

Кафедра тэорыі і гісторыі інфармацыйнадакументных камунікацый 165
Кніжная культура ў навуковых
публікацыях акадэміка Я. Ф. Карскага
218

-

О системе библиографической
информации в союзных республиках 50
О системе пособий общей
ретроспективной библиографии в
союзных республиках и путях ее
совершенствования 53
О трудах по истории библиотек
Белоруссии 15
39

Обоснование основных принципов
построения общей ретроспективной
библиографии книг в союзных
республиках 6
Общая ретроспективная библиография
книг Белоруссии (история и
теоретические вопросы) 4
Общая ретроспективная библиография
книг союзных республик: (развитие
теории и методики в довоенный период)
11
Общая ретроспективная библиография
книг союзных республик (развитие
теории и методики в 1946–1970 гг.) 17
Общественно-политическая практика как
важное средство формирования молодых
специалистов 18
Основные теоретические вопросы общей
ретроспективной библиографии книг в
союзных республиках 2
Отражение произведений
основоположников марксизма-ленинизма
в белорусской библиографии
дооктябрьского периода 54
Падрыхтоўка бакалаўраў і магістраў у
сістэме вышэйшай бібліятэчнай адукацыі
134
Падрыхтоўка навуковых кадраў у галіне
бібліятэчнай справы Беларусі 188
Палітыка-выхаваўчая работа ў інтэрнатах
14
Праграма-мінімум кандыдацкага
экзамену па спецыяльнасці 05.25.03 –
бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і
кнігазнаўства (педагагічныя навукі) 198

Проблемное обучение в вузе как фактор
формирования информационного
мировоззрения 145
Проблемы изучения библиографических
потребностей в союзных республиках 55
Проблемы совершенствования текущей
государственной библиографии союзных
республик 78
Профессионализм преподавателей
университета в условиях
многоступенчатой системы подготовки
библиотечных кадров 124
Прыкладныя патрабаванні да ведаў,
уменняў і навыкаў абітурыентаў 160
Развитие белорусского советского
библиографоведения (1960–1979 гг.) 49
Развитие белорусского советского
библиографоведения в довоенный период
(1917–1941 гг.) 40
Развитие белорусского советского
библиографоведения в послевоенный
период (1945–1959 гг.) 35
Развитие взглядов на научновспомогательную библиографию
союзных республик 65
Развитие государственной библиографии
в БССР 7
Развитие и современное состояние
печатных органов государственной
библиографии в БССР 28
Размышления о статусе документальнокоммуникационных наук 180
Роля кафедраў у далучэнні студэнтаў да
навукова-даследчай работы 169

Прафесiяналiзм выкладчыкаў
унiверсiтэта ва ўмовах шматузроўневай
сiстэмы падрыхтоўкi кадраў (на
прыкладзе факультэта бiблiятэчнаiнфармацыйных сiстэм) 104

Руска-беларускi слоўнiк бiблiятэчных
тэрмiнаў 93, 99

Принцип региональности в библиотечнобиблиографическом образовании 123

Система библиографической
информации союзной республики:
история, современное состояние,
проблемы 76

Проблемное обучение в вузе и его
влияние на активизацию познавательной
деятельности 77

-

Русско-белорусский словарь
библиотечных и библиографических
терминов 92

Система библиографической
информации союзной республики:
40

теоретико-методологические проблемы
71

Увлеченный библиографической наукой
210

Смена парадигм образования в истории
цивилизации 135

Увлеченный наукой 211

Состояние и проблемы развития
библиографической работы библиотек
БССР 81

Укараненне рэйтынгавай сістэмы
кантролю за вучэбнай дзейнасцю
студэнтаў на факультэце інфармацыйнадакументных камунікацый 171

Спецыфіка праяўлення законаў і
функцый сацыякультурнай камунікацыі ў
дзейнасці бібліятэк 209

Управление самостоятельной работой
студентов: теоретико-методический
аспект 212

Структура республиканской системы
библиографической информации 62

Ученый, педагог, библиограф 143

Теоретико-методологические проблемы
библиотековедения, библиографоведения
и книговедения 191, 202

Факультэту бібліятэчна-інфармацыйных
сістэм Беларускага ўніверсітэта культуры
– 55 гадоў 138
Хлебцевич Е. И. 46

Терминологические проблемы
библиографии союзных республик 57

Е. И. Хлебцевич – видный советский
библиотековед и библиограф 23

Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і
бібліяграфічных тэрмінаў 155

Что есть библиографическое знание? 117

Тэарэтычныя праблемы інфармацыйных
рэсурсаў 170
Тэорыя інфармацыі і дакументалогія 213
У педагагічным савеце 146

Чтобы не лишить себя чтения и знаний...
118
Явление национальной культуры 157
Nauczanie problemowe w szkole wyzszej i
jego wplyw na aktywizowanie poznawczej
dzialalnosci studentow 91

-
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ПАКАЗАЛЬНІК ПРАЦ, РЭЦЭНЗАВАНЫХ В. Е. ЛЯВОНЧЫКАВЫМ
Горбачевская Н. Ф. Работа массовых библиотек с краеведческой литературой 34
Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии 9
Отраслевые библиографии БССР 33
Словарь терминов по информатике на русском и английском языках 13
Украiнська радянська бiблiография 45
ПАКАЗАЛЬНІК ЗАГАЛОЎКАЎ ПРАЦ, ВЫДАДЗЕНЫХ ПАД РЭДАКЦЫЯЙ В. Е.
ЛЯВОНЧЫКАВА
Актуальныя праблемы фарміравання
духоўнай і мастацкай культуры моладзі :
матэрыялы навуковай канферэнцыі (26–
27 крас. 1999 г.) 149

Бібліяграфазнаўства : праграма да
дзяржаўных экзаменаў для студэнтаў
факультэта інфармацыйна-дакументных
камунікацый усіх спецыялізацый 186

Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай
кніжнай культуры : зборнік навуковых
артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 1 184

Бібліяграфія ў інфармацыйным
грамадстве : (матэрыялы бібліяграфічнай
секцыі Міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі "Бібліятэка ў
сучаснай інфармацыйнай прасторы"), 23–
24 кастр. 1997 г. 131

Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай
кніжнай культуры : зборнік навуковых
артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 2 185
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай
кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць
: зборнік навуковых прац. [Вып. 3] 220
Беларуская культура ва ўмовах
глабалізацыі : матэрыялы навуковай
канферэнцыі, прысвечанай 35-годдзю
БДУКМ (3 снежня 2010 г.). У 2 т. Т. 2 221
Березкина Н. Ю. Информационнобиблиотечное обеспечение науки
Беларуси: история и современное
состояние 161
Бесперапынная сістэма бібліятэчнай
адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь :
матэрыялы навуковай канферэнцыі (20
сак. 1997 г.) 139
Библиография научных трудов академика
Академии наук БССР М. К. Юсковца : (к
80-летию со дня рождения) 32
Библиотечное дело в Белоруссии (1919–
1979 гг.) 38
Библиотечное дело в БССР : документы и
материалы, 1918–1941 31
Библиотечное дело и
библиографоведение в БССР 30

Бібліятэкі і музеі ў сістэме інавацыйнай
дзейнасці : матэрыялы навуковапрактычнай канферэнцыі (21–22
кастрычніка 2009 г.) 214
Бібліятэчны веснік : зборнік артыкулаў
Вып. 1 215
Вып. 2 216
Вып. 3 222
Василевская А. Д. Система
библиографических пособий по науке и
научно-исследовательской работе
союзной республики : на примере
Белорусской ССР 60
Веснік Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта культуры : навуковаметадычны часопіс

-

№ 1 151
№ 2 163
№ 3 167
№ 4 174
№ 5 175
№ 6 187
№ 7 193
№ 8 194
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Вопросы библиографоведения и
библиотековедения : межведомственный
сборник 22, 25

Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі (23–26 мая 2000 г., Мінск)
140

Вып. 1 39
Вып. 2 48
Вып. 4 56
Вып. 5 61
Вып. 6 63
Вып. 7 66
Вып. 8 70
Вып. 9 72
Вып. 10 75
Вып. 12 87
Вып. 13 94
Вып. 14 100
Вып. 15 107

Кафедра як асноўны цэнтр падрыхтоўкі
спецыялістаў да дзейнасці ў
сацыякультурнай і інфармацыйнакамунікатыўнай сферах : матэрыялы
навукова-метадычнай канферэнцыі (19–
20 лют. 2004 г.) 172

VIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія
чытанні, прысвечаныя Дням славянскага
пісьменства і культуры (Мінск, 23–26 мая
2002 г.) : матэрыялы чытанняў. [У 2 ч.].
Ч. 2 162

Культура Беларусі: навуковы пошук
моладзі : матэрыялы навуковай
канферэнцыі аспірантаў (14 мая 1997 г.) :
У 2 ч. Ч. 1 126
Культура Беларусі: навуковы пошук
моладзі : матэрыялы навуковай
канферэнцыі аспірантаў (14 мая 1997 г.).
У 2 ч. Ч. 2 132
Матэрыялы навукова-практычнай
канферэнцыі "Беларуская бiблiяграфiя як
частка нацыянальнай культуры" 88

Здабыткі : дакументальныя помнікі на
Беларусі

Мотульский Р. С. Библиотека как
социальный институт 150

Вып. 3 125
Вып. 9 192
Вып. 10 200
Вып. 11 203
Вып. 12 217
Вып. 13 223

Пытаннi бiблiяграфазнаўства i
бiблiятэказнаўства : мiжведамасны зборнік.
Вып. 16 112

Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк і іх
кадравае забеспячэнне : матэрыялы

Чигирева Р. Краеведческая работа городских
библиотек 12

Рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў
студэнтаў : зборнік метадычных
матэрыялаў 173

-
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