Беларуская мова
Инфармацыя аб Брытанскай бiблiятэцы
Хто мы?
Брытанская бiблiятэка з'яўляецца нацыянальнай
бiблiятэкай Вялікабрытаніі. Aснова ейнай калекцыі
была пакладзена 250 гадоў таму. Бiблiятэка
атрымлівае абавязковы дармовы экземпляр кожнага
выдання, апублікаванага ў Вялікабрытаніі i Паўночнай
Iрландыi, таму з упэўненасцю можна сказаць, што мы
захоўваем культурную спадчыну дзяржавы. Tаксама
Брытанская бiблiятэка набывае найбольш важныя
публікацыі з усiх дзяржаў свету амаль на усiх вядомых
мовах.
Галоўны будынак бiблiятэкi знаходзіцца ў Лондане
побач з вакзалам Сэнт Панкрас (St Pancras). Бiблiятэка
працуе штодня. Усе жадаючыя могуць таксама
наведаць кнігарню, рэстаран i кавярні, размешчаныя ў
будынку.
Бiблiятэка праводзіць выставы i арганізуе
разнастайную культурную прaграму. Галерэі, дзе
выстаўлены скарбы калекцыi, можна наведаць
задарма ў любы дзень. Падрабязную iнфaрмацыю аб
выставах i іншых падзеях у бiблiятэцы можна
атрымать на вэбсайце:
www.bl.uk/onlinegallery/whatson/whatson.html.

У фондах бiблiятэкi ёсць такія ўнікальныя матэрыялы,
як, напрыклад, Вялікая хартыя вольнасцей (Magna
Carta, 1215), аўдыёзапіс прамовы Нэльсана Мандэлы ў
судзе, дзённікі Леанарда да Вiнчы i чарнавікі гурту
Бітлз. Людзi з усiх краiн свету прыязджаюць у
бiблiятэку для навуковай працы ў чытальных залах, а
таксама каб пабачыць гiстарычныя дакументы і
лiтаратурныя шэдэўры, прадстаўленыя на выставах.
Хто можа карыстацца бiблiятэкай?
Наведаць бiблiятэку, выставы i мерапрыемствы можa
любы ахвотны. Для карыстання чытальнымі заламі
неабходна атрымаць чытацкі білет. Тэрмін яго дзеяння
залежыць ад працягласці навуковага даследвання. У
сувязі з тым, што чытальныя залы перагружаны, запiс
у бiблiятэку не гарантаваны. Падставай для выдачы
чытацкага білета з'яўляецца патрэба ў навуковай
працы за матэрыяламi фондаў бiблiятэкi. У выпадку
адмовы ў чытацкім білеце супрацоўнiкi бiблiятэкi
могуць дапамагчы знайсці iнфaрмацыю пра іншыя
бiблiятэкі i рэсурсы.
Што трэба ведаць перад запiсам?
Брытанская бiблiятэка адрозніваецца ад публiчных і
універсітэцкіх бiблiятэк:
- У адкрытым доступе ў чытальных залах знаходзіцца
толькi даведкавая лiтaратура i новыя паступленнi ў
навуковых, тэхнічных i гуманітарных дысцыплінах
- Асноўная частка калекцыi знаходзіцца ў
кнігасховішчы
- Дастаўка можа займаць 70 хвілін, калi кнiга
знаходзiцца ў Лондане, i 48 гадзiн, калi кнiга
знаходзiцца ў сховішчы ў графстве Йоркшыр (Boston
Spa, Yorkshire)

- Апошнi заказ матэрыялаў на той самы дзень, якія
захоўваюцца у Лондане, - 16.00; заказ зроблены
пазней, будзе дастаўлены на наступны дзень
- Перад тым, як атрымаць чытацкi білет, неабходна
праверыць каталог бiблiятэкi (www.bl.uk), каб
упэўніцца, што бiблiятэка мае матэрыалы, необходныя
для навуковага даследвання, i прынесцi з сабой
выпіскі з каталога, якія пацвярджаюць гэта
- Бiблiятэка не можа выкарыстоўвацца для
падрыхтоўкі студэнцкіх хатніх заданняў i рэфератаў; у
фондах няма множных асобнікаў адного i таго ж
выдання
- Чытальнымі заламі не могуць карыстацца асобы, якiя
не дасягнулі 18 гадоў, за выключэннем выпадкаў,
калi матэрыялы па тэме даследавання недаступныя
ў іншых бiблiятэках.
- Падрабязную iнфaрмацыю можна атрымаць на
вэбсайце:
www.bl.uk
- Карыстацца літаратурай з фондаў бібліятэкі можна
толькі ў чытальных залах.
Як атрымать чытацкі білет?
Аддзел рэгiстрацыi карыстальнiкаў знаходзiцца ў
галоўным будынку ў Лондане на першым паверсе
(Reader Registration Office, Upper Ground Floor). З
сабой неабходна мець дакументы, якія пацвярджаюць
асобу, асабісты подпіс
i хатні адрас, а таксама запоўніць электронную анкету
ў Аддзелe рэгiстрацыi карыстальнiкаў.
Тэрмін выдачы чытацкага білета можа быць ад аднаго
месяца да трох гадоў паводле неабходнасці.
Даследнікам без навуковай ступені, як правіла,
выдаецца аднамесячны чытацкі білет.

Выдача чытацкага білета ажыццяўляецца пасля
азнаямлення з Правiламi карыстання Брытанскай
бiблiятэкi, якія можна атрымаць у выглядзе брашуры у
Аддзеле рэгiстрацыi карыстальнiкаў або знайсці на
вэбсайце бiблiятэкi. Дзеянне
чытацкага білета можа быць прыпынена ў выпадку
парушэнняў Правiл карыстання бiблiятэкi.
Дакументы для пацвярджэння асобы і адраса
Для атрымання чытацкага білета патрэбныя два тыпы
дакументаў: якiя сведчаць пра асобу i пацвярджаюць
асабісты подпіс i якiя пацвярджаюць хатні адрас.
Прымаюцца толькі арыгіналы дакументаў; фотакопіі,
ксеракопіі, факсы і раздрукоўкі з інтэрнэту не
прымаюцца. Квітанцыі аб аплаце камунальных паслуг,
выпіскі з банкаўскіх рахункаў, рахункi з крэдытнай
кампаніі, квітанцыі з падатковай інспекцыі або
пенсійнага фонду, лiсты ад працадаўцы павінны быць
выдадзены ў апошнія тры месяцы.
У атрыманні чытацкага білета без дакументаў, якiя
сведчаць пра асобу i адрас, будзе адмоўлена. Па ўсіх
пытаннях, датычных дакументаў або запісў ў
чытальныя залы, звяртайцеся па наступным
электронным адрасе: reader-registration@bl.uk.
Пералік дакументаў, якiя пацвярджаюць асобу,
асабісты подпіс і адрас:
Дакументы, якiя
Пасведчанне асобы
пацвярджаюць
(з подпісам).
+ Дастаткова аднаго
хатні адрас.
Дастаткова аднаго
дакумента з наступных:
дакумента з наступных:

Квітанцыя аплаты
камунальных паслуг
(газ, электрычнасць,
тэлефон, вaда)
Выпіска з
банкаўскага або крэдыт
нага рахунку
(толькі арыгіналы)
Квітанцыя аплаты
мясцовага падатку або
жылля
Квітанцыя з
падатковай інспекцыі
Пенсійная кніга
Кніга сацыяльнай
дапамогі
Пашпарт (з адзнакай
аб рэгістрацыі па
месцы жыхарства або
месцы знаходжання,
выдадзены адпаведнай
дзяржаўнай
установай)*
Нацыянальная ідэнтыф
ікацыйная картка з
адрасам *
Пасведчанне кіроўцы з
адрасам *
Від на жыхарства,
выдадзены Міністэрств
ам Унутраных Спраў
Ліст з інтэрната
(для студэнтаў),
засведчаны пячаткай і
подпісам адказнай
асобы
Тэлевізійная ліцэнзія

Пашпарт *
Пасведчанне кіроўцы*
Банкаўская картка
Крэдытная картка
Нацыянальная ідэнтыф
ікацыйная картка *
Пасведчанне паліцэйск
ага,
мытніка, супрацоўніка
Міністэрства Унутраных
Спраў, марака, пілота

Ліцэнзія на нашэнне зб
роі
Выпіска страхавання ж
ылля
Лісты ад працадаўцы
(з адрасам работніка і п
рацадаўцы)

* Гэтыя дакументы могуць выкарыстоўвацца як формы
пасведчання або асобы, або адраса. Некаторыя
пасведчанні кіроўцы i Нацыянальныя
ідэнтыфікацыйные карткi не ўтрымліваюць адраса
ўладальніка і таму не могуць быць бібліятэкай. Для
дакументаў на замежных мовах можа спатрэбіцца
пераклад.
Час працы Аддзела рэгiстрацыi карыстальнiкаў:
Больш падрабязна аб рабоце Аддзела рэгiстрацыi
карыстальнiкаў i правілах карыстання Брытанскай
бiблiятэкай можна прачытаць на сайце www.bl.uk
Панядзел Аўтор Серад Чацве Пятніц Субот Нядзеля, с
ак
а
р
а
а
вяточныя
ак
i
непрацоўн
ыя дні
(Public
Holidays)
09.30 09.30 - 09.30 09.30 09.30 - 09.30 Зачынены
18.00
20.00 16.30 18.00 18.00
16.30
Час працы чытальных залаў:
Чытальныя залы зачыненыя па нядзелях, у святочныя
i непрацоўныя дні (Public Holidays)

Нядзел
я, свято
чныя
Паня
i
Аўтор Серад Чацве Пятні
Субо непрац
Чытальн дзел
ак
а
р
ца
та оўныя д
ыя залы ак
ні
(Public
Holiday
s)
Зала бізн
есу
і інтэлект
уальнай
уласнасц
і
Гуманіта
рныя чыт
альныя з
алы (1, 2)
10.00 09.30 09.30
09.30 09.30 Зачыне
09.30 Зала рэд
ны
кай кнігі
20.00
20.00 20.00 20.00
17.00 17.00
і нотных
выдання
ў
Навуков
ы зал
Залы
сацыяль
ных
навук

Зала Азіі
і Афрыкі
09.30 09.30 Зачыне
Зала кар 10.00 09.30 09.30
09.30 таграфіі ны
17.00
17.00 17.00
Зала рук 17.00 17.00 17.00
апісаў

Час працы выстаў і кнігарні:
Панядзел Аўтор Серад Чацве Пятніц Субот Нядзеля, с
ак
ак
а
р
а
а
вяточныя
i
непрацоўн
ыя дні
(Public
Holidays)
09.30- 09.30 - 09.30 09.30 09.30 09.30
11.00
18.00
20.00 -18.00 -18.00
-17.00
18.00
17.00
Мясцовы час*
Як нас знайсці:
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB
United Kingdom
Чыгунка
Бліжэйшыя чыгуначныя станцыі
International, King’s Cross, Euston.

-

St

Pancras

Метро
Бліжэйшыя станцыі метро - King’s Cross, Euston,
Euston Square.
Aўтобус
Mаршруты аўтобусаў 10, 30, 73, 91, 390, 476
спыняюцца побач з Брытанскай бібліятэкай.
Самаход, матацыкл, ровар
Бліжэйшыя паркінгі знаходзяцца на Marchmont Street i
Judd Street, платная паркоўка на вуліцы дазволена на
Ossulton Street. Месца паркоўкі ровараў знаходзіцца на
тэрыторыі бібліятэкi (Piazza).
Адрас вэбсайта: www.bl.uk
Тэлефон для даведак: +44 (0)870 444 1500
Куратар украiнскай, беларускай i эcперанто моў Ольга Керзюк (Olga Kerziouk)
e-mail: olga.kerziouk@bl.uk
Рускi, беларускi, украiнскi каталагiзатар - Рыма Лоф
(Rimma Lough)
e-mail: rimma.lough@bl.uk
e-mail: slavonic@bl.uk
Больш падрябязней аб Беларускай калекцыi ў
Брытанскай бiблiятэцы:
http://www.bl.uk/reshelp/findhelplang/belarusian/belarusia
n.html

