
ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 
ДУ «ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБІЛІЯТЭКА ИМЯ У. І. ЛЕНІНА»   

ДА ГОДА КНІГІ 
 

I КВАРТАЛ   
• Удзел у правядзенні рэспубліканскага даследавання “Інфармацыйныя паводзіны 

карыстальнікаў”. 
Аддзел бібліятэказнаўства 

 
• Дзень спецыяліста “Мир глазами искусства: издания по изобразительному и 

прикладному искусству” для настаўнікаў школ з мастацкім ухілам, выкладчыкаў 
музычнага каледжа і каледжа мастацтваў. 

 
Аддзел літаратуры па мастацтве               

• Гадзіна інфармацыі “Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей” 
для выкладчыкаў і студэнтаў ВДУ імя П. М. Машэрава і музычнага каледжа імя І. 
І. Салярцінскага. 

Аддзел літаратуры па мастацтве  
 

• Прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка “Духовно-нравственное воспитание 
личности: в помощь педагогу” для слухачоў Віцебскага дзяржаўнага інстытута 
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі. 

Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
 
Студзень 
• Вернісаж-выстава мастака Віктара Шылко. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Прэзентацыя бібліяграфічнага дапаможніка “Вся жизнь без антракта”: да 65-
годдзя народнай артысткі Рэспублікі Беларусь Святланы Акружной. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Дабрачынная акцыя “Книги для детской больницы: Добрая книга – вместо 
горькой пилюли” па збору мастацкай літаратуры для УАЗ “ Віцебская абласная 
дзіцячая клінічная бальніца”. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 
Люты 
• Удзел у рабоце круглага стала “Кніга і чытанне ва ўмовах фарміравання 

электроннага асяроддзя”: у рамках правядзення XIX Мінскай міжнароднай 
кніжнай выставы, г. Мінск. 

Аддзел камплектавання і апрацоўкі 
Аддзел бібліятэказнаўства 

 
• Літаратурная вечарына “Во имя большой любви” : да Дня Святога Валянціна. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Выстава “Мілагучнае, звонкае, роднае слова!”: да Міжнароднага дня роднай 
мовы. 

Аддзел абанемента 
 
 



• Літаратурная гульня “Роднага слова ўсмешка” : да Міжнароднага дня роднай 
мовы. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Віртуальная выстава “Літаратура, якая гаворыць: аўдыякнігі беларускіх 
аўтараў”. 

Аддзел “Электронная чытальная зала” 
 

• Агляд самавучыцеляў на кампакт-дысках і DVD “Изучаем иностранные языки”. 
Сектар замежнай літаратуры 

 
• Урок мужнасці “Служым Айчыне”. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Бібліяграфічны агляд “Роль краеведения в возрождении национальной 
культуры”. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
 

• Выстава-прагляд “Новые поступления литературы в отдел абонемента”.         
                     Аддзел абанемента 

 
Сакавік 
• Вернісаж-выстава мастака Міхаіла Ляўковіча. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Прэзентацыя выдання “Нобелевские лекции – 100 лет” (у 60-ці тамах). 
Агульная чытальная зала 

 
• Выстава “Поэтический калейдоскоп”: да Сусветнага дня паэзіі. 

Нямецкая чытальная зала 
 

• Прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка “Иностранный язык в современном 
мире: традиции и инновации в преподавании и переводе”. 

Сектар замежнай літаратуры 
 

• “Неўміручая песня паэзіі” : сустрэча з паэтамі Віцебшчыны. 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Віцебскае  абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

• “Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі” (19.03–25.03): 
• 19.03. “Книги для детской больницы: Добрая книга – вместо горькой 

пилюли” - Заключны этап акцыі па збору дзіцячай мастацкай літаратуры для 
Віцебскай дзіцячай абласной клінічнай бальніцы. 
• 19.03. “Знакомьтесь: библиотека”- Экскурсія па бібліятэцы 
• 20.03. “Наша сяброўка “Вясёлка” (да 55-гадовага юбілея часопіса) – 

Літаратурнае гульнёва-забаўляльнае падарожжа па старонках часопіса. 
• 21.03. “Как у наших у ворот чудо-дерево растет” (К 130-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского) - Літаратурнае знаёмства каля кніжнай выставы. 
• 22.03. “Я прочитал – тебе советую” - Акцыя па прыцягненні дзяцей да 

чытання. 
• 23.03. “Ура! Новинки” – Выстава-агляд новых паступленняў. 



• 23.03. “Мой любимый книжный герой” – Выстава дзіцячых малюнкаў. 
• 25.03. “Сэрцам роднага слова краніся” (да 130-годдзя з дня нараджэння  Я. 

Коласа і Я. Купалы) – Акцыя па далучэнні дзяцей і падлеткаў да чытання 
твораў  класікаў беларускай літаратуры Я. Коласа і Я. Купалы 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 
II КВАРТАЛ 
• Пасяджэнне мастацка-эстэтычнага салона “ОЛИ-art”. Сустрэча з дырэктарам 

музея Марка Шагала Людмілай Уладзіміраўнай Хмяльніцкай.          
Аддзел літаратуры па мастацтве 

 
• “Педагогическая мастерская”: агляд навукова-метадычных выданняў па 

педагогіцы. 
Аддзел перыядычнай літаратуры 

 
• Віртуальная выстава “Великое наследие : серия электронных книг”. 

Аддзел “Электронная чытальная зала” 
 

Красавік 
• Конкурс мультымедыйных прэзентацый на замежных мовах “Знаменитые 

белорусы за рубежом” сярод старэйшых школьнікаў гімназіі № 9, СШ № 34, СШ 
№ 35, СШ № 45. 

Сектар замежнай літаратуры 
 

• “З любоўю да роднай зямлі”: творчая сустрэча з пісьменнікам Генадзем 
Катляровым. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 
• Літаратурная вечарына “Разговор по душам” (па творчасці Э. Асадава). 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Выстава “Источник мысли чистый, вдохновенный”: да Сусветнага дня кнігі і 
аўтарскага права. 

Аддзел перыядычнай літаратуры 
 

• Акцыя “Чытаем па-беларуску” па далучэнні дзяцей і падлеткаў да чытання 
твораў беларускіх пісьменікаў: Да Году кнігі і Міжнароднага дня чытання. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Урок дабрыні “Пусть добрым будет солнце” : да 110-годдзя з дня нараджэння 
В. Асеевай. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 
Май 
• Вернісаж-выстава мастака Дзмітрыя Гаралевіча. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Конкурс малюнкаў на асфальце “Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
мир!”. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 



• Выстава-агляд “Жыву, як з аблачынай на плячы” : да 65-годдзя з дня 
нараджэння Р. Баравіковай. 

Аддзел абанемента 
 

• Урок мужнасці “Детство, опаленное войной” : да Дня Перамогі. 
Аддзел дзіцячай літаратуры 

 
• Краязнаўчае падарожжа “Шёл трамвай по улице” : сумесны праект да Дня сям’і 

з трамвайна-тралейбусным упраўленнем. 
Аддзел дзіцячай літаратуры 

 
• Выстава-прэзентацыя “Сокровища славянской культуры”. 

Аддзел перыядычнай литаратуры 
 

• Акцыя “Читаем вместе, читаем вслух”: акцыя для дзяцей з абмежаванымі 
магчымасцямі. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

Чэрвень 
• “Літаратурная краіна Барыса Бележэнкі” : творчая сустрэча з пісьменнікам, 

прымеркаваная да 75-гадовага юбілея. 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

• “Знаўцу Пушкіна і Шагала прысвячаецца…” – мерапрыемства, прымеркаванае 
да 80-гадовага юбілея паэта, перакладчыка Давіда Сімановіча.                                              

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
 

• Акцыя “Хотите читайте сами, но интереснее с нами” : акцыя па далучэнні 
дзяцей да чытання падчас летняга адпачынку. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
• Творчая сустрэча з пісьменнікам Д. Сімановічам “Шагал по городу поэт” : да 

80-годдзя з дня нараджэння. 
Аддзел дзіцячай літаратуры 

 
III КВАРТАЛ 
• Дзень спецыяліста “Навстречу музыке: музыкальная литература и музыкальное 

образование” для настаўнікаў дзіцячых музычных школ, выкладчыкаў 
музычнага каледжа і каледжа мастацтваў. 

Аддзел літаратуры па мастацтве   
 
• Гадзіна інфармацыі “Современные художники Витебщины” для выкладчыкаў і 

студэнтаў ВДУ імя П. М. Машэрава і музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага. 
Аддзел літаратуры па мастацтве  

 
• Прэзентацыя навукова-метадычных часопісаў выдавецкага дома “Первое 

сентября” для настаўнікаў Чыгуначнага РАА г. Віцебска. 
Аддзел перыядычнай літаратуры 

 
 
 



• Бібліяграфічны агляд “Бібліяграфічныя, энцыклапедычныя, даведачныя 
выданні аддзела – крыніцы пошуку інфармацыі па мастацтве”. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

 
Ліпень 
• Вернісаж-выстава мастака Уладзіміра Вальнова.  

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Бібліяграфічны агляд “Вобразы мілыя роднага краю” : да 130-годдзя з дня 
нараджэння Я. Купалы. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• Выстава “Свята славянскай культуры: Славянскі базар у Віцебску”. 
Аддзел абанемента 

 
Жнівень 
• Віртуальная выстава “ Не дай мне, Божа, стаць ілжывым…” : народнаму паэту 

Беларусі Пімену Панчанку – 90. 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

 
• “Улюбёны ў гісторыю паэт” : творчая імпрэза, прысвечаная 50-гадоваму 

юбілею віцебскага паэта Мікалая Намеснікава.                                                                        
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

• Выстава для аматараў гістарычнага рамана “Тайны беларускай гісторыі”. 
Аддзел абанемента 

 
• Выстава-прысвячэнне “Слова для яго – форма жыцця душы” – да 95-годдзя з 

дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі, перакладчыка, публіцыста 
Янкі Брыля. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
 

• Выстава-партрэт “Волат беларускага Адраджэння XX стагоддзя” – да 80-годдзя 
з дня нараджэння літаратуразнаўцы, крытыка, празаіка, публіцыста, 
грамадскага дзеяча Адама Мальдзіса. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
 

Верасень   
• Абласны конкурс прафесійнага майстэрства сярод маладых бібліятэкараў 

“Надзеі будучыні”, прысвечаны Году кнігі. 
Упраўленне культуры аблвыканкама 

Аддзел бібліятэказнаўства 
 

• Дабрачынная акцыя “Хоспис: чужая боль, как своя” : акцыя па збору кніг для 
віцебскага хоспіса. 

Аддзел абанемента. Верасень – лістапад  
 

• Вернісаж-выстава мастака Фелікса Кузняцова. 
Аддзел літаратуры па мастацтве 

 



• Дзень адкрытых дзвярэй у бібліятэцы “Яе вялікасць Кніга”: прысвечаны Году 
кнігі і Дню бібліятэк. 

Аддзел бібліятэказнаўства 
 

• Віртуальная выстава “Нястомны працаўнік паэзіі” : народнаму паэту Беларусі 
Максіму Танку – 100 год з дня нараджэння. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
 

• Дзень інфармацыі “Электронныя дакументы электроннай чытальнай залы” для 
навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага політэхнічнага тэхнікума. 

Аддзел “Электронная чытальная зала” 
 

• “Книги-юбиляры 2012. Год книги в Беларуси”: выстава-прагляд.  
Агульная чытальная зала 

 
• Выстава “Праз цемру невуцтва…” : да Дня беларускага пісьменства. 

Аддзел абанемента 
 

• Гадзіна інфармацыйнай культуры для студэнтаў-першакурснікаў ВДУ імя 
П. Машэрава. 

Сектар замежнай літаратуры 
 

• “Нястомны працаўнік паэзіі”: вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня 
нараджэння М. Танка. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 
• Выстава-вернісаж “Мастацтва кнігі”. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Дзень прававой інфармацыі “Новинки в мире права” для студэнтаў 1 курса 
юрыдычнага факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава. 

ПЦПІ 
 

• Комплекс мерапрыемстваў “Вам знаком книжкин дом?” : да Году кнігі і Дня 
бібліятэк. 

Аддзел дзіцячай літаратуры 
 

• “Дзень добры, Чараўніца Кніга”: выстава-панарама, прысвечаная Году кнігі і 
Дню бібліятэк Беларусі. 

Аддзел абанемента   
 

IV КВАРТАЛ     
• Пасяджэнне мастацка-эстэтычнага салона “ОЛИ-art”. Сустрэча з выкладчыкам 

музыкальнага каледжа імя І. І. Салярцінскага Уладзімірам Пятровічам 
Правілавым.                                                                                           

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• Гадзіна інфармацыі “Мелодии для пения” для выкладчыкаў і студэнтаў ВДУ імя 
П. М. Машэрава і музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага. 

Аддзел літаратуры па мастацтве  



 
• Віртуальная выстава “Беларусь пад сонцам стагоддзяў: беларускія электронныя 

кнігі”. 
Аддзел “Электронная чытальная зала” 

Кастрычнік     
• Акцыя “Согрей теплом своей души” : акцыя па збору кніг для Віцебскага дома-

інтэрната для састарэлых і інвалідаў. 
Аддзел дзіцячай літаратуры 

 
• Прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка “Героям войны 1812-го...”: да 200-

годдзя Вялікай Айчыннай вайны 1812 года. 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

 
• Дзень інфармацыі “Промышленное и гражданское строительство” для 

навучэнцаў Віцебскага тэхналагічнага каледжа. 
Аддзел эканамічнай, тэхнічнай і с/г літаратуры 

 
• Дзень інфармацыі для студэнтаў аддзялення рамана-германскай філалогіі ВДУ 

імя П.М. Машэрава. 
Сектар замежнай літаратуры 

 
• Гадзіна прававой інфармацыі “Правовой лабиринт” для студэнтаў 1 курса 

юрыдычнага факультэта . 
ПЦПІ 

 
• Літаратурнае знаёмства з творчасцю казачніка Г. Шакулава “Сказочник зеленого 

царства”. 
Аддзел дзіцячай літаратуры 

 
• Выданне і прэзентацыя бібліяграфічнага  паказальніка літаратуры “Вечный 

родник”, прысвечанага Году кнігі ў Рэспубліцы Беларусь. 
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 

 
Лістапад 
• Вернісаж-выстава мастака Алега Крошкіна. 

Аддзел літаратуры па мастацтве 
 

• “Бенефіс чытача”, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння Аркадзя 
Уладзіміравіча Русецкага. 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 
• Тэматычная выстава “Віцебшчына літаратурная”. 

Аддзел абанемента 
 

• Бібліяграфічны агляд “ Сучасная беларуская літаратура: агляд літаратурна-
мастацкіх часопісаў”. 

Аддзел перыядычнай літаратуры 
 
 
 
 



 
Снежань 
• “Знакавыя постаці Беларусі” – свята-прысвячэнне класікам беларускай 

літаратуры Я. Купалу і Я. Коласу. 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

• Тэматычная выстава “Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі 2012 г. па літаратуры”. 
Аддзел абанемента 

 
 

                         
  
 

 
 

 
 
 
 


