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У 2014 годзе аддзеламі абслугоўвання бібліятэкі абслужана 48 236 непасрэдных і 32 аддаленых 

карыстальнікі. З агульнай колькасці непасрэдных чытачоў дзеці ва ўзросце да 15 гадоў склалі 4 188. За 

справаздачны год выдана 942 634 экзэмпляраў бібліятэчных дакументаў. Сярэдняя выдача дакументаў у 

дзень – 3 217 экзэмпляраў. Непасрэдныя наведванні па бібліятэцы склалі 233 198. Разам з тым, колькасць 

віртуальных наведванняў на афіцыйны сайт бібліятэкі, на якім размешчаны значныя ўласныя бібліятэчныя 

рэсурсы (электронны каталог, базы даных, электронныя версіі друкаваных выданняў), склала 700 485 

наведванняў. Чытальнасць – 19,5 (19,9 у 2013 г.), наведвальнасць – 4,8 (4,7 у 2013 г.), абарачальнасць фонду – 

1,3 (1,4 у 2013 г.).  

На камплектаванне бібліятэчнага фонду зрасходавана 1 783,1 млн. рублѐў бюджэтных сродкаў. У тым 

ліку: на кнігі – 1034,8 млн. руб. (у 2013 годзе – 933,2 млн. руб.) і перыядычныя выданні – 748,3 млн. руб. (у 

2013 годзе – 486,6 млн. руб.). Усяго ў фонд бібліятэкі было набыта 16 514 экз. дакументаў. У тым ліку за 

бюджэтныя сродкі – 15 542 экз. дакументаў, за пазабюджэтныя – 117 экз. кніг. Пазабюджэтныя выдаткі на 

набыццѐ літаратуры склалі 10,7 млн. рублѐў. Паказчык ад агульнага бюджэту на камплектаванне склаў 16,6 

% (у 2013 годзе –  15,0 %). У фонд паступіла  9097 экз. кніг, што на 855 экз. больш, чым у 2013 годзе.  

Сацыяльна значных выданняў набыта 146 экз. на суму 13,7 млн. рублѐў, агучаных дакументаў – 90 

экз. на суму 8,7 млн. рублѐў, электронных выданняў – 51 экз. на суму 4,1 млн. рублѐў. Кніг беларускіх 

выдавецтваў, у тым ліку на беларускай мове, набыта 3 872 экз. (23,4 % ад агульнай колькасці дакументаў). 

На канец справаздачнага года фонд бібліятэкі склаў 704 558 экзэмпляраў. У параўнанні з 2013 годам 

ѐн зменшыўся на 12 122 экз. Працэнт абнаўлення фонду за 2014 год с 2,3 %. 

Па стане на 01.01.2015 парк ПК бібліятэкі складае 116 адзінак. Функцыяніруюць 25 прынтараў (7 

матрычных, 18 лазерных), 6 шматфункцыянальных прылад, 6 сканераў, 53 прыборы бесперапыннага 

сілкавання. У лакальную сетку аб‟яднаны 109 камп‟ютараў. У 2014 годзе набыты 2 камп‟ютары, ламінатар, 

сканер і 3 шматфункцыянальныя прылады. 

 На працягу года аддзелам аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў ажыццяўлялася суправаджэнне 

комплексу праграм бібліятэчнай сістэмы ALIS-WEB, праведзена значная работа па ўдасканаленні веб-сайта 

бібліятэкі: распрацаваны тэматычныя банеры: «2014 – Год гостеприимства», «Стваральнік ваеннай эпапеі» 

(да 90-годдзя з дня нараджэння В. Быкава), «Чтение без границ» (бібліятэчнае абслугоўванне невідушчых і 

чытачоў з аслабленым зрокам), «Звучит оркестра песнь златая» (творчая дзейнасць кіраўніка і дырыжора 

аркестра народных інструментаў І.Я. Ласкутова); выканана графічнае афармленне электронных выстаў (19); 

распрацавана і аператыўна напаўнялася інтэрнэт-старонка аддзела дзіцячай літаратуры. 

Мэтанакіравана праводзілася работа па далучэнні карыстальнікаў да вывучэння нацыянальнай 

гісторыі, культуры, літаратуры. Гэтаму спрыялі комплексныя кніжна-ілюстрацыйныя выставы, тэматычныя 

падборкі: «Беларусь непаўторная», «Добры дзень, беларуская кніга», «Таямніцы беларускай гісторыі», 

«Гiсторыя Беларусi: імѐны і падзеі», «Голасам душы і сэрца» (Віцебшчына літаратурная), «Сусветная 

літаратура ў перакладзе на беларускую мову» (21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы), «Свята 

славянскай культуры» (фестываль Славянскі базар у Віцебску). Адзначылі выставамі юбілейныя даты 
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Быкава, Івана Чыгрынава. 

7 чэрвеня ў бібліятэцы адбылася творчая сустрэча з беларускай паэтэсай, пісьменніцай, журналісткай, 

літаратурным крытыкам Л.І. Рублеўскай. Людміла Іванаўна расказала пра сваю сумесную працу з 

гісторыкам, літаратуразнаўцам В. Скалабанам, вынікам якой стала выданне кнігі «Время и бремя архивов и 

имен». Прысутныя на сустрэчы маглі азнаѐміцца з творамі Людмілы Рублеўскай на выставе «Мы вернемся 

на Беларусь…». 

7 кастрычніка ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя зборніка навуковых паведамленняў «Исторический 

календарь мини-проектов “Падбярэзскі куфар”». Матэрыялы зборніка ўключаюць даследаванні гісторыка-

культурнай і эканамічнай спадчыны вѐскі Падбярэззе Віцебскага раѐна, закранаюць пытанні развіцця 

аграэкатурызму ў рэгіѐне. У навукова-даследчай рабоце ўдзельнічалі гісторыкі, архівісты, краязнаўцы, 

мастакі, інтэлігенцыя вѐскі. Па матэрыялах, сабраных у выніку рэалізацыі праекта, адбылася навуковая 

канферэнцыя. 

Справаздачны год быў адзначаны для бібліятэкі актывізацыяй сумеснай дзейнасці з ГА «Саюз 

пісьменнікаў Беларусі». Так, у верасні ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі «Встреча» паэтэсы, лаўрэата 

Усерасійскай літаратурнай прэміі, старшыні Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі» Т.І. Красновай-Гусачэнкі, на якой прагучалі вершы, як новыя, так і ўжо добра вядомыя. 

Чытачы змаглі сустрэцца з дзіцячым пісьменнікам, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі С.А. 

Трафімавым, які прыехаў з г. Оршы на мерапрыемства з выхаванцамі Вялікалятчанскага дзіцячага дома, а 

пасля яго заканчэння наведаў хлопчыкаў і дзяўчынак, якія знаходзяцца на лячэнні ў Віцебскай абласной 

дзіцячай клінічнай бальніцы.  

5 чэрвеня ў бібліятэцы адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны А.С. Пушкіну і прымеркаваны да 215-

годдзя з дня нараджэння паэта. Цэнтральнай падзеяй мерапрыемства стала прэзентацыя факсімільнага 

выдання з фонду абласной бібліятэкі «А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830». У арганізацыі і 

правядзенні вечарыны прынялі ўдзел старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т. Краснова-Гусачэнка, паэты А. Крыклівец і У. Крайнеў. Юбілейнае мерапрыемства завяршылася 

ля помніка А.С. Пушкіну, дзе для аматараў мастацкага слова было арганізавана свята паэзіі. 

Шэраг сацыякультурных мерапрыемстваў у мінулым годзе быў прысвечаны віцебскім літаратарам. 

Так, 12 чэрвеня прайшоў вечар памяці паэта Давіда Сімановіча і прэзентацыя яго апошняга зборніка «Дней 

разорванные звенья», які аўтар не паспеў прадставіць чытачам пры жыцці. Выданне прэзентаваў пісьменнік, 

журналіст С.В. Рублеўскі. Увазе прысутных была прапанавана персанальная кніжная выстава, на якой была 

прадстаўлена творчая спадчына паэта, альбом з яго фотаздымкамі, бібліяграфічныя паказальнікі, 

выдадзеныя да юбілейных дат жыцця і творчасці.  

У лістападзе прайшла прэзентацыя кнігі «Юшка Вялеса» журналісткі, краязнаўцы, пісьменніцы 

С.У. Гук (Дзядзінкінай). Гэта другі твор аўтара ў серыі «Скарбы роднай прыроды» і прысвечаны легендам і 

гісторыі Браслаўшчыны, яе прыроднай спадчыне. 

16 снежня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі адбыўся вечар-успамін «Святло душы 

аддаўшы людзям», прымеркаваны да 75-годдзя з дня нараджэння паэта, перакладчыка, педагога Анатоля 

Мікалаевіча Канапелькі. 

Гісторыка-патрыятычнае выхаванне з‟яўлялася адным з важнейшых напрамкаў работы бібліятэкі ў 

мінулым годзе. Яго галоўнымі мэтамі было развіццѐ грамадзянскасці і патрыятызму, як найважнейшых 

духоўна-маральных і сацыяльных каштоўнасцяў. 



15 лютага на сайце бібліятэкі быў актываваны электронны рэсурс «Афганистан. Без права на 

забвение», створаны да 25-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістана і прысвечаны воінам-

інтэрнацыяналістам Віцебшчыны. Рэсурс уяўляе сабой камбінаваную базу даных і з‟яўляецца вынікам 

рэалізацыі сумеснага праекта ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», Віцебскай абласной 

арганізацыі ГА «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане», Віцебскага гарадскога музея воінаў-

інтэрнацыяналістаў. Пры падрыхтоўцы базы даных выкарыстаны паўнатэкставыя матэрыялы, 

фотадакументы з фондаў удзельнікаў праекта, а таксама асабістых архіваў воінаў-афганцаў. 

Персаніфікаваныя звесткі пра воінаў-афганцаў прадастаўлены раѐннымі ваеннымі камісарыятамі Віцебскай 

вобласці і Віцебскім аб‟яднаным гарадскім ваенным камісарыятам.  

У 2014 годзе адзначалася 70-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, таму у 

выставачнай дзейнасці бібліятэкі значная ўвага надзялялася юбілейным і памятным датам Вялікай 

Айчыннай вайны. Аддзел перыядычнай літаратуры распрацаваў і прадставіў увазе карыстальнікаў цыкл 

выстаў «Хроника. События. Люди», у які ўвайшлі экспазіцыі: «Великая Отечественная война в современной 

прозе и поэзии», «Праз горы страт да Перамогі», «Так начиналась война», «Историческая память народа: из 

прошлого в будущее». У аддзелах абслугоўвання быў прадстаўлены цэлы шэраг выстаў ваеннай тэматыкі: 

«О подвиге твоем, Ленинград!» (да дня зняцця блакады Ленінграда, 1944 г.), «Беларусь у гады Вялікай 

Айчыннай вайны», «Жить, помнить, беречь мир» (11 красавіка – Міжнародны дзень вызвалення вязняў 

фашысцкіх канцлагераў), «Беларусь гераічная мая», «Через века, через года – помните» (22 чэрвеня – Дзень 

памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны) і інш.  

15 красавіка ў аддзеле перыядычнай літаратуры адбылася творчая сустрэча з расійскім гісторыкам-

архівістам, пісьменнікам, аўтарам больш за трыццаць манаграфій А.А. Чароміным. На сустрэчу з ім 

прыйшлі гісторыкі, архіўныя і музейныя работнікі, бібліятэкары і студэнты. У рамках мерапрыемства 

прайшла прэзентацыя кніг А.А. Чароміна «Правда о Великой Отечественной войне. Из истории 349-й 

стрелковой дивизии (1941–1945 годы)» і «Правда о Великой Отечественной войне. Из истории 123-го 

Днепропетровского отдельного моторизированного понтонно-мостового Венского орденов Александра 

Невского и Красной Звезды батальона».  

7 мая была праведзена літаратурна-музычная вечарына «Я родом не из детства – из войны…», 

прымеркаваная да 90-годдзя з дня нараджэння Юліі Друнінай. Для прысутных на вечарыне чытачоў і 

бібліятэкараў былі прачытаны вершы, напісаныя паэткай у гады ваеннага ліхалецця і ў пасляваенныя гады, 

прагучалі песні ваеннай тэматыкі ў выкананні А. Махцеева. 

У рамках святкавання Дня Перамогі ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі А.У. Пуртава «Они 

сражались со смертью: медицина Россонского района 1941–1944».  

20 лістапада ў агульнай чытальнай зале бібліятэкі адбылася прэзентацыя яшчэ аднаго выдання, 

прысвечанага тэме Вялікай Айчыннай вайны – кнігі А.М. Падліпскага і У.А. Рызо «Лагерь смерти „5-й 

полк”».  

У лістападзе супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел у арганізацыі і правядзенні ўзнагароджання 

пераможцаў абласнога літаратурнага конкурсу «Нам жыць і помніць», ініцыіраванага Віцебскім 

аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», да якога падрыхтавалі электронную прэзентацыю пра 

работу бібліятэк Віцебшчыны па святкаванні 70-годдзя вызвалення вобласці ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. 

На працягу года ў бібліятэцы праводзіліся мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю 

літаратуры па мастацтве. Было арганізавана 43 тэматычныя выставы па жывапісе і скульптуры, музыцы і 



тэатры: «Мастера театральной сцены»; «Всем сердцем и помыслами со своим народом: к 100-летию со дня 

рождения М.Г. Фрадкина»; «Имя, которое служит Витебску: к 160-летию со дня рождения Ю.М. Пэна»; да 

Дня беларускага кіно «Документальное наследие»; «Страницы белорусской музыки: к 100-летию со дня 

рождения И.Г. Нисневича и С.Г. Нисневич» і інш. 

Бібліятэка працягвала працу па папулярызацыі творчасці віцебскіх мастакоў. Было арганізавана 7 

мастацкіх выстаў, сярод якіх юбілейная выстава «Пленэр» мастака Р.С. Фядзькова, персанальная выстава 

графікі «З кнігі сноў» члена Саюза дызайнераў Рэспублікі Беларусь А.В. Гурынай, персанальныя выставы 

жывапісу  «Лазні» В. В. Шамшура,  «Гарадскі раманс» Г.С. Васільевай, «Рэтраспектыва» В.І. Ральцэвіча. 

У рамках мастацкага праекта «Вяртанне ў Віцебск» (куратар праекта мастацтвазнаўца 

М.Л. Цыбульскі) прайшлі: персанальная выстава «Струны прасторы і часу» мастака Уладзіміра Іванавіча 

Пракапцова, генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, заслужанага 

дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, члена Беларускага саюза мастакоў і прэзентацыя кнігі Б. Крэпака 

«Владимир Прокопцов. Неудержимая квадрига жизни», а таксама мастацкая выстава Паўла 

Васільевіча Масленікава «Прастора сцэны» з прэзентацыяй кніг аб ім («Павел Масленікаў», «Павел 

Маслеников. Художник в зеркале времени»). На выставе былі прадстаўлены 10 работ мастака з фондаў 

Магілеўскага абласнога мастацкага музея. У рамках праекта адбылася цырымонія памятнага гашэння 

канверта з арыгінальнай маркай, выпушчанага Міністэрствам сувязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь да 

юбілею мастака. Наведвальнікі мерапрыемства атрымалі магчымасць пазнаѐміцца з мастацка-

дакументальным фільмам «Сѐмае неба Паўла Масленікава» тэлерадыѐкампаніі «Магілѐў», створаным 

Ганнай Лапо і рэжысѐрам-пастаноўшчыкам Андрэем Пачалавым у 2014 годзе. 

У рамках мастацка-эстэтычнага салона «ОЛИ-Аrt», які працуе пры аддзеле літаратуры па мастацтве, 

адбыўся творчы вечар Валерыя Данілавіча Анісенкі – заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне», мастацкага кіраўніка 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа. Пад час вечарыны быў паказаны ўрывак з 

праграмы вечара ў тэатральнай гасцѐўні «Прызнанне. Лісты і песні кахання» ў выкананні В. Анісенкі і 

студэнткі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў С. Сухадолавай (канцэртмайстр А. Парфѐнава). В. 

Анісенка адказаў на шматлікія пытанні прысутных і расказаў аб праекце «Чэхаў на пленэры», які ўключае ў 

сябе спектаклі «Чайка» і «Дзядзька Ваня». На вечарыне быў паказаны ўрывак са спектакля «Чайка», гучала 

музыка ў выкананні навучэнцаў музычнага каледжа імя І.І. Салярцінскага, вершы віцебскіх паэтаў.  

Вечар памяці «І ў песні горад над Дзвіной» быў прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння 

кампазітара М. Фрадкіна. З цікавымі фактамі з біяграфіі вядомага кампазітара, ураджэнца Віцебска 

М. Фрадкіна і гісторыяй стварэння шматлікіх песен пазнаѐміў прысутных вядучы вечара і аўтар кнігі 

«Маршал савецкай песні» А.М. Падліпскі. На вечары Прагучалі як гуказапісы твораў М. Фрадкіна, так і 

песні ў выкананні лаўрэатаў абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў і фестываляў В. Секунда і 

Т. Кулаковай, студэнтаў музычнага каледжа імя І.І. Салярцінскага. Сваімі ўспамінамі аб сустрэчах з Маркам 

Фрадкіным падзяліліся: Юлія Левіна, дачка акцѐра Барыса Левіна – сябра М. Фрадкіна, народная артыстка 

Беларусі Святлана Акружная, дырэктар культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кальцо Віцебска 

«Дзвіна» Віктар Кібісаў, журналіст віцебскага тэлебачання Валерый Зельвінскі. На вечары выступіў 

намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па 

адукацыі, культуры і навуцы, «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», Кавалер ордэна 

Францыска Скарыны Міхаіл Мікалаевіч Волкаў. 



Прапагандзе здаровага ладу жыцця і прафілактыцы розных распаўсюджаных залежнасцяў быў 

прысвечаны шэраг мерапрыемстваў. 

Міжнародны дзень здароўя (7 красавіка) у бібліятэцы быў адзначаны правядзеннем Дня здароўя «Мы 

выбіраем здаровы лад жыцця». У праграму мерапрыемства ўвайшлі выстава-прагляд літаратуры 

медыцынскай тэматыкі «К здоровью с книгой» і бібліяграфічны агляд «Слагаемые здоровья» для членаў 

клуба пажылых людзей «Сяброўства», які працуе пры савеце ветэранаў Першамайскага раѐна, і членаў 

клуба «Залаты ўзрост», што дзейнічае пры Першамайскай раѐннай арганізацыі Беларускага Таварыства 

Чырвонага Крыжа, а таксама для ўсіх жадаючых 

5 лютага ў філіяле № 3 ДУАЗ «ВГЦП» паліклінікі № 4 імя У.І. Леніна прайшло пасяджэнне 

медыцынскіх работнікаў, прысвечанае пытанням здаровага ладу жыцця насельніцтва. У рамках 

мерапрыемства супрацоўнікамі бібліятэкі была прадстаўлена выстава-прагляд «Мой здоровый образ жизни» 

і бібліяграфічны агляд літаратуры па тэме.  

1 снежня ў рамках чарговага пасяджэння народнага клуба кветкаводаў-аматараў «Флора» ў 

бібліятэцы адбылася сустрэча з прафесарам, доктарам фармацэўтычных навук, загадчыкам кафедры 

фармакагнозіі і батанікі УА «ВДМУ» Георгіем Мікалаевічам Бузуком «Травы – драгоценное покрывало 

Земли», прысвечаная пытанням фітатэрапіі.  

Працягвалася работа з людзьмі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі і сацыяльна неабароненымі 

слаямі насельніцтва ў рамках рэалізацыі праграмы «Свет души рассеет тьму». 

Супрацоўнікі бібліятэкі наведалі аддзяленне рэабілітацыі інвалідаў па зроку Віцебскага абласнога 

тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання ветэранаў і інвалідаў, дзе азнаѐміліся з працэсам і 

спецыфікай працы па рэабілітацыі і сацыяльнай адаптацыі інвалідаў па зроку, атрымалі рэкамендацыі 

спецыялістаў цэнтра па зносінах і карэктных паводзінах у дачыненні да людзей з інваліднасцю. 

Выкарыстоўваючы тыфлаабсталяванне, якое складаецца з камп‟ютара з усталяванай на ім праграмай 

«JAWS for Windows Screen Reading Software», апаратна-праграмнага комплексу «Читающая машина 

ElecGeste INFA-300», аддзел сканіраваў друкаваныя тэксты і запісваў на электронныя носьбіты файлы ў 

аўдыяфармаце, захоўваў тэксты ў гукавыя файлы ў фармаце МРЗ на здымных носьбітах. 

На працягу года ў бібліятэцы праводзіліся пасяджэнні творчага аб‟яднання людзей з аслабленым 

зрокам і невідушчых паэтаў-аматараў літаратурнага аб‟яднання «Натхненне» Віцебскай гарадской 

арганізацыі «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку». 23 красавіка адбылася творчая сустрэча з віцебскай 

паэтэсай, членам ГА «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» Галінай Уладзіміраўнай Пруднікавай. 12 

лістапада прайшла літаратурна-музычная вечарына «Поэзии и музыки связующая нить». З 2 па 18 снежня ў 

аддзеле перыядычнай літаратуры арганізавана выстава дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Струны души». 

Абслугоўванне чытачоў старэйшага ўзросту і інвалідаў бібліятэкары працягвалі ажыццяўляць у 

рамках распрацаванай праграмы «Міласэрнасць і кніга», якая разлічана на сацыяльную адаптацыю слаба 

абароненых слаѐў насельніцтва, у тым ліку дзяцей.  

Праграмай прадугледжаны працяг і наладжванне супрацоўніцтва з шэрагам гарадскіх устаноў і 

арганізацый: Віцебскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцай, УА «Віцебская дапаможная школа № 26», 

інтэграванай групай ДУА «Яслі-сад № 6», Варонаўскім домам-інтэрнатам для састарэлых і інвалідаў, 

Вялікалетчанскім дзіцячым домам і інш.  

Бібліятэкай было ініцыіравана праведзенне дабрачынных акцый па зборы кніг для дзяцей, якія 

знаходзяцца на лячэнні ў бальніцах або выхоўваюцца ў дзіцячых дамах, падрыхтаваны шэраг 

сацыякультурных мерапрыемстваў. Сярод іх – навагодняе прадстаўленне «Рождественский подарок», якое 



прайшло ў дзіцячым афтальмалагічным аддзяленні Віцебскай абласной клінічнай бальніцы, свята 

Масленіцы, якое адбылося для выхаванцаў Віцебскага дзіцячага дома.  

З мэтай прыцягнення пенсіянераў да актыўнага ўдзелу ў жыцці грамадства, далучэння пажылых 

людзей да сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у бібліятэцы працавала «Школа 

камп‟ютарных ведаў». На працягу года супрацоўнікі электроннай чытальнай залы праводзілі бясплатныя 

трэнінгі і практычныя заняткі па вызначаных напрамках. Усяго за справаздачны перыяд у праекце прынялі 

ўдзел 73 чалавекі. 

У мінулым годзе публічны цэнтр прававой інфармацыі забяспечваў свабодны доступ усіх катэгорый 

грамадзян да прававой інфармацыі, гарантаваў паўнату і аператыўнасць прадастаўлення актуальнай 

прававой інфармацыі і карыстаўся дастаткова высокім попытам у наведвальнікаў.  

У аддзеле ПЦПІ было зарэгістравана 3511 карыстальнікаў розных катэгорый. Работнікамі аддзела 

задавальняліся самыя разнастайныя запыты па прававой тэматыцы. У фонд ПЦПІ паступіла 173 кніжныя 

выданні, аддзел атрымліваў 33 найменні юрыдычных перыядычных выданняў Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі. Пачалася работа над стварэннем інфармацыйных дасье па актуальных тэмах 

(публікацыі з перыядычных выданняў, каментарыі да нарматыўных дакументаў і інш.): «У інтарэсах 

спажыўца», «Прыватызацыя жылля», «Пенсійнае забеспячэнне». Таксама была распачата работа па 

стварэнні электроннага рэсурсу «Формы юрыдычных дакументаў» (з указаннем крыніц апублікавання), у які 

ўвайшлі іскавыя заявы, прэтэнзіі, дагаворы, даверанасці і інш.  

Для пошуку нацыянальных заканадаўчых дакументаў, а таксама заканадаўчых актаў Расійскай 

Федэрацыі шырока выкарыстоўвалася электронная інфармацыйна-пошукавая сістэма (ІПС) «Эталон». У 

зале праводзіліся кансультацыі наведвальнікаў, ажыццяўлялася даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне 

карыстальнікаў. За 2014 год было атрымана 4270 тэматычных запытаў, падрыхтавана 4670 даведак прававой 

тэматыкі, а колькасць карыстальнікаў ЭБД «Эталон» склала 3320 чалавек. 

Для больш зручнага, хуткага і мабільнага задавальнення разавых запытаў аддаленых карыстальнікаў 

працавала Віртуальная даведачная служба, размешчаная на галоўнай старонцы афіцыйнага сайта бібліятэкі. 

Супрацоўнікамі бібліятэкі выконваліся запыты для карыстальнікаў па розных тэмах: «Імѐны карэнных 

жыхароў Амерыкі: семантычны аспект», «Гістарычная думка эпохі Адраджэння», «Індывідуальнае 

абслугоўванне чытачоў у публічных бібліятэках» і інш.  

З мэтай прыцягнення ў бібліятэку новых чытачоў, папулярызацыі кнігі, чытання ў асяроддзі дзяцей і 

падлеткаў, а таксама раскрыцця кніжнага фонду аддзела дзіцячай літаратуры, на працягу года вялася работа 

па арганізацыі кніжных выстаў і культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў. Работа вялася па розных 

напрамках: патрыятычным выхаванні, папулярызацыі беларускай літаратуры і краязнаўства, экалагічнай 

асвеце, прапагандзе здаровага ладу жыцця. 

З 24 па 28 сакавіка ў аддзеле дзіцячай літаратуры прайшоў Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі пад 

агульнай назвай «Сладкая карусель». Цікавая, насычаная праграма была прапанавана юным чытачам: 

выстава дзіцячай творчасці «Краски рисуют сказки», літаратурнае падарожжа «Хорошо бродить по свету с 

карамелькой за щекою», гульнявое мерапрыемства «Шутки, песни, сладости нам прибавят радости», акцыя 

«На вкус и цвет товарищей нет», а таксама пазнавальныя гадзіны, конкурсы, гутаркі і віктарыны.  

Для прыцягнення дзяцей да чытання кніг на роднай мове быў праведзены Дзень роднай мовы, пад час 

якога была падрыхтавана выстава «Беларуская мова – родная мова», для вучняў з УА «Віцебская 

дапаможная школа № 26» былі праведзены громкія чытанні «Жывая кніга», а для вучняў, якія знаходзяцца у 



групах прадоўжаннага дня ДУА «Сярэдняя школа № 12» была праведзена інтэлектуальная гульня «Загадаю 

я па-руску, адкажу па-беларуску».  

У год 70-годдзя вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў святкаванне Дня 

Перамогі адбывалася ў аддзеле дзіцячай літаратуры на працягу тыдня. За гэты час юныя чытачы 

пазнаѐміліся з творчасцю беларускага пісьменніка В. Быкава, пабывалі на ўроках мужнасці, прынялі ўдзел у 

выставе дзіцячай творчасці «Дети рисуют войну», у акцыях «На войне любили стихи» і «Несколько слов о 

войне». Запамінальным мерапрыемствам для хлопчыкаў і дзяўчынак з 4 «Д» класа ДУА «Сярэдняя школа № 

40» стала паездка на плошчу Перамогі. Пад час мерапрыемства дзеці даведаліся аб тым, якімі былі гады 

Вялікай Айчыннай вайны на Віцебшчыне, усклалі кветкі да Вечнага агню і выпусцілі ў неба чырвоныя 

шары, на якіх напісалі словы падзякі і пажаданні ветэранам. 

На афіцыйным сайце бібліятэкі была выстаўлена дзіцячая старонка. На ѐй юныя чытачы могуць 

знайсці інфармацыю пра творчасць пісьменнікаў-юбіляраў, пазнаѐміцца з новымі паступленнямі і самымі 

папулярнымі кнігамі аддзела дзіцячай літаратуры, даведацца пра кнігі-юбіляры гэтага года, а кіраўнікі 

дзіцячага чытання змогуць знайсці сцэнарыі для правядзення мерапрыемстваў і метадычныя матэрыялы. 

У рамках міні-праекта «Гульнятэка ў бібліятэцы» супрацоўнікі Нямецкай чытальнай залы ў апошні 

чацвер кожнага месяца па папярэдняй дамоўленасці прыходзілі ў школы горада, дзе праводзілі заняткі са 

сваімі будучымі чытачамі ў форме моўных, навучалых і развіваючых гульняў на нямецкай мове.  

Пад час летніх канікул сектарам замежнай літаратуры быў рэалізаваны праект Open air-чытанняў – 

чытанняў на адкрытым паветры для ўдзельнікаў лінгвістычнага лагера СШ № 29 г. Віцебска для 

замацавання навыкаў успрымання англійскай мовы на слых. 

На працягу многіх год бібліятэка плѐнна супрацоўнічае з Інстытутам імя Гѐтэ ў Мінску. Па яго 

ініцыятыве і пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў Федэратыўнай Рэспублікі Германія дырэктар 

бібліятэкі Т.М. Адамян з прафесійным візітам наведала бібліятэкі г. Берліна і г. Лейпцыга, дзе на працягу 

тыдня знаѐмілася з інавацыйнымі канцэпцыямі развіцця сучасных бібліятэк. 

У студзені 2014 года ў рамках рэалізацыі праекта «LeWiS» дырэктарам ДУ «Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна» і дырэктарам СШ № 45 г. Віцебска быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве. 

Мэтай дагавора з‟яўляецца аказанне метадычнай дапамогі ў вывучэнні нямецкай мовы і арганізацыі 

мерапрыемстваў, якія будуць праводзіцца як на базе абласной бібліятэкі, так і школы. 

У верасні мінулага года ў мэтах умацавання двухбаковых адносін, якія спрыяюць стварэнню 

інтэграваных нацыянальных інфармацыйных рэсурсаў і іх рацыянальнаму выкарыстанню, паміж Віцебскай 

абласной бібліятэкай і Дзяржаўнай публічнай гістарычнай бібліятэкай Расіі (г. Масква) падпісана 

пагадненне аб супрацоўніцтве. 

Супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел у міжнародным праекце «Расул Гамзатов. Мой Дагестан», 

ініцыіраваным Хасаўюртаўскай цэнтральнай гарадской бібліятэкай. Праект ажыццяўляўся шляхам 

падрыхтоўкі відэаролікаў з запісамі чытання ўрыўкаў пераклада лірычнай аповесці Р. Гамзатава «Мой 

Дагестан» на рускую мову. Віцебскай абласной бібліятэкай было падрыхтавана 3 відэафайлы, якія ў 

далейшым былі размешчаны на інтэрнэт-сервісе www.youtube.com. 

 Асноўнымі напрамкамі работы аддзела бібліятэказнаўства былі: метадычны маніторынг стану 

бібліятэк сеткі Міністэрства культуры ў Віцебскай вобласці; вывучэнне, абагульненне і распаўсюджванне 

інавацый і перадавога бібліятэчнага вопыту; аналіз сучаснага стану сістэмы павышэння кваліфікацыі 

бібліятэчных работнікаў вобласці і яе ўдасканаленне; развіццѐ сувязяў з грамадскасцю, актывізацыя 

рэкламнай дзейнасці абласной бібліятэкі і інш. 

http://www.youtube.com/


Для вышэйстаячых арганізацый і ўстаноў на працягу справаздачнага года было падрыхтавана 75  

аналітычных даведак, матэрылаў і звестак: 

У красавіку 2014 года прайшоў семінар «Публічная бібліятэка: новыя магчымасці і прыярытэты 

развіцця» для дырэктараў гарадскіх і раѐнных сетак публічных бібліятэк Віцебскай вобласці, у ходзе якога 

былі падведзены вынікі работы бібліятэк сеткі Міністэрства культуры за 2013 год, агучаны прыярытэты і 

актуальныя праблемы бібліятэчнай практыкі, яе сувязь з бібліятэчнай адукацыяй. У рамках семінара 

адбыўся круглы стол «Інфармацыйныя рэсурсы бібліятэк: праблемы стварэння і даступнасці». 

Для загадчыкаў аддзелаў бібліятэчнага маркетынгу цэнтральных бібліятэк Віцебскай вобласці ў маі 

быў арганізаваны двухдзѐнны семінар «Маркетынгавая арыентацыя бібліятэчнай дзейнасці». Даклады 

выступоўцаў былі прысвечаны пытанням інтэграваных маркетынгавых камунікацый, сацыяльнай рэкламе і 

адаптацыі персаналу бібліятэкі да інавацый. У рамках семінара адбыўся круглы стол «Складаючыя поспеху: 

PR-тэхналогіі публічных бібліятэк» і сустрэча з прадстаўнікамі выдавецтва «Мастацкая літаратура». 

Он-лайн канферэнцыя па тэмах «Прыярытэтныя накірункі работы публічных бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў 2015 годзе», «Бібліятэчная статыстыка як фактар кіравання сучаснай бібліятэкай» ладзілася для 

дырэктараў і намеснікаў дырэктараў публічных бібліятэк Віцебскай вобласці. 

29 кастрычніка ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбыліся абласныя навуковыя чытанні маладых 

бібліятэкараў «Пошукавая і даследчая дзейнасць бібліятэк», у якіх прынялі ўдзел спецыялісты і кіраўнікі 

Віцебскай абласной бібліятэкі, публічных бібліятэк Віцебскай вобласці, бібліятэк вышэйшых навучальных 

устаноў г. Віцебска. У ходзе выступленняў і дыскусіі ўдзельнікі абмеркавалі актуальныя пытанні 

тэарэтычных і практычных аспектаў пошукава-даследчай дзейнасці бібліятэк. Да дня правядзення 

навуковых чытанняў быў падрыхтаваны і выдадзены зборнік дакладаў маладых бібліятэкараў, арганізавана 

выстава метадычных распрацовак і даследчых работ удзельнікаў. 

Усяго аддзеламі бібліятэкі было падрыхтавана і выдадзена 19 найменняў друкаваных выданняў, сярод 

якіх «Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіѐн», «Каляндар знамянальных і памятных дат на 2015 год», 

матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Книжное наследие А.П. Сапунова», 

каталог «Вячаслаў Шамшур. Класіка сучаснага пейзажа» і інш. 

Бібліятэка прымала ўдзел у інтэрактыўных формах камунікацыі, так, у чэрвені спецыялісты і кіраўнікі 

Віцебскай абласной бібліятэкі прынялі ўдзел у рэспубліканскай інтэрнэт-нарадзе па пытаннях аб‟яднання 

публічных і школьных бібліятэк у сельскай мясцовасці, ініцыіраванай Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі.  

22–23 кастрычніка дэлегацыя ад бібліятэкі прыняла ўдзел у рабоце II Міжнароднага кангрэса 

«Бібліятэка як феномен культуры», арганізаванага Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і 

Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, у рамках якога быў прадстаўлены даклад «База даных “Дарогамі 

вызвалення Віцебшчыны”: вопыт стварэння і выкарыстання». 

19 снежня на круглым стале «Камплектаванне фондаў бібліятэк Беларусі ў кантэксце сучасных 

патрабаванняў грамадства», арганізаваным Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, прагучала паведамленне 

«Камплектаванне Віцебскай абласной бібліятэкі: вынікі і перспектывы». 

На працягу года карыстальнікам бібліятэкі аказваліся дадатковыя паслугі на платнай аснове. Платныя 

паслугі былі зарыентаваны на камфортнасць карыстання інфармацыйнымі рэсурсамі бібліятэкі і 

задавальненне дадатковых запытаў карыстальнікаў. У справаздачным годзе бібліятэка выканала платных 

паслуг на суму 120 680 900 рублѐў. 

Найбольш запатрабаванымі сярод чытачоў з‟яўляліся такія віды платных паслуг, як набор і 

раздрукоўка тэкстаў прынтарамі (15 % ад заробленай сумы), лічбавая фотаздымка (14,5 %), выкарыстанне 

http://pdf.vlib.by/BIBVED/programma-seminara-22-04-2014.pdf
http://pdf.vlib.by/BIBVED/programma-seminara-22-04-2014.pdf
http://pdf.vlib.by/BIBVED/programma-seminara-28-05-2014.pdf
http://pdf.vlib.by/BS-2014/poshukavaya-dzejnasc-bibliyatek.pdf


камерцыйнага і сацыяльна-камерцыйнага фонду (14,4 %),. Самым прыбытковым відам платных паслуг 

заставалася ксеракапіраванне дакументаў (35,8 млн. рублѐў, што складае 29,6 % ад агульнай заробленай 

сумы). 

Заробленыя сродкі выкарыстоўваліся на закупку кніг для папаўнення камерцыйнага фонду, набыццѐ 

тэхнічных сродкаў, рамонт абсталявання і г.д. 

 

 


