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У 2015 годзе аддзеламі абслугоўвання бібліятэкі абслужана 45 126 непасрэдных карыстальнікаў пры 

плане 45 000 (100,3 % да плана) і 127 аддаленых карыстальнікаў. З агульнай колькасці непасрэдных чытачоў 

дзеці ва ўзросце да 15 гадоў склалі 3 898. 

Карыстальнікам за справаздачны год выдана 909 996 экз. бібліятэчных дакументаў (98,9 % да 

запланаванага). У тым ліку па відах: кніг і брашур – 414 589 экз. (45,6 % ад агульнай колькасці), часопісаў – 388 

367 экз. (42,7 %), газет – 92 133 экз. (10,1 %), выяўленчых дакументаў – 3 129 (0,3 %), іншых дакументаў (нотаў, 

картаў, ДАСТаў) – 5 209 экз. (0,6 %). Электронных і аўдыявізуальных дакументаў было выдана 6 569 адзінкі 

(0,7 %). З агульнай колькасці выданых дакументаў 184 867 экз. складае мастацкая літаратура (20,3 %), 54 320 

экз. – выданні на беларускай мове (6 %). Сярэдняя выдача дакументаў у дзень склала 3 074 экзэмпляра. 

Непасрэдныя наведванні па бібліятэцы склалі 229 898 (98,7 % да плана). Разам з тым, у справаздачным 

годзе колькасць віртуальных наведванняў на афіцыйны сайт бібліятэкі, на якім размешчаны значныя ўласныя 

бібліятэчныя рэсурсы (электронны каталог, базы даных, электронныя версіі друкаваных выданняў) склала 466 

821 наведванне. 

У 2015 годзе бібліятэка была адкрыта для наведвальнікаў 296 каляндарных дзѐн. Кожны дзень каталогі, 

абанемент і чытальныя залы ў сярэднім наведвалі 777 карыстальнікаў, што на 19 карыстальнікаў менш чым у 

2014 годзе. Найбольш часта чытачы наведвалі аддзел абанемента (59 093 наведвання за год, у сярэднім 200 

чытачоў у дзень), найбольшую колькасць дакументаў выдаў аддзел эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры (165 203 экз.). 

У мінулым годзе бібліятэкай абслугоўвалася больш за 50 чалавек з абмежаванымі фізічнымі 

магчымасцямі, з якіх 28 – інваліды па зроку. Нестацыянарнымі формамі абслугоўвання было ахоплена 14 

чалавек, якія карысталіся спецыялізаванымі выданнямі, надрукаванымі шрыфтам Брайля. У 2015 годзе 

дадзеных выданняў паступіла 60 экз. 

Праз сістэму МБА абслугоўвалася 258 абанентаў (151 індывідуальны і 107 калектыўных). З фонду 

бібліятэкі абанентам было выдана 385 экз. дакументаў (у тым ліку 109 электронных копій), атрымана з іншых 

бібліятэк – 259 экз. (кніг – 157, ксеракопій – 5, электронных копій – 97). 

Чытальнасць па бібліятэцы склала 20,2 (19,5 у 2014 г.); наведвальнасць – 5,1 (4,8 у 2014 г.); 

абарачальнасць фонду – 1,3 (1,3 у 2014 г.). 

У 2015 годзе ў бібліятэцы працавала 111 бібліятэчных спецыялістаў. З 72 супрацоўнікаў аддзелаў 

абслугоўвання 56 бібліятэчных работнікаў былі заняты непасрэдна абслугоўваннем чытачоў. Нагрузка на 

аднаго бібліятэкара склала ў сярэднім па чытачах – 892 чалавекі (пры норме 700), па дакументавыдачы – 18 665 

экз. (пры норме 10 000). 

На камплектаванне бібліятэчнага фонду зрасходавана 2 214,2 млн рублѐў бюджэтных сродкаў. У тым 

ліку: на кнігі – 1363,2 млн руб. (у 2014 годзе – 1034,8 млн руб.), на перыядычныя выданні – 802,2 млн руб. (у 

2014 годзе – 748,3 млн руб.). 

Усяго ў фонд бібліятэкі было набыта 16 952 экз. дакументаў. У тым ліку за бюджэтныя сродкі – 15 892 

экз. дакументаў, за пазабюджэтныя – 18 экз. кніг. Пазабюджэтныя выдаткі на набыццѐ літаратуры склалі 10,5 

млн рублѐў. 

Паказчык ад агульнага бюджэту на камплектаванне склаў 18,8 % (у 2014 годзе – 16,6 %). 

У 2015 годзе ў фонд паступіла 9116 экз. кніг, што на 19 экз. больш, чым у 2014 годзе. 

Падпіска на перыядычныя выданні ажыццяўлялася праз падпісныя каталогі аператараў РУП 

«Белпочта», ТАА «Агенство Владимира Гревцова», ТАА «Издательский дом Владимира Гревцова», УП 

«Регистр-Медиа». У 2015 годзе бібліятэка выпісвала 667 назваў перыядычных выданняў: 590 – часопісы, 77 – 

газеты. Усяго за год атрымана 7 225 адзінак уліку перыядычных выданняў (у тым ліку ў рэльефна-кропкавым 

фармаце), што складае 42,6 % ад новых паступленняў. 

У 2015 годзе набыта сацыяльна значных выданняў 181 экз. на суму 16,7 млн рублѐў, агучаных 

дакументаў – 111 экз. на суму 10,5 млн рублѐў, электронных выданняў – 17 экз. на суму 3,1 млн рублѐў. 

Кніг беларускіх выдавецтваў, у тым ліку на беларускай мове, набыта 827 экз. (9,1 % ад агульнай 

колькасці набытых кніг). 

На канец справаздачнага года фонд бібліятэкі склаў 705 809 экзэмпляраў. У параўнанні з 2014 годам ѐн 

павялічыўся на 1 251 экз.  

Асноўнымі крыніцамі камплектавання фонду бібліятэкі за апошнія 3 гады з’яўляліся: кнігагандлѐвыя 

фірмы, літаратура ў дар, выдавецтвы, кнігарні горада, узамен згубленых, па падпісцы, абменны фонд, іншыя. 

У справаздачным годзе спісана 15 701 адзінак захоўвання, у тым ліку: 10 953 экз. кніг, 3949 экз. 

часопісаў, 93 камплекты газет. Выключэнне дакументаў з фонду ажыццяўлялася па наступных прычынах: па 

зношанасці (10252 экз.), у сувязі з заканчэннем тэрміну захавання (4037 экз), па састарэласці па змесце (1084 

экз.), па празмернай дублетнасці (221 экз.), страчаныя (107 экз.).  



Працэнт абнаўлення фонду за 2015 год склаў 2,4 %. 

 

Сацыякультурнае абслугоўванне 

 

Мерапрыемствы да Года моладзі 

У мэтах развіцця творчага, навуковага і прафесійнага патэнцыялу моладзі, яе актыўнага прыцягнення 

да правядзення сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у краіне, выхавання пачуццяў патрыятызму і 

грамадзянскай адказнасці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь быў падпісаны Указ аб абвяшчэнні 2015 года Годам 

моладзі. У сувязі з гэтым, найбольш значныя сацыякультурныя мерапрыемствы бібліятэкі прысвячаліся тэме 

моладзі, моладзевай палітыкі, былі арыентаваны на дадзеную чытацкую аўдыторыю. 

Год моладзі пачаўся рэалізацыяй праекта «Дыялог культур», у рамках якога 3 лютага прайшоў Дзень 

індыйскай культуры. Мерапрыемства было арганізавана сумесна з факультэтам падрыхтоўкі замежных 

грамадзян УА «ВДМУ». Супрацоўнікі сектара замежнай літаратуры і студэнты Віцебскага дзяржаўнага 

медыцынскага ўніверсітэта пазнаѐмілі прысутных з культурай, мастацтвам і традыцыямі Індыі. 

26 сакавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве быў прадстаўлены аўтарскі рэжысѐрскі курс члена ГА 

«Беларускі саюз тэатральных дзеячаў», выкладчыка УА «Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў» 

Ігара Васільевіча Баярынцава «Тэатр-клас». Вечар быў пабудаваны ў форме адкрытага ўрока. Навучэнцы 

выступілі ў розных жанрах: паказалі фрагменты з практычнага паказу «Лаўка», цыркавыя эцюды, спявалі, 

чыталі вершы. Гледачы высока ацанілі творчы патэнцыял і добрую сцэнічную культуру будучых артыстаў. 

Падчас святкавання Дня бібліятэк Беларусі ў бібліятэцы адбылася цырымонія ўзнагароджання 

пераможцаў абласнога конкурсу «Читаем о войне», прайшлі літаратурныя дэбаты «Литература. Искусство. 

Молодежь», арганізаваныя сумесна з Віцебскім абласным камітэтам ГА «БРСМ» і Віцебскім аддзяленнем ГА 

«Саюз пісьменнікаў Беларусі». 

Сярод сацыякультурных мерапрыемстваў да Года культуры трэба вылучыць цыкл сустрэч алімпійскіх 

прызѐраў – ураджэнцаў Віцебшчыны з моладдзю і падлеткамі. Так, 4 сакавіка ў бібліятэцы прайшла сустрэча з 

прызѐрам ХХII Алімпійскіх гульняў, чэмпіѐнам свету па грэка-рымскай барацьбе, дырэктарам Віцебскай 

абласной школы вышэйшага спартрыўнага майстэрства Ігарам Каныгіным, арганізаваная сумесна з 

Прадстаўніцтвам Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь у Віцебскай вобласці і Віцебскім 

абласным навукова-метадычным цэнтрам фізічнага выхавання насельніцтва. Сустрэча з цяжкаатлеткай, 

бронзавым прызѐрам Алімпійскіх гульняў 2012 года, заслужаным майстрам спорту Марынай Шкерманковай 

адбылася 4 мая. Да мерапрыемства супрацоўнікамі агульнай чытальнай залы была падрыхтавана бібліятэчная 

выстава «Не женских видов спорта не бывает».  

 

Мерапрыемствы да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Патрыятычнае і 

інтэрнацыянальнае выхаванне 

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. У 2015 годзе адзначалася 70-годдзе Перамогі ў Другой 

сусветнай вайне, таму ў сацыякультурнай дзейнасці бібліятэкі значная ўвага надзялялася юбілейным і 

памятным датам Вялікай Перамогі.  

Напярэдадні Дня Перамогі ў бібліятэцы адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў 

гарадскога бібліятэчнага конкурсу буктрэйлераў «Книга о войне: новый формат», заснавальнікамі і 

арганізатарамі якога сталі Віцебская абласная бібліятэка і Віцебская абласная арганізацыя Беларускага 

прафсаюза работнікаў культуры. Конкурс праводзіўся сярод бібліятэкараў г. Віцебска ў рамках святочных 

мерапрыемстваў Віцебскай абласной бібліятэкі, прысвечаных 70-годдзю Перамогі. На конкурс было 

прадстаўлена 20 буктрэйлераў – 4 індывідуальных і 16 калектыўных работ. Пераможцам стаў відэаролік 

супрацоўнікаў аддзела перыядычнай літаратуры абласной бібліятэкі па творы Прыма Леві «Человек ли это?». 

Лепшыя буктрэйлеры размешчаны на афіцыйным сайце бібліятэкі.  

Пад час святочных мерапрыемства да Дня бібліятэк Беларусі адбылася прэзентацыя электронных 

рэсурсаў аддзела дзіцячай літаратуры «Юные герои войны» і «В названиях память живет», прысвечаных 70-

годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Дадзеныя рэсурсы прадстаўлены на старонцы аддзела дзіцячай 

літаратуры афіцыйнага сайта бібліятэкі.  

Выхаванне патрыятызму і грамадзянскасці непарыўна звязана з інтэрнацыянальным выхаваннем, таму 

сярод задач бібліятэкі можна вылучыць далучэнне чытачоў да здабыткаў культуры іншых народаў, выхаванне 

талерантных адносін да людзей розных нацыянальнасцяў, раскрыццѐ паняцця інтэрнацыянальнага абавязку.  

У рамках праекта «Дыялог культур» 13 мая ў бібліятэцы прайшоў Дзень яўрэйскай культуры «Беларусь 

– наш общий дом: в добрососедстве с еврейским народом», прымеркаваны да Сусветнага дня культурнай 

разнастайнасці ў імя дыялога і развіцця. Супрацоўнікі сектара замежнай літаратуры сумесна з Віцебскім 

яўрэйскім дабрачынным грамадскім аб'яднаннем «Хасдэй Давід», яўрэйскім вакальна-харэаграфічным 

ансамблем «Наша песня» і тэатрам «Менора» пазнаѐмілі прысутных з культурай, мастацтвам і традыцыямі 

яўрэйскага народа. На мерапрыемстве была прадстаўлена выстава фотаработ А. Шульмана «Мое местечко», 

кніжная выстава «Еврейский мир: история, традиции, культура» і экспазіцыя, якая адлюстроўвае побыт, святы і 

культуру яўрэйскага народа. 



21 лістапада ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя мастацка-дакументальнага цыкла з трох кніг 

падпалкоўніка ў адстаўцы, галоўнага спецыяліста галоўнага ўпраўлення ідэалогіі, культуры і па справах 

моладзі Віцебскага аблвыканкама, члена ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Валерыя Марчанкі «Афган: 

разведка ВДВ в действии». Аўтар перадаў у дар бібліятэцы некалькі экзэмпляраў кніг. 

 

Папулярызацыя беларускай культуры, мовы, літаратуры. Краязнаўства 

На працягу справаздачнага года мэтанакіравана праводзілася работа па далучэнні карыстальнікаў да 

вывучэння нацыянальнай гісторыі, культуры, літаратуры. Гэтаму спрыялі выставы-прагляды, кніжна-

ілюстрацыйныя выставы, тэматычныя падборкі: «Добры дзень, беларуская кніга», «Беларускі гістарычны 

раман»,  «Родная мова – крыніца празрыстая…» (да Міжнароднага дня роднай мовы), «Паэзія – душы 

адлюстраванне: вядомыя паэты Віцебшчыны», «Таямніцы беларускай гісторыі: аматарам гістарычнай 

літаратуры», «Современная издательско-полиграфическая индустрия Беларуси: книжные шедевры из фонда 

Витебской областной библиотеки» (да Дня бібліятэк Беларусі), «Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова…» 

(да Дня беларускага пісьменства) і інш. 

Для папулярызацыі творчасці літаратараў – членаў Віцебскага аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі» на працягу года ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі дзейнічала і пастаянна абнаўлялася 

кніжная выстава «Віцебшчына Літаратурная». 

Выязная выстава-прагляд «Навінкі беларускага друку» была прымеркавана да пасяджэння выніковай 

калегіі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама. Да 

абласнога свята працаўнікоў вѐскі «Дажынкі-2015» у г. Талачыне супрацоўнікамі Віцебскай абласной бібліятэкі 

была падрыхтавана выязная выстава-прагляд «Гонар і слава роднага краю». 

Буйнымі сацыякультурнымі мерапрыемствамі ў мінулым годзе былі адзначаны юбілейныя даты 

класікаў беларускай літаратуры. Так, 24 лютага адбылася літаратурная вечарына «Чараўнік роднага слова» да 

80-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.  

110-годдзе з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі было адзначана ў бібліятэцы 

літаратурнай вечарынай «Да роднай зямлі я навечна прырос...», якая адбылася 25 чэрвеня. Са словамі пашаны і 

ўдзячнасці народнаму паэту выступілі пісьменнікі-лаўрэаты абласной літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі: 

старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка, 

Ганаровы член Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Барыс Беляжэнка, паэт Мікалай 

Намеснікаў. Святочныя ўрачыстасці працягнуліся на мітынгу каля памятнага знака Петрусю Броўку ў Віцебску. 

Прагучалі вершы паэта ў выкананні пісьменнікаў, бібліятэкараў, юных чытачоў. 

7 красавіка адбылася сустрэча з прадстаўнікамі РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» супрацоўнікамі 

рэдакцыі часопіса «НЕМАН», прысвечаная 70-годдзю выдання. Гасцямі бібліятэкі сталі галоўны рэдактар 

часопіса Алесь Чарота, рэдактар аддзела прозы Алег Ждан, рэдактар аддзела паэзіі і літаратурнай крытыкі 

Наталля Казапалянская, рэдактар аддзела замежнай літаратуры Анатоль Казлоў. На мерапрыемства былі 

запрошаны віцебскія літаратары – лаўрэаты Літаратурнай прэміі імя П. Броўкі за 2014 год Барыс Беляжэнка, 

Мікалай Намеснікаў, Святлана Гук. Старонкі гісторыі часопіса «Неман» былі прадстаўлены ўвазе ўдзельнікаў 

мерапрыемства на выставе, арганізаванай супрацоўнікамі аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі. 

Шэраг сацыякультурных мерапрыемстваў у мінулым годзе быў прысвечаны віцебскім літаратарам. 

Так, 31 сакавіка ў бібліятэцы прайшла прэзентацыя рамана журналіста, пісьменніка Міхася Конана «Юргінія», 

прысвечанага тэме заходнебеларускай вѐскі.  

80-гадовы юбілей Уладзіміра Папковіча адзначыўся ў бібліятэцы 9 красавіка вечарынай «Душа ніколі 

не старэе!». Да святочнай даты Уладзімір Антонавіч выпусціў новую кнігу «Як ѐсць...».  

2015 год для паэта, кіраўніка секцыі паэзіі Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі» Мікалая Намеснікава быў вызначаны дзвюма знамянальнымі падзеямі – выхадам у свет новага 

зборніка вершаў «Время яблок» і прысуджэннем аўтару абласной «Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі» за 

2014 год. Сустрэча з Мікалаем Уладзіміравічам адбылася ў бібліятэцы 14 красавіка. Аўтар прачытаў вершы, 

якія ўвайшлі ў зборнік «Время яблок», расказваў пра вандроўкі па Віцебшчыне, што натхнілі яго на напісанне 

вершаў, якія будуць складаць наступны зборнік «Крэсы».  

5 мая ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі адбылася сустрэча з Ганаровым членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, аўтарам 13 кніг паэзіі, прозы і гумару, лаўрэатам абласной літаратурнай прэміі імя 

Петруся Броўкі Барысам Беляжэнка. Пісьменнік прадставіў прысутным сваю новую кнігу «Дарога Бачэйкава – 

Бешанковічы», прысвечаную 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкай акупацыі.  

Творчая сустрэча з паэтэсай, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, членам Саюза пісьменнікаў Расіі, 

лаўрэатам міжнародных літаратурных конкурсаў, кандыдатам філалагічных навук. дацэнтам кафедры 

літаратуры ВДУ імя П.М. Машэрава Аленай Крыклівец прайшла ў бібліятэцы 17 верасня.  

На працягу года прайшоў шэраг творчых сустрэч з аўтарамі кніг, прысвечаных гісторыі і культуры 

Віцебшчыны. Так, 14 верасня ў бібліятэцы адбылася сустрэча з доктарам гістарычных навук, прафесарам 

Вольгай Ляўко. Удзельнікам мерапрыемства была прадстаўлена кніжная серыя «Древнейшие города Беларуси», 

якая ўключае даследаванні пра гарады, што зарадзіліся на племянной аснове і стаялі ля вытокаў беларускай 

дзяржаўнасці. З 2010 года ў гэтай серыі былі выдадзены кнігі «Витебск» (2010), «Полоцк» (2012), «Друцк» 

(2014). Вольга Мікалаеўна расказала пра некаторыя цікавыя знаходкі і адкрыцці падчас раскопак у Віцебску. З 



публікацыямі і манаграфіямі В.М. Ляўко прысутныя маглі пазнаѐміцца на кніжнай выставе «Раскрывает тайны 

Беларуси». 
Прэзентацыя кнігі віцебскага гісторыка, краязнаўцы Аркадзя Падліпскага «В граните и бронзе: 

памятники и памятные знаки Витебска» адбылася 2 чэрвеня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі. 

Падчас мерапрыемства аўтар распавѐў аб некаторых узорах манументальнага мастацтва горада Віцебска, у тым 

ліку пра ўжо неіснуючыя помнікі і помнікі, якія так і не былі ўстаноўлены.  

 

Эстэтычнае выхаванне 

На працягу года ў бібліятэцы праводзіліся мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю літаратуры 

па мастацтве, у дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў сферы культуры і мастацтва, мастацкай адукацыі, 

знаѐмства з рознымі відамі мастацтва, папулярызацыя творчасці віцебскіх творцаў. 

У 2015 годзе быў арганізаваны і прадстаўлены шырокай аўдыторыі шэраг мастацкіх выстаў, сярод якіх 

выстава члена Беларускага саюза мастакоў Уладзіміра Напрэенкі «Из творческих поездок по Балканам», 

выставы жывапісу мастака Вячаслава Шайнурава «Чалавек і прырода», выстава фатографа, відэѐграфа, 

дырэктара студыі «Art.foto plus» Аляксандра Арцем’ева «Линия жизни», выстава работ дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва «Выцінанка» з фондаў Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. 

16 лістапада ў бібліятэцы адбылося адкрыццѐ выставы латвійскай мастачкі, ілюстратара дзіцячай кнігі 

Аніты Паэгле. На адкрыцці выставы прысутнічалі і выступілі Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Латвійскай 

Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Марціньш Вирсіс, Глава Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску Угіс 

Скуя, рэктар Латвійскай акадэміі мастацтваў Аляксей Навумаў, прарэктар па творчай і навуковай рабоце 

Латвійскай акадэміі мастацтваў Крыстапс Зарыньш і інш. Куратарам мерапрыемства выступіў кандыдат 

мастацтвазнаўства Міхась Цыбульскі.   

Работа мастацка-эстэтычнага салон «ОЛИ-Art» была адзначана шэрагам значных сацыякультурных 

мерапрыемстваў. Сярод іх – прэзентацыя кнігі гісторыка, члена міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Людмілы 

Хмяльніцкай «Сигизмунд Юрковский – фотограф из Витебска», якая прайшла 15 студзеня ў аддзеле літаратуры 

па мастацтве. Прадстаўляемая кніга выйшла ў серыі «Книжная лавка Дома Шагала» ў 2014 годзе ў выдавецтве 

«Чатыры чвэрці».  

Вечар «Эль Лисицкий – творец проунов», прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння мастака і 

архітэктара Лазара Маркавіча Лісіцкага, прайшоў 12 лістапада ў аддзеле літаратуры па мастацтве ў рамках 

мастацка-эстэтычнага салона «ОЛИ-Аrt». У ролі вядучага мерапрыемства выступіў кандыдат 

мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры ВДУ імя П.М. Машэрава 

Аляксандр Лісаў. У аддзеле літаратуры па мастацтве на працягу месяца пасля мерапрыемства працавала 

выстава творчых работ студэнтаў кафедры дызайну ВДТУ «Дызайн – гэта канструктывізм», якая была 

прымеркавана да юбілею Лазара Лісіцкага. 

Праграмна-праектная дзейнасць аддзела літаратуры па мастацтве ў мінулым годзе была прадстаўлена 

праектам «Ад кнігі да фільма», рэалізаваным сумесна з музеем «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» (кінаклуб 

«Дыялог»). З мэтай распаўсюджвання чытання і кнігі сродкамі візуальнай культуры 6 лістапада ў Музычнай 

гасцінай адбылося пасяджэнне гарадскога кінаклуба «Дыялог», на якім быў паказаны фільм рэжысѐра 

С. Гаварухіна «Канец цудоўнай эпохі», знятый па матывах зборніка С. Даўлатава «Кампраміс». Прысутным 

была прадстаўлена выстава дакументаў з фонду бібліятэкі, на якой знайшлі адлюстраванне выданні зборніка 

«Кампраміс» розных гадоў, літаратуразнаўчыя артыкулы пра яго, а таксама матэрыялы пра фільм «Канец 

цудоўнай эпохі» і яго рэжысѐра С. Гаварухіна. Уступнае слова да фільма зрабіў кіраўнік Віцебскага гарадскога 

кінаклуба «Дыялог» С.А. Матылѐнак. 

 

Прапаганда здаровага ладу жыцця 

Прапагандзе здаровага ладу жыцця і прафілактыцы розных распаўсюджаных залежнасцяў быў 

прысвечаны шэраг мерапрыемстваў. 

У 2015 годзе Міжнародны дзень здароўя (7 красавіка) у бібліятэцы быў адзначаны правядзеннем Дня 

здароўя «Здоровым быть модно». Медыцынскі прадстаўнік фірмы «Микролайф» па Віцебскай вобласці Нона 

Сяргеенка прадставіла аўдыторыі дакументальны фільм «Как правильно измерить артериальное давление» і 

расказала аб прыборах для вымярэння ціску. Урач-кардыѐлаг філіяла № 3 ДУАЗ «ВГЦП» паліклінікі № 4 імя 

У.І. Леніна Марына Ваяводава правяла гутарку «О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний». Валанцѐр 

Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Алег Дзѐмін правѐў уводны трэнінг 

па аказанні першай медыцынскай дапамогі, у якім удзельнічалі навучэнцы УА «Віцебскі дзяржаўны 

політэхнічны каледж» і супрацоўнікі бібліятэкі. 

Напярэдадні Сусветнага дня псіхічнага здароўя, які адзначаецца 10 кастрычніка, для чытачоў і 

супрацоўнікаў бібліятэкі з лекцыяй «Прафілактыка псіхічных захворванняў» выступіла ўрач-неўролаг філіяла 

№ 3 ДУАЗ «ВГЦП» паліклінікі № 4 імя У.І. Леніна Наталля Нясчотава. 

14 лістапада ў бібліятэцы прайшла інфармацыйная акцыя «Жить, побеждая диабет», прымеркаваная да 

Сусветнага дня барацьбы з дыябетам. У гэты дзень усе жадаючыя маглі задаць пытанні пра дыябет 

спецыялістам. У мерапрыемстве прынялі ўдзел медыцынскі прадстаўнік кампаніі «Bionime» па Віцебскай 

вобласці Нона Сяргеенка, загадчык аддзялення эндакрыналогіі Віцебскай абласной клінічнай бальніцы Марына 

Нягурка, урач-эндакрынолаг, загадчык гастраэнтэралагічнага аддзялення Віцебскай дзіцячай абласной 



клінічнай бальніцы Ірына Горліна, намеснік старшыні Віцебскай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Детский 

диабет» Вольга Шышко, валанцѐры, студэнты Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта. 

Супрацоўнікі Віцебскай абласной бібліятэкі падрыхтавалі выставу «Сахарный диабет? Забудьте о нем!». 

Віцебскім кандытарскім камбінатам «Віцьба» была прадастаўлена для дэгустацыі дыябетычная прадукцыя без 

цукру, з дабаўленнем фруктозы, рэкамендаваная для харчавання хворых дыябетам. 

 

Выхаванне экалагічнай культуры 

На працягу года бібліятэкай вялася актыўная выставачная дзейнасць экалагічнай накіраванасці. Так, 16 

студзеня для выніковай калегіі Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 

асяроддзя была падрыхтавана разгорнутая выстава-прагляд «Экалогія. Прырода. Жыццѐ». У экспазіцыі была 

прадстаўлена навуковая і папулярная літаратура з фонду бібліятэкі, якая прапагандуе экалагічныя веды, 

расказвае пра прыгажосць роднага краю, яго багацці і экалагічныя праблемы. 

2 красавіка ў бібліятэцы адбылося адкрыццѐ выставы выкладчыкаў і студэнтаў мастацка-графічнага і 

біялагічнага факультэтаў ВДУ імя П.М. Машэрава «Природа глазами художников и биологов». Выстава была 

падрыхтавана ў рамках рэалізацыі экалагічнага праекта «Природа – источник эстетически ценных, жизненно 

необходимых объектов и явлений». Работы, прадстаўленыя на выставе, выкананы ва ўмовах пленэру і вучэбнай 

палявой практыкі. На эцюдах і фотаздымках студэнтамі мастацка-графічнага і біялагічнага факультэтаў 

адлюстравана прырода Віцебскай вобласці. Па меркаванні арганізатараў, выстава выконвала асветніцкую і 

выхаваўчую функцыі.  

17 снежня супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел у пасяджэнні Грамадскага каардынацыйнага 

экалагічнага савета, якое прайшло на базе Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы 

навакольнага асяроддзя. На пасяджэнні быў распрацаваны план работы савета на 2016 год, абмеркаваны 

магчымасці рэалізацыі сумесных экалагічных праектаў прадстаўнікамі розных арганізацый і ўстаноў горада. 

 

Сямейнае выхаванне 

Для чытачоў, якія цікавіліся літаратурай па сямейным выхаванні, імкнуліся запоўніць вольны час у 

сям’і цікавымі захапленнямі і прыходзілі ў бібліятэку з маленькімі дзецьмі, на абанеменце была аформлена 

пастаянна дзеючая кніжна-ілюстрацыйная выстава «Сямейная педагогіка», на якой была прадстаўлена 

літаратура па сямейнай педагогіцы і псіхалогіі, па фізічным і эстэтычным выхаванні дзіцяці ў сям’і, рукадзеллі, 

мастацкая літаратура для дзяцей. 

У справаздачным годзе працягвалася супрацоўніцтва з ДУ «Віцебскі абласны інстытут развіцця 

адукацыі». 28 студзеня для выхавальнікаў устаноў адукацыі Віцебскай вобласці бібліятэкарамі была 

арганізавана тэматычная выстава-агляд «Самовоспитание. Роль обучения в развитии личности», а 18 сакавіка – 

выстава-агляд навукова-метадычнай літаратуры па духоўным выхаванні дзяцей і падлеткаў «Дети – будущее 

семьи и государства», 26 кастрычніка адбылася выстава-агляд навукова-метадычнай літаратуры «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи как субъект образования». 

21 лютага ў ДКУ «Віцебская абласная філармонія» ў рамках цыкла канцэртна-пазнавальных праграм 

для будучых мам «Счастливые родители (рецепты семейного счастья)» супрацоўнікамі агульнай чытальнай 

залы была прадстаўлена выстава-агляд «Мой малыш», а 21 лістапада – выстава-агляд «Самоучитель для 

родителей: что должна знать будущая мама». 

8 сакавіка – Дзень жанчын – свята не толькі дзяржаўнае, але і сямейнае. У фае бібліятэкі адбылося 

адкрыццѐ фотавыставы «Женщина. Приглашение к счастью». Мерапрыемства было арганізавана сумесна з 

прадпрыемствам «Метроникс» і event-агенцтвам «SoБытие». Дадзеная выстава стала завяршальным этапам 

конкурснага праекта, у якім прынялі ўдзел фатографы з Беларусі, Расіі, Украіны, Ізраіля. На конкурс было 

даслана 300 жаночых фотапартрэтаў. На экспазіцыі ў бібліятэцы было прадстаўлена 15 лепшых работ. 

 

Духоўнае выхаванне 

18 сакавіка ў бібліятэцы ў рамках святкавання Дня праваслаўнай кнігі і 525-годдзя з года нараджэння 

Францыска Скарыны прайшоў гістарычны экскурс «Путь Скорины: белорусское книгопечатание сквозь призму 

времени». Пра ўзнікненне друкарства расказаў кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры ўсеагульнай 

гісторыі і сусветнай культуры ВДУ імя П.М. Машэрава Аляксандр Лісаў. Вядучы навуковы супрацоўнік Музея 

беларускага кнігадрукавання г. Полацка Галіна Зуева, пазнаѐміла прысутных з жыццѐм і дзейнасцю Ф. 

Скарыны. Пра праваслаўнае веравучэнне, сістэму рэлігійных хрысціянскіх каштоўнасцяў расказаў першы 

прарэктар Віцебскай духоўнай семінарыі протаіерэй Канстанцін Ізафатаў. Іван Кукс, супрацоўнік Выдавецтва 

Беларускага Экзархата пазнаѐміў з праектам па факсімільным узнаўленні «Буквара» Спірыдона Собаля і 

расказаў пра сучасныя напрамкі ў кнігавыданні праваслаўнай літаратуры. Бібліятэкары падрыхтавалі 

паведамленне аб праекце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па факсімільным выданні кніжнай спадчыны 

Скарыны і  прадставілі ўвазе прысутных кніжна-ілюстрацыйную выставу. 

Сустрэча чытачоў бібліятэкі з кандыдатам мастацтвазнаўства этнамузыказнаўцай-кампанолагам 

Аленай Шацько, якая выступіла з лекцыяй «Колокольный звон: молитва в бронзе» прайшла ў агульнай 

чытальнай зале 26 кастрычніка. Прысутныя пазнаѐміліся з манаграфіяй Алены Генадзьеўны «Колокола и 

колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси: история и современность», у якую 



ўвайшоў матэрыял, сабраны падчас экспедыцый па праваслаўных храмах, пашпартызацыі і сістэматызацыі 

званоў, працы ў архівах Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі. У рамках мерапрыемства быў прадэманстраваны 

фільм пра званы і сельскіх званароў заходніх рэгіѐнаў Беларусі. На сустрэчу з мастацтвазнаўцай прыйшлі 

навучэнцы ўстаноў адукацыі «Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў», «Віцебскі дзяржаўны 

медыцынскі каледж», чытачы бібліятэкі.  

 

Прававая асвета 

На працягу справаздачнага года публічны цэнтр прававой інфармацыі не толькі забяспечваў свабодны 

доступ усіх катэгорый грамадзян да прававой інфармацыі, гарантаваў паўнату і аператыўнасць прадастаўлення 

актуальнай прававой інфармацыі, але і вѐў актыўную сацыякультурную дзейнасць, накіраваную на павышэнне 

прававой граматнасці насельніцтва.  

У 2015 годзе было аформлена 9 выстаў-праглядаў: «Галоўны закон нашага жыцця» (да Дня Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь», «Сацыяльная падтрымка ветэранаў і інвалідаў» (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне), «Сімвалы Беларусі – гісторыя краіны» (да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга 

Рэспублікі Беларусь), «Моладзь і права» (у рамках Года моладзі ў Рэспубліцы Беларусь), «Зрабіць выбар – наш абавязак 

і наша права» (да выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), «Прававая літаратура ў дапамогу студэнту» (у рамках дня 

бібліятэк), «Смяротнае пакаранне або права на жыццѐ» (да Сусветнага дня супраць смяротных пакаранняў), «Гандаль 

людзьмі: выклік сучаснаму свету» (да Міжнароднага дня барацьбы супраць гандлю людзьмі), «Міжнароднае 

гуманітарнае права». 

Супрацоўнікамі аддзела ПЦПІ былі падрыхтаваны 3 выставы on-line:  «Мытны альянс», «Моладзь сѐння: 

прававая падтрымка», «Выбіраем Прэзідэнта – выбіраем будучыню». На апошняй былі прадстаўлены нарматыўныя 

акты, кніжныя выданні, а таксама артыкулы з перыядычных выданняў па тэме правядзення выбараў у 

Рэспубліцы Беларусь. 

22, 30 і 31 ліпеня ў бібліятэцы адбыўся семінар па распаўсюджванні ведаў аб Міжнародным руху 

Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, яго асноватворных прынцыпах і асновах гуманітарнага права. 

Публічны цэнтр прававой інфармацыі падрыхтаваў да мерапрыемства бібліяграфічны анатаваны спіс 

«Міжнароднае гуманітарнае права», кніжную выстаўку з аднайменнай назвай і паведамленне на дадзеную тэму. 

У рамках Дня бібліятэк Беларусі супрацоўнікі ПЦПІ правялі «Дзень маладога юрыста» для студэнтаў I курса 

юрыдычнага факультэта ВДУ імя П.М. Машэрава, у праграме якога былі экскурсія па бібліятэцы, знаѐмства з 

дзейнасцю, структурай, работай і рэсурсамі ПЦПІ, была аформлена кніжная выстава, прадстаўлена паведамленне «Роля 

Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў падрыхтоўцы будучых юрыстаў». 

 

Мерапрыемствы для дзяцей 

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

падлеткаў, а таксама раскрыцця фонду, на працягу года ў аддзеле дзіцячай літаратуры былі праведзены 

літаратурныя знаѐмствы «У госці да дзядулі Рыгора» (да юбілею Рыгора Барадуліна) і «Пясняр Зямлі пад 

белымі крыламі» (да юбілею Уладзіміра Караткевіча), вечар партрэтаў «Нашы любімыя казачнікі», 

пазнавальная гадзіна «Промні асветніцтва». Да Міжнароднага дня роднай мовы было праведзена бліц-апытанне 

«Самая-самая беларуская мова». 

Да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне аддзелам дзіцячай літаратуры праведзены шэраг 

мерапрыемстваў: урокі мужнасці «Жила-была девочка…» (да 85-годдзя з дня нараджэння Тані Савічавай) і 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем», гадзіна краязнаўства «Витебск в годы войны», акцыя «Письмо 

ветерану», прэзентацыя новых раздзелаў дзіцячай інтэрнэт-старонкі афіцыйнага сайта бібліятэкі «В названиях 

память живет» і «Юные герои войны». 

Асаблівая ўвага ў 2015 годзе надавалася экалагічнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. Былі 

падрыхтаваны і праведзены віктарыны «Природа задает загадки», «Путешествие в страну насекомых», 

«Животные – герои сказок», урок экалогіі «С природой на Вы», літаратурны калейдаскоп «Писатели-

натуралисты». У маі для навучэнцаў чацвертых класаў ДУА «Сярэдняя школа № 25» было падрыхтавана 

падрожжа на трамваі «Экология города», пад час якога яны даведаліся пра экалагічнае становішча горада 

Віцебска і экалагічныя праблемы вялікіх гарадоў.  

8 красавіка ў бібліятэцы адбылася літаратурная вечарына «Зеленое царство Григория Шакулова», 

прымеркаваная да 105-годдзя з дня нараджэння дзіцячага пісьменніка, папулярызатара ведаў аб прыродзе. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел дзіцячы калектыў «Зорачкі» гімназіі № 1 г. Віцебска пад кіраўніцтвам кандыдата 

педагагічных навук, дацэнта кафедры музыкі ВДУ імя П.М. Машэрава Юліяны Сусед-Вілічынскай, Ганаровы 

член Віцебскага аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Барыс Беляжэнка, дачка пісьменніка Ніна 

Рыгораўна Ільіна і інш.  

17 лістапада ў бібліятэцы прайшла творчая сустрэча з аўтарамі серыі пазнавальных кніг па 

прыродазнаўстве для дзяцей, членамі ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Галінай і Сяргеем Трафімавымі. 

Пісьменнікі пазнаѐмілі дзяцей са сваімі кнігамі з серыі «Рассказы деда Природоведа», якія выходзяць у 

выдавецтве «Народная асвета». Усе жадаючыя мелі магчымасць набыць кнігі ў прадстаўнікоў выдавецтва і 

атрымаць аўтографы пісьменнікаў, а таксама азнаѐміцца з кнігамі С.А. Трафімава і Г.У. Трафімавай з фонду 

Віцебскай абласной бібліятэкі на выставе «Необычное в привычном». 



Традыцыйна пад час вясновых канікул прайшоў Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі, які ў 2015 годзе 

насіў назву «Лукошко сказок». Дзецям былі прапанаваны гульнявое адкрыццѐ «Приглашаем в сказку», 

экскурсія «А у нас все для вас», гульня «Животные – герои сказок», творчая майстэрня «Сами сказку создаем», 

літаратурны вернісаж «Сказочные герои», вечар-партрэт «Нашы любімыя казачнікі». Супрацоўнікі бібліятэкі 

прынялі ўдзел у літаратурным свяце «Чудо, имя которому Книга», якое прайшло ў ДУДА «Віцебскі абласны 

палац дзяцей і моладзі». Увазе прысутных была прапанавана разгорнутая выстава. 

Па-ранейшаму актыўную дзейнасць па рабоце са школьнікамі і кіраўнікамі дзіцячым чытаннем 

ажыццяўляла Нямецкая чытальная зала. Так, у рамках праекта «Бібліятэка – школе» на працягу года быў 

праведзены шэраг сацыякультурных мерапрыемстваў, у тым ліку міні-праект «Гульнятэка ў бібліятэцы». 

Штомесяц супрацоўнікі залы праводзілі для школьнікаў гульнятэку, якая прадугледжвае правядзенне 

моўных, навучальных і развіваючых гульняў на нямецкай мове. Заняткі праводзіліся ў зручны для навучэнцаў 

час, як у бібліятэцы, так і ў школах. 

У кастрычніку прайшлі нямецкамоўныя краіназнаўчыя ўрокі «Berlin entdecken» для школьнікаў, якія 

паглыблена вывучаюць нямецкую мову. Навучэнцы здзейснілі віртуальнае падарожжа ў Нямеччыну, 

пазнаѐміліся з гісторыяй горада, яго славутасцямі, даведаліся шмат новага аб сучасным Берліне. 

Правядзенне святочных майстэрняў – традыцыйная і паспяховая форма работы Нямецкай чытальнай 

залы. У мінулым годзе бібліятэкары залы правялі для школьнікаў творчыя майстэрні, прымеркаваныя да 

святкавання Вялікдня. Увазе навучэнцаў былі прадстаўлены пазнавальныя мультыплікацыйныя і 

дакументальныя фільмы на велікодную тэматыку, а таксама інтэлектуальныя гульні. Творчая майстэрня 

ўяўляла сабой падрыхтоўку святочнага велікоднага стала. 

У снежні ў зале прайшлі традыцыйныя калядныя майстэрні «Frohes Weihnachtsfest!». У першай частцы 

мерапрыемства ўвазе школьнікаў была прапанавана кінакніга «Tatz und Tiger feiern Weihnachten», а потым 

ўдзельнікі майстэрні заняліся стварэннем упрыгожванняў для каляднага стала.  

Са снежня 2015 года ў зале пачаў працаваць клуб аматараў нямецкай мовы «Deutsch mit Spaß». 

Пасяджэнні клуба праводзяцца кожную нядзелю. Удзельнікі размаўляюць на нямецкай мове, выконваюць 

займальныя заданні, абмяркоўваюць сумесна прагледжанае відэа. 

 

Мерапрыемствы для сацыяльна неабароненых слаёў насельніцтва 

У 2015 годзе працягвалася работа з людзьмі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі і сацыяльна 

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

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», супрацоўнікі аддзела перыядычнай літаратуры сканіравалі друкаваныя тэксты і запісвалі на 

электронныя носьбіты файлы ў аўдыяфармаце, захоўвалі тэксты ў гукавыя файлы ў фармаце МРЗ на здымных 

носьбітах. Такім чынам, для супрацоўнікаў грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» 

быў падрыхтаваны цыкл аглядаў, прысвечаны гісторыі Віцебскай вобласці «Прогулки со старой картой», 

прадстаўлены ў двух фарматах – поўнатэкставым і гукавым.  

На працягу года новымі матэрыяламі папаўняўся банер «Чтение без границ», прысвечаны 

бібліятэчнаму абслугоўванню інвалідаў па зроку і размешчаны на афіцыйным сайце бібліятэкі. 

19 кастрычніка ў аддзеле перыядычнай літаратуры адбылося адкрыццѐ выставы дэкаратыўна-

прыкладной творчасці членаў ГА «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» «Свет убачыць душой», 

прымеркаванай да Міжнароднага дня белай тросці. На працягу месяца на выставе пабывалі наведвальнікі 

аддзялення рэабілітацыі інвалідаў па зроку, тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 

Чыгуначнага раѐна г. Віцебска, а таксама навучэнцы сярэдніх і сярэдне-спецыяльных устаноў. 13 лістапада ў 

Міжнародны дзень сляпых адбылося ўрачыстае закрыццѐ выставы. 

1 снежня ў бібліятэцы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі адбылося мерапрыемства «Музычная 

вясѐлка», арганізаванае сумесна з тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 

Чыгуначнага раѐна г. Віцебска і прымеркаванае да Міжнароднага дня інвалідаў. На мерапрыемстве адбылося 

адкрыццѐ выставы карцін інваліда I групы Алега Маханькова, таксама былі прадстаўлены работы дэкаратыўна-

прыкладнай творчасці наведвальнікаў аддзялення дзѐннага знаходжання для інвалідаў ТЦСАН. З канцэртнай 

праграмай выступіў хор ветэранаў ВДУ імя П.М. Машэрава «Ліра». 

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. У рамках рэалізацыі дадзенай праграмы аддзелам дзіцячай літаратуры 

наладжана сувязь з УА «Віцебская дапаможная школа № 26», інтэграванай групай ДУА «Яслі-сад № 6 г. 

Віцебска». Супрацоўнікі аддзела прывозяць дзецям перыядычныя выданні, праводзяць для іх масавыя 

мерапрыемствы па тэмах, даступных узроўню развіцця дзяцей, аказываюць метадычную дапамогу 

педагагічнаму калектыву школы і дзіцячага садка.  

Асаблівая ўвага ўдзялялася абслугоўванню чытачоў старэйшага ўзросту і інвалідаў на абанеменце. Для 

дадзенай катэгорыі супрацоўнікі аддзела падбіралі літаратуру па папярэдніх спісах, прымалі заказы па 

тэлефоне, ажыццяўлялі абслугоўванне інвалідаў праз сацыяльных работнікаў, членаў іх сем’яў. Ветэранам 

вайны выдавалі літаратуру «камерцыйнага абанемента» бясплатна. Для ўдзельнікаў клуба сталых людзей 

«Залаты ўзрост», створанага пры Першамайскай раѐннай арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага 



Крыжа, і іншых наведвальнікаў разгорнутых выстаў-праглядаў аддзела абанемента былі падрыхтаваны 

бібліяграфічныя агляды навінак літаратуры. 

Да Дня пажылых людзей бібліятэкай была падрыхтавана дабрачынная акцыя «За активное 

долголетие». Дадзены інфармацыйна-асветніцкі праект быў рэалізаваны сумесна з Віцебскай абласной 

арганізацыяй Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа ў перыяд з 30 верасня па 4 кастрычніка. Акцыя 

пачалася Днѐм прававых ведаў і бяспекі. Супрацоўнікі бібліятэкі прадставілі паведамленне пра паслугі і 

інфармацыйныя рэсурсы Публічнага цэнтра прававой інфармацыі і падрыхтавалі бібліятэчную выставу «Пусть 

будет теплой осень жизни». 1 кастрычніка ў бібліятэцы адбыўся круглы стол, прысвечаны Міжнароднаму дню 

пажылых людзей, на якім прагучаў даклад «Библиотека как информационно-образовательный и досуговый 

центр для людей старшего поколения: из опыта работы библиотек Витебской области». 4 кастрычніка прайшоў 

Дзень стылю і прыгажосці. Прысутныя прынялі ўдзел у майстар-класах «Макияж с учетом возрастных 

особенностей» і «Женская повседневная прическа». Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі выставу літаратуры 

«Продлись, продлись, очарованье...». 

У 2015 годзе бібліятэкары сталі ініцыятарамі дабрачыннай акцыі «Кнігі, якія дапамагаюць жыць» сярод 

чытачоў і супрацоўнікаў бібліятэкі па зборы кніг для бібліятэкі Варонаўскага дома-інтэрната для састарэлых і 

інвалідаў. 15 верасня адбыўся завяршальны этап акцыі: больш за 1000 выданняў (кніг і часопісаў) было 

перададзена ў бібліятэку гэтай установы. Таксама была праведзена дабрачынныя акцыя па зборы кніг для 

Віцебскага дома для састарэлых і інвалідаў, якая была прысвечана Дню пажылых людзей. 

 

Навукова-даследчая і метадычная дзейнасць 

Справаздачны год для бібліятэкі быў адзначаны актывізацыяй пошукава-даследчай і метадычнай 

работы, правядзеннем буйных навуковых мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню. Так, 23–24 красавіка на базе 

бібліятэкі прайшла II міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных 

зносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак XXI ст.)», якая сабрала даследчыкаў навуковых і вучэбных арганізацый 

Беларусі, Расіі, Украіны. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі быў падрыхтаваны і выдадзены гістарычным 

факультэтам ВДУ імя П.М. Машэрава, Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Віцебскай 

абласной бібліятэкай. 

5 лістапада адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 170-годдзю з дня 

нараджэння даследчыка, этнографа, краязнаўца Мікалая Якаўлевіча Нікіфароўскага. Арганізатарамі 

канферэнцыі выступілі Віцебская абласная бібліятэка, Віцебскі абласны краязнаўчы музей і ВДУ імя П.М. 

Машэрава. Каля 50 выступоўцаў прынялі ўдзел у рабоце секцый: «Гістарычнае краязнаўства», «Літаратурнае 

краязнаўства і мастацкая культура», «Культурна-асветніцкія ўстановы ў сістэме сучаснага краязнаўства», 

«Рэлігійнае жыццѐ Віцебскага краю: гісторыя і сучаснасць». На выставе «Пачынальнік беларускага 

народазнаўства» былі прадстаўлены працы М.Я. Нікіфароўскага з фонду бібліятэкі, матэрыялы пра знакамітага 

земляка, а таксама «віцебскія тэракоты» (фрагменты ізразцоў, посуд), што былі знойдзены пры раскопках, з 

фонду Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Па матэрыялах канферэнцыі будзе выдадзены зборнік 

артыкулаў. 

У 2015 годзе супрацоўнікамі бібліятэкі былі падрыхтаваны і праведзены два абласныя семінары, 

прысвечаныя актуальным пытанням бібліятэчнай дзейнасці. Так, 1–2 красавіка на базе ўстаноў культуры г. 

Полацка і г. Наваполацка прайшоў абласны семінар для дырэктараў гарадскіх і раѐнных сетак публічных 

бібліятэк Віцебскай вобласці «Публічныя бібліятэкі Прыдзвіння: вынікі, дасягненні, праблемы». У ходзе 

семінара былі падведзены вынікі работы бібліятэк сеткі Міністэрства культуры за 2014 год. У рабоце семінара 

прынялі ўдзел галоўны рэдактар рэдакцыі перыядычных выданняў і выданняў Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі Л.Г. Кірухіна, намеснік начальніка ўпраўлення-начальнік аддзела навукова-метадычнага забеспячэння 

прававой інфарматызацыі НЦПІ І.А. Чупракова, дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Л.М. 

Дорагава, прадстаўнікі беларускіх кнігагандлѐвых арганізацый і выдавецтваў. У ходзе работы семінара 

абмяркоўваліся актуальныя пытанні развіцця бібліятэчнай справы ў Віцебскай вобласці, шляхі ўдасканалення 

сістэмы публічных цэнтраў прававой інфармацыі.  

29–30 кастрычніка на базе публічных бібліятэк Браслаўскага раѐна для загадчыкаў аддзелаў 

абслугоўвання і інфармацыі быў арганізаваны двухдзѐнны абласны семінар «Сучасныя тэндэнцыі і арганізацыя 

бібліятэчнага абслугоўвання: рэгіянальны вопыт». Удзельнікі семінара з творчымі візітамі наведалі 

Браслаўскую дзіцячую бібліятэку, Слабодкаўскую, Друйскую і Друеўскую сельскія бібліятэкі. Па выніках 

семінара ДУК «Цэнтралізаваная сістэма г. Браслава» падрыхтавала зборнік, які ўключыў тэзісы дакладаў усіх 

выступоўцаў. 

На базе Віцебскага абласнога цэнтра павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў 

устаноў культуры ў 2015 годзе супрацоўнікамі бібліятэкі былі праведзены заняткі для наступных катэгорый 

бібліятэчных работнікаў: бібліятэкараў без спецыяльнай адукацыі (люты), бібліятэкараў сельскіх бібліятэк 

(май), супрацоўнікаў бібліятэк аграгарадкоў (кастрычнік). 

У справаздачным годзе спецыялісты аддзела бібліятэказнаўства распачалі работу ў рамках навукова-

даследчага праекта Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па 

рэгіянальнай гісторыі Беларусі» (2015–2018 гг.). На працягу года здзяйснялася навукова-метадычнае і 

інфармацыйнае забеспячэнне лічбавага праекта «Дакументы і матэрыялы аб дзейнасці Віцебскай вучонай 

архіўнай камісіі (1909–1919 гг.)». 



У мінулым годзе публічныя бібліятэкі сеткі Міністэрства культуры Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у 

правядзенні рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання «Стан інфарматызацыі бібліятэк Рэспублікі 

Беларусь на сучасным этапе», ініцыятарам якога выступіла Нацыянальная бібліятэка Беларусі, а каардынатарам 

па Віцебскай вобласці – абласная бібліятэка. 

 

Міжнароднае бібліятэчна-інфармацыйнае супрацоўніцтва 

На працягу многіх год бібліятэка плѐнна супрацоўнічае з Інстытутам імя Гѐтэ ў Мінску. У мінулым 

годзе кіраўнікі і супрацоўнікі Інстытута неаднаразова наведвалі абласную бібліятэку, у тым ліку і ў складзе 

міжнародных дэлегацый. Так, 31 кастрычніка ў Нямецкай чытальнай зале адбылася сустрэча кіраўніка 

інфармацыйна-бібліятэчнага аддзела Нямецкага культурнага цэнтра імя Гѐтэ ў Маскве Маркуса Кедціора і 

супрацоўнікаў Інстытута імя Гѐтэ ў Мінску з бібліятэкарамі г. Віцебска. Прысутным былі прадстаўлены 

даклады па тэмах: «Публічныя бібліятэкі Германіі» і «Сацыяльная работа і публічныя бібліятэкі ў Паўднѐвай 

Амерыцы». Былі разгледжаны асаблівасці бібліятэчнай сістэмы, арганізацыі ўнутранай працы, архітэктурнага 

афармлення і дызайну сучасных бібліятэк Германіі. Прыкладам паслужылі бібліятэкі Штутгарта, Аўгсбурга, 

Хамма, Бергхайма і Ульма. Аповяд рэферэнта аб бібліятэках Паўднѐвай Амерыкі быў заснаваны на асабістым 

шматгадовым вопыце работы ў гэтым рэгіѐне. 

З 23 лістапада па 18 снежня супрацоўнік Нямецкай чытальнай залы бібліятэкі па запрашэнні Інстытута 

імя Гѐтэ ў Мінску прыняў удзел у рабоце курсаў па ўдасканаленні валоданнем нямецкай мовай у г. Берліне 

(Германія). 

У рамках Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж абласнымі ўніверсальнымі бібліятэкамі прыгранічных 

тэрыторый дзяржаў-удзельніц СНД і Плана сумесных мерапрыемстваў ДБУК «Пскоўская абласная 

ўніверсальная навуковая бібліятэка» з бібліятэкамі Гомельскай, Віцебскай, Мінскай абласцей Рэспублікі 

Беларусь, Латвійскай, Эстонскай Рэспублік на 2015–2017 гг. быў рэалізаваны праект «Поддержи Чехова!», 

накіраваны на стварэнне міжнароднага сеткавага цытатніка твораў А.П. Чэхава, у якіх аўтар выступае ў абарону 

прыроды, жыцця, навакольнага асяроддзя. З беларускага боку ў праекце прынялі ўдзел 9 сетак публічных 

бібліятэк вобласці, ролю каардынатара выканала Віцебская абласная бібліятэка. Рэсурс, створаны да 155-годдзя 

класіка рускай літаратуры, размешчаны па адрасе: http://inter.pskovlib.ru. 

У красавіку ў мэтах выканання вышэй адзначанага Пагаднення і Плана работы, а таксама святкавання 

Дня яднання народаў Беларусі і Расіі быў рэалізаваны праект «Добро пожаловать к… вам». У яго рамках 

аддзелам дзіцячай літаратуры былі праведзены завочная экскурсія «Что это за город?», гістарычны калейдаскоп 

«Перекрестки истории», мультпадарожжа «Его голос у мультфильмов», творчая майстэрня «Лукоморье 

приглашает», а таксама батл чытальнікаў «Поэтический ринг». Вучні з устаноў адукацыі г. Віцебска даведаліся 

пра гісторыю і сучаснасць Пскова і Пскоўскай вобласці, пазнаѐміліся з культурнымі і гістарычнымі падзеямі 

гэтага рэгіѐна, прачыталі творы сучасных пскоўскіх дзіцячых паэтаў. У аддзеле краязнаўчай літаратуры і 

бібліяграфіі была арганізавана выстава-прагляд пра Пскоўшчыну «Добро пожаловать к… вам», а супрацоўнікі 

электроннай чытальнай залы распрацавалі электронную прэзентацыю «Культурное наследие Земли 

Псковской». 

 

Павышэнне кваліфікацыі 

 На працягу года супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел у міжнародных, рэспубліканскіх і абласных 

мерапрыемствах па павышэнні кваліфікацыі: 

– III Міжнародным кангрэсе «Бібліятэка як феномен культуры» (кастрычнік, г. Мінск, НББ); 

– Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Гістарычная памяць і вопыт мемарыялізацыі 

падзей Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі і замежных краінах» (чэрвень, г. Віцебск, Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей). На канферэнцыі быў прадстаўлены даклад «База даных “Дарогамі вызвалення 

Віцебшчыны”»; 

– Міжнародным круглым стале «Культура приграничья. Библиотеки в гражданско-

патриотическом воспитании местных сообществ» (у рамках XI кніжнага форума «Русский Запад» і да 70-годдзя 

Перамогі ў Другой сусветнай вайне) (красавік, г. Пскоў, Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая 

бібліятэка, завочны ўдзел). Падрыхтаваны артыкул для зборніка «Территория 60: Библиотеки Псковской 

области»; 

– Семінары «Сучасныя інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў адлюстраванні кніжнага 

свету бібліятэк» (у рамках XXI Мінскай Міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу, люты, г. Мінск, НББ). 

– IV Форуме бібліятэкараў Беларусі «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в 

контексте человеческих ценностей и белорусской государственности» (верасень, г. Мінск, г.п. Радашковічы); 

– пасяджэнні каардынацыйнага савета па падрыхтоўцы сумеснага карпаратыўнага праекта – 

электроннага выдання «Віцебская вучоная архіўная камісія» (студзень, г. Мінск, НББ); 

– вучэбна-метадычным семінары-трэнінгу па вядзенні Інтэграванага банка даных для 

адміністратараў баз даных (май, г. Мінск, Інстытут культуры Беларусі,); 

– круглым стале з прадстаўнікамі бібліятэк Барысаўскага раѐна, які адбыўся на базе Віцебскай 

гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя М. Горкага (чэрвень, г. Віцебск); 

– VI абласной навукова-практычнай канферэнцыі «Інфармацыйныя тэхналогіі ў бібліятэках» 

(май, г. Віцебск, Віцебская абласная навукова-тэхнічная бібліятэка). Прадстаўлена прэзентацыя базы даных 

http://inter.pskovlib.ru/


«Мастакі Віцебшчыны». 

У справаздачным годзе бібліятэка прымала ўдзел у інтэрактыўных формах камунікацыі, арганізаваных 

Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі: веб-канферэнцыі «Навуковыя даследаванні ў бібліятэках: дасягненні і 

перспектывы», прымеркаванай да Дня навукі (студзень) і веб-семінары па пытаннях стварэння Дзяржаўнага 

рэестра кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь (чэрвень). 

19–20 кастрычніка супрацоўнікі агульнай і электроннай чытальных залаў прынялі ўдзел у семінары 

«Обучающий регион: мировая тенденция развития образования», які прайшоў у рамках адукацыйнага праекта 

«От социального диалога к социальному партнерству», арганізаваным на базе ДУ «Віцебскі абласны інстытут 

развіцця адукацыі» пры фінансавай падтрымцы Прадстаўніцтва зарэгістраванага ў Рэспубліцы Беларусь 

таварыства «Deutscher Volkshochschil-Verbande.V» (ФРГ). Асноўнай мэтай праекта з'яўляецца развіццѐ 

дадатковай адукацыі дарослых, кааперацыя розных правайдэраў навучання на працягу ўсяго жыцця, якія 

могуць спрыяць стварэнню і развіццю «рэгіѐна, які навучаецца». 

 

 

 


