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Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна
Асноўнымі задачамі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна на
2018 год сталі максімальна поўнае забеспячэнне інфармацыйных запытаў
карыстальнікаў, інфармацыйная падтрымка мерапрыемстваў, якія
запланаваны для правядзення ў вобласці ў рамках святкавання 80-годдзя
Віцебскай вобласці і Года малой радзімы ў Беларусі, далучэнне
карыстальнікаў да найлепшых узораў беларускай кніжнай спадчыны,
творчасці дзеячаў беларускай і замежнай літаратуры, культуры, мастацтва
– юбіляраў 2018 года, развіццё новых сэрвісаў абслугоўвання
карыстальнікаў і дасягненне асноўных запланаваных паказчыкаў работы
бібліятэкі.
У 2018 годзе аддзеламі абслугоўвання бібліятэкі абслужана 44 452
карыстальнікаў пры плане 44 300 (100,3 % да плана). З агульнай колькасці
непасрэдных чытачоў дзеці ва ўзросце да 15 гадоў склалі 6 313.
Карыстальнікам за справаздачны год выдана 844 321 экз.
бібліятэчных дакументаў (100,5 % да запланаванага). Колькасць
наведванняў склала 1 636 563 (219,4 % да плана). 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 1 433 323
наведванні.
У мінулым годзе бібліятэкай абслугоўвалася больш за 100 чалавек з
абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, з якіх 45 – інваліды па зроку.
Праз сістэму МБА абслугоўваўся 271 абанент (170 індывідуальных і
101 калектыўны). З фонду бібліятэкі абанентам было выдана 227 экз.
дакументаў, атрымана з іншых бібліятэк – 340 экз.
Чытальнасць па бібліятэцы склала 19,3 (19,2 у 2017 г.);
наведвальнасць – 4,6 (5,2 у 2017 г.); абарачальнасць фонду – 1,2 (1,2 у
2017 г.).
У 2018 годзе ў бібліятэцы працавала 110 бібліятэчных спецыялістаў.
З 70 супрацоўнікаў аддзелаў абслугоўвання 53 бібліятэчных работнікаў
былі заняты непасрэдна абслугоўваннем чытачоў. Нагрузка на аднаго
бібліятэкара склала ў сярэднім па чытачах – 913 чалавек, па
дакументавыдачы – 18 138 экз.
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У 2018 годзе на камплектаванне бібліятэчнага фонду зрасходавана
169,1 тыс. рублёў бюджэтных сродкаў. Усяго ў фонд бібліятэкі было
набыта 8610 экз. дакументаў. У тым ліку за бюджэтныя сродкі – 8468 экз.
дакументаў, за пазабюджэтныя – 142 экз. Паказчык ад агульнага бюджэту
на камплектаванне склаў 12,0 % (у 2017 годзе – 13,2 %).
У мінулым годзе бібліятэка выпісвала 551 назву перыядычных
выданняў. Усяго за год атрымана 5360 адзінак уліку перыядычных
выданняў (у тым ліку ў рэльефна-кропкавым фармаце), што складае 53,7
% ад новых паступленняў.
У 2018 годзе набыта сацыяльна значных выданняў 226 экз. на суму
3,7 тыс. рублёў, агучаных дакументаў – 105 экз. на суму 1,9 тыс. рублёў. У
дар атрымана 1144 экз. дакументаў.
На канец справаздачнага года фонд бібліятэкі склаў 691324
экзэмпляры. У параўнанні з 2017 годам ён зменшыўся на 8641 экз.
Працэнт абнаўлення фонду склаў 1,4 %.
Акрамя набыцця інфармацыйных рэсурсаў, бібліятэка працягвала
генерацыю ўласных. Так, на працягу года вялося напаўненне 16
бібліяграфічных, камбінаваных і поўнатэкставых баз даных, было
выдадзена 22 наймення навуковых, інфармацыйна-метадычных і
бібліяграфічных выданняў на папяровых носьбітах.
У сувязі са святкаваннем 80-годдзя Віцебскай вобласці і
правядзеннем 2018–2020 гадоў пад знакам Года малой радзімы, найбольш
значныя сацыякультурныя мерапрыемствы бібліятэкі былі накіраваны на
распаўсюджанне краязнаўчых ведаў і папулярызацыю творчасці дзеячаў
літаратуры і мастацтва Віцебшчыны.
Адным з галоўных меропрыемстваў па святкаванні 80-годдзя
Віцебскай вобласці стала комплексная прэзентацыя рэгіёна ў Дзелавым і
культурным комплексе Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай
Федэрацыі ў Маскве, якая прайшла 19 кастрычніка. У прэзентацыі
прынялі ўдзел супрацоўнікі бібліятэкі: увазе гасцей была прадстаўлена
выстава «Ад рукапісных кніг да сённяшніх дзён».
У мінулым годзе аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі
быў працягнуты цыкл «Краязнаўчыя сустрэчы», у рамках якога
арганізоўвалася правядзенне сустрэч з краязнаўцамі, даследчыкамі
Віцебшчыны, гісторыкамі, цікавымі людзьмі – ураджэнцамі Віцебшчыны.
2018
год
быў
адзначаны
шэрагам
сацыякультурных
мерапрыемстваў, прысвечаных гісторыі г. Віцебска. Так, з верасня 2016
года на базе бібліятэкі арганізаваны курсы «Віцебск: рэальная і
папулярная гісторыя роднага горада», работа якіх працягвалася і ў 2018
годзе. За справаздачны перыяд увазе слухачоў курсаў было прадстаўлена
15 лекцый, відэаверсіі якіх размешчаны на афіцыйным сайце бібліятэкі.
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Рэалізацыя рэсурсных праектаў краязнаўчай тэматыкі – адзін з
прыярытэтных напрамкаў работы бібліятэкі. Так, 25 красавіка адбылася
прэзентацыя новага электроннага рэсурса, створанага супрацоўнікамі
бібліятэкі, – камбінаванай базы даных «Чалавек года Віцебшчыны».
Аснову рэсурса складаюць матэрыялы пра дзейнасць лаўрэатаў ганаровага
звання «Чалавек года Віцебшчыны». Доступ да электроннай базы даных у
сетцы інтэрнэт адкрыты з 2 мая.
13 верасня, напярэдадні Дня бібліятэк Беларусі, у аддзеле
краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі адбылася прэзентацыя трэцяга тома
зборніка «Віцебскі край», у які ўвайшлі матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю беларускага
кнігадрукавання.
Паўнатэкставая
электронная
версія
выдання
прадстаўлена на афіцыйным сайце бібліятэкі, дзе ў мінулым годзе таксама
былі размешчаны банеры краязнаўчай тэматыкі «2018–2020 – Год малой
родины», «Віцебскай вобласці – 80 год» і «Наваполацк – культурная
сталіца Беларусі-2018».
Традыцыйна тэме Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне
прысвячаецца шмат сацыякультурных мерапрыемстваў бібліятэкі. Самае
значнае з іх – літаратурна-музычны вечар «Вялікай Перамозе
прысвячаецца...» – прайшло 7 мая і было арганізавана сумесна з Віцебскім
абласным аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі».
Па-ранейшаму асаблівая ўвага ў мінулым годзе надавалася
папулярызацыі творчасці віцебскіх аўтараў. У сувязі з гэтым трэба
нагадаць творчыя сустрэчы са старшынёй Віцебскага абласнога
аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Тамарай КрасновайГусачэнкай, паэтэсай, кандыдатам філалагічных навук Аленай Крыклівец,
пісьменніцай Вольгай Маслюковай, паэтам і перакладчыкам Уладзімірам
Папковічам, паэтам-гумарыстам, лаўрэатам літаратурнай прэміі імя
Кандрата Крапівы Міхасём Мірановічам, старшынёй Віцебскага абласнога
аддзялення ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў» Настассяй Лазебнай і
іншымі.
Прэзентацыі кніг з’яўляюцца самай паспяховай і запатрабаванай
формай сярод сацыякультурных мерапрыемстваў бібліятэкі. Так, апошні
квартал 2018 года быў вызначаны правядзеннем цэлага шэрагу
прэзентацыйных вечарын, сярод іх – прадстаўленне першай кнігі паэта,
загадчыка літаратурнай часткі Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага
тэатра імя Якуба Коласа Алеся Замкоўскага «Наступны прыпынак»,
прэзентацыя зборніка сучасных казачных гісторый пісьменніцы,
кандыдата філалагічных навук Ганны Навасельцавай «Калі цябе спаткае
казка», прэзентацыя кнігі вершаў і дарожных нататкаў паэта Мікалая
Намеснікава «Kresy».
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Справаздачны год стаў юбілейным для літаратурна-мастацкага
альманаха «Дзвіна: Віцебшчына літаратурная» – выданне адзначыла сваё
60-годдзе. Гэтай падзеі была прысвечана літаратурна-музычная вечарына,
якая прайшла ў бібліятэцы 15 студзеня. 9 кастрычніка ў бібліятэцы
адбылося літаратурнае свята «Табе, мой краю родны!»: пісьменнікілаўрэаты абласных літаратурных прэмій – Віцебшчыне». Цыкл
мерапрыемстваў з віцебскімі літаратарамі завяршыўся 27 снежня
цырымоніяй узнагароджання лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя Петруся
Броўкі» Віцебскага аблвыканкама за 2018 год – Мікалая Гарбачова,
Віктара Карасёва, Святланы Якубоўскай, Галіны і Сяргея Трафімавых.
Папулярызацыя беларускай мовы вызначана бібліятэкай як адзін з
прыярытэтных напрамкаў яе работы. Сумесна з партнёрам – Віцебскай
абласной арганізацыяй ГА «Таварыства беларускай мовы імя
Ф. Скарыны» – 21 лютага ў бібліятэцы было праведзена «Свята роднай
мовы», прымеркаванае да Міжнароднага дня роднай мовы. У рамках
мерапрыемства другі год запар у бібліятэцы адбылася агульная дыктоўка.
13 сакавіка, напярэдадні Дня праваслаўнай кнігі, пры падтрымцы
Віцебскай епархіі і Віцебскага абласнога грамадскага аб’яднання
праваслаўных жанчын у бібліятэцы прайшла прэзентацыя беларускага
перакладу «Новага Запавету Госпада нашага Іісуса Хрыста. У дар ад
Віцебскай епархіі публічныя бібліятэкі сеткі Міністэрства культуры
атрымалі асобнікі кнігі.
21 чэрвеня ў бібліятэцы быў прэзентаваны перакладзены на
беларускую мову цыкл кніг «Галасы Утопіі» лаўрэата Нобелеўскай прэміі
па літаратуры Святланы Алексіевіч. У прэзентацыі прынялі ўдзел
старшыня Праўлення ААТ «Белгазпрамбанк» Віктар Бабарыка, які
перадаў для публічных бібліятэк Віцебскай вобласці сертыфікат на 452
камплекты кніг.
У 2018 годзе ў рамках праекта «Адлюстраванне» былі арганізаваны і
прадстаўлены шырокай аўдыторыі 12 мастацкіх выстаў як прафесійных
творцаў, так і майстроў-аматараў, сярод іх – выставы жывапісу члена
Беларускага саюза мастакоў Барыса Лалыкі, майстра акварэлі Фелікса
Гумена, мастака, старшыні Віцебскай абласной арганізацыі ГА «Беларускі
саюз мастакоў» Святланы Баранкоўскай, майстроў роспісу па тканіне з
г. п. Лёзна Віцебскай вобласці Жанны Ільюшкінай і Ірыны Церашковай,
мастака, выкладчыка ВДУ імя П.М. Машэрава Міхаіла Цыбульскага,
віцебскага мастацтвазнаўцы, мастака па рэкламе Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Андрэя Жыгура і
іншых.
З 2018 года супрацоўнікамі сектара «Публічны цэнтр прававой
інфармацыі» рэалізуецца мэтавая комплексная праграма прававой асветы
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дзяцей і моладзі ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна,
разлічаная на 2018–2020 гады. У адпаведнасці з праграмай сектарам быў
падрыхтаваны і праведзены шэраг інфармацыйна-асветніцкіх і
сацыякультурных мерапрыемстваў для моладзі, ажыццяўляўся праект
«Дзіцячы прававы клуб “Правознайка”», які аб’яднаў малодшых
школьнікаў, рэалізоўваўся праект «Твой памочнік – ЭТАЛОН», мэта якога
вызначана як фарміраванне ў карыстальнікаў бібліятэкі практычных
навыкаў пошуку інфармацыі ў ІПС «ЭТАЛОН».
У справаздачным годзе сектар «Публічны цэнтр прававой
інфармацыі» Віцебскай абласной бібліятэкі прыняў удзел у
рэспубліканскім конкурсе «Лепшы публічны цэнтр прававой інфармацыі»,
ініцыіраваным Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі. Па выніках
конкурсу сектар заняў II месца ў намінацыі «Лепшы ПЦПІ на базе
абласной бібліятэкі».
Галоўнай падзеяй аддзела дзіцячай літаратуры ў мінулым годзе стаў
пераезд з арэндаванага памяшкання ў адрамантаваную і спецыяльна
абсталяваную залу асноўнага будынка бібліятэкі. Святкаванне наваселля
аддзела было прымеркавана да Дня бібліятэк Беларусі і прайшло ў форме
тэатралізаванага прадстаўлення. У святочную праграму ўвайшлі сустрэчы
з пісьменнікамі Сяргеем Трафімавым і Святланай Дзядзінкінай, экскурсія
па кнігах з ілюстрацыямі Антона Ламаева, падарожжа «Партал у свет
дзіцячых кніг», спектакль «Фенька і літара «Ты» полацкага юнацкага
ўзорнага тэатра-студыі «Гармонія», майстар-класы па дэкаратыўнапрыкладным мастацтве і іншае.
Другі год запар у аддзеле дзіцячай літаратуры ажыцяўлялася работа
па рэалізацыі праекта «Гісторыя кнігі сваімі рукамі». У справаздачным
годзе ў рамках праекта прайшлі ўрокі бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў і
адбыліся майстар-класы, на якіх удзельнікі мерапрыемстваў спрабавалі
зрабіць незвычайныя рукатворныя кнігі.
У мінулым годзе працягнулася рэалізацыя бібліятэчнага праекта
«Літаратурныя ўрокі для школьнікаў: новы фармат», які паспяхова
стартаваў у 2017 годзе. У рамках праекта для вучняў пачатковых класаў
школ г. Віцебска і выхаванцаў дзіцячых садкоў было праведзена звыш 20
літаратурных урокаў па творчасці класікаў беларускай і замежнай
літаратуры.
Пры рэалізацыі пректа «Разам!» быў праведзены шэраг
сацыякультурных мерапрыемстваў, накіраваных на арганізацыю вольнага
часу людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.
Справаздачны год для бібліятэкі быў адзначаны актывізацыяй
пошукава-даследчай і метадычнай работы, правядзеннем буйных
навуковых мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню. Так, 22 лістапада ў

6

бібліятэцы прайшла ІV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Віцебскі край», прысвечаная 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці.
Арганізатарамі канферэнцыі выступілі Віцебская абласная бібліятэка імя
У.І. Леніна і Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава, кафедра
гісторыі Беларусі. У канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы, гісторыкі,
архівісты, краязнаўцы, работнікі ўстаноў культуры і адукацыі з Беларусі і
Расіі. Па выніках канферэнцыі плануецца выданне чацвёртага тома
штогодніка «Віцебскі край».
У 2018 годзе супрацоўнікамі бібліятэкі былі падрыхтаваны і
праведзены два абласныя семінары, прысвечаныя актуальным пытанням
бібліятэчнай дзейнасці. Так, 1–2 сакавіка адбыўся абласны семінар
дырэктараў раённых і гарадскіх сетак публічных бібліятэк Віцебскай
вобласці «Бібліятэчныя сістэмы Віцебскага рэгіёна: стан і перспектывы
развіцця ў сучасных умовах». У ходзе работы семінара ўдзельнікі
пазнаёміліся з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця бібліятэк сеткі
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, быў дадзены аналіз дзейнасці
бібліятэк Віцебскай вобласці за 2017 год, прагучалі актуальныя пытанні
дзейнасці прафсаюзных арганізацый у сучасных умовах, адбыўся круглы
стол «Экалагічная асвета, выхаванне і адукацыя як аснова фарміравання
экалагічнай культуры». 2 сакавіка ўдзельнікі семінара з творчым візітам
наведалі ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма».
3 мая больш за шэсцьдзесят прадстаўнікоў сферы культуры і
адукацыі Віцебскай вобласці сабраліся на міжгаліновым семінары
«Праваслаўныя традыцыі ў духоўна-асветніцкай рабоце бібліятэк». У
рабоце семінара прынялі ўдзел прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, Віцебскага абласнога грамадскага аб’яднання праваслаўных
жанчын, цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм Баранавіч, Ліды і Барысава,
публічных, вузаўскіх і школьных бібліятэк Віцебскай вобласці. Для
ўдзельнікаў семінара быў арганізаваны відэамост з Астраханскай
абласной навуковай бібліятэкай імя Н.К. Крупскай, супрацоўнікі якой
падзяліліся вопытам работы па ўзаемадзеянні з Астраханскай мітраполіяй
і ўдзеле ў грантавым конкурсе «Праваслаўная ініцыятыва».
Па ініцыятыве і пры падтрымцы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
11 красавіка на базе Віцебскай абласной бібліятэкі прайшоў круглы стол
«Нацыянальныя інфармацыйныя рэсурсы: Віцебшчына ўчора і сёння».
На працягу года метадам анкетавання былі праведезны
сацыялагічныя даследаванні «Выкарыстанне баз даных уласнай генерацыі
ў бібліятэчна-інфармацыйным абслугоўванні ў Віцебскай абласной
бібліятэцы імя У.І. Леніна», «Арганізацыя вольнага часу: перавагі
карыстальнікаў Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна», «Публічны
цэнтр прававой інфармацыі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна:
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погляд карыстальніка». Па выніках даследаванняў падрыхтаваны
аналітычныя запіскі.
Актыўнае супрацоўніцтва звязвае Віцебскую абласную бібліятэку
пераважна з бібліятэкамі Расійскай Федэрацыі. Так, у справаздачным
годзе яна прыняла ўдзел у Еўразійскім бібліятэчным Інтэрнэт-форуме
«Футбол – спорт, мастацтва, творчасць», прымеркаваным да XXI
чэмпіянату свету па футболе, які прайшоў у 2018 годзе ў Расіі, і выступіла
яго каардынатарам сярод бібліятэк Беларусі. Ва ўнікальным праекце
прынялі ўдзел маладыя чытачы і бібліятэчныя спецыялісты з Беларусі,
Расіі, Абхазіі, Азербайджана і Казахстана. У трох творчых конкурсах
Інтэрнэт-форуму – буктрэйлераў, электронных выстаў і літаратурнай
творчасці – было прадстаўлена больш за 150 работ, з якімі пазнаёміліся
амаль шэсць тысяч карыстальнікаў сеткі. Пераможцам міжнароднага
этапу ў намінацыі «Бібліятэкар» стала Інга Сарока, загадчык электроннай
чытальнай залы Віцебскай абласной бібліятэкі – аўтар электроннай
кніжна-ілюстрацыйнай
выставы «Паэзія
футбола».
Прызёрам
міжнароднага этапу ў намінацыі «Малады чытач» стаў Аляксей Глазман,
чытач Віцебскай абласной бібліятэкі – аўтар буктрэйлера «И все-таки
футбол».
2018 год быў адзначаны для бібліятэкі працягам супрацоўніцтва з
дзяржаўнай бюджэтнай ўстановай культуры «Пскоўская абласная
ўніверсальная навуковая бібліятэка». Міжнародны праект «Солнечный
мир» быў рэалізаваны ў рамках Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж
абласнымі бібліятэкамі прыгранічных тэрыторый Расійскай Федэрацыі і
Рэспублікі Беларусь у перыяд з чэрвеня па верасень 2018 года. У ходзе яго
рэалізацыі далучыліся Сіламяйская цэнтральная гарадская бібліятэка
Эстонскай Рэспублікі і публічныя бібліятэкі Віцебскай вобласці. У выніку
сумеснай дзейнасці супрацоўнікаў Віцебскай абласной бібліятэкі і іх
расійскіх і эстонскіх калег быў створаны віртуальны фотаальбом,
размешчаны на платформе Міжнароднага бібліятэчнага цэнтра Пскоўскай
абласной бібліятэкі http://inter.pskovlib.ru.
У мінулым годзе па ініцыятыве Пскоўскай абласной універсальнай
навуковай бібліятэкі стартаваў расійска-беларускі конкурс-фестываль
літаратурнай творчасці «Читаем вместе! Тургенев200», прымеркаваны да
юбілею класіка рускай літаратуры. Праект уяўляе сабой конкурс
літаратурных эсэ з аналізам твораў Івана Тургенева і сачыненняўроздумаў на тэму «Бацькі і дзеці: ці ёсць дыялог пакаленняў?».
Каардынатарам праекта з беларускага боку выступае Віцебская абласная
бібліятэка. Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца ў маі 2019 года.
Шэраг сумесных прафесійных і сацыякультурных мерапрыемстваў,
якія аб’яднаў праект «Астрахань – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог»,
звязалі Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна з Астраханскай
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абласной навуковай бібліятэкай імя Н.К. Крупскай. Усе мерапрыемствы
прайшлі ў фармаце on-line сустрэч і былі прысвечаны Дню праваслаўнай
кнігі, Дню Перамогі, Міжнароднаму дню абароны дзяцей, Дню
ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны – 22 чэрвеня. 2
красавіка ў рамках адзначанага праекта адбыўся вэб-семінар,
прымеркаваны да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі і прысвечаны
праблемам сучаснай бібліятэчнай практыкі.
На працягу многіх гадоў бібліятэка плённа супрацоўнічае з
Інстытутам імя Гётэ ў Мінску. Асноўныя сумесныя мерапрыемствы
мінулага года прайшлі ў рамках святкавання 20-годдзя нямецкай
чытальнай залы. Так, 29 кастрычніка, у Дзень адчыненых дзвярэй,
супрацоўнікі Інстытута імя Гётэ ў Мінску сумесна з супрацоўнікамі
абласной бібліятэкі прапанавалі ўдзельнікам мерапрыемства падарожжа
па бібліятэцы будучага ў віртуальнай рэальнасці, 3D-друк, размалёўкі ў
дапоўненай рэальнасці, інтэрактыўную віктарыну на планшэтах і іншае.
Паляпшэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы бібліятэкі – адна з
неабходных умоў стварэння камфортнага бібліятэчнага асяроддзя. У
справаздачным годзе на бягучы рамонт будынка, размешчанага па адрасе:
г. Віцебск, вул. Леніна, 8а, было зрасходавана 40667,04 руб., у т. л. з
бюджэту – 39775,69 руб. На праектна-каштарысную дакументацыю па
капітальным рамонце шахтавага пад’ёмніка зрасходавана 4306,96 руб.
бюджэтных сродкаў.
Выкананне плана платных паслуг у бягучых цэнах склала 122,4 %
(18582,42 руб.).
Пры планаванні работы бібліятэкі на наступны год былі ўлічаны
асноўныя тэндэнцыі ў бібліятэчнай практыцы, актуальныя напрамкі
дзейнасці, вынікі справаздачнага года. Такім чынам, ёсць падставы
меркаваць, што ў 2019 годзе замацуюцца тыя станоўчыя змены, якія
намеціліся ў справаздачны перыяд.

