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Асноўнымі задачамі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна на 2020 год сталі максімальна поўнае
забеспячэнне запытаў карыстальнікаў, інфармацыйная падтрымка мерапрыемстваў, якія былі запланаваны для
правядзення ў вобласці ў рамках святкавання 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і Года малой
радзімы, далучэнне карыстальнікаў да найлепшых узораў беларускай кніжнай спадчыны, творчасці дзеячаў
беларускай і замежнай літаратуры, культуры, мастацтва – юбіляраў 2020 года. Асаблівую актуальнасць у
мінулым годзе набыла задача развіцця новых сэрвісаў абслугоўвання карыстальнікаў ва ўмовах пагаршэння
эпідэмічнай сітуацыі.
У 2020 годзе аддзеламі абслугоўвання бібліятэкі абслужана 35 552 карыстальнікі (84,2 % да плана). З
агульнай колькасці непасрэдных чытачоў дзеці ва ўзросце да 15 гадоў склалі 5 619. Карыстальнікам за
справаздачны год выдана 708 288 экз. бібліятэчных дакументаў (84,3 % да запланаванага). Агульная колькасць
наведванняў склала 1 966 319 (234,9 % да плана). У справаздачным годзе колькасць віртуальных наведванняў на
афіцыйны сайт бібліятэкі склала 1 801 533 наведванні.
У адпаведнасці з Рашэннем Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 27 сакавіка 2020 года № 349
і зацверджанага Плана дадатковых мерапрыемстваў па прафілактыцы распаўсюджвання вострых рэспіраторных
інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19, з 30 сакавіка было прыпынена абслугоўванне непасрэдных
карыстальнікаў у чытальных залах бібліятэкі, якое было ўзноўлена 1 ліпеня справаздачнага года.
У мінулым годзе бібліятэкай абслугоўвалася больш за 100 чалавек з абмежаванымі фізічнымі
магчымасцямі, з якіх 22 – інваліды па зроку. Нестацыянарнымі формамі абслугоўвання было ахоплена 10
чалавек, якія карысталіся спецыялізаванымі перыядычнымі выданнямі, надрукаванымі шрыфтам Брайля.
У 2020 годзе ў бібліятэцы працавала 96 бібліятэчных кіраўнікоў і спецыялістаў. З 69 супрацоўнікаў
аддзелаў абслугоўвання 51 бібліятэчны работнік быў заняты непасрэдна абслугоўваннем чытачоў. Знакавай
падзеяй для бібліятэкі стала прысваенне ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» за 2019 год у намінацыі
«Сацыяльная сфера (сацыяльная абарона насельніцтва, культура, адукацыя, навука, спорт, ахова здароўя,
моладзь)» яе дырэктару Таццяне Мікалаеўне Адамян.
У мінулым годзе на камплектаванне бібліятэчнага фонду зрасходавана 120,4 тыс. рублёў бюджэтных
сродкаў. Усяго ў фонд бібліятэкі паступіла 7 464 экз. дакументаў. У тым ліку набыта за бюджэтныя сродкі –
1356 экз. дакументаў, за пазабюджэтныя – 121 экз. Пазабюджэтныя выдаткі на набыццё літаратуры склалі 2,0
тыс. руб. Паказчык ад агульнага бюджэту на камплектаванне склаў 8,2 % (у 2019 годзе – 12,3 %). У параўнанні
з 2019 годам бібліятэчны фонд зменшыўся на 6615 экз. Працэнт абнаўлення фонду за 2020 год склаў 1,1 %.
Для максімальна поўнага задавальнення інфармацыйных запытаў карыстальнікаў бібліятэкай былі
набыты правы доступу да ліцэнзійнай базы даных «Интегрум», работа з якой забяспечвалася праз Віртуальную
чытальную залу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Акрамя яе, на працягу справаздачнага года быў адкрыты
тэставы доступ да электронна-бібліятэчных сістэм «Айбукс.ру», «e-Marefa», «Polpred Обзор СМИ» і
электроннага інфармацыйнага рэсурсу ASTM Compass Abstract кампаніі ASTM International.
29 студзеня 2019 года паміж Віцебскай абласной бібліятэкай і Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі было
падпісана Пагадненне аб супрацоўніцтве, прадметам якога стала сумесная дзейнасць па фарміраванні, вядзенні
і выкарыстанні карпаратыўнага інфармацыйнага рэсурса Рэгіянальнага зводнага электроннага каталога
бібліятэк Віцебскай вобласці (РЗЭК), які павінен стаць складаючай часткай Зводнага электроннага каталога
бібліятэк Беларусі (ЗЭК ББ). На канец справаздачнага перыяду колькасць бібліяграфічных запісаў у РЗЭК
Віцебскай вобласці склала 380140.
У справаздачным годзе аддзелам эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры быў
распачаты рэсурсны праект «Бібліятэкары Віцебшчыны – у барацьбе за Перамогу ў гады вайны. 1941–1945 гг.»,
да рэалізацыі якога былі прыцягнуты цэнтралізаваныя бібліятэчныя сістэмы вобласці.
На працягу 2020 года супрацоўнікі бібліятэкі забяспечвалі аператыўнае даведачна-бібліяграфічнае
абслугоўванне карыстальнікаў у зале каталогаў бібліятэкі. У справаздачным годзе колькасць наведванняў залы
склала 4792. Па даведачна-бібліяграфічным апараце бібліятэкі дзяжурнымі бібліёграфамі было дадзена 3911
індывідуальных кансультацый, у тым ліку з выкарыстаннем электроннага каталога – 2640. Супрацоўнікамі
аддзела дзіцячай літаратуры было выканана 1777 бібліяграфічных даведак, у тым ліку 907 даведак – дзецям да
15 гадоў.
Для пошуку нацыянальных заканадаўчых дакументаў, а таксама заканадаўчых актаў Расійскай
Федэрацыі ў аддзеле «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» шырока выкарыстоўвалася электронная
інфармацыйна-пошукавая сістэма (ІПС) «Эталон». За 2020 год было зарэгістравана 2523 звароты да яе,
падрыхтавана 2826 даведак прававой тэматыкі. Для больш зручнага, хуткага і мабільнага задавальнення
разавых запытаў аддаленых карыстальнікаў працавала Віртуальная даведачная служба (ВДС), размешчаная на
афіцыйным сайце бібліятэкі.
Агульная колькасць традыцыйных бібліятэчных выстаў склала 321, з якіх 54 былі адрасаваны чытачамдзецям. Акрамя іх супрацоўнікамі бібліятэкі былі распрацаваны і прадстаўлены на афіцыйным сайце бібліятэкі
50 анлайн-выстаў, электронных презентацый і віртуальных аглядаў.
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У мэтах стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадскай
пазіцыі ў насельніцтва, захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь
быў падпісаны Указ аб правядзенні 2018–2020 гадоў пад знакам Года малой радзімы. У сувязі з гэтым,
найбольш значныя сацыякультурныя мерапрыемствы былі накіраваны на распаўсюджанне краязнаўчых ведаў і
папулярызацыю творчасці дзеячаў літаратуры і мастацтва Віцебшчыны.
Шэраг краязнаўчых мерапрыемстваў чакаў гасцей і ўдзельнікаў XXIX Міжнароднага фестывалю
мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». У скверы каля бібліятэкі была разгорнута інтэрактыўная бібліятэчная
плацоўка «Роднай зямлі шматгалоссе», падчас якой прайшла прэзентацыя кнігі Мікалая Півавара «Сядзібы
Віцебшчыны». Госці свята маглі прыняць удзел у патрыятычнай акцыі «Наш край, пачуй прызнанне ў любві!»,
краязнаўчым калейдаскопе «Віцебск фестывальны», бліц-турніры «Ці ведаеш ты свой горад?», пазнаёміцца з
кніжнымі выставамі «Листая новых книг страницы», «Табе, мой край!..» і «Все цветы июля».
На краязнаўчыя мерапрыемствы была багатая і святочная праграма да Дня бібліятэк Беларусі: 15
верасня ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя пятага тома штогадовага зборніка «Віцебскі край», у які ўвайшлі
матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы, і
прэзентацыя кнігі Аркадзя Падліпскага «Последний подвиг Веры Хоружей: письма из оккупированного
Витебска».
У верасні 2016 года на базе бібліятэкі былі арганізаваны краязнаўчыя асветніцкія курсы «Віцебск:
рэальная і папулярная гісторыя роднага горада», работа якіх працягвалася і ў 2020 годзе, але па прычыне
неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыі яны дзейнічалі толькі на працягу студзеня–лютага.
Гісторыка-патрыятычнае выхаванне з’яўляецца адным з важных напрамкаў работы бібліятэкі. Яго
галоўныя мэты вызначаны як развіццё грамадзянскасці і патрыятызму – найважнейшых духоўна-маральных і
сацыяльных каштоўнасцяў. Цэнтральнымі сацыякультурнымі падзеямі мінулага года сталі тыя з іх, што былі
падрыхтаваны да 75-годдзя заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.
Цыкл мерапрыемстваў, прымеркаваных да гадавіны Вялікай Перамогі, распачаўся 4 лютага з
прэзентацыі навукова-мемарыяльнага выдання «Воіны-армяне ў баях за Беларусь (1941–1944 гг.)», якое
змяшчае ўпершыню зведзеныя разам на аснове архіўных і іншых крыніц дадзеныя аб 6,5 тыс. воінаў-армян.
У рамках XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» прайшлі
мерапрыемствы бібліятэчнай пляцоўкі «Горад, які чытае». 17 ліпеня святочныя мерапрыемствы адкрыла
сацыякультурная праграма «У памяці. У сэрцы. У кнігах». Госці мерапрыемства далучыліся да патрыятычнай
акцыі «Пакуль жывем, памятаем», пазнаёміліся з фотапраектам «Жывая памяць», створаным па ініцыятыве
супрацоўнікаў Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, прынялі ўдзел у акцыі «Открытый микрофон
“Читаем строки о войне”». Святочныя мерапрыемствы дапоўнілі музычная праграма «Мелодыі ваенных гадоў»
і прэзентацыя выставы кніжных выданняў з фондаў Віцебскай абласной бібліятэкі «Святло Вялікай Перамогі».
На працягу справаздачнага года мэтанакіравана праводзілася работа па далучэнні карыстальнікаў да
вывучэння нацыянальнай культуры, мовы і літаратуры. Гэтаму спрыялі выставы-прагляды, кніжнаілюстрацыйныя выставы, шматлікія сацыякультурныя мерапрыемствы. Буйнымі сацыякультурнымі
мерапрыемствамі ў мінулым годзе былі адзначаны юбілейныя даты класікаў і сучаснікаў беларускай
літаратуры. Дадзены святочны цыкл быў распачаты 24 лютага літаратурна-музычнай вечарынай «Я сын
зямлі...», прымеркаванай да 85-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна. 13 кастрычніка ў бібліятэцы
адбыўся літаратурны подыум «Казачнік Зялёнага царства», прымеркаваны да 110-гадовага юбілею віцебскага
пісьменніка Рыгора Шакулава.
Асаблівая ўвага ў мінулым годзе надавалася папулярызацыі творчасці віцебскіх аўтараў. Буйнейшым з
мерапрыемстваў гэтага накірунку стала работа інтэрактыўнай бібліятэчнай пляцоўкі «Земля, что дарит
вдохновенье», якая распачалася 18 ліпеня ў рамках XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску». У яе рабоце ў фармаце Open air прынялі ўдзел паэтэса, старшыня Віцебскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка, паэты Алена Крыклівец, Алег Сяшко,
Алена Фядзяева, Ірына Радзіхоўская, Святлана Якубоўская, Андрэй Шуханкоў, Валянціна Шырынава,
Дзмітрый Юртаеў, Яна Явіч, Васіль Калтуноў, Вольга Мацкевіч, Анастасія Кузьмічова, Лідзія Шышко. Госці
пляцоўкі змаглі прыняць удзел у культурнай акцыі «Вершы ў кішэні» і пазнаёміцца з выставай «Літаратурная
Віцебшчына», прысвечанай творчасці пісьменнікаў і паэтаў нашага краю. На наступны дзень падчас
паэтычнага марафону «Мой отчий край ни в чем не повторим» прайшла сустрэча з паэтэсай, аўтарам і
выканаўцам Ганнай Чумаковай, а таксама пісьменнікамі – сябрамі літаратурнага аб’яднання «Полоцкая ветвь».
Прэзентацыі кніг з’яўляюцца самай паспяховай і запатрабаванай формай сярод сацыякультурных
мерапрыемстваў бібліятэкі, прайшлі яны і ў справаздачным годзе. 14 студзеня адбыўся творчы вечар Стасі
Наркевіч (Настассі Лазебнай) «У завірусе містыкі і кахання», падчас якога была прэзентавана кніга «Прывідаў
пярсцёнак» і наладжана мастацкая выстава аўтарскіх ілюстрацый да кнігі. 16 студзеня прайшла прэзентацыя
шостага паэтычнага зборніка «Отправление и конечная» літаратара, музыканта, выкладчыка Міхаіла Рубіна.
Аўтар перадаў у фонд бібліятэкі адзначаны зборнік і папярэднюю кнігу «Пераклад з іншага», а багатая
прэзентацыйная праграма студзеня працягнулася праз тыдзень – у бібліятэцы прайшло прадстаўленне першай
кнігі ўраджэнкі Віцебска, студэнткі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Вольгі Нікіценкі
«Сузор’е птушкі».
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Бібліятэка імкнецца да арганізацыі творчых сустрэч сваіх супрацоўнікаў і карыстальнікаў з
прадстаўнікамі беларускіх выдавецтваў і рэдакцый літаратурна-мастацкіх перыядычных выданняў. Мінулы год
працягнуў гэтую добрую традыцыю: 11 сакавіка адбылася творчая сустрэча з супрацоўнікамі і сябрамі рэдакцыі
літаратурна-мастацкага часопіса «Дзеяслоў», а 16 верасня ў бібліятэцы прайшла сустрэча з прадстаўнікамі
выдавецкага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Народная асвета», якое ў 2021 годзе адзначыць сваё
70-годдзе.
Па традыцыі літаратурны год быў закрыты ўручэннем літаратурных прэмій Віцебскага аблвыканкама:
23 снежня ў бібліятэцы адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя
Петруся Броўкі», якімі ў 2020 годзе сталі Зоя Наваенка, Галіна Загурская і Маіна Кузняцова-Бабарыка, і
«Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча», якой былі ўшанаваны Ганна Навасельцава, Галіна і Сяргей
Трафімавы, Тамара Краснова-Гусачэнка і Аркадзь Русецкі.
На працягу года ў бібліятэцы праводзіліся мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю літаратуры
па мастацтве, у дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў сферы культуры і мастацтва, мастацкай адукацыі,
знаёмства з рознымі відамі мастацтва, папулярызацыю творчасці віцебскіх творцаў. У 2020 годзе ў рамках
праекта «Адлюстраванне» былі арганізаваны і прадстаўлены шырокай аўдыторыі 10 мастацкіх выстаў.
У 2020 годзе быў працягнуты цыкл сустрэч з кампазітарам, педагогам, членам Беларускага саюза
кампазітараў Аляксандрам Івановым «Музыка для ўсіх». Папулярызацыя выканальніцкага мастацтва, знаёмства
карыстальнікаў бібліятэкі і яе супрацоўнікаў з юнымі талентамі горада – менавіта на гэта быў накіраваны новы
праект аддзела літаратуры па мастацтве «Дзіцячая філармонія».
Правядзенне майстар-класаў па розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – яшчэ адзін з
напрамкаў работы Віцебскай абласной бібліятэкі. Так, на працягу года супрацоўнікі бібліятэкі правялі больш за
40 майстар-класаў па папяровай пластыцы, цестапластыцы, рабоце з фааміранам, букфолдзінгу, вырабе цацак з
нітак, калажы. арыгамі і аплікацыі, якія адбыліся ў рамках праекта «Бібліятэка – тэрыторыя творчасці».
Упершыню бібліятэкары прадставілі майстар-клас ў анлайн-фармаце «Калядны алень» на сайце бібліятэкі. З
верасня пры сектары сацыякультурнай дзейнасці маркетынгу пачала работаць школа малявання для дарослых
«МASTAK».
Відавочна, што на сённяшні дзень праектная дзейнасць стала асноўным фарматам работы аддзела
дзіцячай літаратуры. Так, у 2020 годзе быў працягнуты краязнаўчы праект «Я в этом городе живу, я этот город
знаю». Пры яго рэалізацыі былі праведзены эка-замалёўкі «Моя заповедная Родина» (да 95-годдзя Бярэзінскага
біясфернага запаведніка), гадзіна краязнаўства «Сколько рек в Витебске?», медыаўрок «Край голубых озер» (да
25-годдзя Нацыянальнага парка «Браслаўскія азёры»), прэзентацыя кнігі дзіцячых вершаў віцебскага паэта
Алега Сяшко «Кутерьма» і інш.
Прыцягненню дзяцей да чытання кніг на роднай мове прызваны адукацыйны праект «Паклон
беларускаму Слову!», у рамках якога быў праведзены шэраг мерапрыемстваў па папулярызацыі беларускай
мовы і літаратуры: казачны пазл «Аднойчы ў казцы», гульня «Падарожжа па кнігах Анатоля Клышкі»,
падарожжа-гульня «Знакамітыя месцы краіны маёй», літаратурнае знаёмста «Гартаем старонкі цікавых кніг»
(па творчасці У. Ліпскага), інфармацыйная гадзіна «Духоўныя дыяменты нацыі» (да 490-годдзя В. Цяпінскага),
турнір кнігазнаўцаў «Казачная краіна Уладзіміра Караткевіча».
Чацверты год запар у аддзеле дзіцячай літаратуры ажыццяўлялася работа па рэалізацыі праекта
«Гісторыя кнігі сваімі рукамі», працягнуўся бібліятэчны праект «Літаратурныя ўрокі для школьнікаў: новы
фармат», які паспяхова стартаваў у 2017 годзе. Для вучняў пачатковых класаў школ г. Віцебска і выхаванцаў
дзіцячых садкоў было праведзена звыш 40 літаратурных урокаў.
У мэтах папулярызацыі чытання і бібліятэкі сярод дзяцей і падлеткаў у віртуальным асяроддзі
працягвалася напаўненне інтэрнэт-старонкі аддзела дзіцячай літаратуры http://deti.vlib.by/. У справаздачным
годзе быў распрацаваны і пачаў папаўняцца інфармацыяй яе новы раздзел «Чудесники палитры», прысвечаны
мастакам-ілюстратарам дзіцячых кніг.
У 2020 годзе працягвалася работа з людзьмі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі і сацыяльна
неабароненымі слаямі насельніцтва. Ажыццяўлялася актыўнае супрацоўніцтва з Тэрытарыяльным цэнтрам
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна г. Віцебска, грамадскім аб’яднаннем «Беларускае
таварыства інвалідаў па зроку», Віцебскім Клубным домам «Крылы надзеі», Віцебскім гарадскім грамадскім
аб’яднаннем «Залаты ўзрост».
Цэнтральным падраздзяленнем па ажыццяўленні інклюзіўнай дзейнасці ў бібліятэцы заставаўся аддзел
перыядычных выданняў. Яго супрацоўнікамі ў рамках бібліятэчнага пректа «Разам!» быў праведзены шэраг
сацыякультурных мерапрыемстваў, накіраваных на арганізацыю вольнага часу людзей з абмежаванымі
фізічнымі магчымасцямі. 26 лютага ў яго рамках адбыўся творчы вечар Людмілы Селіванавай «Берагі маёй
мары». Праект быў працягнуты 30 верасня тэатральна-музычным вечарам «Дзень дабра і павагі»,
прымеркаваным да Міжнароднага дня пажылых людзей. «Не гасі агонь душы» – пад такой назвай 12
кастрычніка прайшоў тэатральна-паэтычны вечар, прысвечаны творчасці паэта, перакладчыка, Героя Савецкага
Саюза Эдуарда Асадава, вершы якога прагучалі ў выкананні пажылых людзей і людзей з інваліднасцю па зроку.
Вечарына ўвайшла ў цыкл мерапрыемстваў рэспубліканскага месячніка «Чалавек з белай тросцю».
Упершыню ў мінулым годзе ў рамках адзначанага праекта супрацоўнікі аддзела перыядычных
выданняў сумесна з аддзяленнем дзённага знаходжання для грамадзян сталага ўзросту ДУ «Тэрытарыяльны
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цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна г. Віцебска» прадставілі шырокай публіцы
праз бібліятэчны сайт аўдыяспектаклі «Дзень памяці і смутку», «Душы матчынай святло», «Дык вось ён які,
чалавек!» і аўдыяказку «Разам весела мычаць». Дзеючыя асобы і выканаўцы – людзі з інваліднасцю і пажылыя
людзі.
Мінулы год быў адзначаны правядзеннем двух навуковых мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню.
Першае з іх – «Чытанне без межаў: абмен эфектыўнымі практыкамі далучэння чытачоў з абмежаванымі
магчымасцямі Пскова і Віцебска ў бібліятэчнае і культурнае жыццё мясцовай супольнасці» прайшло 26 лютага
ў фармаце Skype-канферэнцыі. 19 лістапада адбылося галоўнае навуковае мерапрыемства года – VІ
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край», прысвечаная 75-годдзю Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне. Яе арганізатарамі выступілі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» і кафедра
гісторыі і культурнай спадчыны УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава». На ўдзел у
канферэнцыі было пададзена больш за 70 заявак ад удзельнікаў з Беларусі, ЗША, Латвіі, Польшчы, Расіі. Па яе
выніках будзе выдадзены зборнік матэрыялаў «Віцебскі край».
Сярод мерапрыемстваў абласнога ўзроўню трэба адзначыць семінар для дырэктараў раённых і
гарадскіх сетак публічных бібліятэк Віцебскай вобласці «Публічная бібліятэка сёння: выклікі часу, стратэгія
дзейнасці», які прайшоў 11 лютага і быў прысвечаны вынікам мінулага года. У рамках семінара адбыўся
круглы стол «Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы», на якім асаблівая ўвага была нададзена пытанням
арганізацыі дзейнасці аб’яднаных бібліятэк, напаўнення вэб-сайтаў і камплектавання фондаў публічных
бібліятэк у кантэксце сучаснага заканадаўства аб дзяржаўных закупках.
У справаздачным годзе быў распрацаваны шэраг лакальных перспектыўных планавых дакументаў:
мэтавыя комплексныя праграмы «Живое слово мудрости духовной» і «Міласэрднасць» на 2021–2023 гады,
план работы дзіцячага прававога клуба «Правознайка» на 2021–2023 гады і модульны курс «Асновы
псіхалагічнага здароўя».
Міжнароднае прафесійнае супрацоўніцтва дазваляе бібліятэцы ўлічваць у сваёй рабоце тэндэнцыі
сусветнага развіцця, ацэньваць сваю дзейнасць, дасягненні і праблемы ў больш шырокім кантэксце,
арыентавацца на міжнародныя стандарты бібліятэчнай дзейнасці. Актыўнае супрацоўніцтва звязвае Віцебскую
абласную бібліятэку пераважна з бібліятэкамі Расійскай Федэрацыі. 2020 год быў адзначаны падпісаннем
Пагаднення аб культурным супрацоўніцтве з АБУК «Курская абласная навуковая бібліятэка імя М.М. Асеева» і
Дагавора аб творчым супрацоўніцтве з АКУК «Курская абласная бібліятэка для дзяцей і юнацтва». Абодва
дакументы былі падпісаны ў аддаленым рэжыме.
У мінулым годзе было працягнута супрацоўніцтва з Пскоўскай абласной універсальнай навуковай
бібліятэкай, сумесна з якой быў праведзены анлайн-фестываль «Чытанне без межаў», удзельнікамі якога сталі
людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі і чытачы буйнейшых бібліятэк Пскова і Віцебска. Таксама ў
справаздачным годзе па ініцыятыве Пскоўскай абласной універсальнай навуковай бібліятэкі быў распачаты
віртуальны праект «Віцебск–Пскоў: горад па літарах». Яго рэалізацыя прадугледжвае стварэнне электроннай
азбукі-даведніка па цікавых мясцінах абодвух гарадоў у фармаце відэаролікаў. Праект будзе працягнуты і ў
2021 годзе.
Чацвёрты год запар Віцебская абласная бібліятэка прымала ўдзел у міжнародным бібліятэчным
Інтэрнэт-форуме, які быў ініцыяваны Міністэрствам культуры Краснадарскага краю і дзяржаўнай бюджэтнай
установай культуры «Краснадарская краявая бібліятэка імя І.Ф. Варавы». «Код Перамогі – адзінства» – так
была вызначана тэма Інтэрнэт-форума 2020 года, прымеркаванага да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай
вайне. Яго праграма ўключала стварэнне фотагалерэі пісьменнікаў і паэтаў-франтавікоў Герояў Савецкага
Саюза, правядзенне творчых конкурсаў відэаролікаў, эсэ, інфармацыйных партфоліа.
Шэраг сумесных прафесійных і сацыякультурных мерапрыемстваў звязвае Віцебскую абласную
бібліятэку імя У.І. Леніна з Астраханскай абласной навуковай бібліятэкай імя Н.К. Крупскай. 27 лютага
мінулага года супрацоўнікі бібліятэкі прынялі анлайн-удзел у круглым стале «Вызваленчая місія Чырвонай
Арміі ў Еўропе: сучасныя міфы, фальсіфікацыя і гістарычная праўда», які адбыўся ў рамках міжнароднага
бібліятэчнага праекта «Астрахань – Мінск – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог».
Па стане на 01.01.2021 парк ПК бібліятэкі склаў 116 адзінак, 16 з якіх – з тэрмінам эксплуатацыі да 5
год. Функцыянавала 20 прынтараў, 15 шматфункцыянальных прылад, 5 сканераў, 48 блокаў бесперапыннага
сілкавання. У лакальную сетку аб’яднаны 115 камп’ютараў. У 2020 годзе быў набыты і ўсталяваны моўны
інфарматар для інвалідаў па зроку з сістэмай гукавай навігацыі «Крокі на гукі» з мабільным дадаткам
«BuzzPoint» – распрацоўкай групы кампаній Белхард і ўстановы рэабілітацыі інвалідаў па зроку «Цэнтр
паспяховага чалавека».
Выкананне плана платных паслуг у бягучых цэнах склала 84,2 % (16276,47 руб.).
Па атрыманых выніках работы за год супрацоўнікі бібліятэкі абмеркаваны яе стан, вызначаны
прыярытэтныя накірункі далейшага развіцця з улікам неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыі, якая захавалася і на
пачатак 2021 года.

