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Камендантава В.М., намеснік дырэктара па асноўнай
дзейнасці Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І.Леніна
Асноўнымі задачамі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І.Леніна на 2021 год сталі максімальна поўнае
забеспячэнне запытаў карыстальнікаў, далучэнне іх да найлепшых узораў беларускай кніжнай спадчыны,
творчасці дзеячаў беларускай і замежнай літаратуры, культуры, мастацтва – юбіляраў 2021 года, развіццё
бібліятэчнага краязнаўства, цікавасці да вывучэння гісторыі і культуры Віцебшчыны. Асаблівую актуальнасць у
мінулым годзе па-ранейшаму мела задача развіцця новых сэрвісаў абслугоўвання карыстальнікаў ва ўмовах
няўстойлівай эпідэмічнай сітуацыі.
У 2021 годзе аддзеламі абслугоўвання бібліятэкі абслужана 33369 непасрэдных карыстальнікаў пры
плане 39800 (83,8 % да плана), з іх больш за 100 чалавек – чытачы з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, з
якіх 49 – інваліды па зроку. З агульнай колькасці непасрэдных чытачоў дзеці ва ўзросце да 15 гадоў склалі 5946.
Карыстальнікам за справаздачны год выдана 688016 экз. бібліятэчных дакументаў (82,9 % да запланаванага).
Агульная колькасць наведванняў склала 1963809 (118,8 % да плана), з іх віртуальных – 1813328, непасрэдных –
150481. Аддзелы абслугоўвання бібліятэкі былі адкрытыя для карыстальнікаў 294 дні.
У 2021 годзе ў бібліятэцы працавала 89 бібліятэчных кіраўнікоў і спецыялістаў. З 68 супрацоўнікаў
аддзелаў абслугоўвання 50 бібліятэчных работнікаў было занята непасрэдна абслугоўваннем чытачоў.
У мінулым годзе на камплектаванне бібліятэчнага фонду зрасходавана 227,4 тыс. рублёў бюджэтных
сродкаў. Усяго ў фонд бібліятэкі паступіла 12530 экз. дакументаў, у тым ліку набыта за бюджэтныя сродкі –
10355 экз. дакументаў, за пазабюджэтныя – 95 экз. Паказчык ад агульнага бюджэту на камплектаванне
вызначаны як 13,4 % (у 2020 годзе – 8,2 %). У параўнанні з 2020 годам бібліятэчны фонд зменшыўся на 3777
экз. Працэнт абнаўлення фонду за 2021 год склаў 1,8 %.
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.
2021 год быў вызначаны стварэннем двух новых рэсурсных праектаў гісторыка-патрыятычнай
накіраванасці: «Вызваленне Віцебшчыны. 1943–1944» і «Бібліятэкары Віцебшчыны ў барацьбе за Перамогу».
Абодва рэсурсы прадстаўлены шырокай грамадскасці на афіцыйным сайце бібліятэкі. Першы з іх
падрыхтаваны на аснове дакументальных крыніц з фондаў Віцебскай абласной бібліятэкі і ўключае
інфармацыю з энцыклапедычных і даведачных выданняў, архіўныя, картаграфічныя дакументы, артыкулы пра
герояў Вялікай Айчыннай вайны, што былі апублікаваны ў перыядычным друку. Дадзены рэсурс быў
прадстаўлены на Рэспубліканскі конкурс на лепшы культурны праект патрыятычнай тэматыкі, ініцыяваны
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, і стаў яго пераможцам у прыватнай намінацыі «Лепшы
інтэрактыўны праект культурна-асветніцкай дзейнасці абласных бібліятэк».
На працягу 2021 года супрацоўнікі бібліятэкі забяспечвалі аператыўнае даведачна-бібліяграфічнае
абслугоўванне карыстальнікаў у зале каталогаў і аддзелах абслугоўвання бібліятэкі. Па запытах непасрэдных
карыстальнікаў было выканана 8619 даведак. 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 2021 год было
зарэгістравана 2750 зваротаў да яе, падрыхтавана 3328 даведак прававой тэматыкі.
У мэтах папулярызацыі бібліятэчнага фонду і інфармавання шырокага кола карыстальнікаў аб кніжных
навінках аддзелы абслугоўвання вялі актыўную экспазіцыйную дзейнасць. Агульная колькасць традыцыйных
бібліятэчных выстаў склала 396, з якіх 46 былі адрасаваны чытачам-дзецям. Акрамя іх супрацоўнікамі
бібліятэкі былі распрацаваны і прадстаўлены на афіцыйным сайце бібліятэкі 57 анлайн-выстаў, электронных
прэзентацый і віртуальных аглядаў. Для павышэння інфармацыйнай культуры карыстальнікаў праведзены 34
экскурсіі па бібліятэцы.
У мэтах кансалідацыі грамадства, яднання беларускага народа на аснове ідэй суверэнітэту і
незалежнасці краіны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2021 год быў аб’яўлены Годам народнага
адзінства. У сувязі з гэтым, найбольш значныя сацыякультурныя мерапрыемствы мелі патрыятычную і
краязнаўчую накіраванасць і прайшлі напярэдадні і ў Дзень народнага адзінства. Супрацоўнікі бібліятэкі
падрыхтавалі для чытачоў праграму «З любоўю да кнігі. З любоўю да Беларусі», якая разгарнулася 15 верасня і
супала з Днём бібліятэк Беларусі. На святочных урачыстасцях прысутнічаў старшыня Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта Мікалай Шарснёў. Галоўнай падзеяй дня стала прэзентацыя абноўленага аддзела
абанемента і МБА. У гасцей свята была магчымасць прыняць удзел у прэзентацыі зборніка матэрыялаў
VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край», інтэрактыўных віктарынах «Край мой –
Беларусь», «Віцебшчына фестывальная», «У назвах вуліц памяць жыве», літкруізе «Беларуская легенда паанглійску». У святочны дзень у бібліятэцы адбылася прэзентацыя АРТ-студыі па дэкаратыўна-прыкладной
творчасці для дарослых «Майстра», прайшлі майстар-класы па вырабе беларускай лялькі-абярэга.
Шэраг бібліятэчных мерапрыемстваў быў прысвечаны тэме Вялікай Айчыннай вайны, слаўнай і
трагічнай гістарычнай мінуўшчыне краіны і Віцебскага рэгіёна. 7 мая ў музеі «Цэнтр сучаснага мастацтва» ў
рамках сумеснага праекта «Хроніка памяці» адбылася прэзентацыя гісторыка-патрыятычнага праекта
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«Вызваленне Віцебшчыны. 1943–1944», падрыхтаванага супрацоўнікамі абласной бібліятэкі. На працягу трох
дзён праходзіў бібліятэчны квілт «Мы памятаем! Мы ганарымся!». Наведвальнікі маглі сабраць палатно памяці,
упісаўшы ў «Кнігу Памяці» імёны сваіх родных – удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, або пакінуўшы свае
пажаданні ветэранам.
23 верасня ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі «Звод помнікаў воінскай славы, памятных месцаў,
воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр Вялікай Айчыннай вайны Віцебскага раёна» пад укладаннем кандыдата
гістарычных навук Мікалая Півавара. З выхадам у свет «Звода помнікаў...» аўтара павіншавалі старшыня
Віцебскага гарвыканкама Мікалай Арлоў, галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама
Дзяніс Юрчак, захавальнік музейных экспанатаў народнага музея «Гісторыя Заронаўскага краю» Людміла
Нікіціна і кіраўнік Віцебскага рэгіянальнага цэнтра героіка-патрыятычнага выхавання моладзі «ПОШУК»
Ларыса Бруева.
На працягу справаздачнага года мэтанакіравана праводзілася работа па далучэнні карыстальнікаў да
вывучэння нацыянальнай мовы і літаратуры. Гэтаму спрыялі выставы-прагляды, кніжна-ілюстрацыйныя
выставы, шматлікія сацыякультурныя мерапрыемствы. Бадай, самай актуальнай формай з іх сталі адкрытыя
дыялогі. Адзін з іх, які адбыўся 22 лютага, быў прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы і прайшоў пад
назвай «Беларусь: учора, сёння, заўтра!». Суарганізатарамі мерапрыемства выступілі Віцебскі аблвыканкам і
Віцебская абласная арганізацыя ГА «БРСМ».
Асаблівая ўвага ў мінулым годзе надавалася папулярызацыі творчасці віцебскіх аўтараў. 26 студзеня ў
бібліятэцы адбылася прэзентацыя мастацкіх кніг кандыдата юрыдычных навук, загадчыка кафедры
грамадзянскага права і грамадзянскага працэсу Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава Ігара
Шматкова «Жизненный калейдоскоп» і «Кузница кадров», а 10 сакавіка – прэзентацыя кнігі гіда па
Скандынавіі, выпускніка Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава Уладзіміра Ткачэнкі «Жить
по-белорусски, думать по-скандинавски». Напрыканцы года прайшла доўгачаканая прэзентацыя кнігі
Кацярыны Півавар і Генадзя Арцямёнка «Традыцыйная культура і побыт беларусаў». Акрамя віцебскіх аўтараў
бібліятэка гасцінна прымала ў сябе і мінскіх літаратараў. 22 красавіка адбылася прэзентацыя кніг сталічнага
журналіста-міжнародніка Інэсы Плескачэўскай «Без “жалезнай заслоны”» (2020) і «Як разгадаць Кітай» (2021).
Звычайна святочная праграма да Дня бібліятэк Беларусі бывае багатай на сустрэчы майстроў пяра з
прыхільнікамі іх таленту і новыя літаратурныя знаёмствы. 2021 год не стаў выключэннем. 15 верасня ў
бібліятэцы адбылася творчая сустрэча з лаўрэатам Першай Нацыянальнай літаратурнай прэміі, старшынёй
Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», пісьменнікам Тамарай КрасновайГусачэнка. У дзень прафесійнага свята бібліятэкараў таксама прайшла сустрэча з паэтам, членам Саюза
пісьменнікаў Беларусі, кіраўніком тэатра «ЛітаСфера» Анастасіяй Кузьмічовай (г. Мінск), а днём пазней –
літаратурная сустрэча аматараў паэзіі. У святочным мерапрыемстве прынялі ўдзел як вядомыя, так і маладыя
паэты і выканаўцы горада Віцебска.
Па традыцыі літаратурны год быў завершаны ўручэннем прэміі Віцебскага аблвыканкама: 27 снежня ў
Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў «Літаратурнай
прэміі імя Петруся Броўкі» за 2021 год. Імі сталі Антон Параскевін (Віктар Улюценка) за кнігу вершаў «Дорога
к себе», Галіна і Сяргей Трафімавы за кнігі «У кого какие уши?» і «Что на грядках растет?».
На працягу года ў бібліятэцы праводзіліся мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю літаратуры
па мастацтве і ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў сферы культуры. У рамках праекта
«Адлюстраванне» былі арганізаваны і прадстаўлены шырокай аўдыторыі 13 мастацкіх выстаў, акрамя гэтага
быў рэалізаваны суместны з ДУ «Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» выставачны
праект «Свет кнігі. Свет творчасці».
У 2021 годзе быў працягнуты цыкл сустрэч з кампазітарам, педагогам, членам Беларускага саюза
кампазітараў Аляксандрам Івановым «Музыка для ўсіх», які распачаўся яшчэ ў лютым 2019 года.
Папулярызацыя выканальніцкага мастацтва, знаёмства карыстальнікаў бібліятэкі і яе супрацоўнікаў з юнымі
талентамі горада – менавіта на гэта быў накіраваны праект аддзела літаратуры па мастацтве «Дзіцячая
філармонія». У рамках арт-праекта «Дзецям пра мастацтва» супрацоўнікамі аддзела літаратуры па мастацтве
было арганізавана 8 заняткаў, падчас якіх дзеці ў гульнявой форме азнаёміліся з відамі і жанрамі выяўленчага
мастацтва.
Правядзенне майстар-класаў у розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладной творчасці – яшчэ адзін з
напрамкаў работы Віцебскай абласной бібліятэкі. Так, на працягу года бібліятэкары правялі 56 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». З верасня 2020 года
пры сектары сацыякультурнай дзейнасці і маркетынгу дзейнічала школа малявання для дарослых «МASTAK».
У мінулым годзе ў ёй было праведзена 66 заняткаў.
На пачатку справаздачнага года дырэктарам бібліятэкі была зацверджана мэтавая комплексная
праграма «Живое слово мудрости духовной», разлічаная на 2021–2023 гады. Асноўныя мерапрыемствы,
накіраваныя на духоўную асвету і выхаванне на праваслаўных традыцыях, у мінулым годзе былі праведзены ў
рамках рэалізацыі вышэй адзначанай праграмы. Сярод іх трэба ўзгадаць вечарыну «И вновь январь, и снова
день Татьяны!..», святочную праграму «Духоўнае святло адкрые нашы душы», прымеркаваную да Дня
праваслаўнай кнігі, гадзіну інфармацыі «Первоучители добра, вероучители народа», прэзентацыю кнігі
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Аляксандра Ананічава «Святы Аляксандр Неўскі». У мінулым годзе бібліятэка працягвала супрацоўніцтва і з
Віцебскай дыяцэзіяй рымска-каталіцкай царквы. Па ініцыятыве яе прадстаўнікоў 16 снежня ў бібліятэцы
адбылася традыцыйная літаратурна-музычная вечарына «Ціхая Ноч, Святая Ноч...», прысвечаная
надыходзячаму святу Раства Хрыстова.
У 2020 годзе супрацоўнікамі аддзела «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» была распрацавана, а ў
студзені 2021 года зацверджана дырэктарам мэтавая комплексная праграма прававой асветы дзяцей і моладзі ў
Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І.Леніна, разлічаная на 2021–2023 гады. У адпаведнасці з ёй аддзелам быў
падрыхтаваны і праведзены шэраг інфармацыйна-асветніцкіх і сацыякультурных мерапрыемстваў: гадзіны
прававых ведаў «Наркаманія: веды супраць міражоў», «Юрыдычная граматыка сям’і», «Прававая абарона
пажылых людзей», пазнавальная гадзіна «Валодаеш інфармацыяй – валодаеш сітуацыяй» і інш.
У рамках азначанай праграмы на працягу года ажыццяўляўся праект «Дзіцячы прававы клуб
“Правознайка”» – аб’яднанне малодшых школьнікаў ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Віцебска». Клуб быў
створаны па ініцыятыве супрацоўнікаў аддзела «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» і функцыянаваў на базе
бібліятэкі. На працягу года адбылося шэсць яго пасяджэнняў.
Не засталася па-за ўвагай бібліятэкараў і дзейнасць па папулярызацыі здаровага ладу жыцця, а таксама
спорту і фізічнай актыўнасці як найважнейшых яго складаючых. Была працягнута і тэма прадухілення і
барацьбы з залежнасцямі. Самае значнае мерапрыемства адбылося 11 снежня – у гэты дзень у бібліятэцы быў
прэзентаваны арыгінальны праект грамадскага аб’яднання «Маладое жыццё» пад назвай «Жывая бібліятэка».
Ідэя праекта заключана ў рэгулярных сустрэчах у нефармальнай абстаноўцы малых груп моладзі са спікерамі, у
якасці якіх запрашаюцца людзі, якія раней перажылі нарказалежнасць, сузалежныя, медыкі, псіхолагі,
прадстаўнікі духавенства і бізнесу. Акрамя бібліятэкі ў склад арганізатараў мерапрыемства ўвайшлі УАЗ
«Віцебскі абласны клінічны цэнтр псіхіятрыі і наркалогіі», упраўленне па наркакантролі і супрацьдзеянні
гандлю людзьмі УУС Віцебскага аблвыканкама, ГА «Беларускі саюз жанчын». Сярод іншых спікераў на
прэзентацыі выступілі галоўны ўрач цэнтра псіхіятрыі і наркалогіі, кандыдат медыцынскіх навук Алена
Мартынава і дырэктар ККУП Віцебскі абласны цэнтр маркетынгу Ірына Макарэнка.
Папулярызацыя ведаў аб здаровым ладзе жыцця немагчыма без папулярызацыі фізкультуры і спорту, у
тым ліку спорту высокіх дасягненняў. Такім чынам, 26 мая ў бібліятэцы ў рамках мерапрыемстваў,
прымеркаваных да 30-годдзя Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь, адбылася сустрэча з
заслужаным майстрам спорту, сярэбраным прызёрам ХХІІ Алімпійскіх гульняў, чэмпіёнам свету па грэкарымскай барацьбе, дырэктарам спецыялізаванай вучэбна-спартыўнай установы «Віцебскі абласны цэнтр
алімпійскага рэзерву па адзінаборствах» Ігарам Каныгіным.
У мінулым годзе ў бібліятэцы бадай упершыню так шырока абмяркоўвалася тэма гульні ў шахматы. 20
ліпеня ў агульнай чытальнай зале бібліятэкі адбылося адкрыццё выставы «Многоликая Каисса»,
прымеркаванай да Міжнароднага дня шахмат, а 7 снежня вядомы беларускі шахматыст, міжнародны
гросмайстар Андрэй Кавалёў даў сеанс адначасовай гульні ў шахматы на 20 дошках для ўсіх жадаючых.
Найбуйнейшыя сацыякультурныя мерапрыемствы для дзяцей былі прымеркаваны да святочных падзей
і знакавых дат календара: Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі, Міжнароднага дня сям’і, Дня бібліятэк Беларусі. Да
першай з іх падчас вясновых канікул прайшло традыцыйнае свята пад назвай «Гульні, лялькі, мішкі – усе з
дзіцячай кніжкі». Дзень сямейнага чытання «Бацькі і дзеці на кніжнай планеце», прымеркаваны да
Міжнароднага дня сям’і, прайшоў 22 мая. У дзень прафесійнага свята бібліятэкараў юных наведвальнікаў
бібліятэкі чакала святочная праграма «З любоўю да кнігі. З любоўю да Беларусі».
Мінулы год быў вызначаны для бібліятэкі далейшым развіццём сацыяльнага партнёрства: 26 лістапада
2021 года было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве з упраўленнем Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці і падпісаны план сумесных мерапрыемстваў на 2021–2023
гады. Асноўным накірункам супрацоўніцтва з’яўляецца падрыхтоўка і правядзенне сустрэч дзяцей і іх бацькоў,
якія адбываюць пакаранне пазбаўленнем волі праз сродкі відэасувязі. Першая сустрэча сацыяльнага праекта
«Па розныя бакі, але побач з татам» адбылася напрыканцы года і была падрыхтавана сумесна з установамі
«Папраўчая калонія № 3» і «СІЗА-2». Падчас мерапрыемства асуджаныя бацькі ў фармаце «анлайн» чыталі
творы дзіцячых класікаў, абмяркоўвалі надзённыя справы ў школе і дома. У якасці памятнага прэзента ад
бібліятэкі сталі кнігі калядных гісторый вядомых казачнікаў.
Відавочна, што на сённяшні дзень праектная дзейнасць стала асноўным фарматам работы бібліятэкі з
юнымі наведвальнікамі. Так, у 2021 годзе былі працягнуты праекты «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,
«Паклон беларускаму Слову!», «Адкрыты свет» (арганізацыя вольнага часу дзяцей з абмежаванымі фізічнымі
магчымасцямі), «Гісторыя кнігі сваімі рукамі», «Літаратурныя ўрокі для школьнікаў: новы фармат», «Фільмы,
якія лепш прачытаць», «Школа фінансавай пісьменнасці», «Нацыянальная казка», «Летні клуб чытання».
Традыцыйна напрыканцы восені адбылося галоўнае навуковае мерапрыемства года – Міжнародная
навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край». Сёмая па ліку, яна была прысвечана Году народнага
адзінства. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна, Інстытут
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кафедра гісторыі і культурнай спадчыны Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава, Віцебскі абласны краязнаўчы музей. На ўдзел у канферэнцыі
было пададзена каля 100 заявак ад удзельнікаў з Беларусі, Польшчы, Расіі. У праграме было заяўлена
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42 даклады, якія былі прадстаўлены на секцыях «Гістарычнае краязнаўства» і «Краязнаўства ў сістэме
гуманітарных навук». Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены аднайменны зборнік матэрыялаў.
Па прычыне неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыі два абласныя семінары прайшлі ў аддаленым фармаце
на платформе ZOOM: 26 сакавіка адбыўся вебінар «Арганізацыя прававога выхавання ва ўмовах сучаснай
бібліятэкі», а 26 кастрычніка – вебінар «Маркетынг у бібліятэчнай дзейнасці: ад тэорыі да практыкі». У рамках
прафесійнага візіту дэлегацыі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, які адбыўся 13–14 кастрычніка, у Віцебскай
абласной бібліятэцы прайшоў круглы стол «Актуальныя праблемы развіцця публічных бібліятэк Віцебскай
вобласці».
У мінулым годзе было працягнута супрацоўніцтва з Пскоўскай абласной універсальнай навуковай
бібліятэкай па рэалізацыі сумеснага віртуальнага праекта «Віцебск – Пскоў: горад па літарах», які
прадугледжвае стварэнне электроннай азбукі-даведніка па цікавых мясцінах абодвух гарадоў у фармаце
відэаролікаў. Праект быў распачаты ў 2020 годзе.
Пяцігоддзе супрацоўніцтва з дзяржаўнай бюджэтнай установай культуры «Краснадарская краявая
бібліятэка імя І.Ф.Варавы» адзначыла Віцебская абласная бібліятэка. У мінулым годзе бібліятэкі аб’яднаў
міжнародны анлайн-фестываль «Да будет дружба искренней и честной», у рамках якога 2 чэрвеня адбыўся
круглы стол «Вопыт партнёрства. Перспектывы супрацоўніцтва і прасоўвання кнігі і чытання ў моладзевае
асяроддзе».
Шэраг сумесных прафесійных і сацыякультурных мерапрыемстваў звязвае Віцебскую абласную
бібліятэку імя У.І.Леніна з Астраханскай абласной навуковай бібліятэкай імя Н.К.Крупскай. 22 чэрвеня
мінулага года прайшла відэасустрэча памяці «У пачатку вялікіх іспытаў» у рамках міжнароднага праекта
«Астрахань – Мінск – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог», прысвечаная 80-годдзю пачатку Вялікай
Айчыннай вайны. 1 верасня Віцебская абласная бібліятэка далучылася да анлайн-сустрэчы «Сяброўства без
межаў» у рамках акцыі «Дзень ведаў – Урок міра», арганізаванай астраханскімі калегамі. У дыстанцыйным
рэжыме да мерапрыемства падключыліся Луганская рэспубліканская ўніверсальная навуковая бібліятэка імя
М.Горкага і Данецкая рэспубліканская бібліятэка для дзяцей імя С.М.Кірава.
У межах падпісанага ў 2020 годзе Дагавора аб творчым супрацоўніцтве з Курскай абласной бібліятэкай
для дзяцей і юнацтва ў справаздачным годзе прайшоў расійска-беларускі анлайн-конкурс літаратурнай
творчасці чытачоў «Паспрабуй, пачытай!».
У мінулым годзе па-ранейшаму перад бібліятэкай стаяла задача павелічэння долі пазабюджэтных
сродкаў у яе фінансаванні. Выкананне плана платных паслуг у бягучых цэнах склала 84,2 % (16276,47 руб.).
Па выніках аналізу дзейнасці бібліятэкі за справаздачны год яе кіраўнікамі і спецыялістамі вызначаны
прыярытэтныя накірункі далейшага развіцця з улікам неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыі, якая захавалася і на
пачатак 2022 года.

