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ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА 

ІМЯ У.І. ЛЕНІНА Ў 2009 ГОДЗЕ 
У 2009 годзе ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна прыярытэтнымі былі вызначаны 

наступныя задачы і напрамкі дзейнасці:  

– камплектаванне бібліятэчнага фонду дакументамі на розных носьбітах інфармацыі, іх 

сістэматызацыя і каталагізацыя, забеспячэнне ўліку і захаванасці ўсіх відаў і тыпаў дакументаў; 

– садзейнічанне эканамічнаму, прававому развіццю, інавацыйнай дзейнасці суб’ектаў 

гаспадарання Віцебска і вобласці, а таксама асветніцкай, выхаваўчай і рэкрэацыйнай дзейнасці; 

– ажыццяўленне інфармацыйна-бібліятэчнага абслугоўвання з улікам інтарэсаў і патрэб 

карыстальнікаў; павышэнне інфармацыйнай культуры чытачоў; 

– мадэрнізацыя лакальнай сеткі і стварэнне новых аўтаматызаваных рабочых месцаў, 

забеспячэнне работы ў Інтэрнэт; 

– стварэнне ўласных інфармацыйных рэсурсаў з мэтай прадастаўлення іх карыстальнікам; 

рэтраканверсія картачных каталогаў у электронны фармат;  

– зберажэнне гістарычнай і культурнай спадчыны краю, бібліятэчнае краязнаўства; 

– метадычная, практычная, кансультацыйная падтрымка бібліятэк вобласцi, павышэнне 

кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў з улікам развіцця інфармацыйных тэхналогій; 

– удзел у міжбібліятэчных карпаратыўных праектах па стварэнні і выкарыстанні электронных 

бібліятэчных рэсурсаў, развіццё тэлекамунікацыйных тэхналогій, умацаванне прафесійных кантактаў;  

– павышэнне грамадска-значнага статусу бібліятэкі, падтрымка яе пазітыўнага іміджу, умацаванне 

яе прэстыжу; 

– паляпшэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы бібліятэкі; 

– аказанне платных паслуг карыстальнікам. 

У 2009 годзе ўсімі аддзеламі бібліятэкі было зарэгістравана 55804 чытачы (100% да плана). 

Карыстальнікам было выдана 1067315 экзэмпляраў бібліятэчных дакументаў (102% да запланаванага). 

Наведванні па бібліятэцы склалі 259860 (95% да плана). Адносныя паказчыкі інтэнсіўнасці па выніках 

2009 года склалі: чытальнасць - 19,1; наведвальнасць – 4,6; абарачальнасць фонду – 1,5. 

Колькасць наведванняў на афіцыйны сайт бібліятэкі, у параўнанні з мінулым годам, узрасла 

больш чым на 250 % і дасягнула 68334.                                                           

На пачатак 2010 года ў фондзе бібліятэкі налічвалася 697827 адзінак захоўвання (з іх 506551 

экзэмпляр – кнігі і брашуры). У 2009 годзе набыта 13212 экзэмпляраў дакументаў, выбыла з фонду 5530 

экзэмпляраў (з іх 1 659 экзэмпляраў кніг і брашур). На камплектаванне фонду на розных відах носьбітаў і 

падпіску было зрасходавана 245,3 млн. рублёў. Сацыяльна значных выданняў набыта 146 экзэмпляраў на 

суму 2,6 млн. рублёў. Рэкамендаваны паказчык выдзялення 15% на камплектаванне ад агульнага бюджэту 

выкананы ў памеры 15,1%. 



У справаздачным годзе бібліятэка працягвала ажыццяўляць інфармацыйна-асветніцкую дзейнасць 

па наступных накірунках: прапаганда творчасці беларускіх пісьменнікаў і здабыткаў беларускай культуры; 

патрыятычнае, маральна-духоўнае, экалагічнае, эстэтычнае выхаванне; фарміраванне здаровага ладу 

жыцця. 

У бібліятэцы адбылося шмат творчых сустрэч і прэзентацый: сустрэча з пісьменнікам Г.І. 

Катляровым, вечарына, прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння В. Быкава “Салдат Перамогі”, вечарына-

прэзентацыя кнігі Ю. Фаміна “Человек из легенды”, вечарына памяці паэта, перакладчыка, педагога А.М. 

Канапелькі “Святло душы Анатоля Канапелькі”, прэзентацыя кнігі пісьменніка С. Рублеўскага “Ў, тое, 

што мы скарацілі”, сустрэча з віцебскай паэтэсай, лаўрэатам абласной літаратурнай прэміі імя У. 

Караткевіча Вольгай Русілкай і інш. 

Да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у бібліятэцы быў 

зацверджаны план святочных мерапрыемстваў. Аддзел беларускай літаратуры наладзіў цыкл кніжных 

экспазіцый пад агульнай назвай “Сполахі памяці”, аддзел абанемента аформіў пастаянны стэлаж “Беларусь 

у гады Вялікай Айчыннай вайны” і тэматычныя выставы “Гэта быў час, які нельга забыць”, “Слово, 

опаленное войной”, “И помнить страшно, и забыть нельзя” і інш. Агульная чытальная зала арганізавала 

выставы-прагляды “Подвигу жить в веках”, “Память всенародная”, падрыхтавала бібліяграфічны агляд і 

спіс па тэме. Да святочнай гадавіны быў распрацаваны і выстаўлены на афіцыйны сайт бібліятэкі банер 

“65 лет освобождения Беларуси”.  

2009 год быў аб’яўлены ў Беларусі Годам роднай зямлі. У аддзелах бібліятэкі былі арганізаваны 

выставы да знамянальных падзей, святаў беларускага календара; выставы, прысвечаныя пісьменнікам, 

дзеячам культуры і мастацтва Беларусі. Віцебскае абласное аддзяленне ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 

правяло абласны літаратурны конкурс, пераможцы якога былі ўшанаваны на ўрачыстым мерапрыемстве 

бібліятэкі.                                                            

Для мінула года было характэрна далейшае паглыбленне краязнаўчай дзейнасці, комплексная 

папулярызацыяй гісторыка-культурнай спадчыны Віцебшчыны. Асобая ўвага надавалася фарміраванню 

фонду краязнаўчых дакументаў, выданню бібліяграфічных паказальнікаў. Бібліятэкай была праведзена 

значная пошукавая работа па выяўленні рэдкіх і каштоўных дарэвалюцыйных выданняў краязнаўчай 

тэматыкі, якія адсутнічаюць у фондзе абласной бібліятэкі, але маюцца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі. Вынікам супрацоўніцтва стала стварэнне электроннай калекцыі “Витебщина: документальное 

наследие”, якая налічвае звыш 400 электронных копій дакументаў. Працягвалася работа над 

карпаратыўным краязнаўчым праектам – паўнатэкставым электронным рэсурсам “Прыдзвінскі край: 

гісторыя і сучаснасць”, стварэнне якога вялося сумесна з публічнымі бібліятэкамі вобласці.   

У мінулым годзе ажыццяўлялася работа па метадычным забеспячэнні дзейнасці бібліятэк сеткі 

Міністэрства культуры РБ у Віцебскай вобласці. Адным з прыярытэтных накірункаў метадычнай 

дзейнасці засталося павышэнне кваліфікацыі кадраў. У справаздачным годзе былі праведзены абласныя 

семінары: “Бібліятэчная справа ў вобласці: вынікі, праблемы, перспектывы развіцця” (для дырэктараў 

сетак публічных бібліятэк вобласці), “Месца і роля бібліятэкі ў сістэме інфармацыйнага абслугоўвання 

чытачоў” (для бібліёграфаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі цэнтральных раённых і гарадскіх 

бібліятэк вобласці), “Бібліятэка ў арганізацыі вольнага часу насельніцтва: традыцыйныя і інавацыйныя 

формы абслугоўвання чытачоў” (для загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі гарадскіх і раённых 

бібліятэк). 



У 2009 годзе падрыхтаваны, выдадзены і распаўсюджаны 26 метадычных, інфармацыйных і 

бібліяграфічных выданняў агульным тыражом 1460 экзэмпляраў. 

Асобным выданнем адзначыла бібліятэка свой 80-гадовы юбілей. Даследчая праца апошніх гадоў 

па гісторыі заснавання і развіцця бібліятэкі, яе сённяшні дзень знайшлі адлюстраванне ў выданні 

“Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна 80 гадоў”, якая надрукавана тыражом 500 экзэмпляраў. Да 

юбілейнай даты быў распрацаваны банер “Віцебскай абласной бібліятэцы – 80 гадоў”, які быў выстаўлены 

на афіцыйным сайце бібліятэкі.  

   

 

ПУБЛІЧНЫЯ БІБЛІЯТЭКІ ВІЦЕБШЧЫНЫ: 
ДАБЫТКІ 2009 ГОДА 

Лемеш А.М. – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў 

Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна 

Публічныя бібліятэкі Віцебшчыны знайшлі сваё месца ў структуры сучаснага грамадства: яны 

агульнадаступныя, максімальна набліжаныя да сваіх карыстальнікаў, знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і 

галоўныя паслугі прадастаўляюць бясплатна. Бібліятэчнае абслугоўванне насельніцтва вобласці забяспечвае 

666 бібліятэк Міністэрства культуры. Гэта на 14 бібліятэк менш, чым у 2008 годзе. Тэндэнцыя скарачэння 

сеткі бібліятэчных устаноў у вобласці з’яўляецца заканамернай з улікам дзяржаўнай палітыкі адносна 

развіцця галіны і дэмаграфічных змен у рэгіёне. Скарачэнне сеткі бібліятэк адбылося ў наступных ЦБС: 

Бешанковіцкая – 2, Гарадоцкая – 2, Дубровенская – 2, Пастаўская – 3, Віцебская РЦБС – 4, Міёрская – 1, 

Талачынская – 1, Полацкая РЦБС – 5. Але ў вобласці былі адкрыты і спецыялізаваныя бібліятэкі для людзей 

з парушэннем зроку ў гарадах Орша і Полацк, рэарганізаваны з клубаў-бібліятэк у 4 сельскія бібліятэкі: 

Чырынская сельская бібліятэка Дубровенскай ЦБС, Губінская сельская бібліятэка Лепельскай ЦБС, 

Андронаўская і Сяргеевіцкая сельскія бібліятэкі Пастаўскай ЦБС. У 2009 годзе працягваліся пераўтварэнні 

сельскіх бібліятэк у біблятэкі-клубы (32), у клубы-бібліятэкі (33). Бібліятэк-музеяў у вобласці налічваецца 7. 

У многіх ЦБС вобласці адбываецца перапрафіліраванне філіялаў. 3 гарадскія філіялы Віцебскай 

ГЦБС носяць статус бібліятэк-цэнтраў: гарадская бібліятэка імя І. Крылова – інфармацыйна-забаўляльны 

цэнтр “Залаты ўзрост”, гарадская дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча – цэнтр краязнаўства “Са спадчынай 

продкаў у будучыню“, гарадская бібліятэка імя Л. Талтога – цэнтр экалагічнай адукацыі. Чарэйшчынская 

сельская бібліятэка Лепельскай ЦБС пераўтворана ў бібліятэку-музей вёскі. У Аршанскай РЦБС 

перапрафіліраваны 11 бібліятэк, у тым ліку і цэнтральная раённая бібліятэка вызначана як цэнтр экалагічнай 

адукацыі насельніцтва. У Віцебскай РЦБС колькасць прафіліраваных бібліятэк складае 14 публічных 

бібліятэк.  

З мэтай поўнага ахопу бібліятэчным абслугоўваннем насельніцтва ў маланаселеных і аддаленых 

вёсках дзейнічаюць 172 бібліятэчныя пункты, што на 7 менш, чым у мінулым годзе. Жыхары аддаленых 

вёсак абслугоўваюцца і бібліобусамі. У Віцебскай вобласці 12 ЦБС маюць бібліобусы (Бешанковіцкая, 

Верхнядзвінская, Віцебская  РЦБС, Гарадоцкая, Глыбоцкая, Дубровенская, Лёзненская, Аршанская РЦБС, 

Сенненская, Талачынская, Шаркаўшчынская, Шумілінская ЦБС). Бібліобус уваходзіць у структуру аддзела 

абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі, бібліятэкар гэтага аддзела непасрэдна 

абслугоўвае чытачоў падчас выяздаў. У 2009 годзе бібліобусы наведалі 357 вёсак, якія аддалены ад 

стацыянарных бібліятэк на 3 і больш кіламетры. 



Як і ў мінулыя гады працягваецца тэндэнцыя да памяншэння колькасці чытачоў: у параўнанні з 

2008 годам  іх колькасць зменшылася на 9,2 тыс. чалавек (толькі ў Аршанскай РЦБС колькасць чытачоў 

зменшылася на 4,8 тыс. чалавек. Скарацілася і колькасць  наведванняў на 106,5 тыс. па вобласці (з улікам 

абласной бібліятэкі) і склала 4179,1 тыс. 

Колькасць дакументавыдач па вобласці таксама зменшылалася на 169,1 тыс. экз. і складае на 

01.01.2010 года 11641,7 тыс. дакументаў (з улікам абласной бібліятэкі). Паказчык чытальнасці ў 2009 годзе 

склаў 19,6; абарачальнасць – 1,4;  наведвальнасць – 7,0. 

Упершыню за апошнія 5 гадоў можна адзначыць станоўчую дынаміку змянення фонду (за 2009 год 

павялічыўся на 16,4 тыс. экз. і цяпер  налічвае 8551,7 тыс. экз.). Колькасць новых паступленняў па вобласці 

ў 2009 годзе склала звыш 350 тыс. экз. На набыццё новых выданняў для публічных бібліятэк сеткі 

Міністэрства культуры ў 2009 годзе было зрасходавана 3571,3 млн. руб. Найбольшае паступленне навінак 

сярод раённых бібліятэчных сістэм вызначана ў Бешанковіцкай ЦБС – 654 экз. на 1 бібліятэку (з іх кніг - 

371), у Чашніцкай ЦБС – 565 экз. на 1 бібліятэку (з іх кніг – 194 экз.), у Сенненскай ЦБС – 499 экз. на 1 

бібліятэку (з іх кніг – 354). Традыцыйна гарадскія бібліятэкі прадстаўляюць больш аптымістычныя звесткі: 

Наваполацкая ГЦБС – 2757 экз. новых паступленняў на 1 бібліятэку (з іх кніг – 1889); Віцебская ГЦБС – 

1907 экз. новых паступленняў на 1 бібліятэку (з іх кніг – 1277). Што датычыцца выбыцця дакументаў, то за 

справаздачны год з бібліятэчнага фонду было спісана 334,6 тыс. дакументаў (у 2008 годзе – 400,3 тыс. 

дакументаў). 

У рамках рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы адраджэня і развіцця сяла на 2005-2010 гг. у Віцебскай 

вобласці дзейнічаюць 190 бібліятэк аграгарадкоў, у зоне абслугоўванння якіх знаходзіцца 1715 населеных 

пунктаў. На тэрыторыі аграгарадкоў пражываюць 156,0 тыс. чалавек, з іх 26,8 тыс. дзяцей да 15 гадоў, 42,6 

тыс. пенсіянераў. Агульны фонд бібліятэк аграгарадкоў налічвае 1673,4 тыс. экз., кнігавыдача склала 1823,1 

тыс. экз. 

Камп’ютарызацыя, асваенне бібліятэкамі новых інфармацыйных тэхналогій, уваход у сусветную 

інфармацыйную прастору – неабходная ўмова выканання задач Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця 

сяла. На пачатак 2010 года ў вобласці камп’ютарызавана 243 бібліятэкі (або 36,5 % ад агульнай колькасці 

бібліятэк). Парк камп’ютарнай тэхнікі павялічыўся за мінулы год на 36 адзінак і складае зараз 616 

камп’ютараў (з іх 95 знаходзяцца ў абласной бібліятэцы, 151 - у бібліятэках аграгарадкоў). За мінулы год 31 

бібліятэка зарэгістрыравала адрасы электроннай пошты, такім чынам, электронную пошту маюць 130 

бібліятэк, да Інтэрнэту былі падключаны 27 бібліятэк, а ўсяго па вобласці доступ да Інтэрнэту маюць 160 

бібліятэк, з іх 113 бібліятэк аграгарадкоў, 107 сельскіх бібліятэк. Уласныя сайты маюць Докшыцкая, 

Лепельская, Пастаўская, Шаркаўшчынская, Аршанская РЦБС, а таксама ўсе гарадскія ЦБС. 

Імкнучыся адпавядаць пастаянна ўзрастаючым інфармацыйным патрэбнасцям мясцовага 

насельніцтва, бібліятэкі актыўна займаюцца і зарабленнем уласных сродкаў, аказваючы дадатковыя платныя 

паслугі. Традыцыйна самымі запатрабаванымі платнымі паслугамі застаюцца выдача дакументаў з 

камерцыйнага фонду і чытальнай залы, ксеракапіраванне і сканіраванне. У сярэднім па вобласці ЦБС 

аказваюць 22 віды платных паслуг, але ёсць і тыя, хто далёка абышоў гэтую лічбу - 57 відаў платных паслуг 

прапануе чытачам Полацкая ГЦБС, 33 – Верхнядзвінская ЦБС, 31 – Гарадоцкая ЦБС. Адзначаецца 

тэндэнцыя да з’яўлення новых, раней не прадастаўленых формаў платных паслуг: набор складанага тэксту з 

графікамі, табліцамі, замежнымі словамі, формуламі (Полацкая ГЦБС), выдача агучанай літаратуры на 

кампакт-дысках і аудыёкасетах на дом (Віцебская ГЦБС), ламініраванне друкаванай прадукцыі (Глыбоцкая, 

Лепельская, Наваполацкая, Аршанская і Полацкая ГЦБС), антывірусны кантроль электронных носьбітаў 



(Полацкая ГЦБС, Верхнядзвінская, Міёрская ЦБС), тэматычныя экскурсіі ў бібліятэкі-музеі (Лепельская, 

Дубровенская ЦБС), бліц-абанемент, сканіраванне дакументаў і вывад іх на друк, выкананне складанай 

даведкі з выкарыстаннем сеткі Інтэрнэт. Лідэрамі па выкананні платных паслуг сярод раённых і гарадскіх 

ЦБС з’яўляюцца: Глыбоцкая ЦБС – 23,4 млн. руб., Чашніцкая ЦБС – 23,2 млн. руб., Наваполацкая ГЦБС – 

56,1 млн. руб. Прыбытак ад аказання платных паслуг публічнымі бібліятэкамі за 2009 г. склаў 530,6 млн. 

руб. 

У рамках Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця сяла шэраг бібліятэк вобласці палепшылі 

ўмовы працы. Так, у Бешанковіцкай ЦБС у новае памяшканне перайшла сельская бібліятэка аграгарадка 

Вярхоўе, праведзены капітальны рамонт памяшканняў сельскіх бібліятэк аграгарадкоў Задуброўе і 

Замасточча Віцебскай РЦБС, сельскіх бібліятэк аграгарадкоў Лісуны і Браздзечына Аршанскай РЦБС. 

Палепшылі свае ўмовы працы Вядрэньская, Празямлянская, Красналуцкая сельскія бібліятэкі Чашніцкай 

ЦБС. Капітальны рамонт зроблены ў памяшканнях Дворнаўскай і Навасёлкаўскай сельскіх бібліятэк 

Шаркаўшчынскай ЦБС. Чакаюць капітальнага рамонту Яськаўшчынская, Барсееўская, Першамайская 

сельскія бібліятэкі Лёзненскай ЦБС, Глыбачанская і Матырынская сельскія бібліятэкі Ушацкай ЦБС. У 

стадыі капітальнага рамонту знаходзіцца Віцебская цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага. 

Колькасць бібліятэк, якія не ацяпляюцца, скарацілася на 3 і па вобласці іх налічваецца 8. Тэлефанізіравана 

442 бібліятэкі (або 66,5 % ад агульнай колькасці бібліятэк вобласці). 

У 2009 годзе ў вобласці працавалі 1411 бібліятэчных работнікаў, з якіх 65,6 % складаюць 

спецыялісты. 26,7 % маюць вышэйшую бібліятэчную адукацыю, сярэднюю спецыяльную – 38,9 %.  

 

ПУБЛІЧНЫЯ ЦЭНТРЫ ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

Аператыўнае і дакладнае забеспячэнне чытачоў прававой інфармацыяй ажыццяўляюць 54 

публічныя цэнтры прававой інфармацыі, сярод якіх 1 – у абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна, 25 – у 

цэнтральных гарадскіх і раённых бібліятэках, 5 – у гарпасялковых, 7 – у гарадскіх, 3 – у дзіцячых 

бібліятэках, 13 – у сельскіх бібліятэках аграгарадкоў. Такім чынам, прававая інфармацыя набліжана не 

толькі да насельніцтва ў гарадах і гарпасёлках, але і ў вёсках. 

Фонд літаратуры публічных цэнтраў з кожным годам павялічваецца (у параўнанні з 2008 г. 

павялічыўся на 8 тыс. экз. і зараз складае 60545 экз. выданняў). Паслугамі ПЦПІ карысталіся 14406 чалавек 

(у 2008 г. – 13854). 

Асноўную катэгорыю карыстальнікаў складалі служачыя – 7651 чалавек, рабочыя – 974 чалалавекі, 

прадпрымальнікі – 593 чалавекі, студэнты ВНУ – 2729 чалавек, пенсіянеры – 904 чалавекі, беспрацоўныя – 

684 чалавекі. 

Карыстальнікі ПЦПІ маюць магчымасць бясплатнага пошуку і прагляду дакументаў па  банку 

дадзеных прававой інфармацыі “Эталон”. 

За невялікую плату выконваюцца платныя паслугі: разрукоўка дакументаў на дыскету  або паперу, 

ксеракапіраванне, хуткі пошук дакумента ў прысутнасці карыстальніка. 

Сёння ўжо недастаткова толькі прадастаўляць прававую інфармацыю, але неабходна і павышаць 

прававую адукацыю і культуру насельніцтва. З гэтай мэтай бібліятэкары выкарыстоўваюць як наглядныя, 

так і масавыя формы работы. Для больш эфектыўнага інфармавання карыстальнікаў у бібліятэках вобласці 

дзейнічаюць выставы, куткі прававой інфармацыі, праводзяцца інфармацыйныя гадзіны “Чым сёння жыве 

Беларусь”, “Сімволіка Рэспублікі Беларусь”, “Беларусь – Расія: адзінства сілы і магчымасцяў”, дні прававой 



культуры “Нет прав без обязанностей”, “Твои права и обязанности, подросток”, “С правом на Вы”, ладзяцца 

прававыя гульні. 

У Наваполацкай ЦБС працягвае работу “Грамадская прыёмная”. Штотыднёва сіламі студэнцкай 

службы Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта аказваецца бясплатная юрыдычная дапамога жыхарам горада. 

У 2009 годзе было праведзена 27 індывідуальных кансультацый па розных пытаннях правовой тэматыкі.  

Цэнтральныя раённыя і гарадскія бібліятэкі вобласці таксама актыўна супрацоўнічаюць з калегіямі 

адвакатаў, прадстаўнікамі праваахоўных органаў. 

Вялікая ўвага надаецца і падрастаючаму пакаленню. Так, супрацоўнікі ПЦПІ Аршанскай 

цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя А. Пушкіна распрацавалі мэтавую праграму “Грамадзянін 21 века – 

маладзёжная школа права”, асноўнай задачай якой з’яўляецца прафілактыка праванарушэнняў і злачынстваў 

сярод моладзі. 

З мэтай прававой адукацыі праводзяцца гадзіны, гутаркі, урокі прававой тэматыкі для насельніцтва 

аддаленных вёсак падчас выездаў бібліобуса ў маланаселеныя пункты (Гарадоцкая ЦБС). 

 

АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ РАБОТЫ З ЧЫТАЧАМІ 

Асветніцкая, інфармацыйная і выхаваўчая функцыі бібліятэк застаюцца па-ранейшаму актуальнымі. 

Бібліятэкі вобласці працягваюць удасканальваць формы і метады масавага абслугоўвання чытачоў па самых 

розных напрамках. У сучасных умовах найбольш актуальнымі з’яўляюцца: 

– краязнаўства, папулярызацыя беларускай літаратуры; 

– патрыятычнае выхаванне; 

– маральна-духоўнае адраджэнне; 

– экалагічнае выхаванне і распаўсюджванне экалагічных ведаў; 

– работа з сацыяльна неабароненымі групамі насельніцтва. 

У вобласці працягвалася работа па распрацоўцы і выкананні мэтавых праграм. З іх дапамогай 

бібліятэкі паспяхова вырашаюць асобныя праблемы, вызначаюць прыярытэтныя накірункі сваёй дзейнасці. 

Так, бібліятэкі Верхнядзвінскай ЦБС працуюць па мэтавых праграмах краязнаўчага накірунку 

(Верхнядзвінская цэнтральная бібліятэка па праграме “Спадчына”, Асвейская гарпасялковая – “Пачатак 

усяму – зямля тваіх бацькоў”, Нураўская, Дзёрнавіцкая – “Зямля бацькоў – жыцця крыніца”). 

Сенненская цэнтральная раённая бібліятэка працягвае работу па праграме “Мудрасць здаровага 

ладу жыцця”, мэта якой - фарміраванне і выхаванне здаровага ладу жыцця, прафілактыка шкодных звычак 

сярод моладзі. Бібліятэкі Гарадоцкай ЦБС працуюць па 16 мэтавых праграмах рознага накірунку: 

экалагічнае выхаванне, прапаганда здаровага ладу жыцця, работа з сацыяльна неабароненнымі групамі 

насельніцтва, арганізацыя вольнага часу пажылых людзей і інш. Сродкі на правядзенне масавых 

мерапрыемстваў у рамках мэтавых праграм здымаюцца з платных паслуг бібліятэк. 

Па доўгатэрміновых мэтавых праграмах працуюць бібліятэкі Наваполацкай ГЦБС: “От традиций к 

духовному возрождению” (ЦБ імя У. Маякоўскага), “Гістарычна-культурны цэнтр “Новая зямля” (гарадская 

бібліятэка імя Я. Коласа), “Дзеці. Экалогія. Кніга” (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака), “А.С. Пушкін – 

вялікая літаратурная спадчына – дзеці” (гарадская дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна). 

Бібліятэкі Міёрскай ЦБС актыўна працуюць над выкананнем распрацаваных доўгатэрміновых 

праграм: “Экалогія Міёршчыны” (2006-2010 гг.), “Здаровы лад жыцця” (2006-2010 гг.), “Міласэрнасць” 

(2006-2010 гг.), “Нам засталася спадчына” (2006-2010 гг.), “Аўтаматызацыя і камп’ютарызацыя бібліятэк 

Міёрскай ЦБС” (2006-2010 гг.). 



Неад’емнай часткай работы бібліятэк вобласці з’яўляецца адраджэнне і захаванне гісторыка-

культурнай спадчыны роднага краю. 

Бібліятэкары вядуць пошукавую і даследчую работу па збору матэрыялаў аб гісторыі вёсак, пра 

знакамітых людзей, запісваюць успаміны старажылаў. Так, бібліятэкары Глыбоцкай ЦБС прынялі ўдзел у 

раённай выставе краязнаўчых матэрыялаў “Гісторыя і сучаснасць роднага краю”. Выстава стала вынікам 

карпатлівай працы бібліятэкараў, якія пачалі збіраць і афармляць матэрыялы 20 годаў назад. Было 

прадстаўлена 87 альбомаў, папак, буклетаў, даведнікаў, якія размяшчаліся па тэмах: “Гісторыя вёсак і 

гаспадарак”, “Вялікая Айчынная вайна на Глыбоччыне”, “Знакамітыя людзі Глыбоччыны”. Шмат 

матэрыялаў было прадстаўлена на выставе пра ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Традыцыйна, у жнівеньскія дні, на Глыбоччыне праходзіць краязнаўчае свята “Пад зоркай І. 

Буйніцкага”, прысвечанае знакамітаму земляку. 

Сярод бібліятэк Докшыцкай ЦБС быў аб’яўлены агляд-конкурс “Гісторыя роднага краю”, мэта 

якога - актывізацыя краязнаўчай дзейнасці бібліятэк сістэмы і творчага патэнцыялу работнікаў бібліятэк, 

развіццё іх ініцыятывы. Падчас конкурсу бібліятэкі Докшыцкай ЦБС праводзілі шмат цікавых 

мерапрыемстваў: фотавыставы “Год роднай зямлі”, “Тут нарадзіўся, тут жыву”, краязнаўчыя інфарміны аб 

знакамітых людзях краю, выставы-інфармацыі “Квітней, Беларусь”, мультымедыйныя прэзентацыі 

“Прыродай створаныя цуды”, фота-экскурсы “Роднай зямлі зачараванне”, эка-турнэ “У госці да Лесавіка”. 

Краязнаўчыя мерапрыемствы ўслаўлялі імёны слынных землякоў і асоб, лёсам знітаваных з пэўнай 

мясцовасцю: 175-годдзе К. Вераніцына, аўтара “Тарас на Парнасе” - на Гарадоччыне; 90-годдзе паэта 

Аркадзя Гейнэ – у Бешанковічах; 100-годдзе М. Гарулёва – на Дубровеншчыне; Купалаўскія чытанні ў 

Ляўках праводзіла Аршанская раённая бібліятэка; электронная прэзентацыя творчасці славутага земляка 

Лёзненшчыны Міхася Лынькова адбылася ў Адаменскай сельскай бібліятэцы аграгарадка “Адаменкі”; дні 

літаратуры, прысвечаныя У. Караткевічу, - бібліятэкі Віцебскай ГЦБС. 

Чытачы і супрацоўнікі Глыбоцкай раённай бібліятэкі сустрэліся с юбілярам 2009 года А. 

Жыгуновым на прэзентацыі яго новай кнігі “Ля цяпельца зары”. Пастаўскую раённую бібліятэку наведаў 

вядомы беларускі пісьменнік У. Ягоўдзік. 

На працягу 2009 года бібліятэкары вобласці прыцягвалі ўвагу карыстальнікаў да чытання 

беларускіх твораў і асабліва літаратараў-юбіляраў: В. Быкава, І. Чыгрынава, В. Хомчанкі, У. Скарынкіна, Е. 

Лось, А. Якімовіча, А. Куляшова, М. Лынькова, А. Ставера і шмат іншых. Вечарынамі, гадзінамі паэзіі, 

літаратурнымі партрэтамі, паэтычнымі вандроўкамі, літаратурнымі хвілінкамі, прэм’ерамі кніг былі 

адзначаны літаратурныя юбілеі гэтых пісьменнікаў і паэтаў. Бібліятэкары вобласці актыўна праводзілі 

знаёмствы чытачоў з творамі маладых літаратараў (“Дзень новага твора”, “Новае імя ў літаратуры”, 

літаратурныя хвілінкі). 

Нельга ведаць і любіць гісторыю сваіх продкаў, не ведаючы народных святаў і абрадаў, таму 

бібліятэкары імкнуцца далучыць сваіх чытачоў да гэтай жыватворнай крыніцы. Асобую цікавасць 

выклікаюць вечарыны, святы, ранішнікі, конкурсы, пры правядзенні якіх выкарыстоўваюцца атрыбуты 

народных святаў, вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, рэчы хатняга побыту. 

Так, Зачарнянская сельская бібліятэка Лёзненскай ЦБС, якая працуе па этнаграфічнай праграме 

“Жывая спадчына”, стварыла сапраўдны міні-музей сялянскага побыту. Бібліятэкар наладжвае разнастайныя 

мерапрыемствы для сваіх чытачоў: этнаграфічныя гадзіны, этна-экскурсіі ў мінулае “Жыла-была вёсачка”, 

этна-падарожжа “У родных крынічках – гаючая вадзічка”. 



Цікава прайшоў краязнаўчы ўрок у этнаграфічным кутку Сасноўскай сельскай бібліятэкі 

Шаркаўшчынскай  ЦБС “Скарбы бабуліных куфэркаў”, дзе вялася размова пра кросны, на якіх вырабляўся 

тонкі кужаль. 

Майстар-клас, прысвечаны вышыўцы і ткацтву, адбыўся ў Аршанскай дзіцячай бібліятэцы імя У. 

Караткевіча. Бібліятэкар пазнаёміла прысутных з гісторыяй узнікнення вышыўкі і ткацтва, а кіраўнік гуртка 

вышыўкі і ткацтва прадэманстравала сваё майстэрства. Увазе прысутных была прапанавана кніжная 

выстава, прысвечаная гэтаму рамяству. 

Аматарскія аб’яднанні, якія шмат гадоў дзейнічаюць пры бібліятэках, сталі самай распаўсюджанай 

формай прапаганды духоўнага багацця народа. Падчас пасяджэнняў праводзяцца фальклорныя гадзіны, 

гадзіны цікавых паведамленняў, літаратурныя кампазіцыі, пазнавальныя гадзіны, прысвечаныя народным 

святам календара. 

Этнаграфічная экспедыцыя “У пошуках даўніны”, праведзеная Курынскай сельскай бібліятэкай 

Віцебскай РЦБС, дапамагла папоўніць экспазіцыю этнаграфічнага музея новымі экспанатамі. Гэтыя рэчы, 

нягледзячы на тое, што аджылі свой век, нярэдка выкарыстоўваюцца падчас правядзення краязнаўчых 

заняткаў, якія праходзяць на базе бібліятэкі. 

2009 год – Год роднай зямлі – быў адзначаны разнастайнымі мерапрыемствамі для чытачоў 

бібліятэк вобласці. У Аршанскай РЦБС ён распачаўся цыклам мерапрыемстваў “Красуй, Беларусь, і ў святы, 

і ў будні”, бібліятэкі Наваполацкай ГЦБС распачалі цыкл экскурсаў у гісторыю беларускіх свят з мэтай 

адраджэння і зберажэння беларускіх народных традыцый (“Ад Каляд да Каляд”, “Сустракаем вясну”, 

“Колькі мы святкуем Спасаў”, “Купалле”, “Дзяды”). 

Насычанай была праграма мерапрыемстваў Віцебскай ГЦБС, прысвечаных 1035-годдзю з дня 

заснавання горада Віцебска. У час святкавання юбілею адбыліся літаратурна-краязнаўчыя гадзіны “Горад 

старажытны і малады”, “Мой самы лепшы горад на зямлі”; завочныя падарожжы па Віцебску “Гэта наш 

горад”, “Легенды Віцебска”, “Люблю цябе, мой родны горад”; урокі краязнаўства “Родны горад – сэрцу 

дораг”, “Люблю цябе, мой родны кут”; краязнаўчыя вандроўкі “Зямля, дзе пачаўся твой лёс”, “Тут Радзімы 

маёй пачатак”. Адбылося ўзнагароджанне лепшых чытачоў па выніках конкурсу “Мой самы лепшы горад на 

зямлі”, быў выдадзены буклет “Сем цудаў Віцебска” і падрыхтавана віртуальная экскурсія “Сем цудаў над 

Дзвіной”. 

У рамках мэтавай праграмы “Дубровеншчына: ад мінулага да сучаснага” праводзіўся конкурс паміж 

бібліятэк раёна “Таленты роднага краю”, на лепшы сцэнарый пра знакамітага земляка.   

Патрыятычнаму выхаванню і выхаванню грамадзянскай самасвядомасці садзейнічалі 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыскіх захопнікаў, Дня 

абаронцаў Айчыны, Дня дзяржаўнага Герба і Сцяга. Ва ўсіх бібліятэчных сістэмах Віцебскай вобласці былі 

распрацаваны адзіныя планы мерапрыемстваў па дадзенай тэматыцы. Першачарговая ўвага надавалася 

індывідуальнаму абслугоўванню ветэранаў. З удзелам ветэранаў адбыліся пасяджэнні клубаў па інтарэсах, 

святы і дні патрыятычнай кнігі, вечары-рэквіемы, гадзіны і ўрокі мужнасці, конкурсы патрыятычнага 

малюнка “Нам этот мир завещано беречь” (Бешанковіцкая, Сенненская ЦБС).  

Папулярызацыі твораў ваеннай тэматыкі садзейнічалі месячнікі прапаганды патрыятычнай кнігі 

“Краіна мужнасці” (Віцебская ГЦБС); акцыя памяці “Ветэран жыве побач” (Шаркаўшчынская, Чашніцкая, 

Аршанская, Віцебская ЦБС); тыдні ваеннай кнігі і ваенна-патрыятычнага краязнаўства (Сенненская, 

Ушацкая, Пастаўская, Гарадоцкая, Чашніцкая ЦБС); акцыя для чытачоў “Прачытай кнігу аб вайне” 

(Бешанковіцкая, Наваполацкая, Гарадоцкая, Браслаўская ЦБС). Да 20-годдзя вываду савецкіх войск з 



Афганістану бібліятэкі вобласці правялі ўрокі мужнасці “Афганістан – незажыўная рана”, “Война тревожит 

наши души”, інфармацыйныя гадзіны “Прафесія – служыць Айчыне”, “Прошедшие сквозь огонь”, 

“Пылающий адрес войны”. 

Папулярызацыя здаровага ладу жыцця, адзін з самых актуальных напрамкаў у рабоце бібліятэк 

вобласці. Бібліятэкары вобласці каардынуюць сваю дзейнасць з установамі культуры і адукацыі, 

медыцынскімі ўстановамі, праводзяць комплекс мерапрыемстваў, якія садзейнічаюць фарміраванню 

здаровага ладу жыцця, актыўнай жыццёвай пазіцыі, прафілактыцы шкодных звычак. Падчас Дня цвярозсці, 

які быў аб’яўлены ў Шаркаўшчынскім раёне, бібліятэкары правялі шэраг мерапрыемстваў “О вреде 

алкоголя”, “Ад гарэлкі разум мелкі”, “Алкаголь і здароўе” на жывёлагадоўчых фермах і мехдварах. 

З мэтай папулярызацыі здаровага ладу жыцця, а таксама прафілактыкі СНІДу бібліятэкі 

выкарыстоўваюць дыялогавыя формы: віктарыны, інфармацыйныя гадзіны, урокі здароўя, урокі-дыялогі, 

урокі папярэджавання, вусныя часопісы, гадзіны нарысных парад. 

Падчас акцыі “Я яшчэ не хачу паміраць”, якая адбылася ў Чашніцкай раённай дзіцячай бібліятэцы, 

усе жадаючыя мелі магчымасць пазнаёміцца з літаратурай па праблеме ВІЧ – СНІД, праслухаць агляды 

навінак кніг па дадзенай тэме, праглядзець кароткаметражныя фільмы. У Наваполацкай гарадской 

бібліятэцы імя Я. Коласа прапаганда здаровага ладу жыцця прадстаўлена дзейнасцю клуба ЗОЖ “Оба-

Яние”, пры якім працуе фітагасцёўня, відэасалон, секцыя сустаўной гімнастыкі, арганізуюцца самыя 

разнастайныя мерапрыемствы, праходзяць сеансы бібліятэрапіі. 

У бібліятэках Гарадоцкай, Віцебскай, Лёзненскай, Бешанковіцкай ЦБС традыцыйна праводзяцца 

тыдні моды на здароўе і “Адзіны дзень здароўя”, у Шумілінскай раённай бібліятэцы працуе лекторый 

“Здаровы лад жыцця”. 

Бібліятэкі Лепельскай ЦБС да Сусветнага дня без тытуню і Міжнароднага дня адмовы ад курэння 

правялі тэматычную акцыю “Курение или здоровье? Выбирайте сами”. 

Разнастайную і цікавую работу вядуць бібліятэкі па экалагічным накірунку. У межах мэтавых 

праграмм, па якіх працуюць бібліятэкі, былі арганізаваны дэкады, месячнікі, тыдні экалогіі. Падчас 

месячнікаў і тыдняў праводзяцца экалагічныя вандроўкі, эрудыт-лато, гадзіны экалогіі “У лёсе прыроды – 

наш лёс”, “Зямля – наш родны дом”, экалагічныя ўрокі, экалагічныя дыялогі, інформдайджэсты да 

Міжнароднага дня зямлі, завочныя экскурсіі па нацыянальных парках і запаведніках. 

Цікава працуе ў гэтым напрамку Туркоўская сельская бібліятэка Міёрскай ЦБС, якая вызначана як 

цэнтр экалагічнага выхавання. Тут распрацавана індывідуальная экалагічная праграма “Жывая планета”, 

бібліятэкар працуе над электроннай прэзентацыяй “Ельня – жамчужына беларускай прыроды”, а з 2008 года 

бібліятэка з’яўляецца членам Грамадскага аб’яднання “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.  

У апошнія гады ў нашых чытачоў узрасла цікаваць да гісторыі царквы і праблемам рэлігіі як вялікай 

духоўнай каштоўнасці. Таму духоўнае выхаванне падрастаючага пакалення стала адным з напрамкаў работы 

бібліятэкі. Наведвальнікам бібліятэк былі прапанаваны вечары-сустрэчы, урокі і гадзіны духоўнасці, 

шчырыя размовы пра маральныя і духоўныя каштоўнасці, пазнавальныя гадзіны “Праваслаўныя святы”, 

завочныя вандроўкі “Праваслаўныя святыні роднага краю”. 

У Полацкай раённай бібліятэцы працягвала работу літаратурная гасціная “Духоўнасць Полаччыны”, 

асноўным напрамкам дзейнасці якой з’яўляецца краязнаўчая работа і выхаванне юных чытачоў у 

праваслаўных традыцыях. 



Віцебская гарадская бібліятэка імя Е. Полацкай працуе па мэтавай праграме духоўна-маральнага 

выхавання “Віцебшчына праз стагоддзі”. У рамках праграмы арганізуюцца ўрокі духоўнасці і гутаркі, 

тыдзень памяці Е. Полацкай “Раней пасаджанае зерне дае парасткі”, завочныя экскурсіі. 

У Новалукомльскай гарадской бібліятэцы прайшла дэкада духоўнасці “Пачуць, як душу адмыкае 

Бог”. 

У справаздачным годзе актыўна вялася работа бібліятэк з сацыяльна неабароненымі катэгорыямі 

насельніцтва. Бібліятэкары робяць асаблівы акцэнт на індывідуальнай рабоце з пажылымі людзьмі, 

пенсіянерамі, інвалідамі. 

Амаль усімі бібліятэкамі вобласці практыкаваліся наведванні і віншаванні на даму інвалідаў 

Вялікай Айчыннай вайны з нагоды Дня Перамогі, Дня пажылых людзей, Дня інвалідаў, дастаўка кніг і 

перыядычных выданняў на дом па заяўках. 

Задавальненне інфармацыйных патрэбнасцей, стварэнне найбольш камфортнага асяроддзя сярод 

чытачоў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі бібліятэкі вобласці разглядаюць як адну з важнейшых 

задач. 

Так, кожны чытач з праблемамі здароўя ў Віцебскай ГЦБС мае магчымасць карыстацца службай 

“Кніга – на дом” і атрымаць дамоў кнігу, у тым ліку і агучаную. Для такой катэгорыі, як інваліды па зроку, 

бібліятэкары робяць громкія чытанні кніг, перыядычных выданняў. Віцебская цэнтральная бібліятэка імя М. 

Горкага працуе па мэтавай праграме “Душу лечыць дабрыня”, у рамках якой у Кастрычніцкім і Чыгуначным 

аддзяленнях Чырвонага Крыжа праводзяцца розныя мерапрыемствы. 

Віцебская гарадская бібліятэка імя І. Крылова працуе па мэтавай праграме “Ад сэрца да сэрца, ад 

душы да душы”. Значнай падзеяй для гэтай бібліятэкі стала фінансаванне праекта “Бібліятэка – 

інфармацыйна-забаўляльны цэнтр “Залаты ўзрост”, які на конкурсе праектаў, накіраваных на паляпшэнне 

жыцця пажылых людзей “Месца сустрэчы – дыялог”, атрымаў грант у памеры 12 тыс. еўра. За кошт гранта 

праводзяцца розныя мерапрыемствы для людзей пажылога ўзросту, набыты тры камп’ютары, музычны 

цэнтр, праектар і экран. Пры бібліятэцы створана служба міласэрнасці “Кніга – 103” па дастаўцы літаратуры 

на дом. 

ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ БІБЛІЯТЭКАРАЎ. МАРКЕТЫНГАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

У ЦБС вобласці дзейнічала цэласная сістэма павышэння кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў, 

накіраваная на дапамогу ў авалоданні новымі прыёмамі і метадамі работы.  

Тэматыка раённых семінараў ўключала актуальныя праблемы і пытанні: “Інавацыі ў бібліятэчнай 

дзейнасці: новыя гарызонты” (Браслаўская, Гарадоцкая ЦБС), “Дзіцячы чытач і час: пошук інавацыйных 

формаў і метадаў узаемадзеяння з чытачамі” (Лепельская ЦБС), “Бібліятэкі аграгарадкоў сёння: пошук 

уласнага аблічча” (Сенненская ЦБС), “Бібліятэка і сацыялізацыя моладзі” (Шумілінская ЦБС), “Паклон 

табе, зямля родная” (да Года роднай зямлі) (Шаркаўшчынская ЦБС), “Бібліятэчная выстава – форма 

актыўная” (Полацкая ГЦБС). 

Значная ўвага ў вобласці ўдзяляецца вучобе і практычнай дапамозе маладым спецыялістам. У 

Пастаўскай ЦБС рэгулярна праводзяцца заняткі маладога бібліятэкара “Бібліяклас”, дні тэорыі, семінары-

трэнінгі, падчас якіх адбываюцца анкетаванні, кейс-стадзі, бенефісы бібліятэкараў, трыбуна смелай 

абароны. У рамках творчай лабараторыі “Внедрение инновационных технологий в библиотечное 

обслуживание” прайшлі семінары-практыкумы для маладых спецыялістаў у Аршанскай ГЦБС. 



Майстар-клас “Мультимедиа – форма художественного творчества” адбыўся ў Наваполацкай 

цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага, дзе бібліятэкары пазнаёміліся з мастацка-афарміцельскімі 

праграмамі “Фотоколлаж”, “Фотодекор” і інш. 

Цікавай і насычанай была праграма абласнога семінара “Бібліятэка ў арганізацыі вольнага часу 

насельніцтва: традыцыйныя і інавацыйныя формы абслуговання чытачоў”, які адбыўся на базе Докшыцкай 

ЦБС для загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі. Дырэктар Докшыцкай ЦБС Г.В. Цыбульская 

расказала аб асноўных накірунках дзейнасці бібліятэчнай сістэмы, вопытам работы аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі падзялілася загадчыца А.С. Закалінская. Прысутныя мелі магчымасць зрабіць віртуальнае 

падарожжа па Докшыцкім краі, папрысутнічаць на краязнаўчай імпрэзе “Пачалася тут мая радзіма”, 

паўдзельнічаць у бібліятэчным рэвю “Пра ўсялякія справы Докшыцкай дзяржавы”. Удзельнікі семінара 

таксама наведалі і пазнаёміліся з работай Параф’янаўскай і Таргуноўскай сельскіх бібліятэк Докшыцкай 

ЦБС. 

Асобнае месца ў справе ўдасканалення прафесійнага майстэрства, павышэння творчага патэнцыялу 

бібліятэкараў займаюць прафесійныя конкурсы. Конкурс на лепшы сцэнарый масавага мерапрыемства да 

65-годдзя вызвалення Беларусі праводзіўся ў Віцебскай РЦБС, Аршанскай РЦБС і ГЦБС, Чашніцкай ЦБС. 

Сярод бібліятэкараў Лепельскай ЦБС быў аб’яўлены агляд-конкурс на лепшы фота-вернісаж 

“Убачаная сэрцам прыгажосць: запаветныя куточкі Лепельшчыны”. 

Цікавым атрымаўся конкурс “Новые возможности модернизированных библиотек” сярод 

камп’ютарызаваных сельскіх бібліятэк Пастаўскай ЦБС. 15 ЦБС і ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя 

У.І. Леніна” прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры” (гл. 

Дадатак). 

Праблемныя пытанні, прыярытэтныя накірункі дзейнасці бібліятэк разглядаліся на Саветах аддзела 

культуры, нарадах у дырэктараў раённых і гарадскіх ЦБС: “Бібліятэка і школа: праблемы, магчымаці, шляхі 

супрацоўніцтва”, “Інавацыйны падыход да выхавання чытача”, “Дзейнасць ПЦПІ па аказанні інфармацыйна-

прававых паслуг насельніцтву”, “Аб рабоце бібліятэк з неблаганадзейнымі сем’ямі”, “Аб рабоце бібліятэк 

аграгарадкоў”, “Работа бібліятэк па прафілактыцы асацыяльных праблем сярод моладзі”, “Аб рабоце 

бібліятэк у рамках Года роднай зямлі”, “Аб аказанні платных паслуг і ўкараненні новых відаў паслуг 

карыстальнікаў ” і інш. 

 

АНАЛІТЫЧНЫ АГЛЯД ДЗЕЙНАСЦІ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ ПА 
РАБОЦЕ З ДЗЕЦЬМІ ЗА 2009 ГОД 

Лузан Т.М. – вядучы бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў Віцебскай 

абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна 

Мінулы 2009 год характарызаваўся далейшым удасканальваннем бібліятэчнага абслугоўвання дзіцячага 

чытача. Пільную ўвагу бібліятэкі Віцебшчыны надавалі арыентацыі дзяцей і падлеткаў на духоўныя і 

агульначалавечыя каштоўнасці, на фарміраванне патрыятызму, распаўсюджванне краязнаўчых, прававых, 

эстэтычных ведаў, арганізацыю вольнага часу дзяцей, актыўна выкарыстоўвалі інавацыйныя формы прапаганды 

літаратуры сярод дзяцей і падлеткаў з мэтай павышэння цікавасці да кнігі і чытання. 

У сетку публічных бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь уваходзіць 40 

дзіцячых бібліятэк, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Віцебскай вобласці, з іх: 

19 – раённых; 

16 – гарадскіх; 



5 – гарпасялковых. 

Таксама абслугоўваннем дзіцячага насельніцтва займаюцца сельскія бібліятэкі-філіялы, бібліятэкі 

аграгарадкоў, гарпасялковыя бібліятэкі. 

Асноўныя лічбавыя паказчыкі работы дзіцячых бібліятэк за 2009 год у параўнанні з 2008 годам 

наступныя: 

 

ПАКАЗЧЫКІ 2008 ГОД 2009 ГОД 

КОЛЬКАСЦЬ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 113 350 113 341 
КОЛЬКАСЦЬ НАВЕДВАННЯЎ 834 128 842 596 
КНІГАВЫДАЧА                                            2 156 000 2 213 586 
ФОНД 1 099 409 1 113 054 
АДНОСНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ: 
– кнігазабяспечанасць 
– абарачальнасць 
– чытальнасць 
– наведвальнасць 
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Як бачым з табліцы, колькасць карыстальнікаў дзіцячых бібліятэк у 2009 г. у параўнанні з 2008 г. 

засталася амаль на тым жа ўзроўні. Колькасць наведванняў павялічылася на 8 568 адзінак. Адпаведна 

павялічылася і кнігавыдача (на 57586). Фонд павялічыўся на 13645 экз. Адносныя  паказчыкі работы 

дзіцячых бібліятэк у параўнанні з 2008 годам  засталіся без змяненняў. 

У мінулым годзе ў дзіцячыя бібліятэкі паступіла 47 253 дакументаў, што на 14 553 тыс. менш, чым у 

мінулым. 

Таксама трэба адзначыць, што павялічыўся парк камп’ютараў у дзіцячых бібліятэках вобласці (хаця 

і нязначна, на 8 камп’ютараў). Дзіцячыя бібліятэкі пачалі актыўна выкарыстоўваць у сваёй працы сучасныя 

інфармацыйныя тэхналогіі, што прыцягнула ў бібліятэкі  новых карыстальнікаў. 

У справаздачным годзе прыярытэтнымі напрамкамі ў рабоце бібліятэк з дзіцячым чытачом былі 

вызначаны наступныя: 

– прапаганда беларускай літаратуры, мовы, і культуры, адраджэнне      нацыянальных традыцый і 

краязнаўства; 

–  патрыятычнае выхаванне; 

–  выхаванне экалагічнай культуры; 

–  эстэтычнае выхаванне; 

–  духоўнае выхаванне; 

–  прапаганда здаровага ладу жыцця; 

–  прафарыентацыя  моладзі; 

Пры аналізе работы бібліятэк з дзіцячым чытачом становіцца відавочным, што найбольш актыўна ў 

2009 годзе вялася работа па патрыятычным і духоўным выхаванні, па папулярызацыі дзіцячай кнігі (праз 

агляды, прэм’еры, чытанні), вялікая ўвага надавалася паглыбленню ведаў чытачоў аб навакольным 

асяроддзі, эстэтычным выхаванні, набыццю прававых ведаў. 

Традыцыйным для бібліятэк вобласці стала правядзенне Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі 

(мерапрыемствы праводзіліся сумесна са школамі і дзіцячымі садкамі). Цікавасць ў чытачоў выклікалі 

гульнёвыя праграмы, конкурсы, віктарыны, КВЗ, брэйн-рынгі, літаратурныя падарожжы, тэатралізаваныя 



прадстаўленні (напрыклад, дзіцячы лялечны тэатр “Вясёлка” Багатырскай сельскай бібліятэкі Полацкай 

раённай ЦБС шмат выступаў не толькі перад чытачамі бібліятэкі, але таксама і ў дзіцячым садку і  школе). 

Як вядома, 2009 год быў аб’яўлены ў Беларусі Годам роднай зямлі. З гэтай нагоды бібліятэкамі 

былі распрацаваны разнастайныя мерапрыемствы, аформлены цікавыя  кніжныя выставы. 

Змястоўныя мерапрыемствы, распрацаваныя на краязнаўчым матэрыяле да Году роднай зямлі, 

прайшлі ў Гарадоцкай дзіцячай бібліятэцы: краязнаўчае падарожжа “Маё Прыдзвінне”, краязнаўчы 

калейдаскоп “Жыву і дыхаю, мой родны край, табою”, тэматычны вечар “Веліч роднай зямлі”, імпрэза 

“Кланяюся роднаму кутку”. Такія мерапрыемствы дапамагаюць дзецям бліжэй і лепш пазнаёміцца з родным 

краем, знакамітымі зямлякамі, вучаць беражлівым адносінам да нашай роднай прыроды. 

Тэматыка года арганічна спалучаецца са значнай гістарычнай падзеяй – святкаваннем 65-й 

гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцскіх захопнікаў. У бібліятэках вобласці прайшоў 

шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да гэтай даты, якія спрыялі патрыятычнаму выхаванню чытачоў. 

Гэта і выставы, і сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, і літаратурна-музычныя кампазіцыі, і 

вечары-ўспаміны. Пазнавальна ў Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы прайшла ваенна-патрыятычная гадзіна для 

вучняў 7-9 класаў “Узнагароды Вялікай Айчыннай вайны”. На мерапрыемства быў запрошаны супрацоўнік 

краязнаўчага музея, дзеці сваімі вачыма пабачылі сапраўдныя медалі і ордэны Вялікай Айчыннай вайны.  

Цікавы матэрыял сабралі бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 7 Полацкай гарадской сеткі 

бібліятэк для конкурсу на лепшую выставу, прысвечаную 65-годдзю вызвалення Беларусі. Яны не толькі 

падабралі кнігі і ілюстрацыйны матэрыял, але і фотаздымкі ўдзельнікаў вайны – жыхароў свайго мікрараёна 

і зрабілі выставу малюнкаў чытачоў “О тех, кто сражался и победил”.  

Неабходна адзначыць, што ў даным накірунку актыўна працавалі ўсе бібліятэкі вобласці. 

Разнастайную і цікавую работу вялі бібліятэкі па экалагічным выхаванні, але найбольш актыўна 

гэта работа вялася ў тых бібліятэках, дзе працавалі экалагічныя клубы. Шмат клубаў экалагічнага напрамку 

для дзяцей існуе пры бібліятэках Дубровенскай ЦБС: “Кропелька” пры бібліятэцы аграгарадка Сваташыцы, 

“Пралесачка” пры бібліятэцы аграгарадка Верамееўшына і інш. 

Не забывалі бібліятэкары і тэму Чарнобыля. У бібліятэках афармляліся тэматычныя паліцы, папкі, 

праводзіліся літаратурныя вечары: “Чарнобыль у беларускай паэзіі”, “След чорнага ветру” (Глыбоцкая ЦБС) 

і інш. 

Не засталася без увагі ў бібліятэках і работа з сем’ямі. Праз выставы і тэматычныя паліцы давалася 

інфармацыя аб узаемаадносінах у сям’і, выхаванні дзяцей, вядзенні сумеснай гаспадаркі. 

Значная ўвага надавалася эстэтычнаму выхаванню маладога пакалення, далучэнню да свету 

прыгожага. На працягу года ў бібліятэках вобласці праходзілі гадзіны мастацтва, літаратурна-музычныя 

вечарыны, выставы дзіцячых малюнкаў. Найбольш плённа ў дадзеным накірунку працавала Ломашаўская 

сельская бібліятэка Глыбоцкай ЦБС, дзе рэалізоўвалася мэтавая праграма “Выхаванне прыгажосцю”, 

працаваў цэнтр эстэтычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і галерэя мастацтваў. У гэтым напрамку добра 

працавалі і іншыя бібліятэкі. 

Адной з галоўных умоў развіцця любога грамадства з’яуляецца выхаванне грамадзян у духу павагі 

да законаў сваёй Радзімы. У мэтах павышэння прававой культуры, атрымання поўнай дакладнай прававой 

інфармацыі пры бібліятэках працуюць ПЦПІ (Полацкая дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога, Лепельская 

дзіцячая бібліятэка, Віцебская ЦГ дзіцячая  бібліятэка імя А. Гайдара). 

У рамках прававой асветы ў дзіцячай бібліятэцы Гарадоцкай ЦБС прайшоў рынг “Детству солнце 

подарите!”, ралявая гульня “От проступка к преступлению”, турнір знаўцаў “Я имею право”; 



Езярышчынская дзіцячая бібліятэка правяла гадзіну прававых ведаў “Па старонках закона”. На гэтых 

мерапрымствах дзеці знаёміліся з Канвенцыяй аб правах дзіцяці, законамі Рэспублікі Беларусь “Аб правах 

дзіцяці”, успаміналі эпізоды з дзіцячых кніг, у якіх былі парушаны правы герояў, а таксама прыводзілі 

прыклады з асабістага жыцця. 

Плённа ў напрамку прававога выхавання працуе клуб юных правазнаўцаў “Сучаснік” пры ПЦПІ 

Браслаўскай ЦБ.  

Вялікая ўвага з боку бібліятэк вобласці надавалася і надаецца духоўнаму выхаванню чалавека. У 

бібліятэках афармляліся кніжныя выставы, тэматычныя паліцы, папкі: “Скарбонка духоўнага храма”, “Свет 

з Богам”, “Шлях да Храма”, “Храм веры ў сэрцы маім” (Глыбоцкая ЦБС). Актыўна працавалі ў даным 

накірунку і іншыя бібліятэкі вобласці. 

Пэўная ўвага надавалася бібліятэкамі  рабоце па папулярызацыі здаровага ладу жыцця. 

Мерапрыемствы, якія праводзілі бібліятэкі ў гэтым  напрамку, былі накіраваны на прафілактыку шкодных 

звычак, духоўнае развіццё дзяцей і падлеткаў, псіхалагічную дапамогу сям’і. Напрыклад, супрацоўнікі 

Лепельскай дзіцячай бібліятэкі правялі ранішнік “Самое ценное…”, падчас якога дзеці інсцэніравалі твор К. 

Чукоўскага “Мойдодыр”, удзельнічалі ў віктарыне, адгадвалі загадкі, спявалі частушкі, успаміналі прыказкі 

і прымаўкі аб здароўі.  

У дапамогу выпускнікам школ бібліятэкі праводзілі мерапрыемствы па прафарыентацыі. У 

бібліятэках былі аформлены выставы “Твой выбар – твая будучыня”, “Мару стаць…”, “Куда пойти 

учиться?”, “Знайсці сваю сцяжынку” (бібліятэкі Докшыцкай ЦБС), экспрэс-кансультацыя ”Новы час – 

новыя прафесіі”, інфармацыйная гадзіна “Кем я буду? Если б знать!”, “Лабірынт прафесій” (бібліятэкі 

Бешанковіцкай ЦБС).  

Актыўна працавалі бібліятэкары вобласці падчас школьных канікулаў па праграмах летняга 

чытання, якія накіраваны на паляпшэнне бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей і падлеткаў у вольны час, 

пашырэнне іх кругагляду і стымуляванне чытання. Цікавы вопыт работы назапашаны Докшыцкай дзіцячай 

бібліятэкай. Аматарам летняга адпачынку з кнігай быў прапанаваны літаратурны марафон-конкурс 

“Книжно-цветочная поляна”,  пераможцы якога атрымалі чытацкія флаеры “Залаты чытацкі білет”, якія 

давалі магчымасць на працягу месяца бясплатна карыстацца камерцыйным фондам бібліятэкі.  

Вясеннія канікулы былі самыя насычаныя для бібліятэк Глыбоцкай ЦБС. Ва ўсіх бібліятэках 

праходзілі Тыдні дзіцячай кнігі і музыкі, якія былі напоўнены мерапрыемствамі розных форм: літаратурныя 

падарожжы, ранішнікі, прэм’еры кніг і часопісаў, брэйн-рынгі і інтэлектуальныя гульні.  

У іншых бібліятэках вобласці выкарыстоўваліся цікавыя інавацыйныя формы масавай работы: 

літаратурныя фанты, прэс-рулеткі, свята ветлівых дзяцей, свята чытацкіх задавальненняў, дні вясёлага 

адпачынку і г. д. Часта мерапрыемствы праводзіліся сумесна са школьнымі бібліятэкамі. 

Бібліятэкі Віцебшчыны паспяхова працягваюць працаваць па мэтавых бібліятэчных праграмах.  

У 2009 годзе Пастаўская раённая бібліятэка і Пастаўская дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі пачалі 

ажыццяўленне раённай мэтавай праграмы “Мы – будучае квітнеючай Беларусі”, якая разлічана на падлеткаў 

і моладзь. Праграмай вызначаны комплекс мер, накіраваных на павышэнне грамадзянскай актыўнасці, 

фарміраванне здаровага ладу жыцця, высокіх каштоўнасных арыенціраў і ўстойлівых пазітыўных паводзін у 

маладога пакалення, прыцягненне моладзі і падрастаючага пакалення ў арганізацыю вольнага часу ў 

бібліятэцы.                                                                                                                                                                                         

У 2009 годзе Докшыцкая дзіцячая бібліятэка пачала працаваць па праграме падтрымкі і развіцця 

чытання “ЛУЧ” (Лучшее учение – чтение), якая складаецца з трох блокаў: “Малышок”, “Время читать”, 



“Открывая книгу – открываем мир”. Цікавы вопыт у гэтым напрамку ёсць і ў бібліятэк Чашніцкай ЦБС, 

Наваполацкай ЦБС і іншых.  

Шмат мерапрыемстваў правялі бібліятэкі да юбілеяў дзіцячых пісьменнікаў: В. Біянкі, А. Гайдара, 

П. Бажова, А. Якімовіча, К. Ушынскага, М. Лынькова і інш. Былі аформлены выставы, падрыхтаваны 

віктарыны, гутаркі, літаратурныя гадзіны, прысвечаныя творчасці пісьменнікаў. Таксама шмат 

мерапрыемстваў ладзілася да Дня пажылых людзей, Дня маці. 

У верасні 2009 года горад Докшыцы адзначыў Свята горада. Работнікі дзіцячай бібліятэкі прынялі 

актыўны ўдзел у гэтым мерапрыемстве. У імправізаваным дзіцячым гарадку “Шчаслівы горад – шчаслівыя 

дзеці” бібліятэка арганізавала “Праспект чытаючых дзяцей”. У гэты ж дзень стартаваў рух “Буккросінг”. 

Сэнс гэтага руху просты: кніга жыве датуль, пакуль яна перачытваецца. Кнігу ж па ўмовах неабходна 

пакінуць у любым месцы, каб чалавек, які знайшоў яе, прачытаў, а затым пакінуў для іншага. Кнігі 

адправіліся ў падарожжа амаль ва ўсе сельскія бібліятэкі.  

У Талачынскай дзіцячай бібліятэцы традыцыйным стала правядзенне ў студзені месячніка “Ура! 

Перарэгістрацыя!”. У гэты час дзеці мелі магчымасць атрымаць прызы, прыняць ўдзел у латэрэі “Шчаслівы 

нумар”. 

Дзіцячыя бібліятэкі прымалі актыўны ўдзел у абласных конкурсах (гл. Дадатак). 

Варапаеўскай бібліятэцы-музею дзіцячай творчасці Пастаўскай ЦБС прысуджана прэмія за высокія 

творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі “Лепшая дзіцячая бібліятэка”. 

Вялікую ўвагу ў сваёй рабоце дзіцячыя бібліятэкі надаюць падрыхтоўцы і афармленню кніжных 

выстаў, бо яны - не толькі фрагмент інтэр’еру бібліятэкі, але і адно з самых дзейсных сродкаў рэкламы 

фонду. Улічваючы ўзроставыя асаблівасці чытачоў, іх імкненне да новых уражанняў, акрамя традыцыйных, 

бібліятэкі імкнуцца знаходзіць новыя, цікавыя формы кніжных выстаў.  

Значнае месца ў арганізацыі вольнага часу дзяцей займаюць клубы па інтарэсах. 

Цікава праходзілі пасяджэнні клуба “Нашчадкі”, што створаны пры дзіцячай бібліятэцы імя У. 

Дубоўкі Пастаўскай ЦБС. Плённа ў экалагічным напрамку працуе клуб “Мурашка” для дзяцей малодшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту пры Чашніцкай гарадской бібліятэцы. Пры Гарадоцкай дзіцячай бібліятэцы 

паспяхова працуюць два клубы па інтарэсах: для вучняў сярэднягя і старэйшага школьнага ўзросту – клуб 

“Сябры”, для малодшых школьнікаў – клуб “Неугомонные детки”. У Бычыхінскай сельскай  бібліятэцы для 

вучняў плённа працуе клуб “Крынічка”. Шмат клубаў для дзяцей існуе пры бібліятэках Дубровенскай ЦБС: 

клуб “Юны кнігалюб” пры сельскай бібліятэцы аграгарадка Ляды, клубы экалагічнага напрамку 

“Кропелька” пры бібліятэцы аграгарадка Сваташыцы, “Пралесачка” пры бібліятэцы аграгарадка 

Верамееўшына і інш. 

На жаль, у рабоце з дзіцячым чытачом існуюць і пэўныя праблемы.  

Па-ранейшаму актуальнымі застаюцца пытанні матэрыяльнага забяспячэння і тэхнічнага 

аснашчэння бібліятэк, у многіх раёнах не знайшлося бюджэтных сродкаў для аплаты абсталявання 

мультымедыйных цэнтраў. Міёрская дзіцячая бібліятэка, хаця і атрымала новае памяшканне, якое 

даспадобы і бібліятэкарам, і чытачам, але з-за праблем фінансавання раёну таксама не ўдалося выдзяліць 

сродкі на аснашчэнне мультымедыйнага цэнтра. 

Для развіцця і падтрымкі чытання дзяцей бібліятэкам не дастае сучаснай мастацкай, навукова-

пазнавальнай, энцыклапедычнай літаратуры, не хапае праграмнай літаратуры, гэта  перашкаджае 

навучальнаму працесу школьнікаў. Скарацілася таксама падпіска на перыядычныя выданні Расіі. 



Па-ранейшаму праблемай для  бібліятэк з’яўляецца зніжэнне цікавасці дзяцей да чытання. У апошні 

час дзеці сярэдніх і старэйшых класаў пачалі менш чытаць, радзей наведваць бібліятэку. Магчымасць мець 

уласныя камп’ютары, выкарыстоўваць розныя інфармацыйныя тэхналогіі ў вучэбным працэсе, на жаль, 

выцясняе кнігу, забірае вольны час у дзяцей. 

З кожным годам скарачаецца колькасць дзяцей ў сельскай мясцовасці, становіцца менш чытачоў-

дзяцей аднаго ўзросту, гэта стварае цяжкасці ў арганізацыі мерапрыемстваў. 

Важнай праблемай у рабоце з чытачамі з’яўляецца і адсутнасць у многіх бібліятэках сучасных 

сродкаў аўтаматызацыі, што не дазваляе пашыраць формы абслугоўвання чытачоў, аказваць чытачам 

дадатковыя паслугі (у тым ліку платныя). 

Такім чынам, палепшыць работу бібліятэк па абслугоўванні дзіцячага чытача можна пры ўмове 

рэгулярнага і якаснага абнаўлення фондаў, пашырэння рэпертуару новых паступленняў, іх новага складу, 

поўнай камп’тарызацыі бібліятэк, адкрыцця медыятэк, прадстаўлення новых відаў бібліятэчна-

інфармацыйных паслуг. 

Аднак, нягледзячы на шматлікія праблемы, бібліятэкары з аптымізмам глядзяць ў будучыню: 

актыўна выкарыстоўваюць інавацыйныя формы прапаганды літаратуры сярод дзяцей і падлеткаў з мэтай 

павышэння цікавасці да кнігі і чытання, ладзяць разнастайныя масавыя мерапрыемствы, вывучаюць 

інтарэсы і запыты дзяцей-чытачоў і імкнуцца іх задаволіць, шукаюць новыя формы работы з новым 

пакаленнем чытачоў.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  

УПРАЎЛЕННЕ КУЛЬТУРЫ 

 

3 А Г А Д 
 

Ад    25.02.2010           № 16 

 

Аб выніках абласнога тура  

XVIII рэспубліканскага конкурсу  

"Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры"  

за 2009 год 

 

Па выніках абласнога тура XVIII рэспубліканскага конкурсу "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай 

культуры" за 2009 год  

ЗАГАДВАЮ: 

1. Прызнаць пераможцамі конкурсу і ўзнагародзіць падборкамі літаратуры наступныя бібліятэкі: 

у намінацыі "За значны уклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем" 

 – Дзіцячую бібліятэку імя У.С. Караткевіча Аршанскай гарадской ЦБС (падборка літаратуры на 800 

тысяч рублёў), 

 – Чырвонараніцкую сельскую бібліятэку Чашніцкай ЦБС (падборка літаратуры на 500 тысяч рублёў), 

у намінацыі "За пошукавую і даследчую працу" 

– Сасноўскую сельскую бібліятэку Віцебскай раённай ЦБС (падборка літаратуры на 500 тысяч рублёў), 

у намінацыі "За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы" 

–  Чарэйшчынскую сельскую бібліятэку-музей вёскі Лепельскай ЦБС (падборка літаратуры на 500 тысяч 

рублёў). 

2. За актыўны ўдзел у абласным туры адзначыць заахвочвальнымі прызамі – падборкамі літаратуры 

на 200 тысяч рублёў кожная наступныя бібліятэкі: 

– Зачарнянскую сельскую бібліятэку Лёзненскай ЦБС,  

– Халамерскую сельскую бібліятэку Гарадоцкай ЦБС,  

– Германавіцкая сельскую бібліятэку Шаркаўшчынскай ЦБС,  

– Гарадскую бібліятэку"Дабееўскі мох" Шумілінскай ЦБС, 

– Аддзел абслугоўвання і інфармацыі Докшыцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі, 

– Ушацкую цэнтральную раённую бібліятэку імя Е.Лось. 

3. Бухгалтэрыі ўпраўлення культуры аблвыканкама (Пахомава Т.А.) пералічыць са сродкаў, 

прадугледжаных на правядзенне цэнтралізаваных мерапрыемстваў бібліятэчнаму калектару ААТ 



"Віцебсккніга" - 3 500 ООО (тры мильёна пятьсот тысяч) рублёў для фарміравання падборак літаратуры 

бібліятэкам-пераможцам конкурсу; 

4. Звярнуць увагу дырэктараў цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм на неабходнасць выканання 

ўмоў Інструкцыі аб парадку правядзення рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка- асяродак нацыянальнай 

культуры» пры прадстаўленні дакументаў на конкурс, (пастанова Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь ад 26.12.2007 №52). 

5. Накіраваць у Нацыянальную бібліятэку для ўдзелу ў рэспубліканскім туры конкурсу дакументы 

на пераможцаў абласнога тура. 

6. Кантроль за выкананнем загада ўскласці на намесніка начальніка ўпраўлення культуры 

аблвыканкама Аленскую Л.К. 

 

 

Начальнік упраўлення         М.П. Пашынскі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

от    16.11.2010                     № 36 

 

Об итогах областного конкурса  

«Инновации в работе библиотек-2009» 

 

По итогам областного конкурса «Инновации в работе библиотек-2009» ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Признать победителями конкурса и наградить подборками книг следующие библиотеки: 

1.1 в номинации «центральная библиотека»: 

Отдел библиотечного маркетинга Поставской центральной районной библиотеки (заведующая 

Бондаренко Инна Раймундовна) – за усовершенствование форм повышения квалификации (школа 

компьютерных знаний для библиотечных работников «Компьютерия», конкурсы среди 

компьютеризированных библиотек, «трибуна смелой защиты») - подборка книг на 400 тысяч рублей; 

Шарковщинскую центральную районную библиотеку (директор Касевич Валентина Эдуардовна) - 

за реализацию проекта «Вернисаж в библиотеке» - подборка книг на сумму 200 тысяч рублей; 

Отдел обслуживания и информации Городокской районной библиотеки (заведующая Иванова 

Ольга Александровна) – за использование инновационных форм в работе литературного клуба 

«Городнянка» (мастер-классы, виртуальные путешествия, видеообзоры, радио-презентации) - подборка книг 

на сумму 200 тысяч рублей; 

1.2. в номинации «городская (горпоселковая) библиотека»: 

Библиотеку им. Л. Толстого-центр экологического просвещения Витебской городской 

централизованной библиотечной системы (автор проекта - ведущий библиотекарь Козина Елена Андреевна) 

- за разработку тематической картотеки «Календарь экологических дат» -подборка книг на сумму 200 тысяч 

рублей; 

Копысскую горпоселковую библиотеку - центр краеведения Оршанской районной 

централизованной библиотечной системы (библиотекарь Анищенко Елена Николаевна) - за разработку и 

проведение краеведческих экскурсий по поселку, электронную презентацию творчества местного 

художника Г.А. Шкредова подборка книг на сумму 200 тысяч рублей; 

1.3. в номинации «детская библиотека»: 



Докшицкую детскую библиотеку (заведующая Гудзь Елена Владимировна) - за разработку и 

реализацию долгосрочной программы развития чтения «ЛУЧ (Лучшее учение - чтение)» - подборка книг на 

сумму 400 тысяч рублей; 

Миорскую детскую библиотеку (заведующая Лакотко Валентина Францевна) - за создание 

мультимедийного центра и цикл мероприятий «Семейные вечера с Борисом Ганагой» - подборка книг на 

сумму 300 тысяч рублей; 

Лепельскую детскую библиотеку (заведующая Буряк Галина Ивановна) - за реализацию 

программы по библиотечному обслуживанию детей-инвалидов - подборка книг на сумму 300 тысяч рублей; 

1.4.   в номинации «сельская библиотека»: 

Библиотеку агрогородка Новое Село Лиозненской централизованной библиотечной системы 

(библиотекарь Краснобород Лариса Николаевна) - за создание детского компьютерного клуба "Комп-АС» и 

реализацию целевой комплексной программы «Лёзненшчына л1таратурная» - подборка книг на сумму 400 

тысяч рублей; 

Коптянскую сельскую библиотеку Витебской централизованной библиотечной системы 

(заведующая Сугак Нина Константиновна) - за инновационные формы работы по патриотическому 

воспитанию детей (электронные презентации «Нормандия» в небе Придвинского края», «Мемориалы 

памяти») - подборка книг на сумму 200 тысяч рублей; 

Николаевскую сельскую библиотеку Шумилинской централизованной библиотечной системы 

(библиотекарь Борисевич Татьяна Владимировна) - за реализацию экологического проекта «Мы за чистоту 

деревни» - подборка книг на сумму 200 тысяч рублей. 

2. Бухгалтерии управления культуры (Пахомова Т.А.) перечислить библиотечному коллектору ОАО 

«Витебсккнига» 3 млн. рублей для формирования подборок книг в качестве призов победителям конкурса. 

3. ГУ «Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина» ознакомить библиотеки области с 

инновациями библиотек - победителей конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления культуры 

Л.К. Оленскую. 

 

 

 

Начальник управления         Н.П. Пашинский 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЫМІЦЕ НАШЫ ВІНШАВАННІ: 

Абрамава Ада Вітальеўна – намеснік дырэктара Гарадоцкай ЦБС; 

Амбрасёнак Галіна Валянцінаўна – загадчык аддзела бібліятэчнага  маркетынгу Наваполацкай ЦБС; 

Бардзюкова Галіна Аркадзьеўна – загадчык гарадской бібліятэкі імя А.С. Пушкіна Віцебскай ГЦБС; 

Буланава Галіна Іванаўна – бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі Дубровенскай ЦБС; 

Буряк Галіна Іванаўна – загадчык Лепельскай дзіцячай бібліятэкі; 

Бярковіч Святлана Сяргееўна – галоўны бібліятэкар аддзела камплектавання і апрацоўкі Аршанскай 

ГЦБС;  

Вараб’ёва Святлана Мікалаеўна – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Віцебскай 

ГЦБС;  

Варона Святлана Генадзьеўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі Наваполацкай ГЦБС; 

    

Гардзюк Алена Людзвігаўна – галоўны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

Сенненскай ЦБС; 

Гендзік Ала Канстанцінаўна – дырэктар Верхнядзвінскай ЦБС; 

Гірвель Валянціна Уладзіміраўна – бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Пастаўскай 

ЦБС; 

Жук Вера Мікалаеўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі Бешанковіцкай ЦБС; 

Зайцава Ларыса Васільеўна – галоўны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Полацкай 

ГЦБС; 

Зайцава Таццяна Фёдараўна – бібліятэкар аддзела камплектавання і апрацоўкі Аршанскай ГЦБС; 

Зуева  Наталля Віктараўна – бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Шумілінскай ЦБС;   

Ібраева Надзея Сямёнаўна – бібліятэкар гарадской бібліятэкі імя Я. Коласа Наваполацкай ГЦБС;  

Ільянкова Дзіна Іванаўна  – бібліятэкар аддзела камплектавання і апрацоўкі ЦБ імя У. Маякоўскага 

Наваполацкай ГЦБС; 

Кавалеўская Марыя Міхайлаўна – бібліятэкар абслугоўвання і інфармацыі Докшыцкай ЦБС; 

Казлова Таццяна Раманаўна – бібліятэкар аддзела камплектавання і апрацоўкі   Шумілінскай ЦБС;  

Калачова Антаніна Аляксандраўна – вядучы бібліятэкар аддзела арганізацыі і выкарыстання адзінага 

фонду Віцебскай ГЦБС;  Кеда Люцыя Вайцехаўна – бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

Докшыцкай бібліятэкі; 

Кулік Любоў Фёдараўна – бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі Сенненскай ЦБС; 

Куцына Вольга Аляксееўна – бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Полацкай ГЦБС; 

Лебедзева Таццяна Рыгораўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі Віцебскай ГЦБС; 

Лейка Валянціна Лукашаўна – біліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Лепельскай ЦБС;  

Максімава Галіна Якімаўна – бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі Гарадоцкай  ЦБС; 



Мандрык Сафія Мікалаеўна – загадчык аддзела апрацоўкі і камплектавання Сенненскай ЦБС; 

Марозава Эвеліна Васільеўна  – загадчык бібліятэкі імя М. Лынькова Віцебскай ГЦБС; 

Мудрычэнка Валянціна Аляксандраўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі 

Віцебскай РЦБС; 

Наважылава Надзея Міхайлаўна – дырэктар Наваполацкай ГЦБС;  

Нурмахмет Таццяна Налімаўна – бібліёгрф аддзела абслугоўвання і інфармацыі Аршанскай РЦБС; 

Палякова Тамара Аляксандраўна – бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Талачынскай ЦБС;  

Парцянка Антаніна Пятроўна – бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу  Докшыцкай ЦБС; 

Сімановіч Ганна Генадзьеўна – бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі Полацкай РЦБС; 

Сікорская Валянціна  Віктараўна – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Гарадоцкай ЦБС; 

Скавародка Ала Аляксееўна -  дырэктар Міёрскай ЦБС; 

Татарчук Алена Міхайлаўна – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Глыбоцкай ЦБС; 

Храмцова Іна Антонаўна – бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу Браслаўска ЦБС; 

Цацаранка Таісія Іванаўна -  бібліятэкар Віцебскай ГЦБС; 

Чарняўская Паліна Аляксандраўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі Чашніцкай 

ЦБС; 

Шаўра Валянціна Мікалаеўна – загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Докшыцкай ЦБС;  

Шарафутдзінава Галіна Віктараўна – галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

Чашніцкай ЦБС; 

Шчарбакова Ніна Іванаўна – загадчык гарадской бібліятэкі імя Я. Купалы Віцебскай ГЦБС; 

Шыцькова Ніна Герасімаўна – загадчык аддзела камплектавання і апрацоўкі Чашніцкай ЦБС; 

Якаўлева Людміла Веніямінаўна – бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Полацкай ГЦБС; 
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ДАДАТКІ 
 

ПЛАТНЫЯ ПАСЛУГІ 
 

№ 
п/п ЦБС Колькасць 

паслуг 
Выканана паслуг на 
суму (млн. руб.) 

1 Бешанковіцкая 15 12,5 
2 Браслаўская 19 7,1 
3 Верхнядзвінская 31 16,3 
4 Віцебская РЦБС 21 17 
5 Глыбоцкая 14 23,4 
6 Гарадоцкая 31 16,3 
7 Докшыцкая 28 13,7 
8 Дубровенская 27 9,3 
9 Лепельская 27 17,1 
10 Лёзненская 16 9,4 
11 Міёрская 28 15,3 
12 Аршанская РЦБС 16 22,4 
13 Полацкая РЦБС 19 9,4 
14 Пастаўская 10 22,5 
15 Расонская 11 7,8 
16 Сенненская 17 14,8 
17 Талачынская 28 15,8 
18 Ушацкая 22 4,6 
19 Чашніцкая 25 23,2 
20 Шаркаўшчынская 16 5,7 
21 Шумілінская 22 14,6 

Усяго па РЦБС  298.2 
22 Аршанская ГЦБС 15 27,2 
23 Полацкая ГЦБС 33 39,3 
24 Наваполацкая ГЦБС 45 56,1 
25 Віцебская ГЦБС 30 33,9 
          Усяго па ГЦБС  156,5 
        Абласная бібліятэка 20 75,9 

УСЯГО 530,6 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕТКА БІБЛІЯТЭК. АСНОЎНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ 

 
ЦБС Сетка Колькасць 

чытачоў 
Выдача Фонд Наведванні Чыталь-

насць 
Абарачаль-

насць 
Наведвальнасць 

Бешанковіцкая 25 11755 236479 246413 91268 20,1 0,95 7,8 
Браслаўская 38 18929 385934 283514 148835 20,3 1,36 7,9 
Верхнядзвінская 28 13837 262541 278470 111962 19,0 0,94 8,1 
Віцебская 43 25372 507811 433235 189817 20,0 1,17 7,5 
Глыбоцкая 35 24663 452476 345180 155741 18,3 1,31 6,3 
Гарадоцкая 32 16426 337254 314571 129341 20,5 1,07 7,9 
Докшыцкая 36 18072 350641 321918 140746 19,4 1,08 7,8 
Дубровенская 23 12852 243633 279118 91778 19,0 0,87 7,1 
Лепельская 26 18096 375642 229908 117685 20,7 1,63 6,5 
Лёзненская 23 12682 244206 189299 110883 19,2 1,29 8,7 
Міёрская 31 14369 283415 269909 109644 19,7 1,05 7,6 
Аршанская 36 20447 416303 305103 139901 20,4 1,36 6,8 
Полацкая 33 17012 308541 265373 114922 18,1 1,16 6,8 
Пастаўская 33 20026 393812 305227 172232 19,7 1,29 8,6 
Расонская 16 7177 147014 175540 51393 20,5 0,83 7,2 
Сенненская 32 17443 360776 328235 133763 20,7 1,09 7,7 
Талачынская 27 15490 281935 252852 105714 18,2 1,11 6,8 
Ушацкая 21 11108 210539 210309 73737 18,9 1,0 6,6 
Чашніцкая 26 24698 546846 346036 172778 22,1 1,58 7,0 
Шаркаўшчынская 26 11052 210339 223357 67144 19,0 0,94 6,1 
Шумілінская 25 15750 326122 208511 123180 20,7 1,56 7,8 
Усяго па РЦБС 615 347256 6882259 5812078 2552464 19,8 1,18 7,4 
г. Орша 12 33093 695355 408474 227643 21,0 1,7 6,6 
г. Полацк 10 30468 547174 329385 201803 18,0 1,66 7,2 
г. Наваполацк 7 32063 649119 453082 237000 20,2 1,43 7,4 
г. Віцебск 21 95128 1800500 850927 700323 19,0 2,11 7,4 
Усяго па ГЦБС 50 190752 3692148 2041868 1366769 19,4 1,8 7,2 
Усяго па ЦБС 665 538008 10574407 7853946 3919233 19,7 1,34 7,3 
Абл. бібліятэка 1 55804 1067315 697827 259860 19,1 1,52 4,7 
Усяго  
па вобласці 666 593812 11641722 8551773 4179093 19,6 1,4 7,03 
Да 2008 года -14 -9272 -169109 +16444 -106569 0 0 -0,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ БІБЛІЯТЭК 

 

 
ЦБС 

Усяго 
камп’ютэраў 

у ЦБС 

У тым ліку ў 
аграгарадках

Cайт Internet @ Колькасць 
сканераў 

Колькасць 
прынтэраў Колькасць

ксераксаў

Бешанковіцкая 12 2 0 2 1 3 9 4 

Браслаўская 28 11 0 7 1 1 15 5 
Верхнядзвінская 16 9 0 6 6 1 10 2 
Віцебская 16 11 0 9 9 4 13 7 
Глыбоцкая 29 7 0 11 9 6 21 10 
Гарадоцкая 17 7 0 7 6 2 14 2 
Докшыцкая 15 8 1 8 8 3 12 2 
Дубровенская 23 11 0 12 12 6 16 5 
Лепельская 21 6 1 10 8 2 10 3 
Лёзненская 16 9 0 6 1 4 9 3 
Міёрская 16 7 0 9 9 10 16 2 
Аршанская 15 7 1 7 7 1 10 1 
Полацкая 21 9 0 8 8 11 19 9 
Пастаўская 19 9 1 9 9 2 11 5 
Расонская 15 5 0 4 1 7 12 8 
Сенненская 16 6 0 6 6 1 8 5 
Талачынская 10 5 0 4 4 5 8 1 
Ушацкая 15 4 0 5 4 3 16 3 
Чашніцкая 23 5 0 8 1 2 22 12 
Шаркаўшчынская 15 7 1 7 7 1 9 2 
Шумілінская 12 5 0 6 6 7 14 7 
Усяго па РЦБС 370 148 5 151 123 82 274 98 
г. Орша 27  1 2 2 3 18 6 
г. Полацк 44  1 2 2 7 18 5 
г. Наваполацк 36  1 3 1 5 17 9 
г. Віцебск 44  1 1 1 5 22 4 
Усяго па ГЦБС 151  4 8 6 20 75 24 
Усяго па ЦБС 521  9 159 129 102 349 122 
Абл. бібліятэка 95  1 1 1 5 36 3 
УСЯГО 616 148 10 160 130 107 385 125 
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