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  НАВІНЫ АНОНС 
 

Кастрычнік. Лістапад. Снежань НАВІНЫ 
Студзень. Люты. Сакавік   
ГОСЦЬ НУМАРА г. ВІЦЕБСК 
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 5 кастрычніка Урачыстае адкрыццё пасля капітальнага рамонту 

цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя М. Горкага.  
 
 
 2 лістапада Мерапрыемства “Жыццё, аддадзенае народу”, 

прысвечанае творчасці Я. Коласа (бібліятэка імя Я. Коласа). 
 
 
 16 лістапада Гутарка аб правах дзіцяці “Свет у нашых руках” 

(бібліятэка імя А. Пушкіна). 
 
 
 21 лістапада Размова-дыялог да Міжнароднага дня адмовы ад 

курэння “Выкрадальнікі розуму” (бібліятэка імя Я. Купалы). 
 
 
 3 снежня Забаўляльная праграма для дзяцей клуба “Надзея” пад 

назвай “Обманем приговор судьбы несправедливой” (дзіцячая бібліятэка 

імя М. Астроўскага). 

 
 
 
 

6 снежня Гарадскі семінар “Бібліятэка і выхаванне прававой 

культуры асобы” з удзелам выкладчыкаў Віцебскага філіяла МІПСА 

(цэнтральная бібліятэка імя М. Горкага). 

 
 
 
 
 Бібліятэка імя М. Багдановіча правяла літаратурна-музычную 

вечарыну “Светлы след будзе вечна жывы…” з удзелам выкладчыкаў 

музычнай школы № 4. 

 
 
 
 

  
 г. НАВАПОЛАЦК  

11 кастрычніка Сустрэча з бардам А. Камоцкім, рэдактарам 

літаратурна-мастацкага часопіса “Дзеяслоў” Б. Пятровічам і старшынёй 

Саюза беларускіх пісьменнікаў А. Пашкевічам (бібліятэка імя Я. Коласа). 

 
 
 
 
 25 кастрычніка Вечарына “Маладосць. Прыгажосць. Талент” з 

удзелам маладых прадстаўнікоў літаратурна-музычнага калектыву 

“Крылы”, якая была прысвечана Году моладзі ў Наваполацку (дзіцячая 

бібліятэка імя А. Пушкіна). 
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  16 снежня Адкрыццё творчай выставы “Самаробная навагодняя 

цацка” (бібліятэка імя Я. Коласа). 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса профессионального мастерства 

молодых библиотекарей 
17 снежня Літаратурная сустрэча “Творчая моладзь” з 

прэзентацыяй першай кнігі паэта І. Лобан “Мая душа” і зборніка вершаў 

“Ulaslovy” У. Лобача. 

 
Невейкова О. М. заведующая отделом библиотековедения ГУ 

«Витебская областная библиотека им. В. И. 
Ленина», председатель Оргкомитета; 
 20 снежня Літаратурна-музычнае мерапрыемства “Мы любим лес 

в любое время года”. Былі падведзены вынікі гарадскога экалагічнага 

конкурсу “В гармонии с лесом”, які праходзіў па дзвюх намінацыях: 

літаратурна-паэтычныя творы для дарослых і дзіцячыя малюнкі пра лес 

(дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна). 

Члены Оргкомитета: 
 
Давидович Н. А. заведующая отделом автоматизации ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В. И. Ленина»; 
 

Лемеш А. Н. главный библиотекарь отдела библиотековедения 
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. 
Ленина»;         
 г. ПОЛАЦК Старовойтова Н. М. главный библиотекарь отдела библиотековедения  
ГУ «Витебская областная библиотека  У пачатку кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

адкрыта электронная чытальная зала. им. В. И. Ленина»; 
 

25 кастрычніка Семінар “Прафесійная этыка і этыкет 

бібліятэкара”, прысвечаны пытанням культуры зносін з чытачамі, 

праблеме мобінгу ў працоўным калектыве, правілах дрэс-коду і інш. 

(цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

Олихвер М. В. ведущий библиотекарь отдела библиотековедения  
ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина»; 
 

Масько Ж. Ю. художник-оформитель ГУ «Витебская областная    
библиотека им. В. И. Ленина». 

13 лістапада Сустрэча “З даверам і любоўю”, госцем якой стала 

наваполацкая пісьменніца І. Жарнасек. На сустрэчы адбылася 

прэзентацыя яе новага паэтычнага зборніка “Шукаю цябе” (цэнтральная 

бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

 
 

Адрес Оргкомитета: 

210601 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8-а 

Отдел библиотековедения 16 лістапада Інфармацыйная гадзіна “Новое время и новые 

профессии” для вучняў 7-х і 8-х  класаў СШ № 14, якія пазнаёміліся з 

такімі прафесіямі, як Web-дызайнер, праграміст, маркетолаг, менеджар, 

капірайтар і інш. (бібліятэка–філіял № 5). 

Тел. (0212)37 31 01 

E-mail: metodic@vlib.by 

 
 

24 лістапада Сустрэча з членамі Саюза пісьменнікаў Беларусі, 

лаўрэатамі Міжнародных прэмій, аўтарамі навукова-пазнавальных кніг 

для дзяцей і педагогаў Г. Трафімавай і С. Трафімавым (дзіцячая 

бібліятэка імя Л. Талстога). 

 
 
 
 
 
 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога арганізавала тэатралізаванае  
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  свята “А в прекрасной нашей пуще поселился Дед Мороз”. достижения в отрасли культуры и искусства в номинации «Лучший 

библиотечный работник», обладатели II и III мест награждаются 

Дипломами и ценными подарками. 

Сярод бібліятэк ЦБС г. Полацка быў аб’яўлены конкурс на 

лепшае правядзенне мерапрыемства, прысвечанае юбілею М. Багдановіча. 

У цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны ў межах конкурсу адбыўся 

літаратурна-музычны вечар “Чарадзей сноў і мараў”.  

5.4. Участники III тура Конкурса, не ставшие победителями, 

являются призерами Конкурса. 

 Жюри имеет право ввести дополнительные призовые места для 

награждения и поощрения призеров Конкурса. АРШАНСКІ РАЁН 
1 кастрычніка Тэматычная вечарына “Жизни книга 

неповторимая” (Вусценская сельская бібліятэка). 

5.5. Материалы участников и победителей конкурса, 

представляющие профессиональную ценность, публикуются в 

информационно-аналитическом бюллетене «Бібліятэчная прастора. 

Віцебскі рэгіён». 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя да Дня маці 

“Самая красивая из женщин – женщина с ребенком на руках” 

(цэнтральная бібліятэка).  
СОСТАВ ЖЮРИ 20 кастрычніка Семінар для супрацоўнікаў бібліятэк-філіялаў і 

аграгарадкоў “Роль библиотеки в популяризации правовых знаний среди 

населения”. 

областного конкурса профессионального мастерства 
молодых библиотекарей 

 
Оленская Л. К. заместитель начальника управления культуры 

Витебского областного исполнительного комитета, 
председатель жюри. 

25 кастрычніка Сустрэча з дзіцячымі пісьменнікамі 

Г. Трафімавай і С. Трафімавым (Смальянская сельская бібліятэка).  
12 лістапада Літаратурная вечарына “Паэтычная восень” 

(Высокаўская сельская бібліятэка). 

Сёмкин А. И.   директор ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина», заместитель председателя жюри. 
 

Невейкова О. М.    заведующая отделом библиотековедения  
ГУ «Витебская областная библиотека  БЕШАНКОВІЦКІ РАЁН им. В. И. Ленина»,  секретарь жюри. 

13 кастрычніка Літаратурна-музычны вечар “Нашы матулі” 

(цэнтральная бібліятэка, школа мастацтваў).  

 
Члены жюри: 

 
Данилова Г. Г. директор Витебской городской ЦБС; 14 кастрычніка Тэматычны вечар “Дзякуй табе, дарагая матуля” 

з запрашэннем шматдзетных маці і маці, якія выхоўваюць прыёмных 

дзяцей (Драздоўская сельская бібліятэка,  СДК).  

 
Мартынова Г. В.    главный специалист управления культуры 

облисполкома; 
 

18 кастрычніка Вечар-сустрэча “Бібліятэка. Кніга. Чытач”. У 

праграме: кніжная выстава “Аптэка для душы”, слайд-фільм “Наша 

бібліятэка”, міні-віктарына “Пытанні з чорнай скрынкі”, тэатралізаваныя 

мініяцюры (Ульская сельская бібліятэка). 

Овсянникова В. М. заведующая информационно-библиографическим 
отделом ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина»; 
 

Пугачева Н. А.       главный библиотекарь отдела литературы по 
искусству ГУ «Витебская областная библиотека 

16–17 лістапада Семінар “Работа бібліятэк па папулярызацыі им. В. И. Ленина».
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  состав жюри Конкурса. здаровага ладу жыцця” з удзелам галоўнага санітарнага ўрача раёна і 

ўрача-эпідэміёлага (цэнтральная бібліятэка). 3.6. Информация о ходе и итогах Конкурса размещается на 

официальном сайте ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. 

Ленина»  в разделе «Библиотекарям». 

28 лістапада Адкрыццё выставы творчых работ інваліда-

калясачніка К. Швед, жыхаркі в. Свяча Бешанковіцкага раёна. На выставе 

былі прадстаўлены вышываныя карціны, вырабы з бісеру, лялькі 

(цэнтральная бібліятэка). 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится в три этапа. 

I этап (отборочный) – с 15.02.2012 г. по 31.03.2012 г.  БРАСЛАЎСКІ РАЁН 
27 кастрычніка Cемінар бібліятэчных работнікаў “Пошук 

эфектыўных форм у рабоце з падрастаючым пакаленнем”  (дзіцячая 

бібліятэка). 

II этап (заочный) – с 01.04.2012 г. по 31.08.2012 г. 

В рамках второго этапа осуществляется: 

– прием заявок и конкурсных работ – с 01.04.2012 г. по 31.07.2012 г.; 

17 лістапада Нарада бібліятэчных работнікаў з удзелам 

навуковага супрацоўніка Нацыянальнага парку “Браслаўскія азёры” Н. 

Насонавай. Разгледжана пытанне аб стане і перспектывах навуковых 

даследаванняў у Нацыянальным парку “Браслаўскія азёры”, дадзены 

рэкамендацыі да састаўлення гадавых планаў работы бібліятэк і інш. 

(цэнтральная бібліятэка). 

– экспертиза и оценка конкурсных работ – с 01.08.2012 по 

30.08.2012 г.; 

– объявление участников, вышедших в III этап конкурса – 

31.08.2012 г. 

III этап (очный) – в сентябре 2012 г. 

 

21–27 лістапада Тыдзень краязнаўства “Зямля нам дадзеная 

лёсам” уключыў пасяджэнні клубаў “Сучаснік” і “Сустрэча”, прэзентацыю 

кнігі У. Руніша “Пра Нарбутаў моўлю я слова” (цэнтральная бібліятэка). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов 

Конкурса создается жюри, в состав которого входят представители 

органов управления отрасли культуры в Витебской области, руководители 

и высококвалифицированные специалисты библиотечного дела. Решение 

жюри является окончательным и не подлежит изменению.  

24 лістапада Пасяджэнне клуба “Юныя сябры прыроды” 

(дзіцячая бібліятэка). 

15 снежня Нарада бібліятэчных работнікаў. У праграме: 

кансультацыя па правядзенні мерапрыемстваў да 130-годдзя з дня 

нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа і 100-годдзя М. Танка, электронная 

прэзентацыя кнігі “Браславские зори”, хвіліна ўзаемаінфармацыі “Мае 

творчыя знаходкі”, удзел у школе камп’ютарных ведаў 

“КОМПЬЮТЕРиЯ” і наведванне выставы “Калядныя ўзоры” ў Музеі 

традыцыйнай культуры (цэнтральная бібліятэка). 

5.2. Итоги Конкурса подводятся и объявляются на торжественном 

заключительном мероприятии, которое состоится в ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В. И. Ленина» в преддверии праздника Дня 

работников культуры. 

5.3. Обладатели призовых мест определяются по баллам, 

набранным в ходе выполнения конкурсных заданий III тура.  Обладатель I 

места становится лауреатом областной премии за высокие творческие  
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  обоснования выдвижения. Особое внимание должно быть уделено 

достижениям конкурсанта за последние два года работы (реализованные 

проекты, освоение новых информационных технологий, победы в 

профессиональных конкурсах, доклады, выступления, публикации). 

ВЕРХНЯДЗВІНСКІ РАЁН 
9 кастрычніка Тэматычны вечар “Каб не маўчала душа”, 

прысвечаны Дню пажылых людзей (Валынецкая сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Пасяджэнне клуба “Сябровачка” “Я гимн матери 

пою” (Бігосаўская сельская  бібліятэка). 3.3.3. Критерии оценки электронной презентации: 

25 кастрычніка Сустрэча з паэтам С. Валодзькам, ураджэнцам 

Астравецкага раёна, жыхаром г. Даўгаўпілса (Латвія) (цэнтральная 

бібліятэка). 

– содержание; 

– дизайн и эргономичность (визуальное удобство восприятия 

информации, стилевое единство слайдов, наглядность, оригинальность); 

 – технологичность. 

3.3.4. Параметры, учитываемые при оценке эссе: ВІЦЕБСКІ РАЁН 
1 кастрычніка да Дня пажылых людзей у бібліятэках-філіялах 

адбыліся гадзіны шчырай размовы, вечары-ўспаміны, вечары адпачынку: 

“Вы возрасту скажите – не спеши” (Скрыдлёўская сельская бібліятэка-

клуб), “Узрост мудрасці і сталасці” (Мазалаўская сельская бібліятэка),  

“Согреем ладони, разгладим морщинки” (Альгоўская сельская бібліятэка), 

“Людзі ласкай лечацца людской” (Вымнянская сельская бібліятэка), 

“Перабіраючы ў памяці гады” (Капцянская сельская бібліятэка). 

– работа должна быть авторской (не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов); 

– содержательность текста; 

– личностный характер восприятия проблемы; 

– аргументация своей точки зрения с опорой на жизненные факты 

и личный социальный опыт; 

– внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, ясность выводов и логика изложения; 14 кастрычніка Дню маці былі прысвечаны тэматычныя вечары, 

падрыхтаваныя сумесна з клубнымі работнікамі: “Сэрца маці – выток 

дабрыні” (Капцянская сельская бібліятэка),  “Шар зямны на далонях 

матулі” (Вымнянская сельская бібліятэка), “Я гимны матери пою” 

(Альгоўская, Заронаўская сельскія бібліятэкі),  “О той, кто нам дарит и 

жизнь, и тепло” (Даўжанская сельская бібліятэка), “Все меркнет перед 

именем твоим” (Замастоцкая сельская бібліятэка). 

– оригинальность представленной точки зрения; 

– эрудиция (в художественном, общественном, историческом 

контексте); 

– образность, эмоциональность, грамотность языка изложения. 

3.3.5. Конкурсные материалы, не соответствующие указанным 

требованиям, отклоняются. Фактом принятия конкурсной работы является 

подтверждение Оргкомитета по электронной почте о ее приеме. 29 кастрычніка Да 500-годдзя з часу заснавання мястэчка 

Янавічы праведзены мерапрыемствы: гадзіна краязнаўства “Гісторыя і 

сучаснасць мястэчка Янавічы”, гісторыка-краязнаўчая віктарына “Тут род 

мой, выток мой, дарога мая”, прэзентацыя буклета “Янавічам – 500 год” 

(Янавіцкая гарпасялковая бібліятэка). 

3.4. Программа основных конкурсных мероприятий (III этап) 

определяется Оргкомитетом и заранее не оглашается, кроме домашнего 

задания. 

3.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. В его состав входят руководители и специалисты ГУ 

«Витебская областная библиотека». Председатель Оргкомитета входит в 
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  3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ГАРАДОЦКІ РАЁН 
21 кастрычніка Семінар “Сельская бібліятэка: пошук свайго 

месца ў інфраструктуры вёскі і грамадскім жыцці насельніцтва” 

(цэнтральная бібліятэка, Прудніцкая сельская бібліятэка). 

3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники публичных 

библиотек в возрасте до 35 лет, со стажем работы в библиотеке не менее 2 

лет, имеющие библиотечное образование. 

 4 лістапада Пасяджэнне ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі клуба 

“Гарадзянка”, які працуе пры цэнтральнай бібліятэцы,  пад назвай 

“Паэтычны дыялог”.  

3.2. I этап (отборочный) проходит в централизованной 

библиотечной системе района (города) (далее – ЦБС). Выдвижение 

кандидатур для участия в отборочном туре может осуществляться любым 

лицом, группой лиц, непосредственно связанных с деятельностью 

претендента или посредством самовыдвижения. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры обязательно. Форма проведения 

отборочного тура определяется администрацией ЦБС. По результатам 

отборочного тура определяется один победитель от ЦБС.  

 

ЛЕПЕЛЬСКІ РАЁН 
1 кастрычніка Літаратурна-музычная вечарына да Дня пажылых 

людзей “Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать” 

(Бароўская сельская бібліятэка), літаратурна-музычная гадзіна “Кружыць 

восень вальсам лістапада” (Слабадская сельская бібліятэка). 3.3. II этап (заочный) – конкурс среди библиотекарей-победителей 

I этапа. Участники  II этапа предоставляют в Оргкомитет Конкурса 

следующие материалы: 

14 кастрычніка Юбілейны бенефіс дырэктара сеткі публічных 

бібліятэк Лепельскага раёна І.  Тарасавай “Мая бібліявяршыня” 

(цэнтральная бібліятэцы). – регистрационная форма участника Конкурса; 

30 кастрычніка Фотавыстава Я. Шчуканава “Крым. Шлях да гор” 

(цэнтральная бібліятэка). 

– представление (характеристика) участника Конкурса (до 3 

страниц машинописного текста); 

2 лістапада Месячнік “Чалавек з белым кіем”. У праграме: міні-

фестываль прадстаўнікоў таварыства інвалідаў па зроку “Мы – 

таленавітыя” (цэнтральная бібліятэка).  

– электронная презентация о работе участника Конкурса (до 15 

слайдов в PowerPoint на CD-диске); 

– авторская позиция по теме «Будущее библиотек в век высоких 

технологий» в жанре эссе (до 2 страниц машинописного текста). 17 лістапада Вечар паэзіі да 120-годдзя з дня нараджэння М. 

Багдановіча “Мы заўжды на пачатку дарог” (цэнтральная бібліятэка).  Материалы принимаются на русском или белорусском языках.  

3.3.1. Требования к оформлению машинописных работ: работа 

выполняется в текстовом редакторе Word (97-2010), шрифт Times New 

Roman, 14 пт, интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны, 

выравнивание по ширине.  

У снежні ў раённай бібліятэцы адбылася сустрэча з беларускімі 

паэтамі А. Вярцінскім, Л. Дранько-Майсюком і Э. Акуліным пад назвай 

“Жыццё даецца, каб жыццё тварыць”. 

 

3.3.2. Представление участника Конкурса составляется его 

непосредственным руководителем, согласовывается  директором ЦБС. В 

представлении конкурсанта должны быть описаны его профессиональные 

и общественно значимые качества, приоритетные направления работы, 

ЛЁЗНЕНСКІ РАЁН 
13 лістапада Літаратурная гадзіна “Незабыўны Максім 

Багдановіч” (Пушкоўская сельская бібліятэка). 

17 лістапада Дзелавая гульня для моладзі і падлеткаў “Сам сабе 
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  адвакат” (Чкалаўская гарпасялковая бібліятэка). Приложение 
 29 лістапада Гадзіна праблемнай размовы для моладзі, 

прысвечаная прафілактыцы СНІДу, “Сгорая, плачут свечи…” з удзелам 

урача-інфекцыяніста і нарколага (цэнтральная бібліятэка). 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ  
 

30 лістапада Літаратурная вандроўка “Мая Радзіма, родны край” 

(Новасельская сельская бібліятэка). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства молодых 

библиотечных работников (далее – Конкурс) проводится в рамках 

проведения в Республике Беларусь Года книги. 

24 снежня Урок інфармацыйнай культуры “Даведачная 

літаратура” для дзяцей і  падлеткаў (Новасельская сельская бібліятэка). 

28 снежня Казачнае падарожжа “Его величество Дракон” 

(дзіцячая бібліятэка).  1.2. Учредителями Конкурса являются управление культуры 

Витебского областного исполнительного комитета и ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В. И.Ленина».  
29, 30 снежня Свята “Новы год у бібліятэцы” для ўдзельнікаў 

клуба аматараў казкі “Лукоморье” і дзяцей з сацыяльнага прытулку 

(дзіцячая бібліятэка). 1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок 

организации и проведения Конкурса.  
 МІЁРСКІ РАЁН 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 14 кастрычніка Пасяджэнне жаночага клуба “Бажэна” пад назвай 

“Скажам добрае слова пра маці” (цэнтральная бібліятэка).  2.1. Целью проведения Конкурса является повышение уровня 

профессиональной квалификации сотрудников библиотек, привлечение 

внимания общественности к библиотечной профессии и укрепление ее 

социального престижа. 

28 кастрычніка Літаратурная гадзіна “Няхай любоў да роднай 

кнігі будзе з вамі ўсё жыццё” з удзелам маладой паэтэсы А. Басікірскай 

(Міёрская дзіцячая бібліятэка). 
2.2. Основными задачами Конкурса являются:  
– раскрытие профессиональных качеств, творческого потенциала 

и деловой активности работников публичных библиотек Витебской области; 
ПАСТАЎСКІ РАЁН 
14 кастрычніка Пасяджэнне да Дня маці клуба па інтарэсах 

“Сучаснікі” пад назвай “Платочек сердцу дорогой” (цэнтральная 

бібліятэка).  

– поддержка и стимулирование инновационной деятельности 

библиотекарей; 

– использование технологий, позволяющих оценить и реализовать 

лидерский потенциал библиотечных работников; 
19 кастрычніка Семінар “Бібліятэка як носьбіт нацыянальнай 

культурнай спадчыны”.  
– расширение диапазона профессионального общения библиотекарей; 25 кастрычніка Гутарка з навучэнцамі Пастаўскага прафкаледжа 

на тэму “Стать преступником очень легко” з удзелам інспектара па 

справах непаўналетніх Н. Трыфанавай (цэнтральная бібліятэка).  

– изучение, обобщение и распространение опыта работы 

публичных библиотек Витебской области. 

 10 лістапада Паэтычны лабірынт “Паэзія – мой хлеб і мая песня”, 
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  приемлемых качеств и груда чужих мыслей, как будто он – пародия на 

самого себя… 

прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння А. Вярцінскага для навучэнцаў 

Пастаўскага прафесійнага каледжа (цэнтральная бібліятэка).  

24 лістапада Гульня-падарожжа “Парады Айбаліта” для вучняў  

2-га класа СШ № 3 (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі). 

И все же… Совсем недавно мне довелось услышать от одного 

молодого человека комплимент, адресованный с виду обычной девушке – 

лучезарная… И так посветлело на душе. Оттого, что она не просто 

классная или супер, или клевая, а лучезарная… Как будто открылась 

невидимая дверь в мир, где нет шаблонов и коммерческих заготовок, а 

есть неприкрытая радость человеческого существования во всей его 

глубине и уникальности, радость общения и совместного бытия… Пока 

есть люди, несущие в себе нечто лучезарное, и люди, способные в них это 

лучезарное разглядеть, мир не превратится в бездушный, блестящий 

ярлыками супермаркет, где цель жизни сводится к потреблению. Пока они 

есть, герой нашего времени будет гордо идти, неся в петлице прекрасный 

цветок – роскошь человеческой индивидуальности. Роскошь открытия 

себя, дарения этому миру всего, что есть лучшего в человеке, что придает 

смысл его существованию, что позволяет действительно стать венцом 

творения... Да здравствует герой нашего времени! 

9 снежня Сустрэча з пастаўскім паэтам, гісторыкам і краязнаўцам 

І. Пракаповічам. Прэзентацыя яго  кнігі вершаў “Снежны вэлюм 

шыпшыны” і мультымедыйнага дыска па гісторыі роднага краю “Чароўны 

край Пастаўшчыны” (цэнтральная бібліятэка). 

У Пастаўскай цэнтральнай бібліятэцы адбылося падвядзенне 

вынікаў конкурсу “Мой Багдановіч”, які ладзіла раённая арганізацыя 

рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Таварыства беларускай мовы 

імя Ф. Скарыны” і рэдакцыя раённай газеты.  

 

ПОЛАЦКІ РАЁН 
Да Дня маці прайшлі мерапрыемствы: паэтычная гадзіна з 

удзелам членаў літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне” “Твою любовь 

храню и умножаю” (Ветрынская гарпасялковая бібліятэка, школа 

мастацтваў);  вечарына “Свята матулінага ручніка” (Мацюшэўская 

сельская бібліятэка, СДК); літаратурна-музычны вечар “По какой бы ты 

тропе не шел, мамина любовь над нею светит” (Бабыніцкая бібліятэка-

клуб, школа). 

 

 

 

 

18 лістапада Тэматычны вечар для работнікаў аграпрамысловага 

комплексу “Лёс зямлі – лёс людзей нашага краю” (Багатырская сельская 

бібліятэка). 

 

 

 

27 лістапада  Літаратурная гасцёўня “Я чувствую – значит живу” 

для членаў этнаграфічнай гасцёўні “Скарб”. Прынялі ўдзел члены 

літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне” (Багатырская сельская 

бібліятэка). 

 

 

 

 

25 лістапада Гутарка для вучняў СШ № 3 г. Полацка “Зорамі слоў 

на старонках нябёсаў”, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння 

М. Багдановіча (цэнтральная бібліятэка). 
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  26 лістапада Раённы семінар “Арганізацыя работы бібліятэк па 

прафілактыцы СНІДу” з удзелам галоўнага спецыяліста аддзела культуры 

райвыканкама. 

же он – герой нашего времени? Наверное, он выглядит так: красивый 

молодой человек, стильно одетый, с претензией на знание современных 

брендов, ведущий здоровый образ жизни, но имеющий какой-либо 

модный недостаток. Он востребованный, конкурентоспособный, 

высокооплачиваемый специалист в своей области, оснащенный 

современными достижениями научно-технической революции, с доступом 

ко всем благам современной цивилизации, включая мобильный телефон 

последней модели и новейшее программное обеспечение компьютера с 

круглосуточным доступом к интернету. То есть вполне пригодный для 

выживания в условиях современного экономического прогресса. Он идет, 

опустив голову в наушниках, где играет музыка, созданная по всем 

правилам современного шоу-бизнеса (примитивно, для масс, но с 

апелляцией к индивидуальной свободе выбора). Он смотрит фильмы про 

героев, сражающихся за свои идеалы (как правило, любовь или дружбу, 

или за спасение мира) довольно жестокими, но эффективными способами. 

В этих фильмах человеческое достоинство, сила духа, даже чувства – 

только броские наклейки, привлекающие потенциального покупателя. Его 

привлекают такие фильмы, так как их можно смотреть, не думая ни о 

чем… Он проводит в интернете большую часть суток, где виртуальное 

общение заменяет ему реальность, ведь так просто быть кем-то 

несуществующим в нереальном мире. Его эмоциональный мир сводится к 

стройной череде графических изображений – смайликов, вместивших в 

себя все многообразие красок человеческих чувств. И потому он так 

привязан к своему компьютеру: ведь если его выключить, исчезнет и он 

сам… Яркие аксессуары, внешность не скрывают под собой ничего – 

внутри него пустота.  Как в природе: чем ярче окраска, тем меньше у вида 

других способов выражения… Радуга стала двухцветной, внутренние 

ценности свелись к внешним атрибутам. Не добраться ему до вершины 

пирамиды потребностей по Маслоу: саморазвитие, реализация всего 

лучшего в человеке для него не имеют ценности… Вот и получается, что 

от личности героя нашего времени остался только набор социально 

30 снежня Вечар-адпачынак “Скоро, скоро Новый год!” 

(Ветрынская гарпасялковая бібліятэка). 

 

УШАЦКІ РАЁН 
Да Дня пажылых людзей - тэматычны вечар “А годы летят…” 

(Кубліцкая сельская бібліятэка); да Дня маці - святочны вечар “Радзіма 

пачынаецца з маці” (Сарочынская сельская бібліятэка); да Дня работніка 

культуры - шоу-праграма “Говорит и показывает Ушачская ЦБС” 

(цэнтральная бібліятэка). 

У лістападзе – вечар-сустрэча з членамі таварыства інвалідаў па 

зроку “Возьмемся за руки, друзья” (цэнтральная бібліятэка). 

 

ЧАШНІЦКІ РАЁН 
1 лістапада Забаўляльна-пазнавальнае шоу “Усё самае цікавае” 

для малодшых вучняў (Чашніцкая гарадская бібліятэка).  

 

ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁН 
17 лістапада Адкрыццё выставы па выніках рэспубліканскага 

пленэру, які праходзіў з 1 па 10 кастрычніка 2010 года ў мясцінах, 

звязаных з асобай мастака Я. Лапацінскага. У пленэры прынялі ўдзел 10 

мастакоў: В. Данілаў, Р. Іваноў, В. Касцючэнка, С. Пісарэнка, М. 

Аўчыннікаў, А. Шыёнак, А. Скавародка, Я. Шатохін, В. Крук, ініцыятар і 

кіраўнік праекта У. Рынкевіч (цэнтральная бібліятэка). 

  

ШУМІЛІНСКІ РАЁН 
5 кастрычніка Гасцёўня да Дня маці "Мілая, пяшчотная, добрая 

..." (Слабадская сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Конкурс вершаў сярод дзяцей ад 9 да 14 год 
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  “Любімая і родная” (Обальская гарпасялковая бібліятэка). “ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ! ” 
 16 кастрычніка Пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні для 

пажылых людзей “Цяпло сцюдзёнай восені” (цэнтральная бібліятэка). 
 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
ЛИТЕРАТУРНОГО  3 снежня Гадзіна дабрыні да Дня інвалідаў "Калі душа спявае – і 

сэрца не баліць!" (Дабейская бібліятэка, клуб). 
ТВОРЧЕСТВА 
 

ЧИТАЕМ 24 снежня Навагодні тур "Сустрэча Новага года ў краінах свету" 

(Светласельская сельская бібліятэка). ВМЕСТЕ!  
29 снежня Дабрачынная ёлка “Навагодняе падарожжа 

літаратурных герояў па казках” (дзіцячая бібліятэка).   
 

1 лютага 2011 года быў аб'яўлены расійска-беларускі конкурс-

фестываль літаратурнай творчасці “Читаем вместе!”. Яго тэма была 

вызначана так:  “Читаем Лермонтова, или Герой нашего времени”. 

Канкурсанты прадставілі на суд Нацыянальнага экспертнага савета і 

Internet-карыстальнікаў аўтарскую пазіцыю ў жанры эсэ. 30 мая былі 

падведзены і абвешчаны вынікі конкурсу. Яго пераможцамі сталі пяць 

удзельнікаў у розных намінацыях і ўзроставых групах. 15 верасня, у Дзень 

бібліятэк Беларусі, у Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася ўрачыстая 

цырымонія іх узнагароджання.  

31 снежня Тэатралізаванае забаўляльнае прадстаўленне "Сегодня 

мы вместе" (Мішневіцкая сельская бібліятэка, клуб). 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА 
З 1 кастрычніка па 31 снежня ў электроннай чытальнай зале 

арганізаваны тэставы доступ да ЕўрАзійскай ПАТэнтнай Інфармацыйнай 

Сістэмы (ЕАПАТІС). 

11 кастрычніка Сустрэча з Н. Р. Ільіной-Шакулавай, дачкой 

пісьменніка-земляка Р. Л. Шакулава. Увазе нашах чытачоў у дадзеным выпуску мы прапануем чарговае 

эсэ  аднаго з пераможцаў – Алены Дабраковай, якая выступала ва 

ўзроставай групе дарослых канкурсантаў і атрымала дыплом I ступені, 

абраўшы раскрыццё тэмы конкурсу праз самастойнае сачыненне-

разважанне “Герой нашего времени: кто он? Какой он?”. 

18 кастрычніка Дзень інфармацыі для студэнтаў 1-га курса 

юрыдычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. 

Машэрава. 

21 кастрычніка Адкрыццё выставы мастацкага тэкстылю члена 

Беларускага саюза мастакоў Н. Лісоўскай “Сёмае неба”.   

Елена Добрякова (г. Витебск) З 3 па 30 лістапада Кніжная выстава-прагляд, прысвечаная 300-

годдзю з дня нараджэння М. В.  Ламаносава (1711–1765). Мне кажется, наиболее достоверно образ героя нашего времени 

описан современным российским автором Виктором Пелевиным. В одной 

из своих книг он говорит так: «Здание современной личности больше 

похоже на землянку – рушиться в ней нечему, и усилий для ее завоевания 

прилагать не надо. Но зато и завоевание ничтожно – чувства нынешних 

моргателей глазами неглубоки, и органчики их душ играют только 

собачий вальс». Увы, но мне хочется с ним согласиться. И все-таки каков 

23–24 лістапада Міжведамасны семінар “Электронныя 

дакументы ў публічных бібліятэках: камплектаванне, захаванасць, 

даступнасць”.  

29 лістапада Адкрыццё выставы дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці інвалідаў аддзялення дзённага прабывання тэрытарыяльнага 

цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна г. 
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  Віцебска. Сустрэча з творчым калектывам людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі ПУП “Элект”.  

К сожалению, в ходе дискуссии ее участники так и не поделились 

опытом проведения конкретных мероприятий по вовлечению молодых 

специалистов библиотеки в социальную жизнь коллектива, коллегиальные 

органы управления библиотекой, созданию условий для развития 

творческой активности, реализации инициатив молодых сотрудников и 

решению важнейших социальных проблем. Не были высказаны и 

предложения по проведению мероприятий областного уровня по 

поощрению и удержанию молодых библиотечных сотрудников, такие, 

например, как проведение конкурсов профессионального мастерства, 

форумов, создание советов молодых специалистов, клубов молодых 

библиотекарей и др. А так как предложений с мест не поступило… Рады 

сообщить, что по инициативе управления культуры Витебского 

облисполкома и Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина с 

февраля 2012 года стартует областной конкурс профессионального 

мастерства молодых библиотечных работников! Положение о конкурсе 

предлагаем вашему вниманию в Приложении к сборнику. Ход конкурса 

будет освещаться в последующих выпусках «Бібліятэчнай прасторы». 

Этой новостью позвольте закрыть заседание нашего виртуального 

дискуссионного клуба. 

30 лістапада Абласную бібліятэку наведала дэлегацыя Інстытута 

імя Гётэ ў Мінску на чале з дырэктарам, кіраўніком аддзела культурных 

праграм Ф. Баўманам.  

15 снежня Святочнае мерапрыемства “Пад вернай зоркай 

Венерай”. У межах сустрэчы старшыня віцебскага абласнога аддзялення 

ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Т. Краснова-Гусачэнка падвяла вынікі 

паэтычнага конкурсу “Зорка Венера”, аб’яўленага аб’яднаннем у гонар 

юбілею Багдановіча. 

На працягу месяца абласная бібліятэка пры падтрымцы абласной 

арганізацыі “Беларускі саюз жанчын” праводзіла дабрачынную акцыю па 

зборы кніг для Віцебскай дзіцячай абласной клінічнай бальніцы пад 

назвай “Добрая кніга замест горкай пілюлі”. 

 
 
 
 
 

  
  Подготовила Ольга Невейкова 
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  Опыт придет со временем, а ответственность – она или есть, или ее 

нет». Библиотекарь детской библиотеки из Шарковщины Е. Т. Фромертас 

убеждена: «… в работе важно умело  сочетать знания молодых 

специалистов в области современных информационных технологий и 

большой практический опыт старших сотрудников». Что ж, похоже 

формула идеального сотрудничества выведена! 

ГОСЦЬ НУМАРА 
 
Кароткая даведка 
 

Благоприятный психологический климат в коллективе – 

обязательное условие закрепления молодого специалиста в библиотеке, а 

комфортные условия труда – хоть условие и не обязательное, но очень 

желательное. Неприспособленность к условиям сельской жизни и 

«спартанские» условия труда, как выразились библиотекари из 

Верхнедвинска, могут вселить в душу молодого специалиста смуту и 

сомнения, а если молодой библиотекарь из впечатлительных – то вселят 

наверняка. В области работают библиотеки, требующие капитального 

ремонта, с печным отоплением, нетелефонизированные… К сожалению, 

нередко и быт молодых специалистов не устроен: съемное жилье без 

помощи в его оплате – случай не из ряда вон выходящий, а последние 

изменения в законодательстве по льготному кредитованию – тоже не на 

руку молодым. Можно конечно парировать – мол, знали на кого учились и 

про библиотечные зарплаты были наслышаны еще до поступления. Но все 

равно многие молодым сочувствуют, и в первую очередь те, кто сам через 

это прошел. 

 
 
Браслаўскі раён, на паўночным захадзе Віцебскай вобласці. 

Плошча 2,2 тыс. км². Насельніцтва – каля 29 тыс. чалавек, пераважна 

католікі па веравызначэнні. У раён уваходзіць гарадскі пасёлак Відзы, 594 

сельскіх населеных пунктаў. Цэнтр – г. Браслаў, 240 км ад г. Мінска і г. 

Віцебска, 45 км ад г. Даўгаўпілса (Латвія). Першае пісьмовае ўпамінанне ў 

сувязі з падзеямі 1065 года. Браслаў – самы азёрны горад Беларусі: водныя 

паверхні займаюць звыш 40 працэнтаў. Усяго ў Браслаўскім раёне звыш 

250 азёр. У 1995 годзе на тэрыторыі раёна створаны Нацыянальны парк 

“Браслаўскія азёры”, які стаў другім Нацыянальным паркам пасля 

Белавежскай пушчы. Сельскагаспадарчая  і харчовая вытворчасці – 

вядучыя галіны раёна.  Без сомнения, сильный отпечаток на выпускников университета 

культуры накладывает проживание в столице. С коренными минчанками 

все понятно – no comments, но создается впечатление, что столичная почва 

столь щедра и плодородна, что вчерашние девочки из глубокой 

провинции, райцентров и даже крупных городов за пять лет столь глубоко 

пускают в нее свои корни, что вырывать их при распределении 

приходится с большими муками. И тогда два года обязательного 

распределения проходят почти с чеховским настроением: «В Минск! В 

Минск!». 

Герб г. Браслава: у блакітным полі барочнага шчыта – залатое 

сонца, на якім месціцца блакітны трохкутнік з выявай вока – вока 

Божага бласлаўлення. 
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  травмирующий конфликт выдержит не каждый. В стрессовой ситуации 

некоторые напрочь утрачивают способность к критическому мышлению и 

объективному восприятию действительности. И вот уже молодому 

специалисту кажется, что дело не в коллективе, не в нем самом, не в 

сложившейся обстановке, а в ошибочно выбранной профессии. «Какое 

призвание? Какая любовь к книгам? Пять лет молодой жизни загублено 

бессмысленной учебой!...». И молодой специалист начинает считать 

месяцы, недели и дни, оставшиеся от двух лет обязательной отработки по 

распределению. И, кажется, нет такой силы, способной удержать 

молодого специалиста  на первом рабочем месте. Фантастика в жанре 

антиутопии? К сожалению, не фантастика. «Есть очень грамотные 

специалисты, которые меняют место работы исключительно из-за 

нападок и критики старшего поколения библиотекарей, которые 

чувствуют конкуренцию с их стороны. Молодежь пытается разрушить 

стереотипы в библиотечной работе, что нередко вызывает волну 

негатива и неприятия, это приводит, к сожалению, как раз к 

«нездоровому отсеву», - считает библиотекарь из Полоцка. Кстати, чаще 

волну негатива и недовольства молодыми специалистами вызывает не 

разрушение ими стереотипов, а наоборот – полное равнодушие к работе, 

подчеркнуто безразличное отношение к интересам читателей и жизни 

коллектива. Однако, справедливости ради, надо сказать, что обе эти 

крайности не стали правилом, и подавляющее большинство участников 

дискуссионного клуба оставили о молодых специалистах своей системы 

исключительно положительные отзывы. «Нам с молодежью везет. 

Быстро втягиваются в работу, имеют творческий задор, уважительны 

и исполнительны»,  –   пишет заведующая филиалом Полоцкой городской 

сети библиотек Зинаида Альбиновна Гуменник, а библиотекари 

Верхнедвинщины уточняют: «Довольны или недовольны молодыми 

специалистами? … все зависит от самого человека, если он 

добросовестный, исполнительный, инициативный, ответственный, то не 

имеет значения молодой он специалист или профессионал со стажем. 

 
 

Ольга Анатольевна Лесневская,  
директор сети публичных библиотек Браславского района 

 
 

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БРАСЛАВЩИНЫ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Коллектив работников Браславской ЦБС рад приветствовать 

коллег и всех читателей этого выпуска и предоставить информацию о 

работе нашей системы.  

Браславская ЦБС включает  в себя 36 библиотек: центральную, 

две  детские (в г. Браславе и г. п. Видзы), одну горпоселковую, 32 

сельские библиотеки-филиала. 

Нагрузка в библиотеках-филиалах следующая: четыре библиотеки 

работают на 2 ставки, одна – на 1,5 ставки, 17 библиотек – на ставку, 

девять – на 0,75 ставки и три библиотеки – на 0,5 ставки. 

Все библиотеки в летний период работают с 11-00 до 20-00 часов, 

в зимнее время – с 11-00 до 19-00. 

Штат библиотечных работников ЦБС – 63 человека. Из них: с 

высшим библиотечным образованием – 23, со средним специальным – 22, 

из них с библиотечным – 17. 

Книжный фонд ЦБС составляет  284 852 экземпляра. 

Компьютерный парк – 31 компьютер. В ЦБС работают три публичных 

центра правовой информации, 19 любительских объединений и клубов по 

интересам, есть библиобус.  
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  наши учебные заведения попадают случайные люди. И что важно, на 

первое место они выдвигают материальный фактор. Наверное, это 

правильно», - такое мнение высказали специалисты из Лиозненской ЦБС – 

библиотечной системы с особо стабильным кадровым составом, который 

практически не менялся в течение последних 20 лет! Может быть 

пессимизм лиозненских коллег несколько утрирован? Тем более, как бы 

мы не возносили материальный фактор, другие стимулы в библиотечной 

работе есть и их немало. «… наиболее привлекательными чертами для 

работы в библиотеке являются творческий характер деятельности, 

свободный и постоянный доступ к информации, «работа на людях», – 

считает библиотекарь из Шарковщинской ЦБС Е. Т. Фромертас. 

«Работают и другие стимулы, – уточняют библиотекари из Полоцка, – 

спокойная работа, стабильная зарплата, удобный график работы, 

возможность учиться и развиваться творчески». Стоит добавить, что 

ощущение важности и значимости библиотечной работы и собственной 

нужности и полезности для людей – это для многих обязательная 

составляющая личного счастья. «Библиотечная профессия привлекает 

тем, что благодаря библиотекарям, люди могут удовлетворять свои 

информационные потребности, получать заряд хорошего настроения от 

разнообразных мероприятий, проводимых в библиотеках, да и просто от 

общения с библиотекарем, как с интересным собеседником», – пишут из 

Миорской ЦБС. 

 

  
 

Браславская центральная библиотека 
 
Основные направления работы библиотек ЦБС – пропаганда 

белорусского наследия, лучших произведений белорусской и мировой 

классической литературы, идеологическая работа, патриотическое, 

эстетическое и экологическое воспитание, формирование духовных 

ценностей, работа с социально незащищенными слоями населения, 

издательская деятельность.  

В 2011 году 19 библиотек работали по комплексным целевым 

программам, что позволило трудиться более углубленно, целенаправленно 

и творчески. Темы программ разноплановые: «Хто мы? Мы – беларусы», 

«Мой родны кут», «Берегите землю», «Вдохновение», «Лад жыцця – 

здароўе» и др. При библиотеках ЦБС созданы и проводятся заседания в 19 

клубах по интересам, где каждое заседание проходит с учетом возрастных 

особенностей и интересов членов клуба. Звание «народный» присвоено 

любительскому объединению «Кругозор» при Видзовской  горпоселковой 

библиотеке. Высоким уровнем  проведения мероприятий отличаются 

заседания клубов «Сустрэча» и «Современник» при центральной 

библиотеке, «Юные друзья природы» – при детской библиотеке г. 

Браслава. Благодаря сотрудничеству детской библиотеки с районной 

инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

экологический клуб «Юные друзья природы» на протяжении многих лет 

имел финансовую поддержку. Спонсорская помощь инспекции позволила 

Почему молодые специалисты уходят из библиотеки? Для этого 

существует немало объективных причин: устройство личной жизни и 

связанный с этим переезд, получение жилья в другой местности, 

необходимость возвращения на родину для оказания помощи близким. 

Сложись обстоятельства по-другому, и вопрос об увольнении не стоял бы. 

Но помимо объективных, существует немало других – субъективных 

причин смены работы, и участники дискуссионного клуба среди прочих 

отметили неблагоприятный психологический климат в коллективе. 

Тяжелая психологическая атмосфера, моббинг или единичный, но сильно 
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  членам клуба совершить эколого-познавательные экскурсии в 

Березинский биосферный заповедник, Беловежскую пущу, Полоцк, Брест, 

Мир, Несвиж, Новогрудок, Минск. Библиотека смогла достаточно 

качественно укомплектовать книжный фонд по экологии. Клуб 

«Сустрэча» при центральной библиотеке объединяет людей пожилого 

возраста.  

достойного уровня жизни. Не согласна молодежь работать ради идеи и 

далекого светлого будущего – есть риск не дожить. Так что может и не 

стоит обвинять молодежь в испорченности, цинизме и холодном расчете. 

А в продолжение темы – цитата из письма одной из участниц дискуссии. 

Поверьте, это не «идейный» ветеран библиотечного дела, это 

библиотекарь еще не отпраздновавший свой тридцатилетний юбилей: 

«…Что уж говорить о молодежи, хотящей все и сразу?... Как привлечь? 

Чем заинтересовать? Заинтересованных держать не надо, сами не 

уйдут. Если у кого-то возникла мысль, что нужно заинтересовать 

материально - гоните ее прочь. Расчетливые нам не нужны. Не 

подумайте, что мне не нужны материальные блага, очень даже нужны, 

увеличение зарплаты всегда радует, но на весах «Интересная профессия - 

Материальные блага» перевесить должна первая чаша, поскольку 

человек, не любящий дело, которому служит, будет хронически болен 

недовольством и апатией, сколько бы вы ему не заплатили,  найдет 

оправдание собственной лени. … у нас только и могут работать люди по 

призванию, все другие бегут. Пусть бегут, нам нужно качество, а не 

количество. Зазывалами мы не будем, наша профессия достойна лучшего 

и будет процветать… Библиотекари, давайте согласимся с тем, что мы 

не умираем с голоду, хорошо выглядим и зарабатываем не меньше 

рабочих многих промышленных предприятий, и не только, а наша работа 

не только легче, но и приятнее…». Что тут скажешь? С одной стороны, 

подвижники библиотечного дела всегда вызывали искренне восхищение, с 

другой, уважаемый оппонент, «не умирать с голоду» это как-то 

недостаточно, а «зарабатываем не меньше рабочих многих 

промышленных предприятий» – это правда, но годы учебы по 

специальности, по-моему, дают библиотекарям на это моральное право, 

что касается «легкости» библиотечной работы – это смотря что под ней 

понимать…  

 

 
В Браславской центральной, Видзовской и Слободковской 

библиотеках работают публичные центры правовой информации, 

комплектующиеся электронными документами и литературой правового 

содержания из областного Регионального центра правовой информации, 

что позволяет пользователям этих библиотек получить любую 

юридическую информацию на бумажном или электронном носителях. 

Кроме этого, традицией стало проведение мероприятий в центрах 

правовой информации с приглашением специалистов юридических 

профессий. Так, в 2011 году прошли мероприятия с участием начальника 

паспортно-визовой службы РОВД Ю. Гуриновой, заместителя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних Браславского 

райисполкома Ж. Скурьят, помощника прокурора прокуратуры района Ю. 

Кезика. Мероприятия такого характера проходят как для определенной 

аудитории, так и в целом для населения города. 
«В настоящее время молодежи, по-настоящему влюбленной в 

книгу и желающей работать в библиотеке, мало. Поэтому чаще всего в 
Отделом библиотечного маркетинга ведется большая 
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  наверное, не стоит. Таким образом, ответ библиотеки на вопрос как 

привлечь молодых в библиотечное дело будем считать, что найден. 

Труднее библиотеке ответить на другой вопрос: КАК МОЛОДЫХ 

УДЕРЖАТЬ? 

издательская деятельность. Издаются буклеты серии «Гістарычныя 

даведкі», «Нашы славутыя землякі», «Паэты Браслаўшчыны», «Легенды і 

паданні Браслаўшчыны» и др. Это позволяет выполнять запросы  

пользователей на данные темы, способствует выполнению плана платных 

услуг. Буклеты отличаются интересным, компактно изложенным 

материалом и современным дизайном оформления. 

 

Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится 

всякий раз начинать сначала.   В 2011 году были внедрены 25 видов платных услуг, 

дополнительно разработаны положения новых трех видов, в планах на 

2012 год - освоение еще шести. 

Гете 

Надо признать, что проблема закрепления специалистов на местах 

актуальна не для всех: есть библиотечные системы, где проблемы 

текучести кадров не существует. Например, в Сенно: «За последние годы к 

нам в районную библиотеку пришли три библиотекаря, которые учатся 

заочно, и все рады, что работают в библиотеке… Молодые специалисты 

все местные, все учатся заочно в высших учебных заведениях и все 

остаются работать. Более того, и старые, и молодые специалисты 

боятся сокращения. При низкой заработной плате уже много лет у нас 

нет текучести кадров, так как негде больше устроиться на работу». 

Вроде и надо порадоваться, что не уходят дипломированные кадры из 

библиотеки, но все равно как-то нерадостно: у специалиста всегда должен 

быть выбор, и хочется, чтобы сделан он был в пользу библиотеки, но, как 

говориться по-хорошему, «по любви»… 

Для обслуживания  читателей отдаленных деревень используются  

возможности библиобуса, приобретенного в декабре 2010 года. В 

ушедшем году читателями передвижной библиотеки стало около 300 

жителей отдаленных деревень. 

Обслуживание инвалидов и социально незащищенных слоев 

населения является одним из приоритетных направлений работы 

библиотек Браславщины. Все библиотеки ведут картотеки населения зоны 

обслуживания, которые ежегодно сверяют с данными сельских Советов. В 

них содержится информация обо всех категориях населения, в том числе 

пенсионерах, инвалидах, ветеранах войны и труда. 

Больше 10 лет существует библиотечный пункт в Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Для людей, которые там живут, книга – 

единственный способ общения с внешним миром, они с нетерпением ждут 

библиотекаря, делятся с ним радостями и бедами, обмениваются мнением 

о прочитанном. Здесь же проводятся тематические библиографические 

обзоры, индивидуальные беседы с жителями Дома-интерната, что 

позволяет им чувствовать себя более комфортно. Большая работа ведется 

с престарелыми и инвалидами в Борунском центре круглосуточного 

пребывания людей пожилого возраста библиотекарем Борунской 

библиотеки-филиала. Работа с этой категорией планируется в годовом 

плане, имеет свои особенности как в плане проведения, так и по 

тематической направленности. Так, в 2011 году с успехом прошли 

Что удержит молодого специалиста на рабочем месте? Почти 

каждый участник дискуссии прямо или намеком упомянул достойную 

оплату труда. И здесь не поспоришь. В среде HR-менеджеров давно 

сформулировано «золотое правило»: существует немало инструментов 

мотивации персонала, и они прекрасно работают, но лишь в том случае, 

если удовлетворен базовый уровень мотивации – материальный. В 

библиотечной среде говорить об этом как-то не принято, дескать питаются 

библиотекари исключительно духовной пищей. Только вот человеческую 

природу не обманешь, и можно ли вообще говорить об испорченности той 

самой природы, когда человек готов хорошо и много работать для 
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  Переход количественных изменений за пределы меры ведет к 

изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и 

заключается закон перехода количества в качество – развитие 

осуществляется путем накопления количественных изменений в 

предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному 

переходу к новому качеству. 

викторина “Здоровье – это здорово”, минутка информации по страницам 

периодических изданий “Сегодня в мире”, обзор журнала “Алеся” 

прошлых лет “Сыплет черемуха снегом…” и т. д. Мероприятия 

проводятся еженедельно. Работа, проводимая с этой категорией 

населения, отличается особой востребованностью. 

Большая работа проводится Опсовской библиотекой-филиалом 

среди учащихся Опсовской школы-интерната, Друевской библиотекой – 

среди детей Друевского детского дома. Мероприятия, проводимые с этой 

категорией читателей, имеют свою специфику и, в основном, направлены 

на пропаганду здорового образа жизни и правовое воспитание. 

Комплектование библиотечных фондов этих библиотек проводится также 

с учетом специфики этих социальных учреждений. 

(Закон перехода количественных изменений в качественные. 

Википедия) 
 

Для начала «разведем» два главных вопроса в теме о молодых 

библиотекарях: как их привлечь и как их удержать? Начнем с первого: 

КАК ПРИВЛЕЧЬ? Хотелось бы, что называется, пойти «от обратного» – а 

есть ли вообще необходимость в их привлечении? – многие публичные 

библиотеки констатируют полное отсутствие вакансий. Одно уточнение – 

сегодня...  

Библиотечный пункт центральной библиотеки, который работает 

при центральной больнице, обслуживает книгой 117 читателей: врачей, 

медицинских сестер, младший медицинский персонал, больных. Обмен 

книг производится еженедельно, библиотекарь проводит обзоры новинок 

литературы, тематические обзоры, что вызывает живой отклик среди этой 

категории читателей.  

Будем справедливы: конкурс на библиотечные специальности 

хоть и небольшой, но есть. Другое дело, стремятся ли ЛУЧШИЕ 

школьники стать библиотекарями, подают ли абитуриенты с особо 

высоким образовательным и творческим потенциалом документы на 

поступление на библиотечную специальность? Будем откровенны: 

проходной балл там достаточно невысок, но, например, и педагогические 

специальности им похвалиться не могут. По крайней мере, в последние 

годы. Следовательно, смысл в привлечении в библиотечную профессию 

молодых все-таки есть: больше желающих – выше конкурс – будут 

отобраны лучшие. Переход количественных изменений в качественные… 

Или законы материалистической диалектики уже не работают?  

Библиотеки ведут большую просветительскую работу среди 

животноводов при посещении животноводческих ферм. Эта работа 

отражается в годовом плане, отличается сезонностью и проводится на 

всех животноводческих комплексах района. Наиболее распространенными 

формами работы являются минутки информации, мини-обзоры «Раю 

пачытаць» по журналам, экспресс-информация «Сегодня в мире», «Што? 

Дзе? Калі?», минутка интересных сообщений «Новая книга для Вас!», 

информационная минутка «Возьмите на заметку» и т. д. 

Отличает работу нашей системы не только углубленная работа с 

социально-незащищенными слоями населения, но и проведение 

мероприятий в рамках Недель – это Недели матери, краеведения, 

патриотизма, правовых знаний, национальной культуры, профориентации 

и т. д. Проводя мероприятия комплексно, библиотекарь имеет 

В чем заключается роль государства в повышении престижа 

профессии – догадаться не трудно: существуют общеизвестные рычаги. 

Их мы рассматривать в дискуссии не будем. У самой библиотеки он один 

– профориентация. В публичных библиотеках Витебской области он 

используется весьма активно. Только слишком переоценивать его, 
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  ДЫСКУСІЙНЫ КЛУБ возможность донести нужную информацию наиболее полно и 

качественно, а также реализовать свой творческий потенциал.  
 

Особое внимание уделяется системе повышения квалификации, 

ведь как сказал Н. А. Рубакин, «всякое настоящее образование добывается 

только путем самообразования».  

МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ:  
КАК ИХ ПРИВЛЕЧЬ И КАК УДЕРЖАТЬ? 

 
Очередное заседание виртуального дискуссионного клуба было 

решено посвятить именно теме молодых библиотекарей, что вполне 

объяснимо: количество публикаций (прежде всего российских) о 

катастрофическом старении библиотечной профессии действительно 

настораживает. Разные источники называют разный средний возраст 

российского библиотекаря, но большей частью он варьируется в пределах 

действительно зрелого для специалиста возраста – 48-52 года.  

В работе с кадрами нашу систему отличает удачное сочетание 

профессионализма опытных работников и инновационные идеи молодых 

специалистов. В 2011 году к нам прибыли два молодых специалиста с 

высшим образованием, в 2010 – один. Возобновлен институт 

наставничества, разработана система методической и практической 

помощи молодым специалистам, что имеет определенный положительный 

результат. Кадровый потенциал библиотечной системы нацелен на 

создание в регионе таких условий, которые максимально будут 

способствовать духовному развитию личности через общение с 

литературой и искусством. 

Другой проблемой, поднимаемой в российской профессиональной 

печати является возрастание числа временных сотрудников, которые 

используют работу в библиотеке в ожидании более выгодных 

предложений. Временные работники отнимают у библиотек время, 

эксплуатируют интеллектуальные ресурсы (знания квалифицированных 

специалистов через наставничество и систему повышения квалификации), 

предъявляя взамен неэффективный низкоквалифицированный труд. 

 

 

 

 
Насколько эти проблемы остро стоят перед библиотеками 

Витебской области? – этот вопрос мы задали себе и участникам 

дискуссионного клуба. Мониторинг кадрового состава библиотек сети 

Министерства культуры в Витебской области выявил относительное 

благополучие по двум указанным проблемам: свыше 35 % библиотечных 

специалистов - это люди в возрасте до 40 лет, количество работников 

пенсионного возраста не превышает 15 % от всей численности 

библиотекарей, а что касается текучести кадров, то практически все ЦБС 

области отмечают стабильность кадрового состава. Тем не менее, тема 

дискуссионного клуба нашла отклик у многих библиотекарей области, 

поспешивших принять в нем участие. Спасибо всем вам! 
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  старались вовлечь максимальное количество подростков, находящихся в 

социально неблагополучном положении, а также проживающих в 

многодетных и неполных семьях. Для уточнения данных списков 

информацию согласовываем с заместителем председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних Браславского райисполкома Ж. С. Скурьят. 

За период работы с 2005 по 2011 годы в Браславской детской 

библиотеке было создано 92 временных рабочих места, отремонтировано 

16 640 библиотечных книг. 
 

     Ірына Георгіеўна 
Макарэвіч, Финансовая стоимость договоров на приобретение материалов 

для ремонта книг и на заработную плату школьников составила 17 339 228 

рублей. 

загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай 
бібліятэкі  

 
 Ежегодно, по итогам работы по организации временной трудовой 

занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время и в 

каникулярное время, директор Браславской ЦБС О. А. Лесневская 

предоставляет информацию заместителю председателя райисполкома  

СТУПЕНІ ПРАФЕСІЯНАЛІЗМУ 
У дзейнасці кожнай установы, арганізацыі існуюць напрамкі 

дзейнасці, якія адыгрываюць вызначальную ролю ў павышэнні якасці яе 

работы, падтрымцы станоўчага іміджу, магчымасці развівацца і рухацца 

наперад. Адзін з такіх напрамкаў – павышэнне кваліфікацыі 

супрацоўнікаў. Пэўны ўзровень адукацыі павінны мець спецыялісты 

любой установы, але для бібліятэчных работнікаў высокі ўзровень 

прафесійнай кампетэнтнасці – вострая неабходнасць, бо менавіта 

бібліятэкары пастаянна кантактуюць з карыстальнікамі,  выконваюць іх 

складаныя запыты, і якасць гэтай работы ў поўнай меры вызначае 

ўзровень работы сваіх устаноў і галіны культуры ўвогуле.  

И. Ф. Лысенко. 

Благодаря организации работы по временной трудовой занятости 

молодежи Браславская детская библиотека смогла улучшить состояние 

книг, а подростки имели возможность заниматься общественно-полезным 

трудом и получать свои первые заработанные деньги. 

 

Цяжка пераацаніць важнасць разнастайных форм павышэння 

кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў, але значную ролю адыгрывае 

менавіта сістэмны падыход у арганізацыі гэтай работы, які дазваляе 

ажыццяўляць працэс павышэння кваліфікацыі  работнікаў бесперапынна. 

Павышэнню кваліфікацыі кадраў у Браслаўскай ЦБС надаецца 

вялікая ўвага. Ажыццяўленне гэтага працэсу з’яўляецца адной з асноўных 

задач работы аддзела бібліятэчнага маркетынгу. Згодна з гадавым планам 

работы, штомесячна адбываюцца нарады бібліятэчных работнікаў. На 

 
                   

Учащиеся 8-10 классов школ города за ремонтом книг 
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  пачатку года традыцыйна праводзіцца круглы стол, дзе падводзяцца 

вынікі работы бібліятэк сістэмы за мінулы год,  вынікі конкурсаў сярод 

бібліятэк і бібліятэкараў, адбываецца абмен вопытам, акрэсліваюцца 

перспектывы развіцця. У 2011 годзе круглы стол прайшоў пад назвай 

“Браслаўская ЦБС: традыцыі, інавацыі, творчы пошук”. На ім былі 

падведзены вынікі раённых конкурсаў на лепшы летапіс вёскі і на лепшую 

рэкламу бібліятэк, адбыўся абмен вопытам па арганізацыі работы ПЦПІ 

Браслаўскай цэнтральнай бібліятэкі і па абслугоўванні сацыяльна 

неабароненых слаёў насельніцтва Опсаўскай бібліятэкай. Былі аб’яўлены 

ўмовы конкурсаў на 2011 год: на лепшы дызайн унутранага памяшкання і 

лепшае добраўпарадкаванне тэрыторыі бібліятэк “Бібліятэчная прастора: 

мастацкія рашэнні” і на лепшую работу бібліятэк па папулярызацыі 

творчасці М. Багдановіча (да 120-годдзя з дня нараджэння паэта). 

 
     

 Галина Андреевна Матеша, 
заведующий Браславской  

детской библиотекой-филиалом № 1 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ В БРАСЛАВСКОЙ 

 ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
 

На основании постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь от 18.06.1997 г. № 736, 23.06.2010 г. № 958 “О мерах по 

содействию в трудоустройстве студентов и учащихся в свободное от 

учебы время”, решений Браславского районного исполнительного 

комитета “Об организации и финансировании из средств 

государственного Фонда социальной защиты населения, временной 

трудовой занятости студенческой и учащейся молодежи в свободное от 

учебы время и во время летних каникул” и согласно Договору с 

Управлением по труду, занятости и социальной защите населения 

Браславского РИК, с 2005 года Браславская детская библиотека 

занимается организацией временной трудовой занятости школьников по 

ремонту и восстановлению библиотечных книг как в свободное от учебы 

время, так и в каникулярное время. 

 
Адной з форм павышэння прафесійнага ўзроўню бібліятэкараў 

з’яўляюцца семінары бібліятэчных работнікаў. На год плануем па некалькі 

разнапланавых па тэматыцы семінараў. У 2010 годзе праведзены 2 

семінары. У красавіку цікава і змястоўна прайшоў семінар “Работа 

бібліятэк па прапагандзе беларускай літаратуры”. Для бібліятэкараў былі 

падрыхтаваны: гадзіна духоўнасці, дзе адбылася сустрэча з настаяцелем 

Браслаўскай Свята-Успенскай царквы айцом Анатолем, кансультацыя 

“Асноўныя напрамкі работы бібліятэк па прапагандзе беларускай 

Для выполнения работ по ремонту книг в детской библиотеке 

привлекаются ученики 8-10 классов школ города с 14-летнего возраста. 

При формировании групп учащихся работники библиотеки 
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  літаратуры” і агляд новых твораў беларускіх аўтараў “Па старонках 

сучаснай беларускай літаратуры”. Бібліятэкары сельскіх бібліятэк 

падзяліліся вопытам работы па тэме семінара. 

Работнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі плануюць у 2012 годзе 

запрасіць для сумесных выездаў не толькі работнікаў аўтаклуба, але і 

спецыялістаў сацыяльнай і медыцынскай службаў раёна. 

У кастрычніку быў праведзены семінар “Кніжная выстава: у 

пошуках новага аблічча” на базе Пагашчанскай бібліятэкі-філіяла № 62. 

Пасля знаёмства з  работай Пагашчанскай бібліятэкі  ўдзельнікі семінара 

атрымалі кансультацыю “Бібліятэка пачынаецца з выставы”. Потым 

вопытам работы па стварэнні выставы-панарамы “Вёска Пагошча: я гэты 

край Радзімаю заву…” падзялілася бібліятэкар А. У. Папкова. Бібліятэкар 

Слабодкаўскай бібліятэкі М. І. Васілеўская прадставіла электронную 

прэзентацыю аб рабоце сваёй бібліятэкі ў гэтым накірунку. 

Супрацоўнікі бібліятэкі, безумоўна, імкнуцца задаволіць усе 

пажаданні. Але каб кожны выезд быў максімальна эфектыўным, 

неабходна яшчэ больш дасканала вызначыць катэгорыі чытачоў, 

вывучыць іх запыты, скласці такую сістэму бібліятэчнага абслугоўвання, 

якая будзе накіравана на тое, каб кнігу мог атрымаць кожны чытач самага 

аддаленага куточка Браслаўшчыны. 

 

 

У красавіку 2011 года бібліятэчныя работнікі сістэмы сталі 

ўдзельнікамі семінара “Бібліятэка як фактар захавання нацыянальнай 

культуры і краязнаўства”. Спачатку бібліятэкары наведалі выставу 

Браслаўскага музея традыцыйнай культуры “Касцюм заходняй 

Віцебшчыны”. Далейшая работа семінара адбывалася на базе бібліятэкі 

аграгарадка Слабодка. Удзельнікі семінара сустрэліся з дырэктарам 

Слабодкаўскай сярэдняй школы і дырэктарам Слабодкаўскага 

этнаграфічнага цэнтра, якія расказалі пра плённую сумесную працу іх 

устаноў з бібліятэкай. Бібліятэкары праслухалі кансультацыю 

“Краязнаўства ў бібліятэках: традыцыйныя каштоўнасці і новыя 

тэндэнцыі”, праглядзелі электронную прэзентацыю аб вопыце работы 

Слабодкаўскай бібліятэкі па пошукавай і даследчай дзейнасці, стварэнні 

этнаграфічнага кутка, вядзенні Летапісу вёскі Слабодка. У кастрычніку 

прайшоў семінар бібліятэчных работнікаў “Пошук эфектыўных форм у 

рабоце з падрастаючым пакаленнем” на базе Браслаўскай дзіцячай 

бібліятэкі, якая з’яўляецца метадычным цэнтрам ЦБС па рабоце з 

дзіцячым чытачом. Пасля знаёмства з бібліятэкай прысутныя праслухалі 

выступленне намесніка старшыні камісіі райвыканкама па справах 

непаўналетніх Ж. З. Скур’ят, якая расказала аб рабоце камісіі з дзецьмі з 

асацыяльных і шматдзетных сямей. Метадыстам В. В. Лук’янавай для 
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  раз у вёску бібліятэкару з кнігамі і перыёдыкай у руках даводзіцца бібліятэкараў была падрыхтавана кансультацыя “Сучасныя формы работы 

бібліятэкі з дзецьмі і падлеткамі”. Загадчык Браслаўскай дзіцячай 

бібліятэкі Г. А. Мацеша прадставіла электронную прэзентацыю, у якой 

быў не толькі адлюстраваны вопыт работы бібліятэкі з дзецьмі розных 

узроставых і сацыяльных катэгорый, але і ўся гісторыя бібліятэкі з часу яе 

заснавання да нашых дзён.  

стукацца літаральна ў кожную хату для таго, каб даведацца, хто стане 

чытачом бібліёбуса. 

Трэба дадаць, што з яго набыццём амаль поўнасцю вырашылася 

праблема па арганізацыі выездаў у сельскія бібліятэкі для аказання 

метадычнай дапамогі. Таму, калі па вызначаным маршруце знаходзіцца 

Апошнія гады бібліятэкары ЦБС імкнуцца глыбей пазнаваць свой 

край, каб данесці свае веды аб гісторыі, прыродзе, этнаграфіі 

Браслаўшчыны да сваіх чытачоў. З найбольшым плёнам і пазнавальнасцю 

гэта можна зрабіць падчас разнастайных экскурсій па знакамітых мясцінах 

раёна, вобласці, рэспублікі. Бібліятэкары ўжо пабывалі на экскурсіях у 

Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, старажытным Полацку, Мосары, 

Паставах.  

сельская бібліятэка, у паездку адпраўляюцца і супрацоўнікі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу. 

За бібліёбусам замацаваны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі Іна Болундзь. За час дзейнасці перасоўнай бібліятэкі яна добра 

засвоіла ўсе тонкасці гэтай работы. Маладая, камунікабельная, энергічная 

і ветлівая дзяўчына адразу знаходзіць падыход да кожнага наведвальніка, 

ведае, каму што прапанаваць пачытаць. Не сакрэт, што большасць 

чытачоў бібліёбуса – гэта людзі пажылога ўзросту. Для іх наведванне 

бібліятэкі – асаблівая разнастайнасць паўсядзённага жыцця, магчымасць 

сустрэцца з цікавымі суразмоўцамі, даведацца аб чымсьці новым. Таму, 

акрамя выдачы кніг і часопісаў, бібліятэкар праводзіць прэс-агляды, 

хвілінкі карысных парад. Супрацоўнік цэнтральнай бібліятэкі абслугоўвае 

літаратурай дзевяць чалавек з абмежаванымі магчымасцямі, якія з 

нецярпеннем чакаюць прыезду бібліятэкі на калёсах не толькі для таго, 

каб абмяняць кнігі, але і проста каб пагутарыць з бібліятэкарам,  
Браслаўскія бібліятэкары ў падарожжы па Пушкінскіх мясцінах падзяліцца сваімі праблемамі. У такіх сітуацыях бібліятэкар павінен быць 

 яшчэ і псіхолагам. 

У бібліятэкараў аддзела абслугоўвання і інфармацыі яшчэ шмат 

задумак і планаў наконт работы бібліёбуса. Па-першае, папоўніць яго 

фонд дзіцячай літаратурай, бо значная колькасць карыстальнікаў 

бібліёбуса выказалі жаданне чытаць такую літаратуру. Па-другое, зрабіць 

больш разнастайнымі формы бібліятэчных паслуг. У перспектыве 

хацелася б абсталяваць “бібліятэку на колах" камп’ютарам і аргтэхнікай 

для ксеракапіравання і раздрукоўкі дакументаў. Па-трэцяе, выпусціць 

больш рэкламнай прадукцыі для папулярызацыі дзейнасці бібліёбуса. 

У ліпені 2010 года наведалі Пскоўскую вобласць Расіі, дзе 

падарожнічалі па Пушкінскіх мясцінах, наведалі Дзяржаўны 

мемарыяльны гісторыка-літаратурны і прыродна-ландшафтны музей-

запаведнік А. С. Пушкіна “Міхайлаўскае”, навукова-культурны цэнтр 

Пушкінскага запаведніка, родавае памесце маці паэта, дом-музей самога 

Пушкіна, Святагорскі манастыр. Пасля экскурсіі сустрэліся за круглым 

сталом з калегамі Пушкінагорскай раённай бібліятэкі, абмяняліся вопытам 

работы і сувенірамі. У верасні 2010 года ў Дзень бібліятэк вырашылі 
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  завітаць у госці да сваіх калег у Глыбоцкую цэнтральную і дзіцячую 

бібліятэкі. Спачатку бібліятэкары зрабілі экскурсію ў Глыбоцкі 

краязнаўчы музей, наведалі гістарычныя мясціны горада, потым у 

цэнтральнай бібліятэцы адбыўся круглы стол “Вопыт. Пошукі. Праблемы”, 

дзе бібліятэкары ў цёплых, творчых абставінах абмяняліся вопытам работы 

сваіх устаноў, пазнаёміліся з інтэр’ерам Глыбоцкай бібліятэкі, прагледзелі 

электронную прэзентацыю аб рабоце бібліятэкараў з Глыбокага.  

ўбачыць і іншыя запісы: адшукаць у прававой базе “Эталон” патрэбны 

заканадаўчы дакумент, аформіць на камп’ютары тэкст, знайсці праз 

інтэрнэт інфармацыю па той ці іншай праблеме. Усе гэтыя заказы чытачоў 

бібліятэкары абавязкова выконваюць. 

У бібліятэкара бібліёбуса амаль у кожнай вёсцы ёсць памочнікі. 

Пры кожным чарговым выезде супрацоўнік бібліятэкі тэлефануе 

старастам вёсак або камусьці з актыўных чытачоў, каб той апавясціў 

У чэрвені 2011 года наведалі вёску Друя. З багатай гісторыяй 

гэтага населенага пункта Браслаўскага раёна, які адзначыў сваё 625-

годдзе, бібліятэкараў пазнаёміў дырэктар Браслаўскага музейнага 

аб’яднання А. Т. Панцялейка. Пасля экскурсіі па Друі бібліятэкары 

наведалі Друеўскую бібліятэку, якая перайшла ў новы будынак і 

зацікавіла прысутных сваім сучасным інтэр’ерам.  

жыхароў аб прыездзе бібліёбуса. Некаторым чытачам бібліятэкар 

дастаўляе літаратуру непасрэдна на дом: па стану здароўя ці па прычыне 

занятасці многія не могуць падысці да месца стаянкі бібліёбуса.  

Практыкуюцца і сумесныя выезды супрацоўнікаў бібліёбуса і 

аўтаклуба, прызначэнне якога – канцэртная дзейнасць. Тады для мясцовых 

жыхароў з’яўляецца магчымасць не толькі ўзяць патрэбную літаратуру, 

У верасні 2011 года да Дня бібліятэк была прымеркавана 

экскурсія работнікаў ЦБС на радзіму Янкі Купалы ў музей-запаведнік 

“Вязынка”. Бібліятэкары палюбаваліся краявідамі, якія натхнялі паэта ў 

дзяцінстве, наведалі дом-музей, набылі сувеніры, сфатаграфаваліся на 

памяць. Але экскурсійныя мэты ніколі не з’яўляліся адзінымі ў шматлікіх 

паездках браслаўскіх бібліятэкараў. Як заўсёды, імкнучыся сумясціць 

прыемнае з карысным, з цікавасцю наведалі Мядзельскую ЦБС, пазнаёміліся 

з работай цэнтральнай, дзіцячай бібліятэк і адной бібліятэкі-філіяла. 

але і паслухаць вершы, песні, паглядзець канцэрт самадзейных артыстаў. 

Па водгуках жыхароў вёсак такія сустрэчы з песняй і кнігай 

прыхарошваюць будні. 

 

 
 

Супрацоўнікі бібліёбуса і аўтаклуба 
 
Насельніцтва раёна рэгулярна атрымлівае інфармацыю аб новай 

форме бібліятэчнага абслугоўвання праз раённую газету і радыё. 
 Дзякуючы гэтай інфармацыі ў цэнтральную бібліятэку паступалі званкі з 

Бібліятэкары Браслаўскай ЦБС на радзіме Я. Купалы ў Вязынцы 
просьбамі прыехаць у той ці іншы населены пункт. Па прыездзе першы 
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  бібліятэкараў былі нейкія сумненні і нават збянтэжанасць, то з цягам часу Каля 10 год пры аддзеле бібліятэчнага маркетынгу для 

бібліятэкараў працуе літаратурная гасцёўня, у рамках якой праходзяць 

разнастайныя мерапрыемствы: прэзентацыі кніг, гадзіны мастацтва, 

наведванні выстаў Браслаўскага музейнага аб’яднання, сустрэчы з 

цікавымі людзьмі, пісьменнікамі, паэтамі. За апошні час гасцёўня выйшла 

за рамкі літаратурнай і ператварылася ў месца абмена думкамі, сапраўдны 

цэнтр атрымання дадатковай інфармацыі па розных галінах ведаў. Вядома, 

што бібліятэкары самастойна могуць падрыхтаваць інфармацыю амаль 

што на любую тэму, але каб яна атрымалася больш прафесійнай і 

кампетэнтнай, лічым мэтазгодным запрашаць на сустрэчы з работнікамі 

бібліятэк менавіта спецыялістаў розных устаноў і арганізацый горада і 

раёна. Так, на працягу апошніх гадоў у рамках гасцёўні адбыліся сустрэчы 

бібліятэкараў з псіхолагам раённай бальніцы Т. Мацур, якая выступіла з 

лекцыяй “Сіндром прафесійнага выгарання”, выкладчыкам працоўнага 

навучання Браслаўскай дзяржаўнай гімназіі В. Талапінай, якая правяла 

майстар-клас “Прыгажосць сваімі рукамі”, настаяцелямі Браслаўскіх 

касцёла і царквы ксяндзом Эдвардам і айцом Анатолем, работнікамі 

Нацыянальнага парка, РЦГЭ, спецыялістамі раённай інспекцыі па экалогіі 

і ахове навакольнага асяроддзя. Бібліятэкары праслухалі цыкл гутарак 

“Вучымся быць здаровымі”, дзе сустрэліся з урачом-кардыёлагам, урачом-

псіхатэрапеўтам, урачом-гінеколагам. Наведалі выставы “Маляваныя 

дываны Браслаўшчыны”, “Калядныя ўзоры”, “Жывая археалогія” 

Браслаўскага музея традыцыйнай культуры. У маі 2011 года літаратурная 

гасцёўня запрасіла бібліятэкараў на сустрэчу з паэзіяй “Межаў няма для 

крылатага слова”. У Браслаўскую цэнтральную бібліятэку завіталі паэты з 

Латвіі С. Валодзька і Я. Голубеў з выканаўцамі песень на іх вершы. 

Атрымалася вельмі цікавая і цеплая сустрэча з паэзіяй і песняй. 

Мерапрыемствы гасцёўні пашыраюць кругагляд бібліятэкараў, даюць 

магчымасць павысіць свой агульнаадукацыйны ўзровень. 

з’явілася ўпэўненасць у неабходнасці такіх выездаў. 

Для зручнасці абслугоўвання чытачоў аўтамабіль абсталяваны 

шафамі з паліцамі для кніг і фармуляраў, крэсламі і сталом. Свой першы 

выезд бібліёбус ажыццявіў у горадзе, па маршруце перасоўных кніжных 

пунктаў, якія створаны пры цэнтральнай раённай бальніцы, доме-

інтэрнаце для інвалідаў і састарэлых людзей, інтэрнаце сярэдняй школы 

№ 2. А з 13 студзеня 2011 года перасоўная бібліятэка стала курсіраваць па 

аддаленых вёсках раёна. За невялікі час работу бібліёбуса паспелі ацаніць 

сотні вяскоўцаў. 

За 2011 год бібліятэка на калёсах абслужыла 53 вёскі, у якіх каля 

300 жыхароў сталі чытачамі перасоўнай бібліятэкі. На сучасны момант 

бібліёбус курсіруе па васьмі маршрутах, кожны аўторак і чацвер. За адзін 

маршрут бібліятэкар абслугоўвае чытачоў ад пяці да васьмі вёсак. Нашы 

карыстальнікі маюць магчымасць адзін раз у месяц памяняць прачытаныя 

кнігі і перыёдыку. 

Перад кожным выездам фонд перасоўнай бібліятэкі абнаўляецца 

выданнямі з агульнага фонду цэнтральнай бібліятэкі з улікам запытаў 

чытачоў. Больш за ўсё запатрабавана мастацкая літаратура: жаночыя 

раманы, дэтэктывы, прыгоды і фантастыка, гістарычныя раманы, 

некаторых цікавяць класіка, сучасная беларуская літаратура і кнігі 

ваеннай тэматыкі. Шмат чытачоў цікавяцца часопісамі – карыстаюцца 

попытам “Хозяин”, “Гаспадыня”, “Кудесница”, “Алеся”, “Народный 

доктор”, “Цветок” і інш. Таму ў 2012 годзе плануем павялічыць колькасць 

перыядычных выданняў для бібліёбуса. Акрамя мастацкай літаратуры, 

многія цікавяцца і галіновымі выданнямі. Тэматыка самая разнастайная: 

кулінарыя, рукадзелле, пчалярства, развядзенне хатняй жывёлы, 

медыцына, рыбалоўства і інш. Калі на момант наведвання ў фондзе 

перасоўнай бібліятэкі няма патрэбнай кнігі, бібліятэкар абавязкова зробіць 

На штомесячных нарадах бібліятэкары прымаюць удзел ў 

пастаянных рубрыках: “У рабочую папку бібліятэкара”, “Вучымся 

запіс у сшытку ўліку індывідуальных запытаў чытачоў на літаратуру, каб 

пры наступным наведванні даставіць яе абаненту. У гэтым сшытку можна 
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  прафесіяналізму”, “Галерэя творчых партрэтаў. Імёны. Асобы. Лёсы”, 

хвіліна ўзаемаінфармацыі “Мае творчыя знаходкі”, “Прачытаем і 

абмяркуем” і інш. У рубрыцы “У рабочую папку бібліятэкара” работнікі 

аддзела бібліятэчнага маркетынгу знаёмяць бібліятэкараў з новымі 

сцэнарнымі і метадычнымі матэрыяламі. У рубрыцы “Вучымся 

прафесіяналізму” бібліятэкары абменьваюцца вопытам правядзення 

аглядаў, гутарак. Па выніках работы рубрыкі “Вучымся прафесіяналізму” 

за 2010 год адным з лепшых мерапрыемстваў прызнана гутарка ля 

кніжнай выставы з выкарыстаннем электроннай прэзентацыі па творчасці 

У. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду.” Іказненскай бібліятэкі. Для рубрыкі 

“Галерэя творчых партрэтаў. Імёны. Асобы. Лёсы” метадыстамі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу для пашырэння кругагляду бібліятэкараў 

рыхтуюцца цікавыя паведамленні аб жыцці і творчасці знакамітых людзей 

свету, невядомых старонках жыцця пісьменнікаў і паэтаў, іншыя 

матэрыялы. На пачатку 2011 года такая інфармацыя была падрыхтавана аб 

жыцці і творчасці М. Гогаля “Николай Гоголь: комедия и трагедия в 

жизни гения”. У рубрыцы “Мае творчыя знаходкі” бібліятэкары дзеляцца 

з калегамі вопытам інавацыйных форм работы, выказваюць свае 

прапановы па ўдасканаленні ўнутрыбібліятэчнай работы. Выступленні 

бібліятэкараў у рубрыцы “Прачытаем і абмяркуем” з’яўляюцца яскравым 

узорам таго, наколькі важным для бібліятэкара застаецца пастаянная 

самаадукацыя. Гэта рубрыка дазваляе бібліятэкарам падзяліцца з калегамі 

меркаваннямі не толькі аб прачытаным у прафесійных, але і літаратурна-

мастацкіх часопісах, выступіць у ролі дарадцы, данесці цікавую 

інфармацыю. Абмен думкамі ў гэтай рубрыцы пацвярджае неабходнасць 

сістэматычнай работы над сабой, калі бібліятэкар хоча лічыцца 

сапраўдным спецыялістам сваёй справы. Пастаяннай на нарадах 

бібліятэчных работнікаў з’яўляецца рубрыка “Трыбуна дырэктара”. 

 
 

Рыма Генадзьеўна Навіцкая, 
загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі  

цэнтральнай бібліятэкі 
 

БРАСЛАЎСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА: 
З ВОПЫТУ МАБІЛЬНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 

 

У 2011 годзе згодна з Дзяржаўнай праграмай адраджэння і 

развіцця вёскі пры Браслаўскай цэнтральнай бібліятэцы пачаў працаваць 

бібліёбус. Яго набыццё было абумоўлена ў першую чаргу тым, што ў 

Браслаўскім раёне, як і ў большасці раёнаў Віцебскай вобласці, пераважае 

колькасць маланаселеных вёсак і хутароў. У раёне з агульнай колькасцю 

сельскага насельніцтва 17,8 тыс. чалавек налічваецца 594 населеных 

пунктаў. За апошнія гады ў выніку аптымізацыі сеткі культурных устаноў 

раёна колькасць сельскіх бібліятэк зменшылася. На сучасны момант 

Браслаўская ЦБС налічвае 36 бібліятэк, з іх 32 – у сельскай мясцовасці. У 

зону абслугоўвання кожнай сельскай бібліятэкі ўваходзіць ад 10 да 30 

населеных пунктаў. Некаторыя знаходзяцца на адлегласці ад 

стацыянарнай бібліятэкі больш за 8-10 кіламетраў. Таму для многіх 

жыхароў аддаленых вёсак наведванне бліжэйшай бібліятэкі становіцца 

складаным. З набыццём бібліёбуса гэта праблема спрасцілася. 

Супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі пры распрацоўцы плана 
Аддзел бібліятэчнага маркетынгу знаходзіцца ў пастаянным 

пошуку новых сучасных форм работы  з кадрамі. Выкарыстоўваюцца 

такія формы работы па павышэнні прафесійнага ўзроўню, як 

нестацыянарнага абслугоўвання ў першую чаргу ўключылі ў маршрут 

бібліёбуса такія населеныя пункты. І калі перад першым наведваннем у 
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  кансультацыі, дзелавыя гульні, псіхалагічныя трэнінгі, дыспуты, майстар-

класы. Са з’яўленнем камп’ютарнай тэхнікі пачалася работа па навучанні 

бібліятэкараў  асновам камп’ютарных ведаў. З гэтай мэтай пачала 

працаваць Школа камп’ютарных ведаў “КОМПЬЮТЕРиЯ”. Ужо адбыліся 

некалькі заняткаў Школы, на якіх былі разгледжаны тэмы: “Камп’ютар 

для пачынаючых”, “Афармляем кніжную выставу”, “Карысныя дробязі 

для прафесійнага росту”. 

Для таго, каб бібліятэкары падрабязней маглі даведацца аб рабоце 

сваіх калег з розных рэгіёнаў рэспублікі, блізкага замежжа, а таксама 

свайго раёна аддзел бібліятэчнага маркетынгу рэгулярна абагульняе вопыт 

работы бібліятэк па розных накірунках дзейнасці. У 2011 годзе быў 

абагульнены і выдадзены ў выглядзе буклетаў вопыт работы з 

падрастаючым пакаленнем Мяжанскай бібліятэкі, якая заняла 3-е месца ў 

рэспубліканскім конкурсе “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры” 

за 2010 год пад назвай “Ганарымся спадчынай роднага краю”, вопыт 

работы бібліятэк Беларусі і Расіі па праграмах летняга чытання дзяцей 

“Лета. Кніга. Бібліятэка” і па грамадзянска-патрыятычным выхаванні “С 

любовью к родной земле”. Матэрял аб вопыце работы бібліятэк 

Браслаўскай ЦБС па краязнаўчай рабоце за апошнія гады выйшаў пад 

назвай “Краязнаўства – лепшая форма патрыятызму”. Дзейнасць клубаў 

па інтарэсах і аматарскіх аб’яднанняў была абагульнена ў буклеце 

“Вольны час праводзім у бібліятэках”. Шмат карыснай інфармацыі для 

работы бібліятэкараў утрымліваецца і ў іншых выданнях аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу: гістарычных даведках, дайджэстах, 

інфармацыйных буклетах. Такіх выданняў аддзелам распрацавана звыш за 

60 відаў. 

 
Выстава друкаванай прадукцыі ЦБС на выніковай нарадзе работнікаў 

культуры за 2010 год 

У планах браслаўскіх “бібліятэчных выдаўцоў” – распрацоўка 

буклетаў па гісторыі браслаўскіх культавых збудаванняў, выданне 

гістарычных даведак да юбілеяў прадпрыемстваў і арганізацый горада і 

раёна, стварэнне інфармацыйных лістовак сумесна з аддзелам 

райвыканкама па занятасці насельніцтва, ахове працы і сацыяльна-

працоўных адносінах і шмат іншых задумак. 

 

 

 

 

 

 

 
Раз у квартал супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі павышаюць 

свой прафесійны ўзровень на метадычных днях. У гэты дзень бібліятэкары 

знаёмяцца з новай літаратурай, для іх рыхтуюцца агляды прафесійных 

часопісаў, новых метадычных і сцэнарных матэрыялаў. Дырэктар ЦБС 

знаёміць бібліятэкараў з новымі нарматыўнымі дакументамі па 
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  бібліятэчнай справе. Метадычныя дні праводзяцца штогод у лістападзе 

для работнікаў бібліятэк-філіялаў пры падрыхтоўцы планаў работы на 

наступны год. Гэта шырокамаштабная кампанія, падчас якой бібліятэкары 

працуюць са сцэнарнымі і метадычнымі матэрыяламі, для іх рыхтуюцца 

падборкі гэтых матэрыялаў рознай тэматыкі, даюцца кансультацыі 

работнікамі метадычнага цэнтра і г. д. 

штоквартальнага інфармацыйнага дайджэсту “Весткі з бібліятэк” аб 

лепшых мерапрыемствах бібліятэк ЦБС. Інфадайджэст “Традыцыі, 

інавацыі, творчы пошук” адлюстроўвае вопыт работы бібліятэк ЦБС за 

год. 

Усе выпушчаныя выданні аформлены з густам, аздоблены 

ілюстрацыямі. Выданні былі размножаны і разасланы ў бібліятэкі-філіялы. 

Яны карыстаюцца попытам і ў чытачоў. Акрамя гэтага, штогод 5-7 бібліятэкараў сістэмы павышаюць свой 

прафесійны ўзровень на рэспубліканскіх і абласных курсах, абласных 

семінарах. На іх, акрамя непасрэднага павышэння кваліфікацыі, вялікую 

ролю адыгрываюць нефармальныя размовы з калегамі з другіх рэгіёнаў, 

абмен вопытам практычнай работы. Шэсць чалавек завочна атрымліваюць 

вышэйшую бібліятэчную адукацыю ў ВНУ рэспублікі. У бягучым годзе 

два работнікі атрымалі дыпломы аб вышэйшай бібліятэчнай адукацыі. 

Выдавецкай дзейнасцю займаюцца і бібліятэкі-філіялы: 

Браслаўская дзіцячая, Відзаўская гарпасялковая, Іказненская, 

Слабодкаўская, Друеўская бібліятэкі. Яны выпускаюць буклеты да 

юбілеяў пісьменнікаў і паэтаў,  рэкамендацыйныя спісы літаратуры 

рознай тэматыкі, памяткі, закладкі, рэкламныя матэрыялы. 

У цэнтральнай бібліятэцы і бібліятэках ЦБС маляўніча 

афармляюцца інфармацыйныя стэнды пад агульнай назвай “Бібліятэка 

інфармуе”, якія даюць агульную інфармацыю аб структуры і рэжыме 

работы бібліятэкі, яе фондзе і паслугах. Звесткі на стэндах удала 

дапаўняюцца рознымі інфармацыйнымі лістоўкамі. Разам з сур’ёзнымі 

аб’ёмнымі выданнямі лічым мэтазгодным выдаваць і невялікія па аб’ёме 

інфармацыйныя лістоўкі і буклеты, якія можна адносна хутка ствараць, 

лёгка замяніць выпускамі з абноўленымі звесткамі. Такая прадукцыя 

зручная для зацікаўленых карыстальнікаў. Любы наведвальнік бібліятэкі 

можа ўзяць такую прадукцыю з выставы, кафедры, стала ў бібліятэцы. 

Для таго, каб узняць бібліятэчныя мерапрыемствы на больш 

высокі прафесійны ўзровень, бібліятэкары пастаянна кантактуюць з 

работнікамі ДК і сельскіх клубаў, сельскіх Саветаў, агульнаадукацыйных і 

музычных школ, іншых арганізацый. Мерапрыемствы, якія праводзяцца ў 

садружнасці са спецыялістамі гэтых устаноў, больш яркія і запамінальныя 

для наведвальнікаў, а самім бібліятэкарам даюць дадатковы стымул для   

пошуку новых форм работы, арганізацыйнага супрацоўніцтва і творчага 

росту. 

Нельга не адзначыць вялікую ролю пастаяннага працэсу 

самаадукацыі бібліятэчных работнікаў. Аб яго няспыннасці сведчыць 

шырокі дыяпазон індывідуальнай падпіскі бібліятэкараў на прафесійныя і 

іншыя дзяржаўныя перыядычныя выданні, рэгулярнае знаёмства з 

навінамі жыцця краіны і свету праз электронныя сродкі інфармацыі, 

самаадукацыя і ўзаемаадукацыя ў пытаннях асваення новых 

інфармацыйных тэхналогій у бібліятэчнай справе. 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ЦБС займаецца рэкламай 

друкаванай прадукцыі бібліятэк. З гэтай мэтай на пачатку 2011 года быў 

складзены графік наведвання работнікамі аддзела прадпрыемстваў і 

арганізацый горада і раёна, распрацаваны і выдадзены некалькі відаў 

рэкламных лістовак з пералікам друкаваных выданняў бібліятэк ЦБС. 

Падчас наведвання арганізацыі або прадпрыемства метадысты аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу расказваюць аб выпускаемай друкаванай 

прадукцыі, дэманструюць самі выданні, раздаюць прысутным рэкламныя 

лістоўкі. 
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  цэнтральнай бібліятэкі і даступныя любому карыстальніку. 

У 2010 годзе да 70-годдзя ўтварэння Браслаўскага раёна быў 

створаны буклет “Шляхам станаўлення і развіцця. Даты гісторыі 

Браслаўскага раёна (1940 – 2010).” Да гэтай даты ў выглядзе буклета 

выйшаў таксама інфармацыйна-бібліяграфічны спіс “Славный путь 

Браславского района”, які ўключыў літаратуру па гісторыі, эканоміцы, 

прыродных рэсурсах, культуры раёна. 
 

Іна Антонаўна Храмцова, 
метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай 

бібліятэкі 
945-годдзю з часу заснавання Браслава, якое адзначалася ў 2010 

годзе,  былі прысвечаны буклеты “Браслаў старажытны і малады. 

Храналогія асноўных дат развіцця Браслава”, “У лабірынце вуліц і 

завулкаў. Гісторыя браслаўскіх вуліц” і “Бібліятэкі Браслаўшчыны: дзень 

учарашні, дзень сённяшні”. 

 
 
ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЯК ФАКТАР ПАДТРЫМКІ 

СТАНОЎЧАГА ІМІДЖУ БІБЛІЯТЭКІ 
 

З новых відаў друкаванай прадукцыі, выдадзеных аддзелам 

бібліятэчнага маркетынгу, можна адзначыць серыю “Людзі нашага краю”. 

Ужо надрукаваны буклеты “Жыццё з талентам у душы”, прысвечаны 

народным майстрам Браслаўшчыны, і “Імі ганарыцца Браслаўшчына: 

пашана за працу і доблесць”, у якім расказваецца аб людзях, якія сваёй 

працоўнай і грамадскай дзейнасцю ўнеслі ўклад у станаўленне, росквіт і 

працвітанне роднай зямлі. Серыя прадоўжылася буклетам ”Жыццё без 

кнігі я не ўяўляю”, у якім расказваецца аб ветэранах бібліятэчнай працы 

раёна. 

Выпуск разнастайнай друкаванай прадукцыі – адзін з важных 

напрамкаў дзейнасці бібліятэк Браслаўскай ЦБС. Выдавецкай дзейнасцю 

паспяхова займаемся на працягу ўжо больш дзесяці гадоў. Пачыналі са 

сціплых, простых запрашэнняў, закладак, невялічкіх буклетаў. Але з цягам 

часу пашыралі рэпертуар выдаваемай прадукцыі, удасканальвалі 

афарміцельскае майстэрства, і на сённяшні дзень выданні Браслаўскай 

ЦБС занялі сваю інфармацыйную нішу і належнае месца ў шэрагу 

аналагічных выданняў. З кожным годам выпуск друкаванай прадукцыі 

пашыраецца. За апошнія гады пабачылі свет дзесяткі буклетаў, закладак, 

лістовак, візітак, дайджэстаў, памятак чытачам, запрашэнняў на масавыя 

мерапрыемствы. У іх раскрываецца сутнасць дзейнасці бібліятэк, 

рэкламуюцца масавыя мерапрыемствы, паслугі, якія аказваюцца чытачам, 

паведамляецца аб тым, якія перыядычныя выданні атрымліваюць 

бібліятэкі. У апошні час не толькі выдаюцца новыя буклеты і іншая 

рэкламная прадукцыя, але і ўдасканальваецца тая, якая была выпушчана 

раней, з прымяненнем новых тэхнічных сродкаў. З кожным годам 

друкаваныя выданні становяцца больш канкрэтнымі па змесце і 

накіраванымі на актуальныя праблемы розных груп насельніцтва. 

Каштоўнасцю буклетаў лічым тое, што ў невялікіх па памеры выданнях 

Аддзелам бібліятэчнага маркетынгу пастаянна абагульняецца і 

друкуецца ў выглядзе буклетаў вопыт работы бібліятэк раёна, вобласці, 

рэспублікі па розных накірунках бібліятэчнай работы. Распрацаваны і 

выпушчаны рэкламныя буклеты аб дзейнасці Браслаўскай ЦБ, 

Браслаўскай дзіцячай бібліятэкі, Відзаўскай гарпасялковай бібліятэкі і 

бібліятэк аграгарадкоў. 

У 2011 годзе быў распрацаваны і выдадзены буклет “Бібліятэчныя 

конкурсы: удзельнічаем і перамагаем”, з якога можна даведацца аб 

бібліятэках, якія з’яўляліся пераможцамі рэспубліканскіх, абласных і 

раённых конкурсаў з 2006 года. У гэтым жа годзе пачаўся выпуск  
31 34 



 адлюстраваны ўвесь асноўны матэрыял па тэме ў сціслым выглядзе, хоць 

для гэтага бібліятэкарам даводзіцца перапрацоўваць вялікія аб’ёмы 

інфармацыі. Усе выданні дапоўнены спісамі літаратуры, выкарыстанай 

пры падрыхтоўцы матэрыялу. 

Святланы Волчак.   

Серыя “Легенды і паданні Браслаўшчыны” папоўнілася буклетамі 

“Браслаў. Голас далёкіх стагоддзяў” з легендамі з гісторыі Браслава, 

“Краса майго краю – азёры…” з паданнямі аб браслаўскіх азёрах і 

“Легенды дрысвяцкай зямлі” з легендамі вёскі Дрысвяты і наваколля.  Адным з першых відаў рэкламнай прадукцыі, распрацаванай і 

выпушчанай аддзелам бібліятэчнага маркетынгу, з’яўляюцца буклеты з 

серыі “Нашы славутыя землякі”. Выпушчана і ўдасканалена пяць 

буклетаў, якія ўтрымліваюць біяграфічныя звесткі аб знакамітых 

земляках. Гэта мастак і графік П. Сергіевіч, этнограф М. Пецюкевіч, 

грамадскі дзеяч Т. Ваўжэцкі, доктар С. Нарбут, гісторык Я. Паўлаў.  

У выглядзе дайджэста асабістых імёнаў выйшлі чатыры выпускі 

буклетаў пад агульнай назвай “Лёсам звязаныя з Браслаўшчынай”. У 

гэтым выданні ў алфавітным парадку размешчаны біяграфічныя звесткі аб 

людзях, якія пакінулі адметны след у розных сферах дзейнасці, і лёс якіх 

звязаны з Браслаўшчынай. У дайджэст увайшлі больш за 50 біяграфій 

знакамітых людзей, дапоўненых спісамі літаратуры аб іх жыцці і 

дзейнасці. Падрыхтаваны да выпуску пяты буклет, які завершыць серыю.  

Выпушчаны два буклеты з серыі “Археалагічныя помнікі 

Браслаўшчыны” – “Друйскі Барысаў камень” і “Помнік сівой даўніны. 

Гарадзішча Замкавая гара”. З серыі “Помнікі садова-паркавага мастацтва” 

перапрацаваны і ўдасканалены тры буклеты: “Парк Бяльмонт”, “У цяні 

старых прысад” пра Відзы-Лаўчынскі садова-паркавы комплекс, 

“Таямніцы старых палацаў” пра сядзібна-паркавы комплекс у вёсцы Опса. 

Пачалі распрацоўку буклетаў з серыі “Помнікі прыроды Браслаўшчыны”. 

Выпушчаны буклет “Слабодкаўская озавая града”. Аформлены чатыры 

буклеты з серыі “Нацыянальныя паркі Беларусі”: “Белавежская пушча”, 

“Нарачанскі”, “Прыпяцкі”, “Браслаўскія азёры”. 

Пад рубрыкай “Захаваем родную прыроду” выйшлі буклеты 

“Растения Красной книги Браславщины” і “Красная книга Браславщины. 

Млекопитающие. Птицы”.  

У выглядзе буклетаў выпускаюцца біяграфічныя даведкі да 

юбілеяў знакамітых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў: да 80-годдзя з дня 

нараджэння У. Караткевіча – біяграфічная даведка “Быў. Ёсць. Буду”, да 

90-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна – “Пісьменніцкае сэрца на 

далоні”, да 120-годдзя М. Багдановіча – “Зорка Венера беларускай паэзіі” і 

інш. На працягу апошніх гадоў былі надрукаваны 11 гістарычных 

даведак па гісторыі населеных пунктаў: Браслаў, Друя, Відзы, Опса, 

Ахрэмаўцы, Слабодка, Відзы–Лаўчынскія, Гірэйшы, Іказнь, Богіна, 

Дрысвяты, а таксама лістоўкі: ”Памяткі Браслаўскай гісторыі”, “Візітная 

картка Браслава”, “Браслаў сучасны: лічбы і факты”.  

Да 65-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне былі створаны 

тры буклеты з серыі “Гераічныя імёны”, прысвечаныя Героям Савецкага 

Саюза, якія атрымалі гэтае званне за баі на тэрыторыі Браслаўскага раёна: 

маёру А. М. Жданаву, капітану І. М. Валчкову, сяржанту В. Л. Зайцаву. 

Шмат часу і намаганняў спатрэбілася работнікам аддзела бібліятэчнага 

маркетынгу для падрыхтоўкі і выпуску рэкамендацыйнага паказальніка 

“Праз вайну, праз памяць, праз лёсы”, які выйшаў у трох выпусках і 

складаецца з 6 раздзелаў. Паказальнік карыстаецца попытам сярод 

работнікаў устаноў культуры, сістэмы адукацыі, школьнікаў, студэнтаў. 

Усе матэрыялы, уключаныя ў паказальнік, знаходзяцца ў фондзе 

Былі распрацаваны і выпушчаны пяць буклетаў з серыі “Паэты 

Браслаўшчыны” па творчасці Марыны Кавалёнак, Данііла Валчка, Вольгі 

Ляснеўскай (два выпускі), Вікторыі Кузняцовай, Вольгі Алёхна, Святланы 

Цыўнель. Аматарскае аб’яднанне “Кругагляд”, якое працуе пры 

Відзаўскай бібліятэцы, выпусціла зборнік “Маладыя галасы аб’яднання 

“Кругагляд”. У Слабодкаўскай бібліятэцы выйшаў буклет з вершамі 
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