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  Першы квартал застаўся ў мінулым. Гадавыя справаздачы  прыняты і 

ўжо прааналізаваны. Агляды дзейнасці бібліятэк вобласці напісаны і пабачылі 

свет, і нават абласныя семінары ўжо прайшлі, традыцыйна сабраўшы 

дырэктараў бібліятэчных сетак для падвядзення вынікаў мінулага года.  

Чацвертым выпускам «Бібліятэчнай прасторы» мы канчаткова 

закрываем 2012 год, а наступны, першы выпуск, будзем рады прапанаваць 

у змененым фармаце. Чытач па-ранейшаму будзе мець магчымасць 

сустрэцца з «Госцем нумара», акрамя таго знойдзе ў выданні артыкулы 

бібліятэчных спецыялістаў, падрыхтаваныя спецыяльна для 

«Прасторы…», нататкі па выніках прафесійных конкурсаў і, спадзяемся, 

яшчэ нямала цікавых і карысных матэрыялаў.  

Як кажуць, «мы посовещались», а складальнік вырашыў, адмовіцца 

ад рубрыкі «Навіны». Па-першае, навіны, як ні імкнемся, атрымліваюцца не 

надта аператыўнымі. А па-другое, навасная рубрыка – гэта, шчыра кажучы, 

«перапевы» штомесячнага інфармацыйнага паведамлення «Культурнае 

жыццё Віцебскай вобласці», якое таксама выходзіць з-пад пяра спецыялістаў 

аддзела бібліятэказнаўства. Таму ўсім, хто імкнецца трымаць руку на пульсе 

бібліятэчнага жыцця вобласці, настойліва раім звяртацца да першакрыніцы.  

«Дыскусійны клуб» як асобны выдавецкі праект, разлічаны на два 

гады, таксама аб’яўлены завершаным, і мы ўдзячны ўсім, хто дапамагаў у 

яго рэалізацыі.  

Звяртаем увагу нашых пастаянных чытачоў, што рассылка 

выдавецкай прадукцыі, у тым ліку «Бібліятэчнай прасторы», па 

бібліятэках у бягучым годзе  ў пэўнай ступені будзе скарочана. Але па-

ранейшаму, уся друкаваная прадукцыя аддзела бібліятэказнаўства будзе 

прадстаўлена ў поўнатэкставым фармаце на афіцыйным сайце Віцебскай 

абласной бібліятэкі ў раздзеле «Ресурсы» (падраздзел «Информационно-

методические издания»). Акрамя гэтага, мы не адмаўляемся ад рассылкі 

«Прасторы…» па бібілятэчных сістэмах вобласці і ўсім жадаючым праз 

электронную пошту ў фармаце вёрсткі. 
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  НАВІНЫ 

Кастрычнік. Лістапад. Снежань 
 

Г. ВІЦЕБСК 

13 лістапада Юбілейная вечарына да Міжнароднага Дня сляпых 

«Я праз вершы выходжу ў Сусвет», прысвечаная 75-годдзю з дня 

нараджэння паэта з Расоншчыны А. Шпыркова (цэнтральная бібліятэка 

імя М. Горкага). 

20 лістапада Цэнтральная бібліятэка імя М. Горкага прымала 

дэлегацыю супрацоўнікаў бібліятэк Пскоўскай вобласці. У праграме: 

экскурсія па бібліятэцы, знаёмства з асноўнымі напрамкамі дзейнасці 

бібліятэк г. Віцебска, мультымедыйная прэзентацыя «Яркія імгненні 

2011–2012 гг. ». 

26 лістапада Урачыстая вечарына «Пад ветразем святла і 

духоўнасці», прысвечаная 82-й гадавіне з дня нараджэння У. Караткевіча і 

35-годдзю з дня заснавання бібліятэкі імя У. Караткевіча (цэнтральная 

бібліятэка імя М. Горкага). 

4 снежня Дзень адчыненых дзвярэй «Запрашае бібліятэка». 

Бібліятэку наведалі дзеці з абмежаванымі магчымасцямі СШ № 38 і 

пацыенты рэабілітацыйнага аддзялення для людзей з праблемамі зроку 

ДУСУ «Віцебскі дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў» (цэнтральная 

бібліятэка імя М. Горкага). 

 

Г. НАВАПОЛАЦК 

3 кастрычніка Вечар «На земле жили-прожили мы не зря» для 

членаў клуба «Еще не вечер» гарадскога тэрытарыяльнага цэнтра 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (цэнтральная бібліятэка імя 

У. Маякоўскага). 

19 кастрычніка Інфармацыйная гадзіна «Навуковец і арганізатар 

вышэйшай адукацыі ў Наваполацку», прысвечаная 75-годдзю былога 

рэктара ПДУ Э. Бабенкі (бібліятэка імя Я. Коласа). 

СКЛАД АРГКАМІТЭТА 

абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк 

 

Нявейкава В. М.  загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», старшыня 

Аргкамітэта. 

 

Члены Аргкамітэта: 

Старавойтава Н. М.  галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства  

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»; 

Анегдзіна М. В. вядучы бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства 

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»; 

Грыдзюшка Н. В.  вядучы бібліёграф аддзела аўтаматызацыі 

бібліятэчных працэсаў ДУ «Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна»; 

Масько Ж. Ю.  мастак-афарміцель ДУ «Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна». 

 

 

 

Адрас Аргкамітэта: 

210601 г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а 

Аддзел бібліятэказнаўства 

Тэл. (0212) 37 31 01 

E-mail: metodic@vlib.by 
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  3 лістапада Фотавыстаўка «Сучасная фотаілюстрацыя твораў 

Якуба Коласа». Да выстаўкі была падрыхтавана гутарка-падарожжа 

«Пуцявінамі Коласа», адбылася дэманстрацыя фільма «Музей Якуба 

Коласа» (бібліятэка імя Я. Коласа). 

6 лістапада Літаратурны вечар «Гучнае слова паэтаў» з удзелам 

членаў клуба сталых людзей «Еще не вечер» гарадскога тэрытарыяльнага 

цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (цэнтральная бібліятэка  

імя У. Маякоўскага). 

20 снежня ў ЦБС быў абвешчаны адзіны бібліятэчны дзень 

«Наваполацк чытае Купалу і Коласа». Супрацоўнікі ўсіх бібліятэк сістэмы 

прапанавалі чытачам пачытаць услых вершы класікаў, правялі бліц-

апытанне «Вашы любімыя творы Якуба Коласа», «Вашы любімыя 

купалаўскія радкі», агляды ля кніжных выставак. 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ў снежні прыняла ўдзел у 

дабрачыннай акцыі «Подари книгу детям», кніжныя падарункі атрымалі 

дзеці-інваліды Цэнтра карэкцыі і рэабілітацыі г. Наваполацка. 

 

Г. ОРША 

11 кастрычніка Святочнае мерапрыемства для мнагадзетных матуль 

«Быть матерью – завидней доли нет» (цэнтральная бібліятэка імя 

А. С. Пушкіна). 

12 кастрычніка Літаратурна-музычнае свята «Мая мама – самая-

самая…» (цэнтральная бібліятэка імя А. С. Пушкіна). 

  21 кастрычніка Творчая сустрэча з членам ГА «Саюз 

пісьменнікаў Беларусі» празаікам, паэткай, публіцыстам Н. Саветнай 

(цэнтральная бібліятэка імя А. С. Пушкіна). 

   

Г. ПОЛАЦК 

3 кастрычніка Акцыя ў сацыяльным прытулку «Подари книгу 

или игрушку ребенку, оставшемуся без родителей» (дзіцячая бібліятэка 

імя Л. М. Талстога). 

СКЛАД ЖУРЫ 

абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк 

 

Сёмкін А. І.  дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», старшыня журы. 

Нявейкава В. М.  загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», сакратар 

журы. 

 

Члены журы: 

Мартынава Г. У. галоўны спецыяліст упраўлення культуры 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта; 

Сабірава А. А.  старшыня Віцебскай абласной арганізацыі 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры; 

Лапо П. М. дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; 

Урбановіч А. Я. загадчык аддзела суправаджэння інтэрнэт-

партала  Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі; 

Давідовіч Н. А.  загадчык аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных 

працэсаў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна»; 

Юпатава А. В.  інжынер-праграміст I катэгорыі аддзела 

аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў ДУ 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна». 
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    14 кастрычніка Сустрэча з гісторыкам і палітолагам з г. Масквы 

А. Чароміным «Полацкая гісторыя вачамі расіяніна» (цэнтральная 

бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

26 кастрычніка Прэзентацыя кнігі В. Карасёва «Наддзвінне: ад 

пачатку да сёння» (цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

13 лістапада Сустрэча з інвалідамі па зроку «Храм душы» 

(спецыялізаваная бібліятэка г. Полацка). 

21 лістапада Распачаўся новы праект ПЦПІ «Прававая мама», які 

прадугледжвае супрацоўніцтва прававога цэнтра з жаночай 

кансультацыяй г. Полацка (цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

18 снежня Інфармацыйная гадзіна «Люстэрка гісторыі», 

прсвечаная 95-годдзю газеты «Полацкі веснік» (бібліятэка імя Я. Купалы). 

 

АРШАНСКІ РАЁН 

З 1 па 4 лістапада ва ўсіх бібліятэках ЦБС прайшоў цыкл 

мерапрыемстваў, прымеркаваных да 130-годдзя Я. Коласа «Образ поэта – 

образ времени». Былі аформлены выстаўкі-партрэты, праведзены 

літаратурныя гадзіны, літаратурныя вечары «Мелодыю рыфмы славянскай я 

чую» (цэнтральная бібліятэка), «Я. Колас – дзецям» (Дачненская сельская 

бібліятэка), «Сцежкамі паэта» (Пугляеўская сельская бібліятэка). 

1 снежня бібліятэкі ЦБС прынялі ўдзел у раённым конкурсе 

плакатаў «Спыніць СНІД», прымеркаваным да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІДу. 

3 снежня Вечарына «Шчырасць сэрца» для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі прайшла сумесна са спецыялістамі-

псіхолагамі тэрытарыяльнага цэнтра дзённага знаходжання, працавала 

выстаўка творчых вырабаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі 

(цэнтральная  бібліятэка). 

28 снежня Творчая сустрэча з паэтэсай Н. Стаховіч у рамках 

акцыі «Кожны край мае, хто яго апявае» (Арэхаўская гарпасялковая 

бібліятэка). 

6. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ 

ПЕРАМОЖЦАЎ 

6.1. I месца вылучаецца па колькасці набраных балаў, якія 

выставіла журы. II і III месцы, а таксама прыз сімпатый інтэрнэт-

карыстальнікаў прысуджаюцца па выніках інтэрнэт-галасавання. 

6.2. У тым выпадку, калі ўладальнік I месца атрымлівае прыз 

сімпатый інтэрнэт-карыстальнікаў, яму прысвойваецца званне 

«Абсалютны пераможца конкурсу сайтаў». 

6.3. Пры аднолькавай колькасці набраных балаў сярод сайтаў-

прэтэндэнтаў на прызавое месца старшыня журы мае права на пастаноўку 

аднаго дадатковага бала. 

6.5. Бібліятэкі- (сістэмы-) ўладальніцы I, II і III  месцаў, а таксама 

прыза сімпатый інтэрнэт-карыстальнікаў узнагароджваюцца дыпломамі і 

прызамі у грашовым выражэнні. 

6.6. Пераможцы атрымліваюць спецыяльныя банеры для размяшчэння 

іх на сайтах тэрмінам на 6 месяцаў з дня абвяшчэння вынікаў конкурсу. 

6.7. Усе бібліятэкі (сеткі бібліятэк), якія прынялі ўдзел у 

конкурсе,  атрымліваюць памятныя дыпломы ўдзельнікаў. 

6.8. Журы і аргкамітэт конкурсу маюць права ініцыіраваць 

увядзенне дадатковых прызавых месцаў для ўзнагароджвання і 

заахвочвання яго ўдзельнікаў. 

6.9. Прызы ў грашовым выражэнні прадстаўляе ўпраўленне 

культуры Віцебскага аблвыканкама і Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры. 

6.10. Падрыхтоўку дыпломаў ажыццяўляе ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У. І. Леніна». 

6.11. Пасля абвяшчэння вынікаў ацэначныя лісты здаюцца на 

захаванне ў аддзел бібліятэказнаўства. Доступ да іх будзе прадастаўлены 

толькі ўдзельнікам конкурсу. 

6.12. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не 

падлягае. 
7 46 



  БЕШАНКОВІЦКІ РАЁН 

18 лістапада Літаратурна-музычная вечарына «Волаты 

беларускага пісьменства» з удзелам артыстаў РДК і дзіцячай школы 

мастацтваў (цэнтральная бібліятэка). 

20–21 лістапада Семінар сельскіх бібліятэкараў па тэме 

«Прапаганда беларускай кнігі на сучасным этапе». У праграме: 

метадычныя парады па прагандзе беларускай літаратуры, агляд беларускіх 

часопісаў, літаратурная сустрэча з пісьменнікамі Т. Красновай-Гусачэнка і 

Б. Беляжэнкам (цэнтральная  бібліятэка). 

 

БРАСЛАЎСКІ РАЁН 

14 кастрычніка Нарада бібліятэчных работнікаў ЦБС. У 

праграме: прагляд электроннай прэзентацыі Замошскай сельскай 

бібліятэкі «Краязнаўчая экскурсія ў этнаграфічны куток “Да вытокаў 

душой дакрануцца”»; рэкамендацыі да складання планаў работы на 2013 

год; дзелавая гульня «Вырашаем прафесійныя пытанні разам»; наведванне 

персанальнай выстаўкі мастака Я. А. Рыдзікі ў Браслаўскім музеі 

традыцыйнай культуры і інш. (цэнтральная бібліятэка).  

З 13 па 17 кастрычніка Тыдзень маці. У праграме: урок 

удзячнасці «Разам быць – такое шчасце! »; акцыя «Я мамулечку люблю – 

очень крепко обниму»; выстаўка сямейнай творчасці «Залатыя рукі 

матуль» (Плюская сельская бібліятэка) 

З 22 па 28 кастрычніка Тыдзень памяці Я. Коласа і Я. Купалы: 

літаратурная гасціная «Мелодыю мовы славянскай я чую»; выпуск 

буклета «Песняры сінявокай Беларусі»; агляд тэматычных прэс-дасье 

«Янка Колас» і «Якуб Купала»; выпуск лістоўкі «Знакавыя постаці 

Беларусі» (Ахрэмаўская сельская бібліятэка). 

 З 19 па 25 лістапада Тыдзень прававых ведаў «Знать права и 

обязанности с детства». У праграме: гадзіна прававых ведаў «Учимся жить 

по закону», інфармацыйныя гадзіны «Зона. Осторожно: дети…» і 

«Детскому правовому сайту – 4 года» (дзіцячая бібліятэка). 

(банер «Конкурс сайтов»). 

3.10. За перыяд правядзення конкурсу члены журы не даюць 

каментарыі і кансультацыі ўдзельнікам па пытаннях, звязаных з тэмай 

Конкурсу.  

 

4. АСНОЎНЫЯ КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ САЙТАЎ 

Сайты ацэньваюцца па наступных крытэрыях: 

– Кантэнт (змест) (паўната і якасць прадстаўлення інфармыцыі аб 

бібліятэцы (бібліятэчнай сістэме) і рэгіёне, наяўнасць матэрыялаў, якія 

прадстаўляюць цікавасць для шырокага кола карыстальнікаў інтэрнета, 

наяўнасць ленты навін, электроннага каталога, забеспячэнне доступу да 

рэсурсаў іншых бібліятэк і арганізацый і інш.); 

– Структура і навігацыя (арганізацыя размяшчэння матэрыяла на 

сайце, зручнасць прагляду яго раздзелаў, якасць навігацыі – наяўнасць 

карты сайта, пошуку па сайце і інш.); 

– Дызайн (зручнасць успрымання інфармацыі, арыгінальнасць і 

нагляднасць мастацкага афармлення, адзінства стылю і інш.); 

– Тэхналагічнасць (інтэрактыўнасць – наяўнасць віртуальных 

даведачных служб, апытанняў, форумаў, гасцевых кніг; хуткасць доступу 

да рэсурсаў сайта і інш.); 

– Актуальнасць (аператыўнасць і рэгулярнасць абнаўлення 

інфармацыі). 

 

5. ПРАВІЛЫ ГАЛАСАВАННЯ ІНТЭРНЭТ-КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 

5.1. Адсылкі на сайты бібліятэк-фіналістаў конкурсу 

размяшчаюцца на сайце ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» – 

http://vlib.by. 

5.2. Інтэрнэт-карыстальнікі маюць магчымасць выставіць балы 

кожнаму сайту, які выйшаў у фінал конкурсу, без рэгістрацыі.  

5.3. Галасаванне ажыццяўляецца аўтаматычна. Прагаласаваць 

можна адзін раз за адзін сайт з аднаго IP-адраса. 
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   З 20 па 25 лістапада Тыдзень беларускіх песняроў Я. Купалы і 

Я. Коласа. Адбыліся адкрыты прагляд літаратуры «Сцежкамі паэтаў», 

абмеркаванне апавядання Я. Коласа «Малады дубок», паэтычная 

замалёўка «Ён быў прыгожы чалавек і пісаў прыгожа…», вечарына «У 

вянку квяцістым Беларусі» (Відзаўская сельская бібліятэка). 

 2 снежня Сустрэча «Паэзія азёрнага краю» з членамі раённага 

літаратурнага аб’яднання «Ветразі надзеі» (Замошская сельская 

бібліятэка). 

18 снежня Нарада бібліятэчных работнікаў раёна. У праграме: 

гадзіна здароўя з мультымедыйнай прэзентацыяй «Здаровы лад жыцця – 

сучасная неабходнасць», падвядзенне вынікаў Дня метадычнага кантролю, 

у ходзе якога адбыліся аналіз вядзення і папаўнення бібліятэкарамі 

летапісаў вёсак, хвіліна ўзаемаінфармацыі «Мае творчыя знаходкі» і інш. 

(цэнтральная  бібліятэка). 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКІ РАЁН 

9 кастрычніка Вечар-сустрэча да Дня пажылых людзей «Осеннее 

путешествие на корабле жизни» (цэнтральная  бібліятэка). 

23 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя да 70-годдзя з 

дня нараджэння А. Бубалы, мясцовага краязнаўца, паэта (Асвейская 

гарпасялковая бібліятэка). 

14 лістапада Літаратурна-музычная кампазіцыя «Мелодыю мовы 

славянскай я чую», прысвечаная творчасці Я. Купалы і Я. Коласа 

(Бігосаўская сельская бібліятэка). 

22 лістапада Інфармацыйная гадзіна з мультымедыйнай 

прэзентацыяй «Первые на страшной дороге», прысвечаная Сусветнаму 

дню барацьбы са СНІДам (цэнтральная бібліятэка). 

 

ВІЦЕБСКІ РАЁН 

5 кастрычніка Тэатралізаванае прадстаўленне «Экалогія душы» 

(Курынская сельская бібліятэка). 

якія выкарыстоўваюць найбольш прагрэсіўныя і эфектыўныя 

інфармацыйныя тэхналогіі. 

 

3. АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца беларуска- і рускамоўныя 

сайты (парталы) публічных бібліятэк (бібліятэчных сістэм) Віцебскай 

вобласці, якія адпавядаюць мэце і задачам конкурсу. 

3.2. Асноўнай умовай удзелу сайта ў конкурсе з’яўляецца яго 

тэхнічная даступнасць. 

3.3. Для падвядзення вынікаў конкурсу ствараецца журы. 

3.4. Падрыхтоўку конкурсу ажыццяўляе аргкамітэт. Старшыня 

аргкамітэта ўваходзіць у склад журы конкурсу ў якасці сакратара. 

3.5. Конкурс праводзіцца ў тры этапы. На I этапе (з 1 сакавіка 

2013 г. – па 31 жніўня 2013 года) адбываецца прыём заявак для ўдзелу ў 

конкурсе. Заяўка падаецца ў вольнай форме за подпісам дырэктара сеткі 

публічных бібліятэк. У ёй указваюцца дакладны інтэрнэт-адрас сайта, 

асоба, адказная за вядзенне сайта, яе кантактныя дадзеныя. Заяўка 

дасылаецца на адрас аргкамітэта па пошце простым пісьмом. Заяўкі, 

атрыманыя пазней вызначанага тэрміна, не прымаюцца. Фактам прыняцця 

заяўкі з’яўляецца пацвярджэнне аргкамітэта па тэлефоне або электроннай 

пошце аб яе прыёме. 

3.6. На II этапе конкурсу (з 1 па 14 верасня 2013 г.) журы ацэньвае 

сайты па крытэрыях, вызначаных дадзеным Палажэннем. Па набраных 

балах вылучаюцца сайты-фіналісты. Колькасць набраных сайтамі балаў да 

завяршэння конкурсу не абвяшчаецца.  

3.7. На III этапе (з 15 па 30 верасня 2013 г.) адбываецца адкрытае 

інтэрнэт-галасаванне. 

3.8. Вынікі конкурсу будуць абвешчаны не пазней 10 кастрычніка 

2013 г. 

3.9. Інфармацыя аб ходзе конкурсу і яго афіцыяльныя вынікі 

размяшчаюцца на сайце ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 
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  14 кастрычніка Літаратурна-музычная вечарына да Дня маці 

«Нет женщины прекраснее на свете, чем женщина с ребенком на руках». 

У праграме: прэзентацыя кнігі У. Ліпскага «Мама. Малітва сына», электронная 

прэзентацыя «Прад табою, мама, я нізка галаву схіляю» (Альгоўская сельская 

бібліятэка). 

29 кастрычніка Сустрэча з членам Саюза пісьменнікаў Беларусі 

У.  Папковічам (Варонаўская сельская бібліятэка). 

8 лістапада Раённы семінар бібліятэчных работнікаў «Чытанне як 

нацыянальны прыярытэт: інавацыйныя формы папулярызацыі беларускай 

кнігі». У праграме: кансультацыя «Літаратурна-мастацкая, тэатралізаваная 

аснова бібліятэчнай рэкламы кніг і інавацыйныя формы масавай работы з 

беларускай кнігай», агляд-рэкамендацыя беларускай кнігі па выніках 

даследавання «Як чытаюць беларускую кнігу дзеці і падлеткі?» і інш.  

23 лістапада Вечар-дыялог «Каралева жаночага рамана», 

прысвечаны 75-годдзю пісьменніцы В. Токаравай (цэнтральная  

бібліятэка). 

27 лістапада Сустрэча з паэтам Л. Дранько-Майсюком і бардам 

Э. Акуліным (Заронаўская сельская бібліятэка). 

 

ДУБРОВЕНСКІ РАЁН 

30 кастрычніка Семінар-практыкум для бібліятэкараў сістэмы 

«Организация книжных выставок – наука и искусство», у рамках якога 

прайшоў конкурс на лепшую бібліятэчную выстаўку «Время читать» 

(цэнтральная бібліятэка). 

8 кастрычніка Урок-навэла «Поэтический мир Марины 

Цветаевой» (Верамееўшчынская сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя да Дня маці 

«Пусть всегда будет мама» (Арловіцкая сельская бібліятэка). 

27 кастрычніка Літаратурна-музычная вечарына да 130-годдзя 

Я. Коласа «Маці Беларусь, твой сын жыве» (Асінторфская сельская 

бібліятэка). 

Дадатак 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

АБ АБЛАСНЫМ КОНКУРСЕ САЙТАЎ ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК 

 

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае агульны парадак і ўмовы 

правядзення абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк (далей – 

конкурсу). 

1.2. Конкурс праводзіцца ў рамках плана павышэння кваліфікацыі 

супрацоўнікаў публічных бібліятэк Віцебскай вобласці. 

1.3. Заснавальнікамі конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне культуры 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, Віцебская абласная 

арганізацыя Беларускага прафсаюза работнікаў культуры і ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У. І. Леніна». 

 

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ 

2.1. Мэтай правядзення конкурсу з’яўляецца прыцягненне ўвагі 

грамадскасці да дзейнасці публічных бібліятэк, іх магчымасцяў і рэсурсаў, 

павышэнне ўзроўню прафесіянальнай кампетэнцыі супрацоўнікаў 

бібліятэк у рабоце з сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі. 

2.2. Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца: 

– папулярызацыя інтэрнэт-тэхналогій сярод бібліятэкараў, 

актывізацыя стварэння інтэрнэт-прадстаўніцтва публічных бібліятэк 

Віцебскай вобласці; 

– пашырэнне карыстальніцкай аўдыторыі бібліятэчных сайтаў; 

– удасканаленне сістэмы інфармацыйнага ўзаемадзеяння паміж 

бібліятэкамі, забеспячэнне ўмоў для міжбібліятэчных прафесійных зносін 

праз сродкі інтэрнэта; 

– выяўленне, падтрымка і заахвочванне супрацоўнікаў бібліятэк, 
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  6 лістапада Бенефіс чытача і кнігі «Книга должна создавать 

читателя» (цэнтральная бібліятэка). 

22 лістапада Сустрэча з псіхолагам «А у нас сегодня гость». 

Мерапрыемства ў рамках праекта «Вместе с малышом рождается мама» 

(дзіцячая бібліятэка). 

 

ЛЕПЕЛЬСКІ РАЁН 

19 кастрычніка Адкрыццё фотавыстаўкі ў галерэі «Арт-Лепель» 

інваліда па зроку С. Марціновіча «Я бачу сэрцам» (цэнтральная  

бібліятэка). 

22 кастрычніка Скайп-канферэнцыя па тэме «Талерантнасць» з 

удзелам людзей з абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага таварыства 

інвалідаў і расійскага г. Балахна Ніжагародскай вобласці (цэнтральная 

бібліятэка). 

3 лістапада Літаратурнае падарожжа «Коласаўскім шляхам» 

(Баровенская сельская бібліятэка). 

22 лістапада Тэматычны семінар «Библиотечно-информационное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями». Былі 

разгледжаны пытанні: роля бібліятэк у рэабілітацыі людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі, работа раённай арганізацыі ГА «Беларускае 

таварыства інвалідаў па зроку», інавацыйныя тэхналогіі ў рабоце бібліятэк 

па аказанні сацыяльнай дапамогі і рэабілітацыі інвалідаў па зроку, 

прэзентацыя выстаўкі творчых работ гуртка «Вясёлка надзеі» і 

фотавыстаўкі С. Марціновіча «Я бачу сэрцам» і інш. (цэнтральная 

бібліятэка). 

5 і 19 снежня Заняткі ў мультымедыйным цэнтры па праграме 

«Подростковый меридиан» з першакурснікамі УА «Лепельскі дзяржаўны 

аграрна-тэхнічны каледж» «Лепельщина православная» (гадзіна кіно) і 

«Что интересного в прессе» (агляд-рэклама перыёдыкі) (цэнтральная 

бібліятэка). 

15 снежня Літаратурнае падарожжа «Лета круглы год» па 

крайней мере, такие как директор Поставской сети публичных библиотек 

Людмила Гавриловна Костень. «Здоровая конкуренция никому не помешала. 

Тот, кто обиделся, уже проиграл. Многое зависит от позиции руководства и 

правильной организации конкурса: прозрачность их проведения, 

общедоступность условий и результатов, позитив, непредвзятость, 

доброжелательности и …пресечение каких бы то ни было негативных 

межличностных проявлений», – написала она, а мы ее поддержали. 

 Ухудшение психологического климата – не единственный риск, 

который несут с собой профессиональные конкурсы. «…республиканские 

и областные конкурсы надо менять: сократить количество и изменить 

содержание: одни и те же конкурсы на протяжении многих лет 

наскучили и с каждым годом уменьшается желание участвовать в них», 

– написала Нина С. Что ж, рациональное зерно в предложении Нины С. 

есть. Кстати, республиканские конкурсы уже начали пересматривать, а это 

обязательно повлечет и пересмотр областных.  

Некоторые участники клуба в отношении конкурсов и вовсе 

заняли крайнюю позицию: «…что касается конкурсов, то они лишняя 

нагрузка для библиотекарей. В них нет никакого смысла... Конкурсы, 

которым уже по двадцать лет просто невыносимы…», – пишет аноним. 

Да, профессиональные конкурсы, как форма повышения квалификации, не 

без слабых сторон, и поэтому требуют от организаторов постоянной 

бдительности и благоразумия, но вот насчет нагрузки… Можно 

библиотекам отказаться, например, еще и от издательской деятельности, и 

от исследовательской, а массовые мероприятия вообще нагрузка 

колоссальная. А там гляди – обслуживание прикроем и полегчает!  

Мы поздравляем всех с завершением проекта «Дискуссионный 

клуб», и объявляем новый – областной конкурс сайтов публичных 

библиотек. Ad notam – Положение о конкурсе – в Приложении. Одним 

словом – не полегчает… 

 

Подготовила Ольга Невейкова 
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  творчасці пісьменніка В. Лукшы (Слабадская сельская бібліятэка). 

28 снежня Навагоднія вячоркі «Новый год стучится в дверь» для 

наведвальнікаў з абмежаванымі магчымасцямі (цэнтральная бібліятэка). 

 

ЛЁЗНЕНСКІ РАЁН 

2 кастрычніка Юбілейны бенефіс «Есть в Лиозно книжный дом», 

прысвечаны 85-годдзю з дня заснавання бібліятэкі (цэнтральная 

бібліятэка). 

26 кастрычніка Адкрыццё выстаўкі дзіцячых малюнкаў да 125-

годдзя М. Шагала «Здесь осталась душа моя…». На мерапрыемстве 

дэманстраваўся фільм аб жыцці і творчасці мастака ў Віцебску «Я жизнь 

провел в предощущенье чуда…», праведзена віктарына па лёзненскім 

перыядзе творчасці М. Шагала, аформлена кніжная выстаўка 

«Возвращение мастера» (цэнтральная бібліятэка). 

28 снежня Літаратурнаяе свята «Здравствуй, зимушка-зима!». У 

праграме: знаёмства з кніжнай выстаўкай «Пусть Новый год кружит, 

поет…», гістарычны экскурс «Волшебник Новый год», слайд-хвілінка 

«Приятные воспоминания из детства» і інш. 

 

МІЁРСКІ РАЁН 

13 лістапада Літаратурнае падарожжа «Як песня народа 

неўміручыя Колас, Купала» (Міёрская дзіцячая бібліятэка).  

16 лістапада Конкурс эрудытаў «Нам засталася спадчына» 

(Завуццеўская сельская бібліятэка). 

20 лістапада Літаратурны вернісаж па старонках паэмы Я. Коласа 

«Новая зямля» (Дзісненская дзіцячая бібліятэка). 

19 снежня Інфармацыйная гадзіна «Лад жыцця – толькі здаровы». 

У праграме: экспрэс-апытанне, выступленне медыцынскіх работнікаў па 

прафілактыцы шкодных звычак, выстаўка літаратуры «У здаровым целе – 

здаровы дух», бібліяграфічны агляд літаратуры (Міёрская дзіцячая 

бібліятэка). 

бывало, на результаты голосования и радуешься: чистая победа! А иногда 

смотришь, и понять не можешь: как так могло получиться? Кстати, 

первый вариант встречается гораздо чаще. 

«А для меня не принципиально, кто представляет жюри. Главные 

критерии для членов жюри – наличие объективности и маломальские 

знания о предмете судейства», – высказала свое мнение другая наша 

коллега. И правильно: что уж тут на лица смотреть да на регалии… 

Только вот незадача: не увязываются как-то «маломальские знания» с 

объективностью. Оксюморон – как ни крути! 

 Может ли внутрибиблиотечный (внутрисистемный) конкурс 

спровоцировать ухудшение психологического климата в коллективе? 

– вопрос, как оказалось, не праздный. И наши коллеги на него активно 

откликнулись. «Конечно, теоретически это возможно, но тут играет 

большую роль человеческий фактор. Очень важно, чтобы периодически 

ВСЕ (выделено сост.) библиотекари принимали участие в разных 

конкурсах. Во-первых, это сохранит доброжелательную атмосферу в 

коллективе, во-вторых, позволит повысить каждому свой 

профессиональный уровень», – отметила Надежда Калужонок. В идеале – 

Да! Но участие ВСЕХ библиотекарей в конкурсах – это утопия. Не 

доросло наше профессиональное сообщество до такой добровольной 

активности! Можно применить, так сказать, силовое воздействие, но вот с 

«доброжелательной атмосферой» может не сложиться.  

«Конкурс может спровоцировать ухудшение климата, – со 

знанием дела рассуждает анонимный участник дискуссии, – пока 

конкурсант готовится к конкурсу, КТО выполняет его работу и КАК она 

оплачивается?». «Конкурсы, наверное, могут спровоцировать конфликт, 

– озвучили коллеги из Лиозно, – но у нас такого не было. Все зависит от 

воспитанности человека и морального климата в коллективе». Все верно, 

только хочется добавить, что последний во многом зависит от 

руководства библиотеки. Радует, что директора библиотечных систем 

отдают себе в этом отчет и ответственности с себя не снимают. По 
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  ПАСТАЎСКІ РАЁН 

26 кастрычніка Сустрэча з пісьменніцай Н. Батраковай, 

прэзентацыя рамана «Миг бесконечности» (цэнтральная  бібліятэка). 

30 кастрычніка Семінар бібліятэчных работнікаў «Сельская 

бібліятэка і яе роля ў жыцці грамадства» на базе Андронаўскай сельскай 

бібліятэкі. У праграме: экскурсія па бібліятэцы, прэзентацыя кніжнай 

выстаўкі «Красота, дарующая радость», абмен вопытам па стварэнні 

станоўчага іміджу сельскіх і гарпасялковых бібліятэк. 

 14 лістапада Літаратурна-музычная кампазіцыя «Жыве ў сэрцы 

плынь крыніцы», прымеркаваная да 130-годдзя з дня нараджэння 

Я. Коласа (цэнтральная бібліятэка). 

4 снежня Актуальны дыялог з навучэнцамі Пастаўскага прафесійнага 

каледжа «СПИД: под прицелом любовь» (цэнтральная бібліятэка). 

 

ПОЛАЦКІ РАЁН 

12 кастрычніка Вечар літаратурнага партрэта «Марина Цветаева. 

Судьба. Характер. Поэзия» (Ветрынская гарпасялковая бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя «Покрывает 

все Покровом Богородица сама» для членаў этнаграфічнай гасцёўні 

«Скарб» (Багатырская сельская бібліятэка). 

20 кастрычніка Тэматычны вечар «З мінулага ў будучыню», 

прысвечаны традыцыйным святам беларусаў (Астроўшчынская сельская 

бібліятэка). 

21 лістапада Семінар бібліятэкараў раёна «Беларуская мова і 

літаратура – крыніца нацыянальнай культуры». У праграме: кансультацыі 

«Папулярызацыя беларускай мовы і літаратуры ў масавай бібліятэцы», 

«Беларуская літаратура для дзяцей», «Аб планах работы бібліятэк-

філіялаў на 2013 год», бібліяграфічны агляд «Па старонках сучаснай 

беларускай літаратуры», абмен вопытам работы. Масавае мерапрыемства 

– прэзентацыя кнігі У. Карасёва «“Наддзвінне”. З пачатку да сённяшніх 

дзён» (цэнтральная раённая бібліятэка). 

«В профессиональные конкурсы не должны включаться не 

библиотечные задания. Может так случиться, что посредственный 

библиотекарь станет победителем в библиотечном деле только потому, 

что хорошо спел песню или приготовил кулинарное блюдо. Для этого 

существуют специальные конкурсы. …В принципе, можно допустить, 

что в составе жюри будет присутствовать, к примеру, психолог для 

того, чтобы оценить, как конкурсант владеет эмоциями в экстремальной 

ситуации… Но в целом конкурс должны судить специалисты – практики, 

знающие свое дело», – пишет Л. Г. Костень, директор Поставской ЦБС, и ее 

мнение полностью совпадает с убежденностью главного библиографа 

центральной библиотеки г. Полоцка Надежды Калужонок, которая уточнила: 

«Конкурс профессионального мастерства должен выявлять только 

профессиональные черты сотрудника. Профессионалу своего дела не 

обязательно уметь печь пироги, петь и танцевать, все это, конечно, может 

отображать еще одну грань личности конкурсанта, но как отдельное 

задание нецелесообразно…». 

Заведующая библиотекой г. Полоцка Е. С. Ячменева также не 

осталась в стороне от дискуссии: «По поводу областных и 

республиканских конкурсов пожелание только одно – хочется больше 

прозрачности: кто участвует, кто побеждает и почему занимает то 

или иное место. Это практически нигде не освещено… Было бы 

интересно и полезно всем участникам конкурса и болельщикам узнать, в 

чем особенность, инновация и за что участники получают баллы в том 

или ином задании… Хочется, чтобы жюри было максимально 

независимым и непредвзятым (такого, к сожалению, еще не встречала)». 

Все по существу, откровенно и без всякой анонимности! Только у нас, как 

членов жюри практически всех областных библиотечных конкурсов, от 

такой откровенности, признаться, руки как-то опускаются… 

Субъективность жюри – не выше субъективности  участников конкурса 

(«Мы-де – самые лучшие…»), но, справедливости ради, надо отметить, 

что и в оценках жюри единство не всегда наблюдается. Смотришь, 
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  СЕННЕНСКІ РАЁН 

 Вечар дабра і міласэрнасці «Милости просим, бабушки и 

дедушки» правялі ў кастрычніку бібліятэкары Ходцаўскай і Багданаўскай 

сельскіх бібліятэк. 

 Дню маці было прысвечана свята «Маме роднай пакланіся», якое 

прайшло ў Сенненскай дзіцячай бібліятэцы. 

 

ТАЛАЧЫНСКІ РАЁН 

15 лістапада Кніжная выстаўка, прымеркаваная да 125-годдзя з 

дня нараджэння С. Маршака (Навінкаўскі клуб-бібліятэка). 

9 снежня Кніжная выстаўка «Сохрани для себя жизнь» 

(Навінкаўскі клуб-бібліятэка). 

 

УШАЦКІ РАЁН 

1 кастрычніка Вечар да Дня пажылога чалавека «Отдохнуть 

настало время» (Глыбочанская сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурны вечар да Дня маці «Мама, сонейка 

маё!» (Вяркудская сельская бібліятэка). 

23 кастрычніка Літаратурна-музычны салон «О, эти звуки 

нежные романса!» (цэнтральная бібліятэка імя Е. Лось). 

Вечар «І момант радасці, натхнення», прысвечаны 130-годдзю 

Я. Коласа, прайшоў у лістападзе ў цэнтральнай бібліятэцы імя Е. Лось. 

Удзел у мерапрыемстве прынялі супрацоўнікі Ушацкай раённай 

кінавідэасеткі, адбыўся прагляд дакументальнага фільма пра жыццё і 

творчасць пісьменніка. 

У снежні супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі падрыхтавалі і 

правялі раённае свята «Майстры слова беларускага», прысвечанае 

юбілейным датам Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка. 

Да Міжнароднага дня інвалідаў у Градзянецкай сельскай 

бібліятэцы адбылося тэатралізаване шоу «Ад сэрца да сэрца». 

 

международные библиотечные симпозиумы и т. д.». «…дополнительные 

дни к отпуску, пару выходных дней, грамота, поздравление через местные 

СМИ – наши коллеги всегда готовы получить подобные поощрения», – 

подсказывают варианты поощрения и делятся опытом сотрудники из 

другой ЦБС. Правда, не совсем понятно про «пару выходных дней»… Ну 

да представители контролирующих органов наши сборники все равно не 

читают!  

«Все зависит от человека, кто-то за вымпел и звание будет 

«рыть землю», чтобы только быть первым, а кто-то примет участие 

при условии материального поощрения», – убеждены библиотекари 

Ольговской сельской библиотеки, что в Витебском районе. И эта точка 

зрения, наверное, очень справедлива. С ней согласна и заведующая 

библиотекой г. Полоцка Е. С. Ячменева, которая подчеркивает: «…все 

зависит от личностных ориентиров каждого конкретного человека. Для 

профессионально-амбициозных людей достаточно и полученных регалий, 

а для людей с профессиональными задатками, но потребительским 

мышлением, безусловно, лучшая награда – деньги».  

Будем считать, что со стимулами определенная ясность уже 

имеется. «А судьи кто?...» Может ли жюри профессионального 

конкурса быть представлено не библиотечными специалистами, а 

программа включать не только библиотечные задания? – эти вопросы 

оказались не менее острыми для участников дискуссии, и сотрудники 

Октябрьской сельской библиотеки Витебской РЦБС ответили на них так: 

«…включение в программу конкурсов заданий, не связанных с 

библиотечной деятельностью, необязательно, так как в первую очередь 

это конкурсы профессионального мастерства, и здесь важно показать 

свои знания библиотечного дела. В состав жюри библиотечных конкурсов 

должны входить только библиотечные специалисты, так как если 

конкурс будет оценивать непрофессиональное жюри, то итоги конкурса 

будут необъективные. Это равноценно, если библиотекарь будет 

оценивать музыкальный конкурс или олимпиаду по физике». 
14 39 



  ЧАШНІЦКІ РАЁН 

У Новалукомльскай гарадской бібліятэцы ў кастрычніку 

адбылася творчая сустрэча членаў паэтычнага аб’яднання «Млын» і 

ўдзельнікаў клуба «Літаратурны каўчэг» Полацкага РДК. 

 

ШУМІЛІНСКІ РАЁН 

14 кастрычніка Сямейная вечарына да Дня маці «Перад табою, 

маці, я нізка галаву схіляю» (цэнтральная бібліятэка). 

19 кастрычніка Сустрэча з дзіцячым пісьменнікам і драматургам 

У. Ягоўдзікам «Вандроўкі з Ягоўдзікам» (дзіцячая бібліятэка). 

3 лістапада Гадзіна паэзіі для вучняў 1–4 класаў «Шукаю сваю 

душу ў вершах», прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння паэта 

С. Маршака (Светласельская сельская бібліятэка). 

3 лістапада Літаратурны часопіс «Чалавек вялікай душы і 

таленту», прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта 

Беларусі Я. Коласа (Башнёўская сельская бібліятэка). 

24 лістапада Творчая сустрэча «Листопад исповедальный» з 

паэтам, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі М. Намеснікавым 

(цэнтральная бібліятэка). 

1 снежня Дыспут «Расплата за бязволле», прымеркаваны да 

Сусветнага дня барацьбы са СНІДам (Башнёўская сельская бібліятэка). 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА 

4 кастрычніка Падвядзенне вынікаў абласнога конкурсу 

прафесійнага майстэрства маладых бібліятэчных работнікаў. 

4 кастрычніка Дзень інфармацыі для студэнтаў 5-га курса 

завочнага аддзялення спецыяльнасці «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія» 

ВДУ імя П. М. Машэрава. 

8–9 лістапада Двухдзённы семінар для загадчыкаў аддзелаў 

абслугоўвання і інфармацыі цэнтральных гарадскіх і раённых бібліятэк 

эффективность конкурса была бы гарантирована, а именно: «…четкая и 

грамотная их организация, привлечение участников на добровольных 

началах, количество конкурсов в течение года – 1–2, обязательное 

стимулирование участников конкурса». Кто поспорит? Мы – нет, а для 

пущей убедительности предлагаем подробнее рассмотреть эти условия. 

Начнем, пожалуй, с самого интересного – с последнего. 

 Насколько в конкурсах важен материальный стимул? Если не 

стимулировать материально, то какие стимулы могут сработать? 

Готовы ли библиотекари сражаться за «вымпел и звание»? Вот такие 

вопросы мы задали нашим «спорщикам» и получили интереснейшие 

диаметрально противоположные ответы, что, впрочем, у нас уже стало 

традицией. 

«Материальный стимул – не главное. Самое важное состоит в 

том, чтобы достойно представить библиотечную профессию и себя как 

библиотекаря», – таково мнение Т. Н. Красновской, заведующей отделом 

маркетинга из Сенно. К счастью, подвижники в библиотеках еще есть! 

Надеемся, коллектив разделяет мнение насчет того, что в конкурсе 

главное? «Считаю, что материальное стимулирование должно быть. Не 

столько самих работников, сколько именно библиотек. Денежные призы 

на комплектование фонда – хороший стимул для участника», – таково 

мнение библиотекаря одной из сельских библиотек. Действительно! А 

если комплектование сделать ну ОЧЕНЬ хорошим, то можно и зарплату 

библиотекарю не выплачивать… Некоторым участникам дискуссии даже 

как-то неловко за свой меркантилизм после таких комментариев. 

А есть ли другие мнения? «Безусловно, материальный стимул 

необходим. Другие варианты мы не рассматриваем», – делится опытом 

директор Миорской сети библиотек Алла Алексеевна Сковородко, а 

директор Поставской сети Людмила Гавриловна Костень ее дополняет: 

«…поощрение может включать в себя не только денежное 

вознаграждение, это могут быть книги, оборудование для библиотеки, 

канцтовары для сотрудников, возможность поездки на республиканские и 
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  Віцебскай вобласці «Інфармацыйныя і камунікатыўныя тэхналогіі ў 

бібліятэчным абслугоўванні: вопыт, праблемы, перспектывы» на базе 

Лепельскай раённай бібліятэкі. 

15 лістапада Адкрыццё персанальнай выставы члена Саюза 

мастакоў Беларусі А. Крошкіна «Жывая пульсацыя вобразаў».  

21 лістапада Міжнародны круглы стол «Сучасныя бібліятэкі: 

грані супрацоўніцтва» з удзелам бібліятэчных спецыялістаў Пскоўскай 

АУНБ, Пскоўскай абласной бібліятэкі для дзяцей і юнацтва імя 

В. А. Каверына, Пскоўскай абласной спецыяльнай бібліятэкі для 

невідушчых і са слабым зрокам, Віцебскай абласной бібліятэкі імя 

У. І. Леніна. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі бібліятэк ВНУ 

г. Віцебска, Віцебскага філіяла РНТБ, абласнога краязнаўчага музея, а 

таксама цэнтральных раённых бібліятэк г. Верхнядзвінска і г. Гарадка. 

27 лістапада Сустрэча з беларускім паэтам, эсэістам, празаікам 

Л. Дранько-Майсюком і паэтам, бардам Э. Акуліным. 

11 снежня Прэзентацыя кніг пісьменніка і публіцыста, намесніка 

начальніка галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага аблвыканкама – 

начальніка па архівах і справаводстве С. Рублеўскага «Святло лускі: кніга 

для тых, хто любіць лавіць рыбу ўсім сэрцам» і «Паспець надыхацца». 

15 снежня Літаратурная сустрэча з паэтам, членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, кіраўніком секцыі паэзіі Віцебскага абласнога 

аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» М. Намеснікавым. 

19 снежня Прэзентацыя манаграфіі намесніка дэкана 

гістарычнага факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава Д. Юрчака «Беларусь – 

Украина: 20 лет межгосударственных отношений». 

27 снежня Навагодняя дабрачынная акцыя для выхаванцаў 

Вялікалетчанскага дзіцячага дома «Разам з кнігай – у новы год!». 

 

 

 

соответствующего материала, советуемся, консультируемся и, таким 

образом, повышаем свой профессиональный уровень. Если мы победили, 

значит, мы лучшие. А если нет? Что у нас не так, какие есть 

недостатки, что следует усовершенствовать? Нет обратной связи. Не 

совсем ясно, почему в конкурсе победила та или иная библиотека… 

Повысить свой профессиональный уровень можно через экскурсию в 

данную библиотеку, или, хотя бы, посмотреть материалы о ее работе – 

сделать выводы и перенять какой-то опыт работы». Интересный 

подход! Коллеги из Чашник обозначили и недостатки конкурсов, и пути 

их преодоления. Нужна обратная связь? Отлично! Всегда можно 

договориться и съездить в библиотеку-победительницу, приехать 

посмотреть конкурсные материалы самостоятельно. Было бы желание. Но, 

будем справедливы, критику мы постараемся учесть… 

 «Считаю, что профессиональные конкурсы – не инструмент 

повышения квалификации, – убеждена библиотекарь центральной 

библиотеки г. Орши Н. А. Красильникова, – настоящая квалификация 

приходит с практикой работы в библиотеке». Что ж, связь между 

квалификацией и опытом работы бесспорна. Но ставить квалификацию в 

прямую зависимость от стажа работы – уж позвольте не согласиться! И 

даже позвольте усомниться в том, что опыт работы измеряется 

отработанными годами. Всегда ли специалист с 35-летним стажем 

опытнее и квалифицированнее библиотекаря, проработавшего, например, 

5 лет? И насколько? В 7 раз? А если это 5 лет напряженного труда и 

поисков? И 35 лет можно проработать  не особо напрягаясь, и уйти с 

почетом. Только назавтра никто не заметит отсутствия 

«высококвалифицированного специалиста».  

Может быть, повышение квалификации – это не «прямолинейно и 

равномерно», а скачками, штурмом? В таком случае, разве конкурс – это 

не штурм, не «мозговая атака»? Но каковы в таком случае условия успеха 

наших «боевых действий»? Сотрудник Куринской сельской библиотеки 

Витебской РЦБС попыталась сформулировать те условия, при которых 
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  ГОСЦЬ НУМАРА 

Кароткая даведка 

 

 
 
Глыбоцкі  раён, на паўночным захадзе Віцебскай вобласці. Плошча 

1,8 тыс. км². Мяжуе з Полацкім, Ушацкім, Міёрскім, Шаркаўшчынскім, 

Пастаўскім і Докшыцкім раёнамі. Насельніцтва – звыш 41 тыс. чалавек. 

У складзе раёна гарпасёлак Падсвілле і 418 сельскіх населеных пунктаў. 

Цэнтр – горад Глыбокае, размешчаны ў 187 км ад г. Віцебска і 176  км  ад 

г. Мінска. Насельніцтва – 20 тыс. чалавек.  Першае ўпамінанне – 1414 

год. Тэрыторыя раёна – эталон ландшафта Беларускага паазер’я. У 

раёне – 106 азёр, у т. л. самае глыбокае возера Беларусі – Доўгае (глыбіня 

57 м). Пераапрацоўка сельскагаспадарчай сыравіны – вядучая галіна 

раёна. Знакамітыя людзі раёна: заснавальнік нацыянальнага беларускага 

тэатра Ігнат Буйніцкі, мастак, археолаг, паэт Язэп Драздовіч, акадэмік, 

палітык, літаратар Вацлаў Ластоўскі, савецкі авіяканструктар Павел 

Сухой і інш. 

Герб г. Глыбокае: у блакітным полі іспанскага шчыта – дзве 

перакрыжаваныя срэбныя шаблі, пакладзеныя андрэеўскім крыжам, і 

тры залатыя манеты. Зверху – срэбная галава з зубцамі.  

 

ДЫСКУСІЙНЫ КЛУБ 

ПОБЕЖДЕННЫХ НЕТ?: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

Уважаемые коллеги! 

 Вероятно, вы не пропустили статью составителя в начале нашего 

сборника, и теперь вам известно о том, что формат нашего издания с 2013 

года будет несколько изменен. В частности, мы объявляем издательский 

проект «Дискуссионный клуб» завершенным и благодарим всех его 

участников за ту активность, которую мы наблюдали из выпуска в выпуск. 

Заключительное заседание мы решили посвятить теме профессиональных 

конкурсов, что, впрочем, и неудивительно: сама дискуссия развернулась в 

конце прошлого года – вскоре после подведения итогов областного 

конкурса профессионального мастерства молодых библиотекарей, 

проведение которого, ход заключительного тура да и сами итоги вызвали 

бурную реакцию наших обыкновенно хладнокровных коллег. Впрочем, 

мы рассчитывали на сильный резонанс, но не на такой же… Теперь, когда 

«страсти» улеглись, пришла пора обсудить конкурсы библиотекарей, как 

говорят англичане с «холодной головой», и первый вопрос для участников 

Дискуссионного клуба так и озвучили: «Насколько профессиональные 

конкурсы эффективны как инструмент повышения квалификации?». 

Полного единодушия у коллег по этому вопросу не наблюдалось, но 

подавляющее большинство все-таки «проголосовали «За».  

«О том, что профессиональные конкурсы способствуют 

повышению квалификации, можно судить по библиотекам и их 

работникам. В нашей системе мы видим как некоторые библиотеки, 

которые из года в год активно участвуют в конкурсах, стали намного 

лучше, креативнее, а уровень профессиональных знаний у работников 

стал намного выше», – отметили методисты Городокской сети библиотек. 

«Конкурсы эффективны, но не на 100 %, – уточняют чашникские 

библиотекари, – для участия в конкурсе мы пересматриваем горы 
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Валянціна Цімафееўна Спасібёнак, 

дырэктар Глыбоцкай сеткі публічных бібліятэк  

 

 

ГЛЫБОЦКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК:  

УЗГАДВАЮЧЫ МІНУЛЫ ГОД 

 

Не адно стагоддзе бібліятэкі выконваюць ролю захавальніц 

народнай спадчыны, садзейнічаюць развіццю адукацыі, умацаванню 

адзінай культурнай прасторы, а ў выніку – фарміраванню новага 

інтэлектуальнага грамадства.  

Дзяржава надае значную ўвагу развіццю бібліятэк краіны, аб чым 

сведчыць Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якім 2012 год быў 

аб’яўлены Годам кнігі. Значнай падзеяй для Глыбоччыны стала абранне 

раённага цэнтра сталіцай Свята беларускага пісьменства і друку. 

Падрыхтоўку да Свята бібліятэкары раёна пачалі ў 2011 годзе.  Каб  

павысіць цікавасць жыхароў раёна да беларускай літаратуры, раскрыць 

шматгранны свет беларускай кнігі была распрацавана  праграма 

«Беларуская кніга – погляд праз стагоддзі». 

У яе рамках былі аб’яўлены конкурсы на самага актыўнага чытача 

беларускай літаратуры і на лепшую работу бібліятэк па папулярызацыі 

беларускай літаратуры. У межах праграмы былі вызначаны тэматычныя 

праілюстравалі іх жыццёвыя лёсы, а музыка і песні ў выкананні артыстаў 

Глыбоцкага ГДК значна ўпрыгожылі вечарыны.  

Музыка заўсёды дапамагала жыць, а калі гэта музыка тваёй 

маладосці, то калі яе чуеш, як быццам усё перажываеш занава. Музычны 

вечар «Чароўныя гукі вальса» з першых хвілін зачараваў прысутных сваёй 

мілагучнасцю.  Як з’явіўся вальс,  як змяняўся яго характар – пра ўсё гэта 

распавяла кіраўнік гасцёўні Жанна Юркевіч. Пад чароўныя гукі  

ўдзельнікі ўспаміналі  свой першы ў жыцці вальс.  

Праз розныя формы мерапрыемстваў сябры гасцёўні, а іх 24 

пастаянныя ўдзельнікі,  разам з кіраўніком Жаннай Юркевіч вядуць 

папулярызацыю кнігі ў грамадстве, пашыраюць сувязі з творчай 

інтэлігенцыяй. Яны не толькі самі пастаянна сустракаюцца ў бібліятэцы, 

але і прыводзяць з сабой новых удзельнікаў, далучаюць да працэсу 

знаёмства з літаратурай і музыкай сваіх знаёмых і сяброў.   

Удзельнікі гасцёўні актыўна ўдзельнічаюць у жыцці калектыва. 

Яны не толькі з’яўляюцца слухачамі і гледачамі. Некаторыя з іх самі 

пішуць вершы, апавяданні, гумарэскі, з задавальненнем чытаюць іх на 

пасяджэннях, а  трое ўдзельнікаў гасцёўні самі з’яўляюцца аўтарамі  кніг.  

 Усе мы любім той куточак зямлі, дзе нарадзіліся, дзе зрабілі 

першыя крокі. Таму і  цікавіць нас яе гісторыя, славутыя землякі.  Цікава 

прайшлі вечарыны духоўнасці «Ля абразоў схіляем галаву…» і «Давайце 

пабудуем Божы храм…»,  прысвечаныя духоўнаму жыццю Глыбокага. 

Мы спадзяёмся, што некаму яны дапамаглі пераасэнсаваць свае ўчынкі,  

знайсці сваю дарогу да Храма.   

Сустрэчы з паэтамі і кампазітарамі даюць глыбокі эмацыянальны 

ўздым прысутным, пакідаюць пасля сябе самыя цудоўныя ўражанні і 

ўпэўненасць, што прыгажосць уратуе свет. 

Заўсёды, калі ты чуеш слова, яно хвалюе душу, а калі чуеш яго з 

вуснаў аўтара – то ўдвая адчуваеш яго ўздзеянне. Таму пасяджэнне з 

удзелам пісьменнікаў, музыкантаў заўсёды праходзіць на «ўра». 
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  дэкады: гістарычнай,  ваеннай кнігі, дэкада прыгод і фантастыкі і інш. У 

гэтыя дні ў бібліятэках праводзіліся разнастайныя мерапрыемствы 

адпаведнай тэматыкі  для розных катэгорый наведвальнікаў.                            

 2012 год азнаменаваўся юбілейнымі  датамі: 130-годдзем з дня 

нараджэння беларускіх класікаў Якуба Коласа і Янкі Купалы, 100-годдзем 

з дня нараджэння беларускага паэта Максіма Танка. Гэта адбілася  і на 

рабоце бібліятэк раёна. Ва ўсіх бібліятэках былі аформлены кніжныя 

выставы і  паліцы, праводзіліся мерапрыемствы, прысвечаныя іх жыццю і 

творчасці. 

 А яшчэ год быў багаты на творчыя сустрэчы. Згадзіцеся, ніхто не 

можа цікавей расказаць пра кнігу, чым сам аўтар. Гасцямі Бібліятэкі 

сямейнага чытання сталі старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай 

Чаргінец, члены Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатоль Зэкаў, Уладзімір 

Мароз, Сяргей і Галіна Трафімавы, Юрый Татарынаў, краязнаўца Мікалай 

Півавар – аўтар зборніка «Краязнаўцы Віцебшчыны», паэтэсы-зямлячкі 

Марыя Баравік, Галіна Мароз, Галіна Сутула. 

Краязнаўства – адзін з асноўных напрамкаў работы бібліятэчнай 

сістэмы. Каб актывізаваць работу бібліятэкараў у гэтым накірунку, 

супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу ў 2011 годзе арганізавалі  

раённы агляд-конкурс «Зямля бацькоў: погляд праз гады» (на лепшую 

пастаноўку работы бібліятэк па краязнаўстве). Вынікам конкурсу стала 

выстава краязнаўчых матэрыялаў пад аднайменнай назвай, якая  была 

арганізавана  падчас  правядзення Дня беларускага пісьменства і друку. 

На працягу года бібліятэкі працавалі па ўсіх вызначаных 

накірунках. Але трэба адзначыць тыя бібліятэкі, якія рэалізоўвалі  

доўгатэрміновыя мэтавыя праграмы, бо  там работа вялася больш 

мэтанакіравана і плённа. 

          Гэта  бібліятэка аграгарадка «Ломашы», на базе якой з 2007 года  

працуе цэнтр эстэтычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і галерэя 

мастацтваў. Рэалізуецца доўгатэрміновая мэтавая праграма  «Выхаванне 

прыгажосцю». 

прасякнуты болем, смуткам, успамінамі і нясуць філасофскую думку: «Бог 

– у Чалавеку, і дзейнічае праз сумленне». Вельмі ўпрыгожыла сустрэчу 

Марыі Якаўлеўны дачка Маша, у выкананнні якой прагучалі цудоўныя 

песні, напісаныя ёю на вершы маці.  

Творчая сустрэча з ураджэнкай Глыбоччыны, паэтэсай Галінай 

Мароз адбылася двойчы: ранняй вясною і гарачым летам. Гэтыя сустрэчы 

надоўга запомняцца прысутным.  Паэтка адразу ўразіла сваёй 

добразычлівасцю, аптымізмам, шчырым аповядам аб сваім жыцці і 

творчасці. Яе расказ пра жыццёвыя выпрабаванні закрануў душы 

прысутных. Аднак, вершы Г. Мароз, нягледзячы ні на што, іскрацца 

светлымі гумарам, тонкім лірызмам, жаночым поглядам на жыццё. А ўжо 

якія байкі чытала аўтарка – смех стаяў на ўсю бібліятэку! І гумар, і 

філасофія, і любоў да сваіх родных – усе закранула ў сваіх вершах Галіна. 

«Светлы погляд жанчыны на свет» – так называлася вечарына, на 

якой  Галіна Сутула і Віктар Яцук прэзентавалі зборнік «Прычасціцца 

любоўю». Дуэт дзвюх асоб пакарыў сяброў гасцёўні. Філасафізм твораў 

Г. Сутулы і шчырасць вершаў В. Яцука кранулі сваёй адкрытасцю. Гэтая 

кніга – своеасаблівы кодэкс духоўнасці, які дапамагае знаходзіць выйсце з 

жыццёвых лабірынтаў. Кожны з аўтараў зачытваў з кнігі свае творы, і 

гэтая «пераклічка» двух таленавітых людзей перарасла ў адну галоўную 

мэту: данесці да чытача «моцнае» духам слова.  

У гасцёўні праводзяцца мерапрыемствы з нагоды юбілеяў 

пісьменнікаў Беларусі. Вечар-успамін «Ён любіў Беларусь нашу мілую» 

быў прысвечаны  Алесю Пісьмянкову, які неаднойчы быў госцем на 

Глыбоцкай зямлі. Згадваючы біяграфічныя звесткі з жыцця паэта і 

паслухаўшы яго вершы, прысутныя быццам зноў сустрэліся з ім. У памяці 

застаўся светлы воблік усім дарагога Алеся Пісьмянкова і яго паэзія. 

Запамінальнымі і ўзнёслымі атрымаліся літаратурныя вечарыны, 

прысвечаныя творчасці М. Танка «Люблю цябе, мая зямля», і «Сняцца 

сны аб Беларусі…» па паэтычнай спадчыне Я. Купалы. Прыгожыя 

відапрэзентацыі, распрацаваныя работнікамі бібліятэкі, ярка 
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  Шунеўская сельская бібліятэка  рэалізуе  з 2010 года мэтавую 

праграму «Жыву ў Беларусі, тым і ганаруся», стабільна  працуе клуб для 

падлеткаў «Нашчадкі». 

     З 2011 года працуе эколага-інфармацыйны цэнтр у бібліятэцы 

аграгарадка «Прошкава». Рэалізуецца мэтавая праграма «Прырода – наш 

агульны дом», працуе дзіцячы экалагічны клуб «Рамонак». 

Выхаваннем прававой свядомасці насельніцтва  найбольш дзейсна 

займаліся цэнтральная раённая і Падсвільская гарпасялковая бібліятэкі, на 

базе якіх працуюць Публічныя цэнтры прававой інфармацыі, дзейнічаюць 

падлеткавыя клубы «Сучаснік» і «Лінія». 

 Рэлігія і мараль утвараюць два магутныя пласты духоўнай 

культуры. Пачынаючы з глыбокай старажытнасці, рэлігійная этыка 

выпрацоўвала маральныя каштоўнасці, якія вызначалі шматлікія бакі 

жыцця, у тым ліку і пытанні выхавання. Духоўнае выхаванне – адзін з 

напрамкаў работы бібліятэк. Глыбоцкая ЦБС цесна супрацоўнічае з 

Глыбоцкім  благачыннем. Сумесна ладзіліся мерапрыемствы да Дня 

праваслаўнай кнігі. Дзякуючы супрацоўніцтву з выдавецтвам Беларускага 

Экзархата, фонды бібліятэк папоўніліся літаратурай духоўнага зместу, 

якая запатрабавана наведвальнікамі бібліятэк.   

Бібліятэка аграгарадка «Удзела» рэалізуе мэтавую праграму «Да  

дабра  праз  слова». Пачала работу ў гэтым накірунку бібліятэка 

аграгарадка «Мнюта». У Шунеўскай бібліятэцы кожны аўторак 20 дзяцей 

рознага ўзросту  наведваюць заняткі па вывучэнні Закона Божага, якія 

праводзіць сястра Ганна. 15 дзяцей наведваюць нядзельную школу, якая 

працуе на базе бібліятэкі  аграгарадка «Марцыбыліна».  

         Без духоўнага выхавання немагчыма ўявіць выхаванне сямейнае.

 Гэта адзін з накірункаў працы  Бібліятэкі сямейнага чытання. На 

працягу года ў ёй рэалізоўваліся тры доўгатэрміновыя мэтавыя праграмы.  

            Рэалізуе  мэтавую праграму «Чытаем разам» (далучэнне дзяцей да 

чытання) бібліятэка аграгарадка «Дзеркаўшчына». Распрацавана мэтавая 

праграма «Сям’я – гавань духоўнасці», якая будзе рэалізоўвацца сумесна з 

 
Таццяна Валер’еўна Мацюшонак, 

загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі  

Глыбоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі  

 

 

«СУСТРЭЧЫ ДЛЯ ДУШЫ»: З ВОПЫТУ РАБОТЫ 

ЛІТАРАТУРНА-МУЗЫЧНАЙ ГАСЦЁЎНІ 

 

«Давайте встречаться друг с другом, с мечтами  и песней, с 

поэзией, с  чьей-то судьбой...» – так гучыць дэвіз народнай літаратурна-

музычнай гасцёўні «Сустрэчы для душы», якая працуе  пры Глыбоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэцы. Сваю дзейнасць гасцёўня пачала з 2002 

года і  хутка стала месцам сустрэчы аматараў літаратуры, музыкі, 

мастацтва.  

Дэвіз поўнасцю адпавядае дзейнасці гасцёўні. За час яе існавання 

сябры мелі магчымасць сустрэцца з творчымі людзьмі краіны, нашага і 

суседніх раёнаў.  Гасцямі бібліятэкі  неаднаразова былі А. Пісьмянкоў, 

А. Зэкаў, С. Чыжова, Ю. Татарынаў і інш. 

Багатым на сустрэчы быў 2012 год. Жаданымі гасцямі сталі 

Марыя Баравік, Галіна Мароз, Галіна Сутула, Віктар Яцук. 

У сакавіку Марыя Баравік прэзентавала свае новыя кнігі паэзіі – 

«Камень смутку» і «Прымі, душа, таямніцу». Вершы, якія чытала аўтар, 
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  Глыбоцкім благачыннем.  

            Сапраўдную сям’ю нельга ўявіць без дзяцей. Чытачамі бібліятэк 

былі  амаль 6 тысяч  маленькіх жыхароў раёна. Бібліятэкары працавалі з 

юнымі чытачамі па ўсіх накірунках: аказвалі дапамогу ў вучэбным 

працэсе, пашыралі кругагляд у розных галінах ведаў, больш увагі надавалі 

арганізацыі вольнага часу, асабліва падчас канікул.      

Штогод Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка праводзіць прэзентацыю 

праграмы летняга чытання. Ва ўсіх бібліятэках падчас веснавых канікул 

прайшоў Тыдзень дзіцячай кнігі і музыкі. 

 Не застаюцца па-за ўвагай бібліятэчных работнікаў людзі сталага 

ўзросту і інваліды. Выпрацавана сістэма бібліятэчнага абслугоўвання 

жыхароў аддаленых вёсак, інвалідаў, пажылых людзей па месцы 

жыхарства.  

 Актывізавалася работа бібліобуса. Бібліятэка сямейнага чытання 

наладзіла  цесныя сувязі з аддзяленнем  дзённага знаходжання для 

інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва 

«Крыніца». 

      Бібліятэчным абслугоўваннем насельніцтва Глыбоцкага раёна  

займаецца  34 бібліятэкі.  У  2012 годзе чытачамі бібліятэк ЦБС сталі 

23 426 жыхароў раёна, кнігавыдача склала 435 950 экз. 

        Кніжны фонд ЦБС складае 366 555 тыс. экз.  Паступіла  21 217 

экз. друкаваных і  электронных выданняў. На камплектаванне фондаў 

бібліятэк раёна ў 2012 годзе накіравана 545,4 млн. руб., у тым ліку з 

мясцовага бюджэту – 501,8 млн. руб., што склала 15,9 % ад сумы 

бюджэтнага фінансавання, вылучанага на ўтрыманне гэтых устаноў пры 

планавым паказчыку 15%.      

      Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій дазваляе бібліятэкам 

якасна выконваць запыты карыстальнікаў. Глыбоцкая ЦБС налічвае 33 

камп’ютары.  У 2012 годзе камп’ютары  атрымалі 2 сельскія бібліятэкі. 

Маюць выхад у інтэрнэт 11 бібліятэк. З часу камп’ютарызацыі ЦБС (2006 

г.) усе бібліятэкары авалодалі камп’ютарнымі тэхналогіямі і актыўна 

рамках дэкады краязнаўчай кнігі пазнаёміла вучняў старэйшага ўзросту з 

гісторыяй Глыбоцкага раёна. Вусны часопіс «Зямля, любімая навечна, дзе 

Доўгае і Беразвечча»  праведзены з удзельнікамі клуба «Усяведы», які 

пазнаёміў іх з гісторыяй роднага горада. 

 Відэачасопіс «Пясняр народных дум», прысвечаны 130-годдзю 

Я. Коласа, запрасіў вучняў 6–8 класаў у незвычайнае падарожжа ў свет 

ідэй і вобразаў вялікага мастака слова, у жыццё і працу чалавека вялікай 

душы.  

Дыскусійная гадзіна «Наша прэса – на ўсе інтарэсы» была 

праведзена ў рамках дэкады беларускай перыёдыкі для вучняў сярэдняга і  

старэйшага школьнага ўзросту. Іх увазе былі прадстаўлены шматлікія 

беларускія часопісы і газеты, якія атрымлівае дзіцячая бібліятэка. 

 Гадзіна-інфарміна «Няма ў свеце цуда дзівосней, чым кніга» была 

прысвечана гісторыі кнігі. Гэта мерапрыемства –  падвядзенне вынікаў 

працы бібліятэкі ў Год кнігі. Гадзіна карысталася  вялікім поспехам сярод  

вучняў малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. 
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  выкарыстоўваюць іх у практыцы: выконваюць складаныя запыты праз 

інтэрнэт, карыстаюцца электроннай поштай, папаўняюць ЭБД, самастойна 

распрацоўваць відэапрэзентацыі, відэафільмы і рэкламную прадукцыю. 

Усяго ў сістэме працуе 89 работнікаў,  з іх  –  63  бібліятэкары. 

Усе яны з’ўляюцца сапраўднымі майстрамі сваёй справы. 

Палюбіўшы кнігу аднойчы, мы наўрад ці зможам яе разлюбіць. 

Нягледзячы на ўсе сучасныя тэхналогіі, кнігу нічым не заменіш, роля яе ў 

жыцці чалавека па-ранейшаму застаецца значнай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і Янкі, Алінкі і Невука, Вясёлкіна і дзеда Усяведа. Гасцінна сустракала  

дзяцей вядучая свята – каралева Кніга. Удзельнікамі  мерапрыемства былі 

вучні пачатковых класаў трох школ горада.  

 У праграме Тыдня, у рамках  дэкады сучаснага беларускага 

рамана, быў  падрыхтаваны вусны часопіс «Капітан нашых падарожжаў» 

(па творчасці Я. Маўра) для вучняў 6–8 класаў. 

 Для вучняў 3–4 кл. правялі Дзень беларускіх казак «Чароўны 

куфэрак дзеда Барадзеда». Дзед Барадзед паказваў дзецям свой чароўны 

куфэрак. У гэтым чароўным куфэрку – нашы беларускія казкі, якія ён 

збіраў на сваім шляху. Дзед Барадзед з вядучай правёў шмат цікавых 

конкурсаў. Была  аформлена паліца-запрашэнне  «Калі ласка, у казку!».  

 Гадзіна цікавых паведамленняў «Сем цудаў Беларусі» пазнаёміла 

ўдзельнікаў клуба  «Усяведы» са славутымі мясцінамі Беларусі: Сафійскім 

саборам у Полацку, Белавежскай пушчай, Брэсцкай і Бабруйскай 

крэпасцямі, возерам Нарач, Мірскім замкам, Будслаўскім касцёлам. Была 

падрыхтавана відэапрэзентацыя. 

  У рамках дэкады ваеннай літаратуры была арганізавана выстава-

напамін «Колькі каштавала  Перамога» для 7–9 класаў, падрыхтавана 

гутарка-рэквіем «Украдзенае дзяцінства» і відэаагляд «Ніколі не 

забудзем» для вучняў 4–6 кл. 

 Для малодшых школьнікаў была падрыхтавана літаратурная 

гадзіна «Святло чароўнага ліхтарыка» (да 130-годдзя Я. Купалы). Дзеці 

пазнаёміліся з жыццём і творчасцю пісьменніка, прынялі ўдзел у конкурсе  

чытальнікаў. 

 Відэапрэзентацыя да кніжнай выставы «Свята пісьменства і 

друку: погляд праз гады» прайшла ў  нашай бібліятэцы ў дзень 

правядзення гэтага свята. Дзеці рознага ўзросту былі наведвальнікамі 

гэтага вялікага свята, было запрошана шмат гасцей з усёй краіны. 

 Пазнавальная гадзіна «Над Белай Руссю – белы бусел»  

пазнаёміла вучняў малодшага школьнага ўзросту з краінай Беларусь. 

 Відэакраязнаўчае падарожжа «Тут карані, адсюль вытокі» ў 
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Алена Міхайлаўна Татарчук, 

загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу  

Глыбоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі  

 

 

МАЙСТРЫ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ 

 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Глыбоцкай ЦБС працуе па 

некалькіх накірунках. Гэта каардынацыя дзейнасці бібліятэк-філіялаў, 

забеспячэнне іх узаемадзеяння з іншымі ўстановамі, павышэнне 

кваліфікацыі і ўдасканаленне прафесіяналізму бібліятэчных работнікаў, 

метадычнае забеспячэнне прыярытэтных напрамкаў дзейнасці бібліятэк,  

распрацоўка і рэалізацыя бібліятэчных праграм, арганізацыя бібліятэчнай 

прасторы і раскрыццё кніжнага фонду, укараненне інавацыйных формаў 

работы і платных паслуг, рэкламна-выдавецкая дзейнасць.  

  У аддзеле бібліятэчнага маркетынгу працуюць шэсць чалавек: 

загадчык, галоўны бібліятэкар, бібліятэкар, два метадысты і мастак-

афарміцель. З іх – чацвёра маюць вышэйшую бібліятэчную адукацыю. 

Хоць аддзел і называецца па-сучаснаму – аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу, але галоўная функцыя – павышэнне прафесійнага 

майстэрства, засталася вядучай.  

             Семінары з’яўляюцца адной з асноўных форм павышэння 

«Старонкі кніг – гісторыя сама», «Да карыснага  –   праз цікавае», 

«Звычайныя прыгоды ў незвычайнай краіне», «Героі на ўсе часы». Гэта 

выстава карысталася вялікім попытам у школьнікаў рознага ўзросту, 

дзейнічала ў чытальнай зале на працягу 2012 года. 

 На абанеменце была аформлена кніжная выстава «Беларускае 

пісьменства і друк у Глыбокім», дзе размешчалася літаратура пра 

першадрукара Скарыну, асветніцу Еўфрасінню,  літаратура аб сталіцах 

пісьменства Беларусі. 

  У чытальнай зале аформілі пастаянную выставу «Зорны вяночак 

беларускіх пісьменнікаў і паэтаў», на якой кожны месяц абнаўлялася 

літаратура да іх юбілейных дат. На выставе былі прадстаўлены творы 

пісьменнікаў-юбіляраў 2012 года: М. Танку – 100, А. Адамовічу – 85, 

Р. Баравіковай – 65, А. Пісьмянкову – 55, Я. Брылю – 95, П. Панчанку – 

95, В. Лукшу – 75, А. Жуку – 65, Г. Марчуку – 65. Была арганізавана і 

пастаянна дзейнічала вялікая кніжная выстава «Песняры Беларусі 

сінявокай» (да 130-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа). 

 У 2012 годзе была падрыхтавана і праведзена выстава-агляд 

«Таямніцы беларускай мінуўшчыны» (па творчасці У. Арлова, Л. Дайнекі, 

У. Караткевіча), якая была арганізавана  ў рамках дэкады беларускай 

гістарычнай літаратуры. Даўнія падзеі і героі нібыта клічуць нас зазірнуць 

у гісторыю, каб даведацца, а што было тады, калі не было нас. 

 Літаратурна-пазнавальнае падарожжа «Скарбы Радзімы» (па 

навукова-папулярных кнігах У. Ягоўдзіка) запрасіла дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту ў цікавае відэападарожжа, якое  складалася са 

знаёмства са скарбамі нашай роднай зямлі. На малодшым абанеменце 

была аформлена і пастаянна дзейнічала кніжная паліца «Жывая кніга 

прыроды».  

 У час веснавых канікул цэлы тыдзень у сценах бібліятэкі 

праходзілі розныя па змесце і форме мерапрыемствы. Адкрылі Тыдзень 

літаратурным святам «З табою, кніга добрая, ідзём у новы свет!» з 

тэатралізаванымі выступленнямі  герояў любімых беларускіх кніг – Алесі 
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  прафесійнага майстэрства работнікаў.   Яны садзейнічаюць абмену 

вопытам і ўмацаванню прафесійных кантактаў, даюць магчымасць 

апрабіраваць і ўкараніць інавацыйныя ідэі.  

Практыка паказала, што найбольш аптымальна праводзіць у год 

два тэматычныя семінары (адзін бібліятэчны, другі – сумесна з раённым 

метадычным цэнтрам), адзін семінар-практыкум і пяць вытворчых нарад.  

Тэмы  семінараў выбіраем найбольш актуальныя, значныя, менш 

раскрытыя. Так, у мінулым годзе падрыхтавалі  два  семінары  – 

«Сучасная беларуская літаратура: формы і метады папулярызацыі» і 

«Арганізацыя чытання і вольнага часу  для сацыяльна неабароненых груп 

насельніцтва» (на базе бібліятэкі аграгарадка). Найбольш прадукцыйна  

прайшоў семінар-практыкум «Рэклама бібліятэкі – адна з умоў стварэння 

яе пазітыўнага іміджу», дзе  бібліятэкары пазнаёміліся з бібліятэчным 

дызайнам, нестандартнымі формамі афармлення бібліятэчнай прасторы, 

вучыліся распрацоўваць рэкламную прадукцыю.  

        У апошні час адзін з семінараў прымяркоўваем да Дня бібліятэк, 

арганізоўваем святочныя мерапрыемствы-віншаванні. 

        У сістэму павышэння кваліфікацыі ўваходзіць і  традыцыйная 

форма навучання – вытворчыя нарады. У іх рамках праводзяцца саветы 

пры дырэктары,  знаёмствы з цікавым вопытам работы бібліятэк 

рэспублікі, вобласці, раёна,  даюцца  кансультацыі або метадычныя 

рэкамендацыі па розных пытаннях бібліятэчнай работы, арганізоўваюцца 

прэм’еры і агляды новых кніг і перыядычных выданняў. Рэгулярна 

арганізоўваюцца бліц-турніры «Праверым свае веды» па розных тэмах: 

«Як уважліва чытаем раённую газету», «Навінкі  беларускай літаратуры» 

(па старонках літаратурна-мастацкіх часопісаў),  «Навіны культурнага 

жыцця краіны (раёна)».  

      На вытворчых нарадах знаёмім бібліятэкараў з інавацыйнымі 

формамі работы: з апошніх – інфармацыйнае дасье, прэзентацыя папкі-

дасье, прэс-мазаіка.  

У мінулым годзе прапаноўваліся псіхалагічны інструктаж, гадзіны 

 
Людміла Мікалаеўна Хрол, 

загадчык Глыбоцкай дзіцячай бібліятэкі  

 

 

ГЛЫБОЦКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ БІБЛІЯТЭКА: 

НАКІРУНКІ, ЯКІЯ ВЯДУЦЬ ДА ПОСПЕХУ 

 

Галоўным накірункам у рабоце Глыбоцкай дзіцячай бібліятэкі ў 

2012 годзе была работа па папулярызацыі беларускай літаратуры і мовы,  

далучэнне дзяцей да лепшых твораў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў.  

 У 2012 годзе горадам, які прымаў Дзень беларускага пісьменства, 

стаў наш горад Глыбокае. Сёлетні Дзень беларускага пісьменства быў 

асаблівым, бо ён  прайшоў у Год кнігі, таму  сваю работу мы накіроўвалі 

на тое, каб паказаць усю глыбіню і самабытнасць беларускай культуры, 

мовы, адлюстраваць хараство беларускага друкаванага слова, выказаць 

даніну глыбокай павагі беларускім асветнікам. 

 Напачатку года была распрацавана раённая праграма «Беларуская 

кніга – погляд праз гады», якая падкрэсліла  значнасць гэтага накірунку. З 

гэтай мэтай былі арганізаваны выставы-запрашэнні «Беларуская кніга 

чакае вас», дзе пастаянна прапаноўваліся кнігі беларускіх аўтараў, 

аўтараў-землякоў, кнігі для пазакласнага чытання, кніжная выстава «Да 

дабра праз кнігу» з наступнымі раздзеламі: «З гісторыі кнігі і бібліятэк», 
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  асабістага меркавання, адкрытыя кафедры, капілкі цікавых фактаў. 

Кожнае выступленне  на семінарах або нарадах суправаждаецца 

відэапрэзентацыямі. 

       У мэтах удасканалення работы бібліятэк  плануем  па тры  

пытанні на нарады аддзела культуры і пры дырэктары  па розных 

напрамках работы. Пытанні вызначаем   заўсёды змястоўныя, 

актуальныя, каб вынік работы быў відавочным. Выкананне пастаноў 

кантралюем на працягу года.  

      Мінулы год для нас быў самым прадуктыўным. 2012 год – Год 

кнігі  і  год правядзення рэспубліканскага свята пісьменнасці ў Глыбокім. 

У сувязі з гэтым АБМ  распрацаваў раённую мэтавую праграму 

«Беларуская кніга – погляд праз стагоддзі». Мэта яе – павысіць цікавасць 

да беларускіх кніг  і чытання на беларускай мове, пашырыць кола 

чытання наведвальнікаў бібліятэк. У рамках праграмы былі аб’яўлены 

конкурсы  на самага актыўнага чытача беларускай кнігі і   на лепшую 

работу  бібліятэкі па папулярызацыі беларускай кнігі.  

За кожным месяцам была замацавана адна з тэм: студзень – 

дэкада гістарычнай кнігі, люты –  дэкада сучаснай літаратуры (грамадска-

палітычнай, мастацкай, навукова-папулярнай і інш.),  сакавік – дэкада 

жаночых твораў,  красавік  – дэкада прыгодніцкай і фантастычнай кнігі,   

май – дэкада ваеннай літаратуры і г. д. Такі падыход да папулярызацыі 

беларускай кнігі даў магчымасць шырока прадставіць беларускую 

літаратуру, зацікавіць ёю карыстальнікаў бібліятэк.  

       Для больш мэтанакіраванай работы бібліятэк-філіялаў аддзел 

маркетынгу дапамагае сельскім філіялам у вызначэнні асноўнага 

накірунку работы і падрыхтоўцы мэтавых праграм. Сёння рэалізуецца 

восем праграм: «Малышок» і «Чытаем разам» (далучэнне дзяцей да 

чытання), «Жыву ў Беларусі, тым і ганаруся» (патрыятычнае выхаванне), 

«Да дабра – праз слова» (духоўнае  выхаванне), «Чалавек. Дзяржава. 

Закон” (маральна-прававое выхаванне), «Ад сэрца да сэрца» (праца з 

сацыяльна неабароненымі дзецьмі і  падлеткамі, дзецьмі-інвалідамі ) і інш.  

Усё, што робяць супрацоўнікі аддзела, напэўна, робіць кожны з 

вас, а можа, і больш. Аднолькавых метадыстаў няма, але іх усіх 

аб’ядноўвае аптымізм, апантанасць, вялікая актыўнасць. Песімістам няма 

чаго рабіць у нашай прафесіі. 

Мастацтва быць метадыстам – гэта мастацтва быць разам з тымі, 

каму патрэбны веды, вопыт, гэта  ўменне выявіць моцныя і слабыя бакі 

бібліятэкараў, іх творчы патэнцыял. Быць метадыстам – гэта быць заўсёды  

запатрабаваным і «не почивать на лаврах», а пастаянна абнаўляць свае 

веды, умець перадаць іх бібліятэкарам, выкарыстоўваць сучасныя сродкі 

камунікацыі. У нас адна задача – адпавядаць часу, і кожны з нас імкнецца 

да гэтага.   
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       Супрацоўнікі АБМ сталі ініцыятарамі бібліятэчнай дабрачыннай  

акцыі  «З цеплынёй  і  дабром  да  ветэранаў»,  акцыі  добрых  спраў 

«Спяшайцеся кнізе на дапамогу». Яшчэ адзін накірунак АБМ – гэта 

распрацоўка новых відаў платных паслуг. 

         Ёсць такое выказванне: «Калі хочаш чаго дабіцца, не спыняйся на 

дасягнутым». Таму, каб вучоба была больш  мэтанакіраванай, 

прадукцыйнай, штогод праводзім сярод бібліятэкараў анкетнае апытанне: 

якая метадычная дапамога патрэбна кожнаму бібліятэкару, па якіх тэмах 

праводзіць семінары, практыкумы, вучобу, што яны хацелі б убачыць, з 

чым пазнаёміцца. Усё гэта ўлічваецца пры планаванні работы АБМ на 

наступны год.  

           У аддзеле працуюць творчыя, апантаныя  і адказныя  людзі, якія 

заўсёды імкнуцца новае, цікавае і неардынарнае ўнесці ў работу ЦБС, 

зацікавіць саміх бібліятэкараў.  

       Вялікая ўвага надаецца стварэнню  інтэр’ера нашых бібліятэк. 

Імкнемся, каб кожная бібліятэка мела свой стыль, арыгінальна 

аформлены інтэр’ер. Разам з мастаком распрацоўваем афармленне 

бібліятэчнай прасторы. Штогод арганізоўваем конкурсы: «Зямля бацькоў: 

погляд праз гады» (на лепшае афармленне краязнаўчых куткоў, выстаў), 

на лепшую кніжную выставу  ваеннай тэматыкі.  

          Адзін з новых накірункаў работы аддзела – рэкламна-выдавецкая 

дзейнасць. Штогод супрацоўнікі аддзела выпускаюць буклеты (аб 

бібліятэках, клубах па інтарэсах, па розных тэмах), даведнікі («Бібліятэкі 

Глыбоцкай ЦБС», «Азёры і рэкі Глыбоцкага раёна»), метадычна-

рэкамендацыйныя выданні («Рэкламная дзейнасць бібліятэк», «Збор, 

накапленне і захаванне краязнаўчых і мясцовых дакументаў», «Роля 

бібліятэкі ў прафарыентацыйнай рабоце сярод старшакласнікаў»), 

штогадовыя календары знамянальных і памятных дат,  памяткі, выданні 

краязнаўчага характару («Сем цудаў Глыбоччыны», «Знакамітыя людзі 

роднага краю», «Помнікі Вялікай Айчыннай вайны»).  

         Новы час уносіць свае карэктывы ў работу бібліятэк. Каб адпавядаць 

запатрабаванням сённяшніх наведвальнікаў бібліятэк, паступова 

ўкараняюцца новыя тэхналогіі. Таму адна з задач аддзела – навучыць  

бібліятэкараў працаваць на камп’ютары, актыўна выкарыстоўваць яго 

магчымасці ў працы. З гэтай мэтай неаднаразова арганізоўвалі   вучобу па  

ўдасканаленні тэхнікі работы на камп’ютары. З бібліятэкарамі, якія ўжо 

асвоілі камп’ютар, праводзілі практыкумы па падрыхтоўцы рэкламнай 

прадукцыі, па  рабоце з электроннай поштай і электроннай дастаўкай 

дакументаў (ЭДД), стварэнні  відэапрэзентацый.   

Цэнтральнае месца ў рабоце бібліятэк Глыбоцкай ЦБС займае 

краязнаўства.  І вядучае месца ў гэтым адведзена АБМ. Дзякуючы рабоце 

аддзела, дзейнасць бібліятэк пастаянна пашыраецца, узбагачаецца новымі 

знаходкамі і падыходамі па далучэнні чытачоў да пазнання сваёй «малой 

радзімы». Ва ўсіх бібліятэках аформлены  цікавыя краязнаўчыя выставы 

або куткі. У 2012 годзе  былі падведзены вынікі ўсёй работы ў гэтым 

накірунку. Каб паказаць значнасць праведзенай работы бібліятэкараў і 

глыбачан, у файе нашай бібліятэкі была арганізавана  раённая выстава 

краязнаўчых матэрыялаў  «Гісторыя і сучаснасць роднага краю». 

        У 2006 годзе АБМ пачаў ствараць уласную электронную базу 

даных «Глыбоччына: мінулае і сучаснасць» (краязнаўства Глыбоччыны). 

На пачатак 2013 года ў базе знаходзіцца каля 6 тыс. дакументаў 

краязнаўчага зместу. Электронная база даных «Глыбоччына» маецца ва 

ўсіх камп’ютарызаваных бібліятэках і карыстаецца вялікім попытам 

сярод настаўнікаў, вучняў, студэнтаў раёна. Штогод ЭБД папаўняецца 

новымі дакументамі. Далучаем да гэтай справы бібліятэкараў раёна, якія 

прапануюць свае краязнаўчыя матэрыялы і распрацоўкі. База 

папаўняецца і новымі знаходкамі мясцовых краязнаўцаў.   

Трэба адзначыць, што акрамя гэтай базы, у ЦРБ і 

кампю’тарызаваных бібліятэках маюцца ЭБД «Прэзентацыі», 

«Сцэнарыі». У ЦРБ створаны БД «Аўтограф», «Помнікі Вялікай 

Айчыннай вайны на Глыбоччыне» і «Вызваліцелі Глыбокага», 

арганізаваныя супрацоўнікамі АБМ. 
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