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аналітычны бюлетэнь / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 
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У штоквартальным выданні «Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён» 

прадстаўлены артыкулы кіраўнікоў і спецыялістаў Наваполацкай і Аршанскай 

гарадскіх сетак публічных бібліятэк.  

Выданне прызначана для бібліятэчных работнікаў, спецыялістаў у галіне 

інфармацыйных тэхналогій, кіраўнікоў органаў кіравання культурай, а таксама для 

тых, хто цікавіцца развіццём бібліятэчнай справы ў Віцебскай вобласці. 
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рамонту сталі для бібліятэкараў сістэмы стымулам, падштурхнулі да 

пошуку новых, нетрадыцыйных формаў і метадаў работы, з’ядналі 

калектыў. Сёння работа бібліятэкі напаўняецца глыбокім і разнастайным 

зместам. А наша жаданне расказаць  як мага большай колькасці аршанцаў 

пра нашу работу прывяло да вельмі цеснага супрацоўніцтва са СМІ. 

Рэклама арганічна ўвайшла ў дзейнасць бібілятэкі, з яе дапамогай  сёння  

кожны ведае ўсё, або амаль усё, пра работу бібліятэкі. На працягу 2012 

года апублікавана 120 артыкулаў аб рабоце гарадскіх бібліятэк у газетах 

«Аршанская газета», «Телеком-экспресс», «Витебский рабочий», «ЛіМ», 

«Рэспубліка», «Віцьбічы», «Беларуская ніва». Артыкулы пра бібліятэчныя 

мерапрыемствы ў «Аршанскай газеце» і газеце «Телеком-экспресс» 

суправаджаліся спецыяльнай рубрыкай з эмблемай «Год кнігі». Сваім 

вопытам работы па арганізацыі гарадскіх мерапрыемстваў мы падзяліліся 

з калегамі на старонках расійскага прафесійнага часопіса «Библиотека». 

Увагу нашых пастаянных і патэнцыяльных карыстальнікаў на працягу 

года прыцягвалі падрыхтаваныя бібліятэкарамі афішы ў гарадскіх газетах 

і на сайце. 

Год кнігі прайшоў, але мы не спыніліся на дасягнутым, работа над 

праектамі працягваецца: праходзяць цікавыя акцыі, праграмы, сустрэчы, 

прэзентацыі, але аб гэтым – у наступных выпусках «Прасторы». 
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А. С. Пушкіна 13 кастрычніка. А. Фядзяева расказвала пра свае жыццё і 

творчаць, чытала вершы, якія цудоўна дапаўнялі класічныя музыкальныя 

творы ў выкананні А. Новікавай. Пазнаёміцца з творчасцю аўтара і 

падтрымаць яе прыйшлі работнікі ўстаноў культуры горада, члены клуба 

«Яшчэ не вечар», чытачы гарадскіх бібліятэк, а таксама педагогі і 

аднакласнікі Алены Фядзяевай.  

Вельмі цікавым стала знаёмства яшчэ з адной паэткай, якая мае 

аршанскія карані – К. А. Лапо-Агаркавай. Кацярына Аляксандраўна – 

заслужаны педагог Расіі, жыве ў далёкім Іркуцку, куды паехала 

камсамолкай працаваць. Але яна памятае родны горад, аршаншчыну, 

Беларусь і прысвяціла родным масцінам нямала вершаў. Прэзентацыя 

першага зборніка К. А. Лапо-Агаркавай «Даруй» адбылася ў ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна 27 верасня.  

Сустрэча з нашым земляком М. І. Лашанковым – прафесійным 

археолагам, кандыдатам гістарычных навук, старэйшым навуковым 

супрацоўнікам Інстутута гісторыі НАН Беларусі адбылася ў ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна 12 снежня. Упершыню ў археалагічную экспедыцыю 

Міхаіл Іванавіч адправіўся ў студэнцкія гады і з таго часу вывучэнне 

археалогіі і раскопкі старажытных гарадзішч сталі для яго захапленнем на 

ўсе жыццё. Вынікам стала кніга «Городища милоградской культуры на 

территории Беларуси», прэзентацыя якой таксама адбылася ў нашай 

бібліятэцы.  

  90-годдзю з дня нараджэння народнага мастака Беларусі 

М. А. Савіцкага, уражэнца віцебскай зямлі, была прысвечана арт-гасціная 

«Я маю край, радзіму дум маіх», якая адбылася ў ЦГБ. Гэта 

мерапрыемства сабрала ў бібліятэцы творчых і талентавітых людзей, 

мастакоў аб’яднання «Рэнесанс», аршанскіх паэтаў і музыкантаў. 

Дэманстрацыя карцін вядомага мастака суправаджалася жывой класічнай 

музыкай. Сваімі ўраджаннямі дзяліліся мастакі і работнікі музейнага 

комплексу. 

Такім чынам, Год кнігі і адкрыццё бібліятэкі пасля капітальнага 
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   Традыцыйна першы выпуск «Бібліятэчнай прасторы» 

складальнікі прысвячаюць гарадскім сеткам публічных бібліятэк 

Віцебскай вобласці. Нагадаем, што з Віцебскай і Полацкай мы ўжо 

«сустракаліся» ў мінулыя гады. У першым выпуску 2013 года рады 

прадставіць яшчэ дзве – Наваполацкую і Аршанскую. Дзеля дакладнасці  

адмецім, што апошняя з іх у хуткім часе зменіць свой статус: дзве ЦБС 

Аршаншчыны аб’яднаюцца ў адну – Аршанскую раённую сетку 

публічных бібліятэк. Але як не нагадаць з якімі паспяховымі напрацоўкамі 

ўваходзяць у аб’яднаную сістэму бібліятэкі горада Оршы!  

Наваполацкая ЦБС – гэта самая малалікая па колькасці бібліятэк 

сістэма ў вобласці – іх усяго 7, але ж не колькасцю бібліятэк вымяраецца 

работа: наваполацкія бібліятэкары заўжды на перадавым рубяжы нашай 

справы. Упэўніцца ў гэтым проста, тым больш яны – госці нашай 

«Прасторы». Вітаем! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пісьменнікаў Беларусі» Н. В. Саветнай.  

Сустрэча з вядомай  аршанскай паэткай, таксама членам 

Віцебскага аддзялення грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі» Н. К. Стаховіч адбылася напярэдадні Міжнароднага жаночага 

дня.  Надзея Канстанцінаўна пазнаёміла слухачоў з вершамі апошніх 

гадоў і з вершамі, якія напісаны зусім нядаўна.  

Пісьменнікі-аршанцы, члены ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» – 

Надзея Стаховіч, Канстанцін Нілаў, Сяргей Трафімаў сталі галоўнымі 

дзеючымі асобамі літаратурнага вечара «Земли моей родное слово», які 

адбыўся 11 верасня  ў ЦГБ імя А. С. Пушкіна.  

Любоў да родных мясцін, пачуццё далучанасці да лёсу 

Бацькаўшчыны, гонар за гісторыю і культуру свайго краю – усё гэта не 

ўзнікае само па сабе, а выхоўваецца. Таму вялікую ўвагу на працягу Года 

кнігі надавалі бібліятэкары сустрэчам з нашымі землякамі – цікавымі, 

таленавітымі і творчымі людзьмі. 

17 студзеня ў бібліятэцы № 11 на вялікім эмацыянальным пад’ёме 

прайшоў творчы вечар А.  Васіленак і В. Шпакоўскага «Музыка стихов и 

музыка к стихам». А 23 лістапада ён быў паўтораны ў ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна. Аксана Васіленак (дырэктар ДК г. п. Барань) піша 

цудоўныя лірычныя вершы, а Вячаслаў Шпакоўскі (кіраўнік народнага 

ансамбля народнай музыкі «Крынічанька») акрамя вершаў піша і музыку. 

У творчай скарбонцы гэтай пары назбіралася шмат песень, якія яны 

прадставілі публіцы і не памыліліся – мерапрыемства мела вялікі 

рэзананс. 

Кожнаму чалавеку ўласціва адчуванне слова, вобраза, гука, але не 

многім гэты дар адмераны ў поўнай меры. Таму заўсёды вельмі прыемна 

дакрануцца да жывога паэтычнага слова, прыадчыніць дзверы ў іншы 

свет, напоўнены рамантычнай вобразнасцю і пачуццямі. І гэта ў поўнай 

меры адчулі нашы чытачы, якія прысутнічалі на творчай сустрэчы з нашай 

зямлячкай, якая зараз жыве і працуе ў Віцебску, аўтарам цудоўных вершаў 

– Аленай Сяргееўнай Фядзяевай. Сустрэча з паэткай адбылася ў ЦГБ імя 
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  ГОСЦЬ НУМАРА 
Кароткая даведка 

 

 
 

Наваполацк – адзін з буйнейшых індустрыяльных, навукова-

адукацыйных і культурных цэнтраў рэспублікі. Знаходзіцца на паўночным 

захадзе Віцебскай вобласці, у 110 км ад г. Віцебска і 250 км ад г. Мінска. 

Плошча 48 км². Насельніцтва – звыш 105 тыс. чалавек, сярэдні ўзрост 

жыхароў – каля 35 год. Заснаваны ў 1958 годзе, што звязана з 

будаўніцтвам буйнейшага ў Еўропе нафтапераапрацоўчага комплексу. 

Буйнейшыя прадпрыемствы: ААТ  «Нафтан», завод  «Палімір» ААТ  

«Нафтан», ВРУП  «Наваполацкжалезабетон», прадпрыемства па 

транпарце нафты  «Дружба», завод  «Вымяральнік». Сістэма вышэйшай 

адукацыі прадстаўлена Полацкім дзяржаўным універсітэтам, сэрэдняй 

спецыяльнай – політэхнічным тэхнікумам і музычным вучылішчам. 

Герб г. Наваполацка: у блакітным полі іспанскага шчыта – тры 

срэбных хвалістых паясы, над якімі – срэбны гарлачык з двума залатымі 

разгорнутымі стылізаванымі пялёсткамі.  

 

 

 

Бібліятэка Я. Сіпакова тэматычна і жанрава разнастайная, у ёй 

ёсць грунтоўныя зборы сусветнай  паэзіі і прозы, літаратура па  тэхніцы, 

медыцыне, гісторыі, філасофіі,  мастацтве,  шмат  энцыклапедый, 

даведнікаў, слоўнікаў. Калекцыя рэдкіх кніг уключае больш за 10 

выданняў, надрукаваных з 1855 па 1953 гады.  Беларуская літаратура ў яго 

бібліятэцы з аўтографамі Генадзя Бураўкіна, Ніла Гілевіча, Юркі Гаўрука,  

Васіля Зуёнка, Барыса Сачанкі, Міколы Аўрамчыка і многіх іншых 

таленавітых пісьменнікаў. 

На працягу II паўгоддзя супрацоўнікі ЦГБ імя А. С. Пушкіна 

(пасля адкрыцця бібліятэкі) асаблівую ўвагу надавалі папулярызацыі 

творчасці нашага знакамітага земляка. На экскурсіі ў чытальную залу 

«Бібліятэка Янкі Сіпакова» былі запрошаны вучні старэйшых класаў 

амаль з усіх школ горада, а таксама навучэнцы тэхнікумаў, каледжаў, 

вучылішч. Было арганізавана звыш 40 экскурсій.  

У многіх з тых, хто чытае гэты артыкул узнікне пытанне «А ці не 

забыліся бібліятэкары  пра работу з пісьменнікамі, прэм’еры і прэзентацыі 

кніг? Застаецца на гэта час?». Шчыра адказваю: «Часу хапае на ўсё!». 

На працягу Года кнігі мы наладжвалі і  падтрымлівалі цесныя 

сувязі з аршанскімі пісьменнікамі – членамі ГА «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі» і прыкладалі шмат намаганняў, каб арганізаваць сустрэчы і 

пазнаёміць нашых чытачоў з творчасцю віцебскіх і мінскіх пісьменнікаў. 

Яркім, незабыўным мерапрыемствам стала сустрэча са старшынёй 

Віцебскага абласнога аддзялення  ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

Т. І. Красновай-Гусачэнка. Дарэчы, гэта не першая сустрэча з Тамарай 

Іванаўнай. Першая адбылаcя ў дзень урачыстага адкрыцця ЦГБ імя. 

А. С. Пушкіна. У гэты дзень мы прымалі ад вядомай паэткі віншаванні і 

падарунак бібліятэцы – 100 кніг з асабістай бібліятэкі. Разам з Тамарай 

Іванаўнай павіншаваць бібліятэку з адкрыццём прыехалі мінскія госці 

М. Мятліцкі, П. Саковіч, З. Прыгодзіч.  

Запамянальнай стала і сустрэча з паэткай, пісьменніцай, 

публіцыстам, членам Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз 
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Надзея Міхайлаўна Наважылава, 

дырэктар Наваполацкай гарадской  

сеткі публічных бібліятэк 

 

Паважаныя калегі, я рада вітаць Вас на старонках 

«Бібліятэчнай прасторы».  

 Самая вялікая каштоўнасць для бібліятэкараў – гэта нашы 

чытачы, менавіта для іх мы асвойваем усё новае, нетрадыцыйнае. Мы 

працуем, каб кожны наведвальнік заўсёды мог атрымаць цікавую, яркую, 

поўную інфармацыю аб усім.  

 Я ўпэўнена, што на старонках нашага прафесійнага выдання Вас 

чакаюць цікавыя сустрэчы з творчым жыццём бібліятэк Наваполацкай 

ЦБС. Спадзяюся, што нашы зносіны з Вамі будуць карыснымі для новых 

кантактаў, цікавых ідэй і эфектыўных нестандартных рашэнняў. 

 

ДАЗВОЛЬЦЕ ПРАДСТАВІЦЦА – НАВАПОЛАЦКАЯ ЦБС 

Спакон вякоў бібліятэкі з’яўляюцца скарбніцамі культурных 

каштоўнасцей, і ў першую чаргу – кніг. З аднаго боку – гэта цэнтры 

асветы насельніцтва, з другога – месца культурнага адпачынку людзей, 

арганізацыі іх вольнага часу. 

Гісторыя развіцця бібліятэчнай справы ў горадзе Наваполацку 

пачынаецца з 1960 года, калі ў пасёлку Полацкі быў арганізаваны пункт 

ўдзельнікі ўзорнага ансамбля «Весялушкі» пад кіраўніцтвам А. Мысько. 

Такім чынам, нестандартнае мерапрыемства «Нескучный вечер в 

библиотеке-2», распрацаванае і праведзенае бібліятэкарамі, стала 

сапраўдным гарадскім святам. У ім прынялі ўдзел звыш 400 чытачоў    

(у першы год – 600 чалавек), вядомыя гарадскія творчыя калектывы і 

артысты, БРСМ, валанцёры. 

 Многія з юных аршанцаў  упершыню пераступілі парог 

бібліятэкі, але мы ўпэўнены, што яны абавязкова стануць пастаяннымі 

чытачамі. Апытанне, праведзенае ў канцы мерапрыемства паказала, што 

98 % прысутных засталіся задаволенымі і выказалі пажаданні на новыя 

сустрэчы. 

Не менш значным для ўсіх аршанцаў стаў праект «Чытальная зала 

“Бібліятэка  Янкі  Сіпакова”». У дзень урачыстага адкрыцця ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна пасля рэканструкцыі будынку адбылося і адкрыццё  новай 

залы, якой па праву ўсе мы ганарымся – чытальнай залы «Бібліятэка Янкі 

Сіпакова».  

Янка Сіпакоў – наш зямляк, таленавіты пісьменнік, паэт, празаік, 

перакладчык, публіцыст, крытык,  лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, 

заслужаны дзеяч  культуры Беларусі. За ўсе жыццё Іван Данілавіч Сіпакоў 

не сабраў сабе вялікіх скарбаў, аднак  вялікая каштоўнасць, 

найдаражэйшы скарб у  яго ўсё ж такі быў – гэта ўласная   бібліятэка,  якая   

налічвае звыш  дзясятка тысяч тамоў кніг,  і нам   вельмі пашанцавала, бо  

яшчэ пры жыцці Іван Данілавіч вырашыў частку  сваей  уласнай  

бібліятэкі,  па-зямляцку, падараваць роднай Аршаншчыне. Са свайго боку 

выставіў толькі дзве, але абавязковыя ўмовы: захаваць яе цэласнасць, не 

раз’ядноўваць па фондах і каб кнігі на пакідалі горад.  

На вялікі жаль, 10 сакавіка 2011 года Івана Данілавіча не стала, 

але, дзякуючы намаганням бібліятэкараў і  блізкіх пісьменніка – жонкі 

Раісы Федараўны, сына Сяргея Iванавіча, яго мара здзейснілася – уласная 

бібліятэка  папоўніла скарбніцу Аршаншчыны,  нам засталася багатая 

літаратурная спадчына.   
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  выдачы літаратуры ад гарадской бібліятэкі горада Полацка. Да ліпеня 

1962 года чытачоў абслугоўвала перасоўная бібліятэка горада Полацка. 

З ліпеня 1962 года адлічваецца гісторыя Полацкай гарадской 

бібліятэкі № 3. Размяшчалася яна ў горадзе нафтабудаўнікоў у адным з 

інтэрнатаў па вуліцы 5-я Лінія. У лістападзе таго ж года бібліятэка пачала 

абслугоўванне чытачоў. 

Горад рос, і разам з ім расла бібліятэка. Спачатку яна пераехала ў 

кніжны магазін, потым некаторы час працавала ў Палацы культуры 

нафтавікоў. Аднымі з першых у вобласці, у 1976 годзе, бібліятэкі 

Наваполацка аб'ядналіся ў адзіную цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. 

На сучасным этапе Наваполацкая ЦБС – гэта 7 бібліятэк, якія 

ажыццяўляюць інфармацыйнае абслугоўванне дарослага і дзіцячага 

насельніцтва горада. У гэты лік уваходзяць цэнтральная бібліятэка імя 

У. Маякоўскага, якая выконвае функцыі каардынацыі і метадычнага 

кіраўніцтва бібліятэкамі, адна бібліятэка для дарослых карыстальнікаў – 

бібліятэка імя Я. Коласа, дзве спецыялізаваныя дзіцячыя бібліятэкі – 

бібліятэка імя С. Маршака і бібліятэка імя А. С. Пушкіна і тры бібліятэкі 

сямейнага чытання: бібліятэка імя К. Сіманава, бібліятэка імя 

У. Караткевіча, бібліятэка-філіял № 8 г. п. Баравуха. 

У бібліятэках Наваполацкай ЦБС рэалізуюцца разнастайныя 

мэтавыя праграмы і праекты: «От традиций к духовному возрождению», 

«Визуальная галерея искусств», «Мир искусства: пространство и время», 

гістарычна-культурны цэнтр «Новая зямля», «О, возраст осени! Он мне 

дороже юности и лета», «Дети. Экология. Книга» – эколага-

інфармацыйны цэнтр, «Кругозор» – інфармацыйна-адукацыйны цэнтр,  

«Читая Пушкина сегодня» (А. С. Пушкин – XXI век – Новополоцк), 

«Солнышко» – у дапамогу сацыяльным структурам горада, «Росток» – у 

дапамогу дашкольным установам, «Я, Ты и ХХІ век» – культурна-

гістарычны і ваенна-патрыятычны цэнтр вольнага часу для моладзі . 

Для гараджан працуюць 7 аматарскіх  чытацкіх аб’яднанняў, якія 

спрыяюць эстэтычнаму, экалагічнаму, прававому выхаванню, а таксама 

пісаць сапраўдным пер’ем. 

 У наступным пакоі, аформленым у стылі беларускай святліцы, 

наведвальнікаў чакалі дзядзька Мацей, цётка Агата, тры паненкі і хатнік. 

Кожны ведае, што беларусы вельмі гасцінны народ, таму прыказка «Госці 

ў хаце – заўжды свята» стала дэвізам гаспадароў святліцы. Тут усіх 

жадаючых апраналі ў беларускія касцюмы, знаёмілі з беларускімі 

вясельнымі абрадамі, дажынкамі, бавілі гульнямі і конкурсамі.  

Асобны пакой вабіў лекавымі пахамі, у ім лунаў салодкі водар 

мяты, святаянніку, чабору, маліны. Дзве бабкі-знахаркі варажылі па кнігах 

і давалі паспрабаваць лекавыя напоі. Шматлікія ахвотнікі з 

задавальненнем слухалі неверагодныя парады, узятыя з кніг, прысвечаных 

беларускаму народнаму фольклору. 

          Для самых маленькіх у зале масавых мерапрыемстваў працаваў 

«Казачны вулей». Галоўнымі персанажамі тут выступілі бабка Дамавуха, 

гаспадыня і дзве яе дачкі Васілінка і Паўлінка, якія весела сустракалі 

гасцей, расказвалі пра кругаварот прыроды. Дзеці з бацькамі ўдзельнічалі 

ў імправізаваным вандраванні па станцыях пор года, гулялі, развучвалі 

прыказкі і  прымаўкі. Разам з удзельнікамі ансамбля «Весялушкі» 

танцавалі беларускую польку. 

Ну а якое свята без кірмашу! Экспазіцыя «Беларускі кірмаш» 

размясцілася ва ўтульнай зале сектара перыёдыкі. Тут праходзілі майстар-

класы па бісерапляценні, вязанні кручком і на спіцах, прадаваліся вырабы 

з гліны, паперы, вязаныя рэчы, цацкі – ўсе, што было зроблена рукамі 

ўдзельнікаў творчых аб’яднанняў, якія працуюць пры гарадскіх 

бібліятэках. 

Асобная праграма развярнулася ў дворыку бібліятэкі. Сваё 

мастацтва гасцям падарылі ўдзельнікі народнага ансамбля народнай 

музыкі «Сакавінка» (ДШМ № 3 г. Оршы), артысты цыркавой студыі 

«Арэна». Падчас імпрэзы арыгінальныя мадэлі адзення прадставілі 

прыгажуні Тэатра моды  ліцэя легкай прамысловасці пад кіраўніцтвам 

Э. Якушавай, майстар-клас па беларускіх народных танцах правялі 
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  фарміраванню здаровага ладу жыцця:  філасофскі клуб «Предслава», 

культурна-асветніцкі клуб сяброў культуры «Выток», літаратурны клуб 

«Юные друзья книги»,  эстэтычны клуб «Радуга», народны калектыў 

літаратурна-музычны салон «Крылы», экалагічны клуб «Пралеска», 

літаратурны клуб «Пушкинская литературная гостиная». 

На сённяшні дзень паслугамі публічных бібліятэк карыстаецца        

32 050 гараджан, 35 % з іх складаюць дзеці да 15 год. Калектыў ЦБС – 

гэта 63 бібліятэчныя супрацоўнікі, 60 % з іх маюць вышэйшую 

бібліятэчную адукацыю. Гэта спецыялісты, здольныя вырашаць самыя 

складаныя задачы. 

      Бібліятэкі горада прапануюць  карыстальнікам свабодны доступ: 

– да фонду ЦБС – гэта больш за 456 тыс. экз. дакументаў на 

розных носьбітах інфармацыі, з іх  больш за 190 найменняў перыядычных 

выданняў; 

– да прававых баз даных: «Эталон» і «Бизнес-Инфо»; 

– да электроннага каталога; 

– да дакументаў, атрыманых праз МБА. 

У мэтах прадастаўлення афіцыйнай прававой інфармацыі 

насельніцтву, выхавання ў гараджан прававой культуры дзейнічае ПЦПІ ў 

будынку Наваполацкага гарвыканкама, тры такія цэнтры працуюць у 

гарадскіх бібліятэках, дзе кожны жыхар горада можа бясплатна атрымаць 

сацыяльна значную інфармацыю. У 2003 годзе Віцебскім абласным 

каардынацыйна-метадычным Саветам па пытаннях прававой прапаганды 

адзначана работа Публічнага цэнтра прававой інфармацыі, а па выніках 

работы за 2010 год ПЦПІ Наваполацкай ЦБС быў прызнаны адным з 

лепшых у вобласці. 

 Гісторыя бібліятэчнай справы ў Наваполацку налічвае толькі 50 

гадоў, але нам ёсць чым ганарыцца. Работа ЦБС і бібліятэк сістэмы 

неаднаразова была прызнана лепшай на розных узроўнях. 

У 1997 годзе сістэма бібліятэк пачала ўкараняць у практыку 

работы аказанне чытачам дадатковых платных паслуг. За гады работы ў 

радость и надежда!», якая адбылася ў гарадскім парку, а другім – праграма 

«Время сказок и чудес» у г. п. Балбасава, якая была арганізавана і 

праведзена сумесна з Домам культуры. 

У практыку работы ЦГБ імя А. С. Пушкіна ўвайшлі вулічныя  

апытанні і PR-акцыі. Так,  з мэтай  вывучэння кніжных густаў гараджан на 

вуліцах горада праведзена апытанне  «Што чытаюць аршанцы?» (вынікі 

апытання апублікаваны ў  «Аршанскай газеце»), а таксама шэраг PR-

акцый «Як прайсці ў бібліятэку?», якія  паказалі над чым неабходна 

працаваць бібліятэкарам, якую літаратуру набываць, якіх аўтараў больш  

актыўна рэкламаваць. Вялікая колькасць аршанцаў адгукнулася на 

дабрачынную акцыю «Ласковая книга» па зборы кніг для дзяцей з 

мнагадзетных сем’яў і дзяцей з сацыяльнага прытулку. Папулярызацыі 

гэтай акцыі спрыяло тое, што  інфармацыя аб ёй была размешчана на 

сайце аддзела культуры, у гарадскіх газетах, відэасюжет пра яе быў 

паказаны на аршанскім тэлебачанні. 

Некалькі слоў хачацца сказаць пра два праекты, якія сталі 

своеасаблівымі брэндамі нашай бібліятэкі. Гэта культурна-адукацыйная 

праграма «Нескучный вечер в библиотеке», якой другі год запар 

супрацоўнікі Аршанскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 

адзначылі сваё прафесійнае свята – Дзень бібліятэк і праект «Чытальная 

зала “Бібліятэка Янкі Сіпакова”». 

У Год кнігі супрацоўнікамі ЦГБ імя А. С. Пушкіна было 

вырашана нагадаць аршанцам, адкуль карані беларусаў, чым можа 

ганарыцца наш народ, расказаць пра традыцыі і абрады. Таму, 

прымеркаванае да Года кнігі мерапрыемства «Нескучный вечер в 

библиотеке-2»  праходзіла пад лозунгам беларускай нацыянальнай 

культуры. На адзін вечар залы бібліятэкі ператварыліся ў пакоі з 

беларускай тэматыкай. Так, гардэроб часова стаў карчмой, дзе ласкавая 

гаспадыня прапаноўвала духмяную гарбату і нацыянальныя прысмакі. 

Падсілкаваўшыся, госці адпраўляліся ў «Школу іезуітаў», дзе пад 

кіраўніцтвам бібліятэкараў вывучалі стараславянскі алфавіт і вучыліся 
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  гэтым напрамку дасягнуты поспехі. Двойчы, у 2003 і 2011 гадах, 

Наваполацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма была прызнана 

лепшай у вобласці. За мінулы год бібліятэкамі сістэмы аказвалася 63 віды 

паслуг, сума ад аказання якіх склала амаль 130 мільёнаў рублёў.  

З 1999 года сістэма пачала аўтаматызацыю бібліятэчных працэсаў, 

у цэнтральную бібліятэку імя У. Маякоўскага былі набыты тры 

камп'ютары. Зараз парк камп’ютарнай тэхнікі складае 51 адзінку: з іх 36 – 

у цэнтральнай бібліятэцы, 8 – у дзіцячых бібліятэках, 7 – у бібліятэках-

філіялах. У цэнтральнай бібліятэцы поўнасцю аўтаматызаваны ўсе 

бібліятэчныя працэсы. У бібліятэцы імя У. Караткевіча, бібліятэцы імя 

Я. Коласа ў аўтыматызаваным рэжыме вядзецца абслугоўванне 

карыстальнікаў чытальных залаў. У дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака ў 

такім рэжыме абслугоўваюць наведвальнікаў інфармацыйна-адукацыйнага 

цэнтра. Пяць бібліятэк сістэмы маюць выхад у інтэрнэт. У Наваполацкай 

ЦБС створаны і актыўна развіваецца ўласны інфармацыйны WEB-сайт 

http://novopolotsk-lib.iatp.by. 

У 2001 годзе Наваполацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

была адзначана спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 

высокія творчыя дасягненні. Бібліятэка імя Я. Коласа заняла першае месца 

ў рэспубліканскім аглядзе-конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры». Намінантам абласнога агляду-конкурсу па экалогіі стала 

дзіцячая бібліятэка імя А. С. Пушкіна. 

У 2003 бібліятэка імя К. Сіманава атрымала Дыплом 

рэспубліканскага конкурсу за лепшую арганізацыю работы бібліятэк па 

сацыялізацыі дзяцей і падлеткаў у межах праграмы «Жыццё патрабуе 

міласэрнасці». Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака заняла першае месца ў 

літаратурным конкурсе на самы лепшы «вредный совет» паэтычнага 

турніру паэта Рыгора Остэра і часопіса «Костер». Дзіцячая бібліятэка імя 

А. С. Пушкіна стала дыпламантам абласнога агляду аматарскіх 

аб'яднанняў «Как прекрасен этот мир». Дыплом атрымаў літаратурны 

салон «Крылы». 

ліпеня і таксама стала адным з самых значных мерапрыемстваў года. 2012 

год юбілейны для нашага горада: Оршы споўнілася 945 гадоў.  Гэтай 

значнай падзеі супрацоўнікі аддзела маркетынгу ЦГБ імя А. С. Пушкіна 

прысвяцілі цэлы цыкл незвычайных краязнаўчых мерапрыемстваў. З 

пачатку года  пачалася работа над распрацоўкай і рэалізацыяй цікавых 

праектаў, а  падвядзенне іх  вынікаў і ўзнагароджанне самых актыўных 

удзельнікаў адбылося падчас святкавання юбілею горада і Дня 

Незалежнасці ў цэнтральным гарадскім парку. 

  Праект «Наш город через 30 лет»  дазволіў юным чытачам 

праявіць фантазію і творчасць, выдумку і арыгінальнасць, уявіўшы, якім 

наш горад праз 30 гадоў. У выніку   з‘явіліся  прыгожыя  малюнкі  і 

цікавыя сачыненні. 

 З мэтай гісторыка-краязнаўчага выхавання падрастаючага 

пакалення, павышэння інтарэсу да гісторыі роднага горада, прыцягнення 

ўвагі да неабходнасці захавання гісторыка-культурных помнікаў быў 

рэалізаваны праект «7 цудаў Оршы».  У гэтым праекце прыняло ўдзел 

больш за 500 чалавек. Кожны жадаючы аддаваў свой голас за найбольш 

любімы куточак роднага горада.  

Вельмі спадабаўся аршанцам і праект «Пажаданні нашаму 

гораду». На спецыяльна распрацаваных і маляўніча аформленых 

паштоўках  бібліятэкары прапанавалі чытачам  напісаць самыя 

незвычайныя, нечаканыя і самыя шчырыя пажаданні гораду.  

Акрама праектаў у рамках культурна-адукацыйнай праграмы 

«Орша – город читающий» адбыліся творчая сустрэча з пісьменнікамі-

наватарамі Галінай і Сяргеем Трафімавымі,  паказы лялечных спектакляў, 

забаўляльная праграма з літаратурнымі героямі; былі арганізаваны 

чытальная зала пад адкрытым небам, выставы лепшых кніг беларускіх 

выдавецтваў і краязнаўчых матэрыялаў, прысвечаных гісторыі горада. 

Упершыню ў дні летніх канікул на гарадскіх пляцоўках  

бібліятэкары арганізавалі і правялі забаўляльныя праграмы, арыентаваныя 

на дзяцей і падлеткаў. Першым крокам стала праграма «Дети – наша 
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  У 2004 годзе цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага стала 

пераможцай у абласным аглядзе-конкурсе «Лепшая бібліятэка па развіцці 

гісторыка-патрыятычнай свядомасці насельніцтва». Літаратурна-музычны 

салон «Крылы» стаў лаўрэатам абласнога агляду-конкурсу «Беларусь – 

мая песня». У абласным конкурсе прафесійнага майстэрства 

ўзнагароджана бібліятэка імя Я. Коласа за навукова-даследчую дзейнасць.  

У 2005 дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака заняла другое месца ў 

3-м рэспубліканскім аглядзе-конкурсе на лепшую пастаноўку работы 

бібліятэк па экалагічнай асвеце і інфармаванні насельніцтва. Музычна-

літаратурнаму салону «Крылы» дзіцячай бібліятэкі прысвоена званне 

«народны». 

У 2006 годзе дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака была ўдастоена 

прэміі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта як лепшая дзіцячая 

бібліятэка. Па выніках работы за 2006 год ЦБС – пераможца гарадскога 

працоўнага спаборніцтва сярод устаноў культуры горада, у 2007 годзе 

занесена на гарадскую Дошку гонару. 

У 2007 годзе цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага атрымала 

прэмію Віцебскага аблвыканкама за высокія творчыя дасягненні ў галіне 

культуры і мастацтва ў намінацыі «Лепшая гарадская бібліятэка». 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака – пераможца ХV рэспубліканскага 

агляду-конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». 

Бібліятэка імя Я. Коласа стала пераможцай абласнога тура 

рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры» ў намінацыі «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы».   

У 2008 годзе бібліятэка імя К. Сіманава стала пераможцай 

абласнога конкурсу «Інавацыі ў рабоце бібліятэк» у намінацыі «Гарадская 

бібліятэка». Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака стала пераможцай 

абласнога тура IV рэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшую 

пастаноўку работы бібліятэк па экалагічнай адукацыі і інфармаванні 

насельніцтва ў 2006–2008 гадах. 

У 2009 годзе бібліёграф бібліятэкі імя Я. Коласа Валянціна 

спецыяльны праект, прысвечаны  да 130-годдзя знакамітых беларускіх 

песняроў. 

 Пры дапамозе «Аршанскага радыё» мы зрабілі запіс звяртання да 

пасажыраў і прапанавалі ім паслухаць вершы класікаў беларускай 

літаратуры. З гэтым запісам мы прыйшлі ў аўтапарк № 3 і хоць не адразу, 

але атрымалі падтрымку. І прыгожыя, лірычныя, патрыятычныя, шчырыя 

вершы класікаў загучалі ў гарадскіх аўтобусах, якія мелі спецыяльнае 

абсталяванне. Гэта аўтобусы на маршрутах № 9, 8, 11 і інш. 

Папулярызацыі кнігі і чытання спрыяў і распрацаваны 

бібліятэкарамі цэлы комплекс шырокамаштабных акцый, праграм і 

мерапрыемстваў, якія адбыліся ў гарадскіх парках. Сярод іх – святочная 

літаратурна-музычная праграма «А утром объявили День Победы» да Дня 

Перамогі. На плошчы гарадскога парку ўвагу аршанцаў адразу прыцягвалі 

кніжныя выставы «І памяць, і слава, і боль» і «Каб любіць Беларусь маю 

мілую»,  на якіх былі прадстаўлены кнігі  пра гісторыю і сучаснае жыццё 

нашай краіны. Побач размясціліся кнігі віцебскіх і аршанскіх 

пісьменнікаў.  

Асаблівую цікавасць гараджан выклікаў стэнд пажаданняў 

«Памяці загінуўшых, у славу жывых», на які кожны жадаючы мог 

прымацаваць трохкутны канверцік – сімвал франтавых лістоў з 

пажаданнямі і словамі падзякі ветэранам. Больш за сто такіх 

імправізаваных лістоў было прымацавана на стэнд.  

Спецыяльна да Дня Перамогі была арганізавана выстава работ 

членаў бібліятэчных клубаў, праведзены майстар-класы па вырабу мяккіх 

цацак, бісерапляценні, ганчарстве, вязанні. Імправізаваная арт-майстэрня, 

якая размясцілася пад адкрытым небам, з сапраўднымі мальбертамі, яркімі 

фарбамі, крэйдамі, алоўкамі і фламастарамі, вельмі хутка запоўнілася 

юнымі мастакамі, і неўзабаве ператварылася ў сапраўдную карцінную 

галерэю. Галоўнай тэмай малюнкаў, вядома ж, стала Вялікая Перамога.  

Культурна-адукацыйная праграма «Орша – город читающий» да 

Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, адбылася ў гарадскім парку 2 і 3 
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  Віктараўна Сопікава прызнана лепшым бібліятэкарам вобласці. 

У 2010 годзе цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага стала 

пераможцай абласнога конкурсу на лепшую выдавецкую дзейнасць, 

прысвечаную 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ў намінацыі 

«Лепшае метадычнае выданне». 

У 2011 годзе дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака прыняла ўдзел у 

абласным конкурсе прафесійнага майстэрства і была ўдастоена прэміі 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта за высокія творчыя дасягненні 

ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі «Лепшая дзіцячая бібліятэка». 

2012 год быў асаблівы для бібліятэк, таму што праходзіў пад 

знакам Года кнігі. Таксама мінулы год – год святкавання памятных дат 

вядомых майстроў мастацкага слова, народных паэтаў Беларусі 

Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка. Бібліятэкі Наваполацкай ЦБС на працягу 

ўсяго Года кнігі праводзілі самыя разнастайныя мерапрыемствы: акцыі, 

конкурсы, выставы, сустрэчы з пісьменнікамі і паэтамі, літаратурныя 

вечары, урокі і гадзіны паэзіі, гутаркі, ранішнікі і гульні-падарожжы, 

музычныя гадзіны і вечары-партрэты, відэагутаркі і відэагадзіны. Для 

наведвальнікаў бібліятэк было арганізавана больш за 200 кніжных выстаў, 

праведзена звыш 150 культурна-дасугавых мерапрыемстваў.  

Работу ў Год кнігі бібліятэкі сістэмы пачалі з адкрыцця кніжных 

выстаў і экспазіцый. На працягу паўгоддзя дзейнічала экспазіцыя «Кніга. 

Прызначэнне. Вечнасць» у цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага. 

Шматлікія раздзелы падрабязна распавядалі пра гісторыю і сучаснасць 

кнігі. Цікавы і разнастайны матэрыял, творчы падыход да афармлення – 

усё гэта рабіла экспазіцыю прывабнай для чытачоў, запамінальнай, 

выхоўвала павагу да кнігі.  

Вынікам сумеснай работы бібліятэкі імя Я. Коласа, клуба сяброў 

культуры «Вытокі», які працуе пры бібліятэцы, і фотаклуба «Graphclassic» 

стала фотавыстава «Сучасная фотаілюстрацыя твораў Якуба Коласа».  

Супрацоўнікі Наваполацкай ЦБС на працягу шэрагу гадоў 

прапагандуюць кнігу і чытанне на старонках мясцовай «Новай газеты». Да 

Н. Батраковай, А. Жвалеўскага, В. Пастэрнак, М. Галдзянкова, расійскага 

гісторыка Л. Марозавай, папулярных пісьменнікаў В. Токаравай, 

Д. Рубінай, Л. Уліцкай, А. Марынінай, П. Каэлья, Х. Муракамі, М. Камінгс 

і інш. 

Акрамя рэкламы кніг і чытання, на працягу года на радыё 

прагучалі аб’явы аб правядзенні мерапрыемстваў, сустрэч, акцый, 

конкурсаў, праграм, запрашэнні і віншаванні.  

Яшчэ больш значным, адрасаваным вялікай колькасці аршанцаў 

розных узростаў, стаў праект «Библиотекарь советует прочитать»,  

рэалізаваны разам з аршанскім тэлеканалам «Скіф». Жаданне 

бібліятэкараў расказаць пра кніжныя скарбы бібліятэк як мага большай 

колькасці аршанцаў знайшло падтрымку ў кіраўніцтва  тэлеканала і ў 

хуткім часе ў пятнічных выпусках праграмы «Навіны» з’явіліся новыя 

вядучыя – бібліятэкары, якія расказвалі пра самыя новыя і актуальныя 

кнігі, якія знаходзяцца ў фондах гарадскіх бібліятэк. 

Прафесійныя аператары тэлебачання здымалі праграмы ў 

памяшканнях ЦГБ імя А. С. Пушкіна і дзіцячай бібліятэкі імя 

У. Караткевіча. У ролі вядучых выступілі загадчык аддела абслугоўвання і 

інфармацыі А. І. Фядосава, бібліятэкар ПЦПІ Я. Ю. Бацюшкова, галоўны 

бібліёграф Л. І. Канавалава, галоўны бібліятэкар Н. М. Янкоўская, 

бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча В. В. Бірыла, загадчык 

бібліятэкі імя У. Корбана І. Б. Дзярабіна. Тэматычныя перадачы пра 

цікавыя кнігі адрасаваліся дзецям, падлеткам, аматарам-дачнікам, 

любіцелям дэтэктываў і  г. д. 

Нетрадыцыйна супрацоўнікі аддзела маркетынгу ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна падышлі да арганізацыі мерапрыемстваў, прысвечаных  

130-годдзю з дня нараджэння  класікаў беларускай літаратуры. Яны 

імкнуліся зрабіць усё магчымае, каб як мага большая колькасць аршанцаў 

адкрылі для сябе веліч асоб Я. Купалы і Я. Коласа, таму вырашылі не 

абмяжоўвацца цыклам святочных масавых мерапрыемстваў, а пайшлі 

далей. Сумесна з гарадскім аўтобусным паркам № 3 рэалізавалі 
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  Года кнігі па ініцыятыве бібліятэкараў у газеце з'явіліся новыя рубрыкі 

«Кнігачэй» і «Год кнігі».  

Да сусветнага руху буккросінгу нашы бібліятэкі па ініцыятыве 

аддзела бібліятэчнага маркетынгу далучыліся яшчэ ў 2011 годзе, а ў 2012 

годзе мы вырашылі арганізаваць «свабодную паліцу» ў будынку 

гарвыканкама, дзе супрацоўнікі маглі пакінуць прачытаныя кнігі, газеты, 

часопісы і ўзяць ўпадабаную літаратуру. Сюжэт аб гэтай падзеі 

трансліраваўся па мясцовым тэлебачанні. 

Таксама было арганізавана тры конкурсы: «Чытаем беларускую 

класіку» (конкурс на лепшы творчы праект па прапагандзе беларускай 

літаратуры сярод бібліятэкараў), «Молодежь читающая – молодежь 

успешная» (гарадскі крэатыў-конкурс малюнка, плаката, фатаграфіі), 

конкурс «Лучший читатель лета». 

Бібліятэкары сістэмы правялі 8 акцый: «Пісьменнікі на ўсе часы» 

(акцыя па падтрымцы цікавасці да чытання кніг беларускіх пісьменнікаў – 

гучныя чытанні твораў беларускіх аўтараў-юбіляраў 2012 года на вуліцах 

горада); «Книги – в дар» (акцыя па зборы і дарэнні літаратуры выхаванцам 

ДУА «Цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі 

г. Наваполацка»); «Подари библиотеке учебник, по которому ты учился» 

(студэнцкая акцыя); «Ровесник – ровеснику» (акцыя-рэкамендацыя); 

«Як прайсці ў бібліятэку?» (піяр-акцыя); «Паэтычная віктарына Якуба 

Коласа»; «Наваполацк чытае Купалу і Коласа»; буккросінг. 

Яркай падзеяй у культурным жыцці навапалачан стала сустрэча з 

вядомымі беларускімі аўтарамі Наталляй Батраковай і Юліяй Ляшко 

«Літаратурны аўтограф», ініцыятарам якой выступіла цэнтральная 

бібліятэка сумесна з выдавецтвам «Регистр». 10 мая ў чытальнай зале 

сабралася шмат прыхільнікаў таленту гэтых аўтараў. Папулярныя кнігі 

Наталлі Батраковай і фільмы па сцэнарыях Юліі Ляшко «Рифмуется с 

любовью», «Подружка осень» даўно пакарылі сэрцы чытачоў і гледачоў.  

Году кнігі ў бібліятэцы імя К. Сіманава была прысвечана 

бібліятэчная шоу-праграма для маладых людзей з асаблівасцямі развіцця 

культуры» Аршанская цэнтральная бібліятэка імя А. С. Пушкіна заняла 

першае месца ў абласным туры конкурсу ў намінацыі «За навацыі ў галіне 

бібліятэчнай справы» і атрымала трэцюю прэмію ў рэспубліканскім туры 

конкурсу. 

Супрацоўнікі Аршанскай ГЦБС прыклалі шмат намаганняў, каб 

Год кнігі запомніўся аршанцам змястоўнымі, яркімі, актуальнымі, 

цікавымі мерапрыемствамі, акцыямі і праграмамі. Галоўная іх мэта – 

стымуляванне чытання і фарміраванне чытацкіх густаў, захапленне 

чытаннем  кніг усіх аршанцаў, каб не засталося ніводнага раўнадушнага 

да кнігі і чытання чалавека. І тут перавага аддавалася крэатыўным формам 

і метадам работы.  

Асаблівай увагі заслугоўваюць праекты, якія былі рэалізаваны 

сумесна з тэлеканалам «Скіф», радыё «Скіф» і аўтобусным паркам № 3 

г. Оршы, гарадскімі газетамі. 

«В неделю по книге!» – сумесны праект ЦГБ імя А. С. Пушкіна і 

радыё «Скіф», прысвечаны Году кнігі і накіраваны на папулярызацыю 

чытання і бібліятэк. Па дамоўленасці з дырэкцыяй радыё перадачы на 

працягу года выходзілі штотыднёва па серадах у 10.15 і 17.15 (з паўторам 

па пятніцах). У іх мы прызвалі ўсіх гараджан прыняць удзел у нашым 

праекце і паспрабаваць выпрацаваць у сабе карысную звычку – кожны 

тыдзень прачытваць па адной цікавай кнізе. «Прычым, –  адзначалі мы ў 

сваіх прызывах, – сапраўдная карысць будзе не толькі ад таго, что Вы 

чытаеце, а ад самой звычкі рэгулярна чытаць». Тэксты для перадач, якія 

знаёмілі гараджан з самымі цікавымі, актуальнымі, запатрабаванымі, а 

часам незаслужана забытымі  кнігамі, рыхтавала галоўны бібліятэкар 

аддзела бібліятэчнага маркетынгу Н. М. Янкоўская, а прафесійныя 

радыёвядучыя агучвалі іх на радыё «Скіф» у спецыяльна створанай 

перадачы, выхад якой суправаджаўся «фірменнай» музычнай застаўкай. 

За год, дзякуючы рэалізаванаму сумесна з радыё праекту  «В 

неделю по книге», мы звярнуліся да аршанцаў з рэкламай кніг  42 разы    

(з паўторамі 84). Былі шырока прарэкламіраваны кнігі беларускіх аўтараў 
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  «Я ў чытачы пайду. Няхай мяне навучаць». Мерапрыемства насіла 

рэгіянальны характар, аб'яднаўшы грамадскія арганізацыі маладых 

інвалідаў гарадоў Полацка і Наваполацка. Спонсарам мерапрыемства 

выступіла вытворча-камерцыйная фірма «МКД». Шоу-праграма 

пачыналася са свята пасвячэння ў чытачы, удзельнікі далі «Клятву 

чытача», ім былі ўручаны памятныя чытацкія фармуляры. У камандных 

спаборніцтвах новыя чытачы паказалі веданне літаратурных герояў, 

аўтараў твораў, прымалі ўдзел у гульні «Што бывае ў бібліятэцы», 

вызначалі чытацкае прызначэнне кніг і часопісаў. 

Бібліятэка імя Я. Коласа ў межах Года кнігі правяла цыкл 

мерапрыемстваў «Літаратурная альтанка» ў школьным пакоі «Надзея»: 

гульня «Поле цудаў» – «Знакамітыя палачане ў мастацкай літаратуры», 

гульня «Поле цудаў» – «Тры класікі», прымеркаваная да юбілеяў 

Я. Коласа, Я. Купалы і М. Танка, літаратурная краязнаўчая гадзіна 

«Полацк у кніжнай культуры». 

Бібліятэка імя У. Караткевіча ў час правядзення рэспубліканскай 

акцыі «Чытаем Янку Купалу і Якуба Коласа разам» апрабавала 

інавацыйную форму работы – чытанне кніг класікаў на вуліцах горада. 

Супрацоўнікі бібліятэкі чыталі ўслых вершы на вуліцах горада і 

прапаноўвалі жыхарам горада пачытаць разам з імі творы нашых 

знакамітых пісьменнікаў. Многія людзі з задавальненнем адгукнуліся на 

незвычайную прапанову. 

Чытачы дзіцячых бібліятэк на працягу ўсяго года сустракаліся з 

пісьменнікамі і паэтамі літаратурных аб’яднанняў «Полоцкая ветвь», 

«Литературный ковчег», «Наддзвінне» і народнага калектыву «Крылы». 

«Предки современной книги», «История рождения книги», 

«Путешествие во времени» – пад такімі назвамі прайшлі ў бібліятэцы імя 

С. Маршака мерапрыемствы, прысвечаныя гісторыі кнігі і стварэнню 

першых бібліятэк. На гэтых сустрэчах юныя чытачы адпраўляліся ў 

гістарычнае падарожжа. Кожны з прысутных меў магчымасць апынуцца ў 

той ці іншай эпосе, паспрабаваць самому штосьці напісаць на драўляных і 

РАКУРС 

                                                                                                

 

Наталля Міхайлаўна Янкоўская, 

галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу  

цэнтральнай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна г. Оршы 

 

ПРАЕКТ ЯК ФАРМАТ: З ВОПЫТУ РАБОТЫ АРШАНСКАЙ 

ЦЭНТРАЛЬНАЙ ГАРАДСКОЙ БІБЛІЯТЭКІ ІМЯ А. С. ПУШКІНА 

 

Аршанская цэнтральная гарадская бібліятэка імя А. С. Пушкіна – 

адна з найстарэйшых бібліятэк Беларусі. Яна заснавана 6 чэрвеня 1899 года  ў 

гонар 100-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна. 

Сёння бібліятэка – сучасны інфармацыйны і адукацыйны цэнтр 

горада. Яе дзейнасць абапіраецца на лепшыя традыцыі і здабыткі мінулых 

часоў, спалучаючы іх з сучаснымі дасягненнямі, інфармацыйнымі 

тэхналогіямі, новымі падыходамі і крэатыўным мышленнем.  

У 2012 годзе ў гісторыі бібліятэкі імя А. С. Пушкіна адкрыта 

новая старонка  – адбылося ўрачыстае адкрыццё бібліятэкі  пасля 

капітальнага рамонту будынка. Гэтая падзея, якая  адбылася ў год, 

аб’яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Годам кнігі, стала новым 

стымулам  для распрацоўкі і рэалізацыі інавацый.  

Па выніках ХХІ конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 
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  васковых дошчачках, пакінуць свой аўтограф на бяросце, завітаць у самую 

старэйшую бібліятэку. 

Чытачоў дзіцячай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна супрацоўнікі 

запрашалі ў літаратурнае падарожжа «Беларуская кніжка – дзецям», 

прапаноўвалі кніжныя калейдаскопы «Писатели с мировым именем» і 

«Чтение – вот лучшее учение», панараму-агляд навукова-пазнавальнай 

кнігі «Скарбы роднай прыроды» і панараму-агляд мастацкай кнігі 

«Прыгоды і казкі беларускіх пісьменнікаў», агляд дзіцячай літаратурнай 

серыі «НАСТЯ и НИКИТА», круглы стол «Книги – наши друзья», урок 

чытання «Чытаем самi», гадзіну казак «У чароўнай краіне казак». Цікава 

прайшоў казачны калейдаскоп, які ўключаў у сябе конкурс «Из какой мы 

сказки?», музычную віктарыну, гульню «Черный ящик». 

Адзіны бібліятэчны дзень у ЦБС «Наваполацк чытае Купалу і 

Коласа» прайшоў 20 снежня. Супрацоўнікі ўсіх бібліятэк сістэмы ў гэты дзень 

прапаноўвалі наведвальнікам пачытаць услых вершы класікаў, правялі бліц-

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

купалаўскія радкі», агляды ля кніжных выстаў. У цэнтральнай бібліятэцы на 

працягу дня дэманстраваўся спектакль купалаўскага тэатра «Паўлінка», 

мастацкая стужка «После ярмарки», гучалі вершы з «Новай зямлі». 

Таксама ў межах мерапрыемстваў Года кнігі аддзелам 

бібліятэчнага маркетынгу было праведзена даследаванне «Месца чытання 

ў жыцці бібліятэкара». Мэта даследавання – выявіць змест чытання 

супрацоўнікаў бібліятэк Наваполацкай ЦБС. У анкеце прадугледжваліся 

пытанні, якія характарызуюць не толькі прафесійнае чытанне 

бібліятэкараў, але і асабістыя чытацкія перавагі і густы. Усяго было 

апытана 50 супрацоўнікаў з 7 бібліятэк сістэмы. Аналіз матэрыялаў 

паказаў зацікаўленасць рэспандэнтаў, пра што сведчыць працэнт вяртання 

анкет (75 %) і паўната адказаў на пытанні. Падводзячы вынікі, можна 

сказаць наступнае: сярод работнікаў Наваполацкай ЦБС кніжная культура 

не страціла сваё значэнне, бібліятэкары чытаюць дастаткова многа, змест 

іх чытання вельмі разнастайны. 

конкурсу ў рамках другога Усебеларускага фестывалю народнай творчасці 

«Беларусь – мая песня» (2004 г.). Яму прысвоена ганаровае званне 

«Народны самадзейны калектыў» (2005 г.), уручаны Дыплом лаўрэата 2-й 

ступені ў абласным свяце «Песняры Прыдзвінскага краю» (2010 г.), 

Падзяка Беларускай праваслаўнай царквы Полацкай Епархіі «За актыўны 

ўдзел у духоўна-асветніцкай праграме грамадска-царкоўнай выставы-

форуму «Беларусь праваслаўная» (2011 г.), Грамата Полацкага 

пагранічнага атрада «За патрыятычнае і культурна-эстэтычнае выхаванне 

вайскоўцаў» (2012 г.). 

«Крылы» – гэта свайго роду сям'я. Хочацца пажадаць, каб 

калектыў заўсёды быў адзіным цэлым. Няхай унутры яго бушуюць 

моцныя пачуцці – гэта натуральна для рабочага працэсу, а кожны з 

удзельнікаў адчувае сябе патрэбным, карысным і цікавым! 
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  Скарацечны працэс інфарматызацыі ўсяго грамадства і пошук 

бібліятэкамі свайго месца ў гэтым працэсе вызначаюць неабходнасць 

інавацыйных змяненняў у іх дзейнасці. З гэтай мэтай бібліятэкамі 

Наваполацка распрацавана праграма развіцця ЦБС на 2013–2015 гады. 

Перспектывы развіцця Наваполацкай ЦБС у першую чаргу звязаны з 

аўтаматызацыяй бібліятэк сістэмы. Асноўнымі задачамі ў гэтым накірунку 

з’яўляюцца: падключэнне ўсіх бібліятэк сістэмы да сеткі інтэрнэт, 

ажыццяўленне пераходу на новую АБІС «ALIS-WEB», арганізацыя залы 

электронных дакументаў у цэнтральнай бібліятэцы, адкрыццё 

медыяцэнтра ў дзіцячай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна і інш.  

Прызнаючы пастаянныя змены, якія адбываюцца ў свеце, 

бібліятэкі Наваполацкай ЦБС будуць імкнуцца заставацца важнымі 

цэнтрамі ведаў і інфармацыі для ўсіх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назва калектыву мае сімвалічнае значэнне: «Крылы» – гэта 

творчы палёт думак, вобразаў, фантазій. Эмблемай з'яўляецца чароўны 

крылаты конь Пегас, любімец муз. Дэвізам сталі пушкінскія радкі з верша 

«Пророк»: «Глаголом жги сердца людей!..». У калектыва ёсць і свой гімн, 

аўтар якога – член Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Талкачова. 

І па сённяшні дзень аб’яднанне знаходзіцца ў стадыі росту. 

Пастаянны творчы пошук і гарэнне кіраўніка перадаецца ўдзельнікам, як 

вынік – жывое, відовішчнае, мастацкае, асэнсаванае ўвасабленне задум у 

жыццё. 

Народны калектыў «Крылы» быў запрошаны ў 2011 годзе на 

Міжнародны фестываль «Наша Двина – наша судьба», які прайшоў у 

Расіі. У 2012 годзе святочную канцэртную праграму члены калектыву 

прадставілі на Міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі базар» у 

Віцебску. 

Калектыў не толькі сам актыўна ўдзельнічае ў разнастайных 

культурна-масавых мерапрыемствах, але і любіць уключаць у творчы 

працэс гараджан. У 2011 годзе па ініцыятыве аб'яднання стартаваў 

гарадскі экалагічны конкурс «У гармоніі з лесам». У 2013 годзе «Крылы» 

сумесна з гарадской арганізацыяй РГА «Белая Русь» распрацавалі гарадскі 

літаратурна-мастацкі конкурс «Табе, наш горад, прысвячаем...» да        

55-годдзя Наваполацка. 

Літаратурна-музычны салон «Крылы» – лаўрэат абласнога агляду-
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                                                        Лідзія Васільеўна 

Полазава, 

галоўны бібліятэкар сектара мастацтваў  

цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага г. Наваполацка 

 
З ХРОНІК МАСТАЦКАГА ЖЫЦЦЯ 

 
Адметнай асаблівасцю цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага 

з'яўляецца актыўная работа па духоўным і эстэтычным напрамках. У 

многім так адбываецца дзякуючы таму, што ў 2003 годзе быў адкрыты 

сектар мастацтваў, які валодае ўнікальным кніжным фондам, а таксама 

фондам аўдыя-, відэа- і выяўленчых дакументаў. У 2008 годзе для 

стварэння больш камфортных умоў для чытачоў сектар мастацтваў 

пераехаў у адрамантаванае, утульнае, сучасна абсталяванае памяшканне. 

Аснова дзейнасці сектара мастацтваў – дзве творчыя праграмы, 

распрацаваныя яго супрацоўнікамі: «Мир искусства: пространство и 

время» і «Визуальная галерея искусств». 

Пастаянны пошук новых формаў работы, наладжванне  сувязей з  

установамі і аб’яднаннямі горада, з таленавітымі людзьмі пераўтварылі 

сектар мастацтваў у сапраўдны культурна-дасугавы цэнтр творчага 

супрацоўніцтва, духоўных зносін майстроў пэндзля і пяра, прадстаўнікоў 

музычнай сцэны. Сектар мастацтваў збірае людзей неабыякавых, з 

абвостраным пачуццём прыгожага, з багатым духоўным светам. Гэта 

      

Таццяна Міхайлаўна Конышава, 

метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу  

цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага г. Наваполацка 

 
НА КРЫЛАХ ТВОРЧАСЦІ 

 

Больш за 10 гадоў пры дзіцячай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна 

працуе літаратурна-музычны народны калектыў «Крылы». За перыяд 

існавання аб'яднанне замацавала за сабой рэпутацыю цікавага творчага 

калектыву, які заслужана атрымаў у 2005 годзе званне «Народны 

самадзейны калектыў». Калектыў аб'ядноўвае людзей розных прафесій, 

рознага ўзросту, рознага характару, якіх зрадніла любоў да мастацтва. У 

склад аб'яднання ўваходзяць добра вядомыя ў горадзе і за яго межамі 

таленавітыя людзі: Тамара Талкачова, Ганна Аляскерава, Міхаіл і Наталля 

Зудзілавы, Ніна Дзянісава, Ларыса Сакарэнка, Людміла Фёдарава, Юрый 

Касцюк, Галіна Худніцкая, Феактыст Фядотаў, Лідзія Полазава і інш.  

Ля вытокаў стварэння літаратурна-музычнага аб’яднання-салона 

«Крылы» стаяла Галіна Сяргееўна Сташкевіч, якая і зараз з’яўляецца яго 

кіраўніком. За доўгія гады працы калектыў неаднаразова станавіўся лаўрэатам 

рэспубліканскіх, абласных і гарадскіх конкурсаў і фестываляў. Яго творчы шлях 

адзначаны яркімі выканальніцкімі дасягненнямі. У творчасці калектыву знайшлі 

адлюстраванне практычна ўсе жанры літаратурна-музычнага мастацтва. 
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  месца правядзення прэзентацый, сустрэч, дыскусій, вечароў, арганізацыі 

клубаў па інтарэсах. За час свайго існавання сектар мастацтваў здолеў 

наладзіць цесныя сувязі са сродкамі масавай інфармацыі горада: 

тэлеканалам «Вектар», «Новай газетай». Карэспандэнты частыя госці 

нашых мерапрыемстваў, а публікацыі  бібліятэкараў сектара  мастацтваў у 

гарадской газеце з’яўляюцца не толькі інфармацыйнымі, але носяць 

арыгінальны пазнавальны характар.  

Творчыя сувязі з літаратурнымі аб’яднаннямі Наваполацка і Полацка 

«Крылья», «Полоцкая ветвь», «Наддзвінне» даюць магчымасць далучыць 

чытачоў да лепшых твораў беларускай літаратурнай класікі, твораў сучасных 

паэтаў і пісьменнікаў, у тым ліку літаратараў-землякоў, якія вучаць думаць і 

суперажываць, цаніць лепшыя набыткі і скарбы нашай краіны. 

Кніжныя выставы, літаратурныя вечарыны, дакументальныя 

фільмы,  прэзентацыі шырока папулярызуюць творчасць славутых 

песняроў Беларусі. У  скарбонцы сектара такія запамінальныя 

мерапрыемствы, як вечар-партрэт «Водар сапраўднай паэзіі» 

(М. Багдановіч), «Асоба. Грамадзянін. Паэт» (М. Танк),  «Гучнае слова 

паэтаў» (Я. Колас і Я. Купала), гадзіна роднай мовы «Сустрэча з родным 

словам», прэзентацыя кнігі І. Жарнасек «Будзь воля твая» і інш. На ўсіх 

мерапрыемствах, адрасаваных і моладзі, і чытачам пажылога ўзросту 

гучала жывое беларускае слова. Работа бібліятэкі па папулярызацыі 

лепшых твораў айчыннай літаратуры працягваецца. Наперадзе яшчэ шмат 

цікавых сустрэч і мерапрыемстваў.  

Добра наладжаныя сувязі з музычнымі калектывамі, знакамітымі 

музыкантамі і спевакамі горада дораць навапалачанам цудоўныя і незабыўныя 

хвіліны. Такімі запамінальнымі сталі творчыя вечарыны «Поющая душа» з 

музыкантам-баяністам А. Святуном, вечар-партрэт «І песняй загучыць душа»   

(аб жыцці і творчасці кампазітара-земляка М. Пятрэнкі). Цікавым і новым для 

сектара мастацтваў і яго наведвальнікаў стаў музычны спектакль «Ты, Моцарт, 

Бог!», падрыхтаваны навучэнцамі Наваполацкага музычнага каледжа па творы 

А. Пушкіна «Моцарт і Сальеры».  

 

Універсальны фонд бібліятэкі дазваляе праводзіць разнастайныя па 

форме і змесце мерапрыемствы. Таццяна Валер'еўна Варанец, 

распрацоўшчык праграмы, імкнецца кожнае мерапрыемства зрабіць 

сонечным, радасным, падарыць добры настрой дзецям.  

Праграма працуе са студзеня 2003 года. Сустрэчы з выхаванцамі 

адбываюцца кожны месяц. Тэматыка мерапрыемстваў разнастайная. У 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі, які штогод праходзіць у дзіцячых 

бібліятэках, прадугледжваюцца мерапрыемствы і для гэтых дзяцей. У 

ходзе сустрэч бібліятэкары імкнуцца парадаваць дзяцей яшчэ і прызамі – 

гэта кнігі, настольныя гульні, пачастункі.  

Стала добрай традыцыяй арганізоўваць і прымаць удзел у 

дабрачынных акцыях. Неаднаразова супрацоўнікі бібліятэкі звярталіся да 

кіраўнікоў устаноў, прадпрымальнікаў з просьбай дапамагчы набыць 

неабходную літаратуру. На атрыманыя грошы былі набыты кнігі для дзяцей 

дзіцячага дома і сацыяльнага прытулку. Сярод бібліятэк Наваполацкай ЦБС 

прайшла дабрачынная акцыя па зборы канцылярскіх тавараў, цацак. 

  У бягучым годзе «Сонейка» адзначала свае дзесяцігоддзе. На 

святочным ранішніку прысутнічалі выхаванцы дзіцячага дома і сацыяльнага 

прытулку. Т. Варанец правяла вясёлую віктарыну з прызамі для ўсіх 

удзельнікаў, бібліятэкар Т. Мятлюк падрыхтавала электронную прэзентацыю, а 

дзеці – падарункі для сваёй любімай бібліятэкі – вершы і сувеніры.  
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  Асобы напрамак работы – выставачная дзейнасць у межах праграмы 

«Визуальная галерея искусств». Яе мэта – пазнаёміць з мастацкай 

культурай нашага народа, яго майстэрствам, гуманізмам, высакароднасцю. 

Рэалізуючы праграму, сектар мастацтваў праводзіць прэзентацыі выстаў, 

вернісажы, сустрэчы з мастакамі і майстрамі народнай творчасці, шырока 

прадстаўляе народныя рамёствы як частку айчыннай культуры. У зале 

мастацтваў прайшлі цудоўныя выставы: «Гісторыя беларускай лялькі»; 

«Ажурнае дзіва» – майстра выцінанкі З. Лёцінай; «Чувственный мир 

Галины Худницкой» – майстра баціку; прэзентацыя «Марья-искуссница» – 

майстра-ўніверсала Марыі Дубоўскай; «Эксклюзив своими руками» – выстава 

работ пенсіянераў, членаў клуба «Еще не вечер»; творчая выстава работнікаў 

тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва «Добрым 

людзям на радасць» і інш. Такія мастацкія выставы, акрамя эстэтычнай 

асалоды і далучэння жыхароў горада да прыгожага, дадаткова прыцягваюць 

чытачоў у бібліятэку, падтрымліваць яе станоўчы імідж.  

Ёсць у сектара мастацтваў некалькі арт-праектаў. Бібліятэкары 

выступілі ініцыятарамі  сумеснага з Наваполацкай ДМШ імя І. Хруцкага 

праекта «Начало». Гэтаму спрыяла даўняе цеснае творчае супрацоўніцтва. 

Стала ўжо добрай традыцыяй праводзіць у зале мастацтваў выпускны 

вечар вучняў мастацкай школы «Подводим итоги», да якога ладзіцца 

выстава лепшых работ выпускнікоў, прэзентацыя, урачыстае ўручэнне 

пасведчанняў аб заканчэнні мастацкай школы. Кожны год у зале 

мастацтваў таксама адбываюцца персанальныя выставы вучняў гэтай 

школы, што дае ім магчымасць прадставіць сваю творчасць і заявіць аб 

сваім таленце ўсяму гораду. Для многіх гэта першая ступенька 

самарэалізацыі. Памятнымі сталі наступныя выставы: «Девичья весна» 

Ганны Агеевай; «Я рисую свой мир, как хочу» Марыны Кражавай, «Живи 

и твори» і інш. 

Ужо трэці год пры бібліятэцы працуе мастацкая студыя «Ластик». 

Арт-праект «Таланта юные ростки» падтрымлівае работу студыі. 

Надзвычайна цікавай была прэзентацыя «Первые шаги», якую 

 

Алена Аляксандраўна Манцэвіч, 

загадчык дзіцячай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна  

Наваполацкай сеткі публічных бібліятэк  

 

ПРАГРАМА «СОНЕЙКА»: ПРАМЕНЬЧЫКІ ДАБРЫНІ 

 

Яшчэ ў даўнія часы людзі на Каляды наведвалі дзіцячыя дамы, 

прытулкі, бальніцы, турмы. Гэта было добрай традыцыяй. Акрамя таго, 

Каляды лічыліся ў народзе часам для богаўгодных спраў. І менавіта ў 

такія цудоўныя дні ў супрацоўнікаў дзіцячай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна 

ўзнікла ідэя арганізаваць работу з дзецьмі, якія засталіся без бацькоў або 

апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі.  

Наша дзяржава асаблівую ўвагу надае дзецям, пазбаўленым 

бацькоўскага клопату і любові: бярэ пад сваю апеку, стварае ўмовы для іх 

паўнавартаснага развіцця. У нашым горадзе ёсць дзіцячы дом і сацыяльны 

прытулак. Менавіта ў дапамогу гэтым дзіцячым установам на базе 

дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 4 імя А. С. Пушкіна Наваполацкай ЦБС 

была распрацавана праграма «Сонейка», галоўная мэта якой – дапамагчы 

дзецям адаптавацца ў нашым грамадстве, пашыраючы магчымасці зносін і 

выхаду за межы ўстаноў, у якіх ім даводзіцца жыць, заахвоціць стаць 

чытачом бібліятэкі.  
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  падрыхтавалі і правялі супрацоўнікі сектара мастацтваў. У рамках гэтага 

праекта была прадстаўлена і карысталася вялікім поспехам выстава 

мінскай народнай студыі Рычарда Мая «Страна детства» з работамі Вольгі 

Кужалевай і Леры Фёдаравай. Зала мастацтваў – гэта месца, дзе па-

сапраўднаму раскрываюцца таленты, запальваюцца будучыя зоркі. 

Не засталася па-за ўвагай сектара мастацтваў і такая сацыяльныя групы, 

як пенсіянеры і інваліды. На працягу некалькіх гадоў сектар мастацтваў 

супрацоўнічае з гарадскім тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва і клубам пажылых людзей «Еще не вечер». Гэта 

самая ўдзячная і самая актыўная група наведвальнікаў бібліятэкі. Менавіта для 

іх сектар мастацтваў распрацаваў цыкл мерапрыемстваў з серыі «Рэтра-

партрэт». З вялікай цеплынёй, удзячнасцю і шчырасцю адклікаюцца аб 

праведзеных мерапрыемствах нашы чытачы. А праведзена ўжо нямала: вечары 

«Забытых песен тихие слова» (да 100-годдзя Марка Бернэса), «История 

русского соловья» (да 225-годдзя А. Аляб’ева), «Незабываемый голос эпохи» 

(К. Шульжэнка), «Соловьёв-Седой остается с нами», «И лишь тебя не хватает 

чуть-чуть» (да 80-годдзя М. Крысталінскай), «Я люблю тебя, жизнь!» (да 90-

годдзя Э. Калманоўскага) і інш. Ёсць у скарбонцы сектара мастацтваў і 

фальклорныя вечарыны «Шчодры стол беларуса», беларускага гумару 

«Беларусы смяюцца». 

Сектар мастацтваў шчодра дзеліцца сваім багатым вопытам з 

чытачамі і калегамі. У гэтым дапамагае выдавецкая дзейнасць сектара. Такія 

выданні, як «Шляхам жыцця» (мастак П. Сергіевіч), «З кагорты наваполацкіх 

мастакоў» (мастак У. Пацэвіч), «Гісторыя беларускай лялькі», «Пайсці, каб 

вярнуцца» (В. Быкаў у творчасці мастакоў), «Песняй вітаю я вас» (Я. Колас і 

Я. Купала ў музыцы) даволі запатрабаваныя. 

Самыя розныя формы работы, самыя цікавыя тэмы яшчэ наперадзе. 

Супрацоўнікі сектара мастацтваў знаходзяцца ў пастаянным творчым 

пошуку, бо станоўчы імідж бібліятэкі, удзячнасць наведвальнікаў, добры 

настрой – гэта для іх вельмі важна. 

«У книжной полки: Андрей Усачев» і інш. 

Маляўнічыя, насычаныя пазнавальным матэрыялам, з музычным 

суправаджэннем мерапрыемствы ў інфармацыйна-адукацыйным цэнтры 

нязменна сустракаюць цікавасць з боку дзяцей і высокую ацэнку 

выкладчыкаў. Асабліва ўдаліся патрыятычны відэаўрок «Беларусь – 

краіна маёй будучыні», экалагічная відэагульня «Строим город Экоград», 

відэаюмарына «Праздник-проказник», краязнаўчая відэагульня «Город 

Вашего детства», гульнявая відэапраграма для дапытлівых ласуноў 

«Угостись конфетой знаний», відэаправілы для юных чытачоў «Чтобы 

книга улыбалась!», відэарэклама часопіса «Кем быть?» «Надо думать, кем 

я буду…», відэагульня для аматараў мультыплікацыйных фільмаў «Пусть 

живёт мультфильм!» і  інш. 

Бібліятэкарам інфармацыйна-адукацыйнага цэнтра створаны 

віртуальны музей Самуіла Якаўлевіча Маршака, які ўключае прэзентацыі 

аб жыцці і творчасці «галоўнага» пісьменніка бібліятэкі: відэаагляд твораў 

Маршака для дзяцей «В стране весёлого детства», патрыятычная панарама 

«Все для фронта! Все для Победы!», відэагутарка «Детства и юности 

мастер», «Воспоминания и стихи о Маршаке», відэаагляд «Маршак – 

переводчик», мультымедыйныя відэаадкрыцці «Маршак о себе», 

відэагутарка «Мудрые строки», відэагульня «Загадки Маршака», 

відэавіктарына па творах «Вместе с книгой мы растём», відэавіктарына па 

казцы «Двенадцать месяцев» «Зимняя сказка» і відэавернісаж «Партрэты і 

шаржы: Самуил Маршак в изобразительном искусстве». 

Сёння інфармацыйна-адукацыйны цэнтр – гэта своеасаблівая 

камп’ютарная бібліятэка для дзяцей, у якой яны могуць атрымаць пэўныя 

веды і ўменні, навучыцца самастойна шукаць, ствараць і эфектыўна 

выкарыстоўваць інфармацыю на любых носьбітах у мэтах вучэбнай і 

самаадукацыйнай дзейнасці, з карысцю і цікава правесці свой вольны час. 
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Таццяна Вячаславаўна Хватынец, 

загадчык дзіцячай бібліятэкі імя С. Я. Маршака  

Наваполацкай сеткі публічных бібліятэк  

 

ДЗІЦЯЧАЯ БІБЛІЯТЭКА: ТРАДЫЦЫІ І ІНАВАЦЫІ 

 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Я. Маршака г. Наваполацка працуе з 

1965 года. Сёння гэта бібліятэка са сваёй, гадамі праверанай, 

напрацаванай сістэмай абслугоўвання, сваімі традыцыямі, устойлівым 

аўтарытэтам у горадзе. Бібліятэка абслугоўвае 7500 чытачоў, у тым ліку 

дзяцей-сірот, дзяцей-інвалідаў, дзяцей з Наваполацкага дзіцячага дома. 

Штат бібліятэкі складаецца з 14 чалавек. Супрацоўнікі бібліятэкі – людзі 

творчыя, улюбёныя ў сваю справу.  

З мэтай садзейнічання фарміраванню ўсебакова адукаванага і 

інфармаванага падрастаючага пакалення шляхам забеспячэння свабоднага 

доступу да ўсіх відаў інфармацыі па розных галінах ведаў у дзіцячай 

бібліятэцы імя С. Я. Маршака прынята і паспяхова рэалізуецца праграма 

«Кругозор». У межах праграмы са снежня 2009 года ў бібліятэцы працуе 

інфармацыйна-адукацыйны цэнтр. У ім сканцэнтраваны сучасныя 

тэхнічныя сродкі: 3 камп’ютары, з якіх 2 прызначаны для чытачоў, 

тэлевізар, DVD-прайгравальнік, спецыяльна набытая мэбля.  

Інфармацыйна-адукацыйны цэнтр – гэта структура бібліятэкі, якая 

нароўні з традыцыйнай формай прадастаўлення інфармацыі дазваляе 

ажыццяўляць пошук і абмен разнастайнай інфармацыяй як у рамках 

лакальнай сеткі бібліятэкі імя С.Я. Маршака, так і ажыццяўляць доступ да 

знешніх інфармацыйных рэсурсаў з дапамогай сродкаў інтэрнэту. 

У цэнтры працуе бібліятэкар з 30-гадовым вопытам работы 

Н. Д. Музіпава, якая праводзіць цікавыя масавыя мерапрыемствы, стварае 

даведачны апарат і працуе з наведвальнікамі. 

У інфармацыйна-адукацыйным цэнтры дзейнічае медыятэка, 

прызначаная для самастойнай работы карыстальнікаў з рознымі крыніцамі 

інфармацыі. Фонд электронных дакументаў медыятэкі налічвае больш за 

220 асобнікаў: відэафільмы, мультымедыйныя энцыклапедыі, як 

універсальныя, так і па розных галінах ведаў, а таксама электронныя 

даведнікі і слоўнікі. 

Абслугоўванне карыстальнікаў вядзецца ў аўтаматызаваным 

рэжыме. Бібліятэкарам ІАЦ створана ўжо каля 100 прэзентацый і 

праведзена ў 2012 годзе 230 масавых мерапрыемстваў. Мерапрыемствы ў 

ІАЦ карыстаюцца асаблівым попытам у выкладчыкаў горада, асабліва 

такія як: відэагутарка па правілах бяспекі «Фликер пешеходу друг!», 

відэагутарка для малодшых школьнікаў па творах В. Асеевай «Дружба – 

это не работа», гістарычны відэавернісаж пра быліннага героя «Добрый 

молодец – Илья Муромец», літаратурная відэагульня па кнізе Ю. Алешы 

«Три толстяка» «Старая, старая сказка» і інш. 

Асабліва ацанілі настаўнікі пачатковай школы дапамогу, якую 

аказвае біліятэка ў рабоце па пазакласным чытанні. Шмат станоўчых 

водгукаў мелі наступныя мерапрыемствы: відэаапавяданне па кнізе 

А. М. Талстога «Детство Никиты» «Прекрасные вещи детства»,  

відэаконкурс знаўцаў кніг «Кто лучше знает книгу Виктора Драгунского 

«Денискины рассказы»?», відэагутарка аб творчасці пісьменніка-натураліста 

Эдуарда Шыма «Проводник в мир живой природы», відэагутарка пра 

пісьменніка і мастака «Сказки и рисунки Владимира Сутеева», відэаагляд 

творчасці «Мастер слова Николай Носов», паэтычная відэагадзіна    
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