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библиотечной территории. Разбиваем клумбы, придумываем и 

изготавливаем малые архитектурные формы, высаживаем рассаду цветов. 

Сколько интересных идей мы воплотили в жизнь вместе! Общение в 

труде  лучше всего объединяет детей и взрослых.  

  Трудно ли работать с «трудными» подростками? Нет. Нужно 

стараться найти подход к каждому ребенку, общаться с ним на равных, 

дать понять, что ты ему друг и не станешь учить, ругать, контролировать. 

Я горжусь успехами своих читателей, даже незначительными, и верю, что 

в жизни они обязательно отыщут свой путь. Заработать авторитет у 

современной молодежи нелегко, но мы стараемся быть искренними. 

Библиотека должна стать местом, где сердцу каждого подростка 

будет тепло и уютно, где погружение молодежи в радость и полноту 

социального бытия даст возможность ощутить свою значимость, развивая 

у подрастающего поколения уверенность и целеустремленность. 
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библиотеке, является профилактика негативных социальных явлений 

среди подростков, пропаганда здорового образа жизни. Важное место в 

этой работе занимает профилактика различных видов зависимости в 

подростковой среде. С этой целью в библиотеке оформлены постоянно 

действующие выставки-предупреждения: «Знай сегодня, чтобы жить 

завтра», «Игла – жестокая игра», «СПИД: факты, проблемы, надежды». 

Стали традиционными беседы «Береги себя для жизни»,  

информационные часы  «Секреты здоровья», «Дым, уносящий здоровье», 

«Лестница в ад», уроки здоровья «Не дай себя обмануть», «Опасность 

пагубной привычки». Проводятся тематические вечера «Меньше знаешь – 

крепче СПИД», «СПИД. Пылая страстью, будьте бдительны». На все 

мероприятия стараемся приглашать специалистов районной больницы. 

Для ребят старшего возраста проводятся беседы по 

профориентации, на них приглашаем представителей специальностей, 

наиболее востребованных в районе: медицинских работников, работников 

сельхозпредприятий, строительных организаций. Оформляются книжные 

выставки «Мы делаем свой первый в жизни выбор», «Куда пойти 

учиться». Ежегодно в мае в библиотеке проводятся дни открытых дверей 

для выпускников школ. Ребята общаются с профессионалами своего дела, 

с помощью интернета получают информацию о любом учебном 

заведении, узнают о перспективах работы по разным специальностям, 

изучают  права, которые дает белорусское законодательство. 

Важное значение в работе имеет индивидуальный подход к 

каждому подростку. Стараясь заинтересовать ребят книгами и чтением, 

мы проводим рекомендательные беседы, информационные обзоры новых 

книг. На протяжении года в библиотеке проходят акции: «Читаю я – 

читают мои друзья», «Записался сам – приведи друзей». Ребята охотно 

откликаются на эти призывы: приводят в библиотеку своих знакомых и 

друзей, которые впоследствии становятся нашими постоянными 

читателями и участниками клуба «Юный библиотекарь». 

 В летний период ребята помогают в благоустройстве  
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подростков, которые охотно приходят в библиотеку и активно участвуют 

в культурно-просветительных мероприятиях. 

 Основная часть «трудных» подростков – это ребята, которые  не 

состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, но уже 

находятся  на внутришкольном учете в учебных заведениях. Это те дети, 

которые по разным причинам попали в плохую компанию и 

предоставлены целый день сами себе. Вопрос занятости свободного 

времени подростков, привлечение их к чтению, к участию в клубах по 

интересам – одна из важных задач нашей библиотеки.  

Объединить ребят сумел действующий  при библиотеке клуб по 

интересам «Юный библиотекарь». Один раз в неделю, в воскресенье, мы с 

ребятами собираемся, чтобы заняться любимым делом. Творческие 

занятия   совмещаются с практической помощью библиотеке: вместе 

проводим  ремонт книг и журналов, ребята помогают оформлять книжные 

выставки, рисуют афиши для мероприятий, помогают  в работе с 

должниками, становятся книгоношами. Ни одно библиотечное 

мероприятие   не обходится без участия наших детей: они выступают в 

ролях ведущих, сказочных героев, становятся членами жюри. Жизнь клуба 

отражена в фотоальбоме «Юный библиотекарь». Здесь мы собираем 

материал о нашей жизни. Оформление альбома – одно из самых любимых 

занятий ребят.  Вместе оформляем стенд «Юный библиотекарь», на 

котором размещен наш девиз, цели и задачи, фотографии, 

юмористические коллажи. 

  Библиотечные мероприятия часто проходят с чаепитиями, 

сюрпризами, вручением сувениров. Для многих ребят библиотека 

становится теплым, открытым домом, где они с удовольствием проводят 

свое свободное время, делают после школы уроки. В результате 

происходит раскрытие индивидуальности, ненавязчиво приобретаются 

знания, умения и навыки, подростки учатся общаться и реализовывать 

себя в деятельности. 

Одной из задач, которую мы пытаемся решить в  нашей 
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  ГОСЦЬ НУМАРА 
 

Кароткая даведка 

 
Чашніцкі  раён, на поўдні Віцебскай вобласці. Плошча 1,5 тыс. 

км². Мяжуе з Лепельскім, Бешанковіцкім, Сенненскім і Талачынскім 

раёнамі Віцебскай вобласці, Крупскім і Барысаўскім раёнамі Мінскай 

вобласці. Утвораны ў 1924 годзе. Насельніцтва – звыш 37,9 тыс. чалавек. 

У складзе раёна гарады Чашнікі (насельніцтва – 9,5 тыс. чалавек) і 

Новалукомль (насельніцтва 14,4 тыс. чалавек), 219 населеных пунктаў.  

Цэнтр – горад Чашнікі, размешчаны ў 100 км ад г. Віцебска і 200  км  ад г. 

Мінска. Першае ўпамінанне – 1504 год. У раёне 70 азёр, сярод іх – 

Лукомльскае возера, на беразе якога пабудавана Лукомская ГРЭС – самая 

магутная ў паўночна-заходнем рэгіёне СНД, самая эканамічная ў 

дадзеным тыпе абсталявання на постсавецкай прасторы. У 

г. Новалукомлі – адзін з буйнейшых у Еўропе заводаў керамзітавага гравію.  

Знакамітыя людзі раёна: беларускі гуманіст і кнігавыдавец Васіль 

Цяпінскі, паэты Янка Журба і Генадзь Пашкоў, пісьменнікі Рыгор Рэлес і 

Алесь Шашкоў, адна з першых жанчын-геолагаў Расіі Ганна Місуліна, бацька 

лаўрэата Нобелеўскай прэміі Жорэса Алфёрава – Іван Алфёраў і інш. 

Герб г. Чашнікі: у чырвоным полі іспанскага шчыта – срэбная 

крэпасць на трох зялёных узгорках, над ёй – герб «Радван» – залатая 

заркоўная харугва з трыма канцамі, над якой размешчаны залаты крыж. 

 
Елена Сергеевна Клецкова, 

библиотекарь Светлосельской сельской библиотеки  

Шумилинской сети публичных библиотек  

 

ТРУДНО ЛИ РАБОТАТЬ С «ТРУДНЫМИ» ПОДРОСТКАМИ? 

 

Светлосельская библиотека является информационно-

культурным центром агрогородка Светлосельский. В 2005 году мы 

получили другое, хорошо отремонтированное помещение. Появилась 

возможность выделить абонемент для взрослых и литературу для детей. 

Читального зала в библиотеке нет, но есть места, где читатели могут 

поработать с периодикой, справочной литературой, полистать новинки 

литературы. 

Книжный фонд библиотеки составляет  6 тысяч экземпляров. 

Ежегодно услугами библиотеки пользуется 430 человек. Из их 133 ребенка. 

Посещений – 4500.  

Одним из главных направлений в своей работе библиотека 

выбрала обслуживание такой группы населения, как «трудные» 

подростки. Выделение этой читательской группы обусловлено не только 

временем. Светлосельская библиотека обслуживает жителей «спального» 

района г. п. Шумилино. Здесь проживает много молодежи, и библиотека 

традиционно была и остается информационным и досуговым центром для 
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Светлана Васильевна Митьковец, 

директор Чашникской сети публичных библиотек  

 

СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК ЧАШНІЦКАГА РАЁНА: 

КАРОТКА ПРА ГАЛОЎНАЕ 

 

Уважаемые  коллеги! 

Приветствую вас на страницах «Библиотечной просторы» от имени 

работников Чашникской централизованной библиотечной системы. 

Чашникская ЦБС объединяет 24 публичные библиотеки: 5 

городских (г. Новолукомле и в г. Чашники, из них 2 детские) и 19 на селе 

(17 сельских библиотек-филиалов и 2 библиотеки-клуба). Функционируют 

профилированные библиотеки: Красноутренская сельская библиотека – 

центр краеведения и этнографии и Черейская сельская библиотека – центр 

патриотического воспитания. 

Услугами библиотек пользуются свыше 24 тыс. читателей (73 % 

населения), книговыдача составляет более 500 тыс. экземпляров в год, 

количество посещений – около 170 тысяч.        

Вниманию читателей представлено без малого 350 тыс. 

экземпляров книг и периодических изданий, в основном это документы на 

бумажных носителях. За прошедший год библиотечный фонд пополнился 

новыми изданиями на 22 954 единицы, в том числе 10 538 экземплярами 

библиотекам выезжает с участниками литературно-музыкальной 

гостиной. 

Необходимо отметить, что библиотекари нестационарных форм  

обслуживания стремятся создать свою особую, культурную, духовную, 

информационную среду, опираясь в первую очередь на работу с книгой. Они 

создают, пусть и в маленьком, не совсем приспособленном к качественному 

обслуживанию помещении благоприятный микроклимат, теплоту, уют, и все это 

построено на любви к книге, чтению, на уважении к своим читателям. Стараемся 

работать так, чтобы первое посещение оставило у читателя яркое положительное 

впечатление, было по-настоящему результативным и стимулировало его к 

повторному посещению библиобуса и библиотечного пункта. 
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  книг, была оформлена подписка на 200 наименований журналов и газет. 

Норматив по комплектованию фондов библиотек  выполнен  на  16,2 %. 

2012 год, Год книги, был отмечен разнообразными мероприятиями 

для различных категорий читателей, направленными на популяризацию 

произведений белорусских классиков, современных авторов с целью 

повышения престижа чтения и пропаганды белорусского языка. Были 

оформлены многочисленные книжные выставки, тематические полки. 

Состоялись встречи с белорусскими поэтами и прозаиками В. Буландо, 

В. Яговдиком, Э. Акулиным, Л. Дранько-Майсюком, писателем-земляком 

А. Ващенко, с  участниками поэтического обьединения «Млын», которое 

работает при Новолукомльской городской библиотеке. 

Работники библиотек и в 2013 году стремятся всеми формами и 

методами библиотечной работы донести книгу до каждого возможного 

читателя. С этой целью работают 16 библиотечных пунктов, в том числе 

при общежитиях, в военкомате, в детских садах, в детском лагере 

«Юность». Максимально используются возможности межбиблиотечного 

абонемента.   

Библиотеки работают по целевым программам: «Давай ганарыцца, 

што мы беларусы» (центральная районная библиотека), «Да карыснага – 

праз цікавае» (Новолукомльская детская библиотека), «Адпачывай, 

кніжку не кідай» (Кащинская сельская библиотека), «Мой родны кут» 

(Красноутренская сельская библиотека), «Беражы свой дом – сваю 

планету» (Чашникская городская библиотека семейного чтения) и др. 

Для организации свободного досуга читателей при библиотеках 

организованы 19 любительских объединений и клубов по интересам, из 

них 9 – при сельских филиалах. 

Библиотеки нашей системы принимают активное участие в 

областных и республиканских конкурсах. В минувшем году народный 

клуб «Флора» в областном экологическом смотре-конкурсе «Цвети, моя 

земля» получил диплом лауреата 1 степени в номинации «Лучшая 

композиция – оформление выставки-площадки», участники литературного 

приобщения к чтению, пропаганда книги, удовлетворение читательских 

запросов. Поэтому перед каждым выездом Галина Владимировна 

внимательно просматривает свои предварительные записи, заказы 

читателей и старается выполнить их в полном объеме, причем заказы 

могут быть выполнены с использованием документов на различных 

носителях. Бывают запросы на энциклопедии, справочники, словари, 

издания общественно-политического характера, в помощь ведению 

приусадебного хозяйства и т. д. Часто подбирается литература по 

медицине, рукоделию, духовная литература. Особенно популярны и 

пользуются спросом периодические издания. Выполняются 

дополнительные платные услуги по распечатке статей или других 

документов. Для полной информации о работе районной библиотеки 

библиобус предлагает своим читателям закладки, буклеты, 

рекламирующие библиотечные услуги или новинки литературы. 

Фонд по мере необходимости пополняется литературой на любой 

вкус: от классики до специальной литературы. Он комплектуется 

книжными, периодическими изданиями, аудиовизуальными, 

электронными и другими документами, рассчитанными на взрослых и 

детей. Библиобус работает  по 14 маршрутам, которые включают 57 

деревень. В 2012 году обслужено 300 читателей, книговыдача составила 

7953 экземпляра и 1364 посещения. 

Сотрудники отдела обслуживания районной библиотеки долгое 

время ведут сбор краеведческого материала. Благодаря выездам 

библиобуса появилась возможность более полно заниматься 

краеведческой деятельностью, направленной на изучение истории края, 

сохранение местных традиций. 

В летнее время библиобус совместно с отделом маркетинга, 

который разрабатывает сценарии и проводит мероприятия, выезжает в 

лагеря с детской развлекательно-познавательной или игровой программой, 

что с большим интересом принимается детьми разных возрастов. Для 

оказания помощи в проведении массовых мероприятий сельским 
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  объединения «Млын» в областном смотре-конкурсе авторской песни и 

поэзии «Песні сунічных бароў» стали дипломантами в четырех 

номинациях. Неоднакратно наши библиотеки входили в число призеров 

областного тура республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак  

нацыянальнай  культуры».                                                                                                                                                                

Для оперативного обеспечения пользователей правовой 

информацией при центральной районной и Новолукомльской городской 

библиотеках созданы и функционируют публичные центры правовой 

информации. Количество их пользователей постоянно увеличивается. 

Поддерживается тесная связь с юридической службой городов. Адвокаты 

юридической службы проводят тематические консультации 

«Государственная регистрация недвижимого имущества», «Жилье: 

кредитование и перспективы строительства», «Подоходный налог», 

«Льготы ветеранам и пострадавшим на Чернобыльской АЭС» и др. 

С 2010 года центральная районная и Новолукомльская городская 

библиотеки обслуживают читателей в автоматизированном режиме. На 

сегодняшний день насчитывается 29 компьютеров в 16-ти библиотеках 

(67 %), мультимедийные центры в Новолукомльской и Чашникской 

детских библиотеках, 25 принтеров, 6 копировальных аппаратов, 1 сканер, 

12 МФУ.   

Любовь к чтению не приходит к человеку сама по себе, в 

приобщении людей к историческому и культурному наследию народа есть 

немалая заслуга работников библиотек. В нашей системе работают 

57 библиотечных работников, из них с высшим образованием – 22 (в том 

числе с библиотечным – 18), со средним специальным – 33. 

 

 
 
 

Библиобус Шумилинской централизованной библиотечной 

системы работает с 2006 года на основании «Положения о библиотеке-

автомобиле» и входит в состав отдела обслуживания и информации 

центральной районной библиотеки. 

Читатели библиобуса – люди разного возраста: дети, молодежь, 

взрослые, и все же читателей преклонного возраста намного больше. 

Особое внимание при обслуживании уделяется именно пенсионерам. Это 

самые преданные наши пользователи, их читательский стаж измеряется 

десятилетиями. Мы понимаем, что немолодым и одиноким людям очень 

нужны забота и участие, доброе отношение и общение, поэтому так 

важны личностные качества библиотекаря, его профессионализм, умение 

работать с людьми, находить взаимопонимание и участие. Все эти 

качества присущи Галине Владимировне Гарбузовой, библиотекарю 

библиобуса, которая изучает и учитывает все интересы читателей от мала 

до велика. Большинству жителей библиобус доставляет литературу 

непосредственно на дом: по состоянию здоровья или по причине 

занятости многие не могут подойти к месту стоянки автобуса. Это и 

инвалиды, и люди пожилого возраста, которые уже не в силах 

передвигаться самостоятельно. Зачастую именно библиобус остается 

последней ниточкой, связывающей одиноких стариков с внешним миром. 

Нельзя не сказать о трудностях, с которыми сталкивается библиобус. Это 

не очищенные от снега дороги (библиотекарю приходится нести коробки с 

книгами до домов читателей), нехватка бензина, из-за чего срывается 

выезд, отсутствие специального оборудования салона, что затрудняет 

обслуживание читателей и проведение массовых мероприятий. 

В глубинке нашего района приезд библиобуса приносит 

разнообразие в повседневную жизнь, возможность общения, получения 

необходимой информации. Работник библиобуса организует беседы, 

обзоры, викторины. Выставки по сельскому хозяйству, проводимые на 

животноводческих фермах, дают возможность специалистам просмотреть 

новинки литературы. И все-таки главная функция библиобуса – это 
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Вольга Мікалаеўна Гапонава, 

загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу  

Чашніцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі  

 

УДАСКАНАЛЕННЕ РАБОТЫ БІБЛІЯТЭК: ТРАДЫЦЫІ 

СТАРЫЯ, ПАДЫХОДЫ НОВЫЯ 

                                

          Кожная цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма – гэта скарбонка ідэй, 

планаў, здабыткаў, інавацыйных форм работы, а аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу – яе мазгавы цэнтр. У аддзеле бібліятэчнага маркетынгу 

Чашніцкай ЦБС працуюць тры спецыялісты. Напрамкі, па якіх мы 

работаем, у большасці сваёй традыцыйныя: інфармацыйны маніторынг, 

стварэнне пазітыўнага іміджу бібліятэк ЦБС, рэклама бібліятэчнай 

прадукцыі і паслуг, павышэнне прафесійнай кваліфікацыі работнікаў 

бібліятэк. 

          Стварыць прафесійна-развіваючае асяроддзе ў аддзеле бібліятэчнага 

маркетынгу, сфарміраваць новую прафесійную свядомасць бібліятэкараў 

дапамагае і яго афармленне. Інфармацыйны куток «Бібліятэчны 

калейдаскоп» дае агульную інфармацыю аб рабоце бібліятэк сістэмы, 

утрымлівае статыстычныя дадзеныя. Карта-схема бібліятэк Чашніцкага 

раёна дае магчымасць убачыць размяшчэнне нашых устаноў, аддаленасць 

А теперь и компьютер, но ведь еще ничто не смогло заменить человеку 

радость от общения с другими людьми, удовольствия от самостоятельного 

выбора книги среди множества других, знакомства с фондом библиотеки, 

в таинственной атмосфере которой невольно возникают самые трепетные 

чувства. Может быть, для маленького читателя этот первый в жизни 

выбор навсегда останется в памяти одним из самых ярких и незабываемых 

воспоминаний. 

Посещая библиотеку, люди приходят не только за книгой или 

журналом, библиотека для многих из них была и до сих пор остается 

местом, называемым очагом культуры, она дает возможность человеку 

уйти от элементарного одиночества, обрести духовность и теплоту. 

Зачастую, если в библиотеку читатель пришел в детстве, то он не 

расстанется с ней до самой старости, а вслед за ним придут его дети и 

внуки. 

Если же обратиться к истории библиотечного дела, то надо 

отметить, что нестационарное библиотечное обслуживание – явление не 

новое. Библиотечный пункт выдачи работает и от Шумилинской ЦРБ в 

центральной районной больнице. Он обслуживает не только медицинский 

персонал, а в первую очередь больных, которые находятся на 

стационарном лечении. Помещение для пункта выдачи маленькое, 

поэтому фонд размещен в небольшом количестве, но это не значит, что 

наши читатели страдают от недостатка литературы. 

Библиотекарь Татьяна Васильевна Ганебная делает все 

необходимое, чтобы в полном объеме удовлетворить запросы 

пользователей. Она изучает спрос посетителей и старается выполнить все 

заказы и пожелания, пользуясь фондом районной библиотеки. По 

состоянию здоровья многие пользователи не могут подойти даже в пункт 

выдачи, а тем более в районную библиотеку, поэтому библиотекарь 

разносит литературу по больничным палатам, принимает заказы на 

оказание платных услуг, организовывает выставки, обзоры и просмотры 

литературы. 
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  іх ад вёсак зоны абслугоўвання. У дапамогу прафесійнай адукацыі ў 

аддзеле пастаянна дзейнічае выстава-панарама «Для вас, бібліятэкары», на 

якой дэманструецца метадычная літаратура. У 2013 годзе  работнікі 

аддзела вырашылі на ўласным прыкладзе паказаць бібліятэкарам раёна 

афармленне інавацыйных выстаў. Першай стартавала выстава-слоўнік «Да 

роднай мовы крок зрабі». 

У аддзеле маркетынгу створана добрая метадычная і 

інфармацыйная база: тэматычныя папкі, фонд прафесійных, у тым ліку 

перыядычных выданняў, фотаматэрыялы. Акрамя традыцыйнай 

«Картатэкі метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў»,  для хуткага і 

якаснага задавальнення попыту на сцэнарныя матэрыялы вядзецца 

«Картатэка сцэнарыяў масавых мерапрыемстваў», складзеная па 

тэматычным прынцыпе, картатэка цікавых назваў, гульнятэка, картатэка 

супрацоўнікаў ЦБС. У 2013 годзе створана картатэка кантролю 

правядзення масавых мерапрыемстваў у ЦБС. 

          Павышэнне кваліфікацыі работнікаў сістэмы з’яўляецца адной з 

галоўных задач работы аддзела бібліятэчнага маркетынгу. Для такой 

традыцыйнай формы навучання як семінары, у якіх прымаюць удзел усе 

супрацоўнікі ЦБС, шукаем цікавыя, праблемныя, актуальныя тэмы. 

Можна заўважыць, што калі тэма і не новая, то падыход да яе новы, 

зыходзячы з сучасных задач і патрабаванняў дня. Для ўдзелу ў семінарах 

запрашаюцца спецыялісты па асвятляемай праблеме, зацікаўленыя асобы. 

         Прыняць удзел у семінары бібліятэчных работнікаў «Сучасная 

беларуская літаратура: імёны, асобы, перспектывы, будучыня» запрасілі 

паэта Л. Дранько-Майсюка і барда Э. Акуліна. Акрамя паэтычнай 

сустрэчы «Мая ісціна», якая пакінула добрыя ўражанні ў супрацоўнікаў 

ЦБС, на семінар былі заяўленыя наступныя тэмы для паведамленняў і 

абмеркаванняў: «Чытаючая Беларусь-2012: Год кнігі ў Беларусі», 

«Прапаганда беларускай мастацкай літаратуры як асноўны напрамак 

работы масавых бібліятэк», «Твар сучаснай беларускай літаратуры: новыя 

імёны і асобы», «Па старонках беларускага друку» (бібліяграфічны агляд 

 
Людмила Николаевна Григорьева, 

заведующий отделом обслуживания и информации  

Шумилинской центральной районной библиотеки  

 

БИБЛИОТЕКА-АВТОМОБИЛЬ ШУМИЛИНСКОЙ ЦБС 

 

Приобщение к культуре часто начинается с обращения к книге, со 

знакомства с классической отечественной, мировой литературой и 

лучшими произведениями современности. Именно книга помогает 

сформировать нравственные принципы, культурные ценности, овладеть 

информацией, накопленной веками, учит думать, анализировать, 

оценивать собственные и чужие поступки. Чтение развивает способность 

соизмерять свой внутренний мир с духовным миром персонажей, 

находить в них поддержку в решении своих проблем. Роль библиотек как 

информационных центров, доступных любому заинтересованному 

пользователю, в наше время только возрастает. Новейшие технические 

средства используются для реализации максимальной доступности 

информации для всех людей. 

Трудно представить современную жизнь без библиотек, куда 

каждый из нас может прийти в любую минуту, чтобы получить  нужную 

информацию или прикоснуться к наследию мастеров слова. Конечно, в 

каждой семье есть пусть и небольшая, но своя домашняя библиотека.                
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  навінак літаратуры), «І ажываюць старонкі кніг: лялечныя тэатры ў 

дапамогу прапагандзе беларускай літаратуры», «Жывая крыніца Купалы і 

Коласа» (метадычныя рэкамендацыі да 130-годдзя з дня нараджэння 

Я. Купалы і Я. Коласа).  

          Садзейнічалі абмену вопытам і ўмацаванню прафесійных кантактаў 

семінары мінулага года. Так семінар «Панарама бібліятэчнага жыцця 

раёна: тэндэнцыі развіцця і ўдасканаленне дзейнасці» быў прымеркаваны 

да прафесійнага свята, яго праграма ўключала наступныя даклады і 

паведамленні: «Стан работы бібліятэк раёна», «Развіццё бібліятэкі праз 

прафесійны рост персанала. Прафесія бібліятэкара ў XXI стагоддзі», 

«Творчасць як аснова дзейнасці ў абслугоўванні  чытачоў», «Аматарскія 

аб'яднанні пры бібліятэках як сродак рэалізацыі творчага патэнцыялу 

бібліятэкара», «Новыя ідэі па ўдасканаленні дзейнасці  бібліятэк». 

Завяршыўся семінар тэматычнай праграмай у гонар свята бібліятэк.  

 Абагульняючым і адначасова навучальным для бібліятэчных 

работнікаў быў семінар па тэме «Новыя магчымасці – новая якасць 

абслугоўвання: падрыхтоўка гадавых планаў дзейнасці бібліятэк сістэмы», 

які адбыўся ў снежні. На семінары разглядаліся вынікі работы ЦБС у 2012 

годзе, былі вызначаны асноўныя накірункі дзейнасці на 2013 год, 

разглядаліся сучасныя падыходы да планавання і справаздачнасці ў 

бібліятэках, праграмна-праектнай дзейнасці. 

          З мэтай павышэння кваліфікацыі супрацоўнікамі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу рыхтуюцца і праводзяцца  выязныя тэматычныя 

семінары на базе бібліятэк, якія з'яўляюцца лідарамі ў тым ці іншым 

кірунку дзейнасці. Праграмы гэтых семінараў заўсёды насычаныя, мы 

імкнемся паказаць усе лепшыя напрацоўкі. У плане 2013 года – 

правядзенне семінара ў Красналуцкай сельскай бібліятэцы, на базе якой у 

мінулым годзе арганізаваны музей вёскі. 

         Ва ўмовах укаранення сучасных інфармацыйных тэхналогій 

абноўлены падыход да навучання і прафесійнай перападрыхтоўкі 

персанала. Арганізуюцца індывідуальныя практычныя заняткі па 

Родина» и др. Участники объединения взяли шефство над ветеранами 

войны и труда, ухаживают за братскими захоронениями, собирают 

краеведческий материал о боевых действиях на территории края в годы 

Великой Отечественной войны. 

Народный коллектив литературно-музыкальной гостиной 

«Крыніца» во главе с руководителем Татьяной Васильевной Ивановской 

подготовили и провели ряд тематических встреч патриотической 

тематики: «Победа – в строю поколений», «Минувших лет святая память». 

Мероприятия имели успех не только в районной библиотеке, но и в 

сельских учреждениях культуры. Тематические встречи прошли в 

деревнях Кордон, Амбросовичи, Слобода. 

 Коллектив гостиной участвовал в районном смотре-конкурсе 

литературно-музыкальных композиций «Дорогами войны» и занял  І 

место за композицию «Званый обед» Ю. Друниной. 

Большой опыт в формировании историко-культурных знаний 

накоплен центральной районной библиотекой. На протяжении нескольких 

лет, согласно протоколу поручений Шумилинского районного 

исполнительного комитета, отдел обслуживания и информации 

(заведующая отделом Л.Н. Григорьева) разрабатывает сценарии районных 

мероприятий и проводит митинги на воинском захоронении ко Дню 

Победы и Дню Независимости Республики Беларусь: «Победы праздник 

величальный», «Поклонимся великим тем годам», «Грядущее былому 

поклонилось», которые получили высокую оценку руководства 

райисполкома, жителей  и гостей г. п. Шумилино. 
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  засваенні ПК, інтэрнэта, асабліва для бібліятэкараў аграгарадкоў. 

Выпуск разнастайнай друкаванай прадукцыі – адзін з важных 

напрамкаў дзейнасці аддзела бібліятэчнага маркетынгу. Пачыналі са 

сціплых лістовак-закладак, буклетаў, але з цягам часу пашыралі рэпертуар 

выдаваемай прадукцыі, удасканальвалі афарміцельскае майстэрства. З 

кожным годам выпуск друкаванай прадукцыі пашыраецца. Апошнім 

часам не толькі выпускаюцца новыя выданні, але ўдасканальваюцца з 

прымяненнем новых тэхнічных сродкаў тыя, што былі выпушчаны раней. 

Да найбольш значных падзей распрацоўваюцца і выдаюцца  

сцэнарыі. У творчым арсенале 2012 года – паэтычны калейдаскоп  

«Паклон табе і слава, маці мая Беларусь» і віртуальнае падарожжа 

«Маршрутами Отечественной войны 1812 года: 200 лет спустя», 

зробленае ў выглядзе электроннай прэзентацыі. Асаблівай увагі 

заслугоўваюць персанальныя памяткі серыі «Ад іх імёнаў квітнее наш 

куток», у якой выйшлі памяткі пра знакамітых землякоў: мастака 

Я. Батальёнка, пісьменнікаў А. Шашкова, Г. Пашкова, Р. Рэлеса, лаўрэата 

Нобелеўскай прэміі Ж. Алфёрава. У выглядзе буклетаў выпускаюцца 

метадычныя рэкамендацыі бібліятэчным работнікам да юбілеяў 

знакамітых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў – серыя «Пісьменнікі-

юбіляры», «Я. Колас», «Я. Купала».  

Новым сродкам рэкламнай дзейнасці з’яўляюцца электронныя 

прэзентацыі. Так, работу бібліятэк аграгарадкоў Чашніцкага раёна 

прадстаўляе рэкламна-інфармацыйная прэзентацыя «Бібліятэкі 

аграгарадка: працуем на будучыню». Электронная прэзентацыя «Сем 

цудаў Чашніччыны» была створана на аснове конкурсных работ бібліятэк, 

якія былі прадстаўлены супрацоўнікамі на раённы конкурс у 2011 годзе з 

аналагічнай назвай. Кожны год у дапамогу планавання работы 

распрацоўваецца каляндар знамянальных і памятных дат. 

           Метадычная дзейнасць па стымуляванні працэсу павышэння 

адукацыйнага і прафесійнага ўзроўню бібліятэкараў разнастайная. Адной 

з творчых форм, якая прымушае прыкласці намаганні, выявіць 

Отдел библиотечного маркетинга подготовил целый комплекс 

методических рекомендаций и разработок в помощь библиотекарям, что 

способствует повышению их профессионального уровня и появлению 

интересных форм и методов в работе. Сотрудниками отдела подготовлены 

и распространены буклеты по истории района, о героях-земляках, о 

творчестве местных поэтов. За активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 65-летию Победы, отдел 

библиотечного маркетинга получил благодарность от Шумилинской 

районной организации общественного объединения «Белорусское 

общество инвалидов» и отдела культуры Шумилинского райисполкома. 

В 2012 году был организован районный конкурс на лучшую 

подборку и оформление краеведческих материалов «З мінулага ў 

сучаснасць». Конкурс способствовал повышению творческой активности 

библиотекарей и привлечению участников клубов по интересам и 

любительских объединений к сбору краеведческих материалов и 

сохранению документального наследия по истории Шумилинского края. 

Итогом конкурса стало создание большой коллекции фактографических 

материалов в библиотеках района. Были отмечены работы  следующих 

библиотек:  

I место – Мишневичская и Слободская сельские библиотеки за 

системность и полноту подачи богатого краеведческого материала;  

II место – Суровенская и Светлосельская сельские библиотеки за 

художественное оформление краеведческих материалов; 

III место – Победская и Башневская сельские библиотеки за 

использование разнообразных исторических документов и фотографий. 

На базе Кордонской сельской библиотеки (библиотекарь Л.К. 

Борисевич) создан центр патриотического воспитания. Здесь работает 

любительское объединение «Патриот», участники которого, взрослые и 

молодежь, проводят интересные мероприятия, театрализации по мотивам 

художественных произведений, встречи-воспоминания детей войны «С 

той далекой войны», конкурс патриотических стихов  «С чего начинается 
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  ініцыятыву, паказаць свой талент, укараніць інавацыі, з’яўляюцца 

раённыя агляды-конкурсы. Ужыванне новых інфармацыйных тэхналогій 

дазволіла зрабіць такія мерапрыемствы больш відовішчнымі і 

дынамічнымі. Яркім прыкладам можа быць раённы агляд-конкурс 

электронных прэзентацый «Бібліятэка. Інтэр’ер. Імправізацыя» (2011 г.), 

які быў заснаваны з мэтай актывізацыі дзейнасці бібліятэк па 

добраўпарадкаванні і стварэнні камфортных умоў як у саміх памяшканнях 

бібліятэк, так і прылягаючых тэрыторыях. Цікавыя работы былі 

прадстаўлены на конкурс «Сем цудаў Чашніччыны» (2011 г.), у працы над 

ім бібліятэкары прыклалі шмат намаганняў па выяўленні малавядомых, 

але цікавых фактаў з гісторыі раёна.   

          2012 год быў азнаменаваны конкурсам прафесійнага майстэрства 

«Зорная гадзіна бібліятэкара» і конкурсам на лепшы даведачна-

бібліяграфічны апарат бібліятэкі. 

           Нашы бібліятэкі паспяхова ўдзельнічаюць у абласных і 

рэспубліканскіх конкурсах. Па выніках работы ў 2010 годзе Чарэйская 

сельская бібліятэка заняла прызавое месца ў абласным туры 

рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры», цэнтральная раённая – па выніках работы ў 2011 годзе.  

          Супрацоўнікі аддзела надаюць увагу дзейнасці ўсіх бібліятэк 

сістэмы, імкнуцца ўвесці навізну ў кожны элемент работы. Мы заўсёды 

знаходзімся ў пошуку новых форм удасканалення бібліятэчнай работы. 

Такім чынам, сёння ўся метадычная дзейнасць ажыццяўляецца з 

дапамогай новых інфармацыйных тэхналогій, развіццё якіх мы разглядаем 

як сродак фарміравання мадэлі бібліятэкі будучыні.  

 

 

 
Ирина Афанасьевна Борисевич, 

заведующий отделом библиотечного маркетинга 

Шумилинской центральной районной библиотеки  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Каждая централизованная библиотечная система, реализуя свои 

функции по множеству направлений, определяет в работе свои 

приоритеты. Не является исключением и Шумилинская ЦБС, где одним из 

приоритетных направлений, требующих в работе системности и новизны, 

является патриотическое воспитание. 

Необходимость патриотического воспитания сегодня не вызывает 

сомнения. Любовь к Отчизне – это не только чувство гордости за высокие 

достижения и умиление от красоты природы, это желание видеть 

процветание своей страны. Возможность донести до разума и чувств 

каждого человека ценностные ориентиры, превратить их в личные 

убеждения есть у каждой библиотеки. 

Шумилинская централизованная библиотечная система уделяет 

существенное внимание гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи. Сегодня у нас накоплен положительный опыт работы в этом 

направлении. Во всех филиалах собран достаточно богатый фонд  

краеведческих материалов: документов, воспоминаний, фотографий.  
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Ірына Уладзіміраўна Люсіна, 

загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі  

Чашніцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі  

 

БІБЛІЯТЭКА Ў СУЧАСНАЙ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ 

                                    

        Чашніцкая цэнтральная раённая бібліятэка пачала сваю культурна-

асветніцкую дзейнасць з 1900 года. Сёння яна з’яўляецца культурным і 

інфармацыйным цэнтрам, фонд якога налічвае больш за 27 тысяч 

дакументаў на папяровых і электронных носьбітах. Штогод яе наведвае 

каля 3,5 тыс. чытачоў, якім выдаецца звыш 75 тыс. дакументаў. Наблізіць 

кнігу да жыхароў аддаленых мікрараёнаў і вытворчых участкаў 

дапамаюць бібліятэчныя пункты. Іх працуе 5 пры цэнтральнай бібліятэцы, 

на якіх чытачы абслугоўваюцца па месцы працы (ваенкамат, 

прамкамбінат) або жыхарства (інтэрнаты). 

Бібліятэка аказвае 25 відаў дадатковых паслуг насельніцтву. 

Платных паслуг у 2012 годзе бібліятэка выканала на суму 7,5 млн. рублёў.    

Калектыў цэнтральнай бібліятэкі, а працуюць тут людзі творчыя, 

адданыя бібліятэчнай справе,  робіць усё, каб людзі назаўсёды пасябравалі  

з кнігай, імкнецца далучыць іх да сістэматычнага чытання.  

Бібліятэка зберагае галоўныя прынцыпы сваёй дзейнасці: 

свабодны доступ да інфармацыі, бясплатнае бібліятэчнае абслугоўванне, 

чытальнасць – 21,1. Спрыялі актывізацыі чытачоў цікавыя сустрэчы з 

вядомымі беларускімі пісьменнікамі У. Ягоўдзікам, М. Намеснікавым, 

В. Улюценкам, якія былі запрошаны ў раённую бібліятэку. 

Вялікую цікавасць у чытачоў выклікала выстава «Книга – 

летопись времен», на якой дэманстраваліся выданні 17–19 стагоддзяў. 

Выстава пабывала на ўсіх раённых мерапрыемствах, на Міжнародным 

фестывалі «Славянскі базар у Віцебску», на Дні беларускага пісьменства ў 

г. Глыбокім. 

 Пры бібліятэках актыўна працуюць 7 аматарскіх аб’яднанняў, 17 

клубаў па інтарэсах і народная літаратурна-музычная гасцёўня «Крыніца», 

якая  аб’ядноўвае  цікавых і таленавітых паэтаў, пісьменнікаў і 

кампазітараў Шуміліншчыны. Калектыў неаднаразова паспяхова 

ўдзельнічаў  у  раённых і абласных аглядах-конкурсах і атрымліваў 

дастойную адзнаку журы. 

 Кожны год у Шумілінскай ЦБС праходзяць разнастайныя 

раённыя конкурсы. У 2012 годзе былі падведзены вынікі раённых 

конкурсаў на лепшую падборку краязнаўчых матэрыялаў «З мінулага ў 

сучаснасць» і  «Старэйшая кніга раёна», у якіх удзельнічалі ўсе бібліятэкі 

сістэмы. У гэтым годзе аб’яўлены раённы конкурс па напісанні гісторыі 

бібліятэк «Гэта наша з табой біяграфія». 

У бібліятэчнай сістэме раёна працуе 45 бібліятэчных работнікаў, з 

якіх    маюць спецыяльную адукацыю 25 чалавек, у тым ліку вышэйшую – 

чатыры, столькі ж атрымліваюць вышэйшую адукацыю завочна. 
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  далучэнне людзей да каштоўнасцей нацыянальнай і сусветнай культуры. 

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі дапамагаюць вырашыць 

задачы аператыўнасці, эфектыўнасці, паўнаты інфармацыі, дазваляюць 

пашырыць спектр дакументаў і інфармацыі, паскорыць іх прадстаўленне 

карыстальнікам.  

У дзейнасці кожнай установы, арганізацыі існуюць напрамкі 

дзейнасці, якія адыгрываюць вызначальную ролю ў павышэнні якасці яе 

работы, падтрымцы станоўчага іміджу, магчымасці развівацца і рухацца 

наперад.  

Прыарытэтнымі напрамкамі дзейнасці бібліятэкі з’яўляюцца 

адраджэнне і развіццё каштоўнай спадчыны беларускага народа, яго 

традыцый; работа па фарміраванні эстэтычнай, маральнай і экалагічнай 

культуры; прапаганда здаровага ладу жыцця праз кнігі і мерапрыемствы; 

задавальненне інфармацыйных патрэб чытачоў; асветніцкая дзейнасць і 

садзейнічанне выхаванню прававой культуры і інш. 

Амаль уся работа бібліятэкі ў мінулым годзе была накіравана на 

прапаганду кнігі, бо ён быў асаблівым для бібліятэк – аб’яўленым 

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Годам кнігі.   

У рамках Года кнігі ў бібліятэцы адбылася творчая сустрэча з 

пісьменнікамі Э. Акуліным і Л. Дранько-Майсюком «Мая ісціна». 

Прысутныя даведаліся пра творчасць і жыццё пісьменнікаў, пра іх творчае 

сяброўства і вандроўкі, слухалі песні ў выкананні Э. Акуліна. Сустрэліся 

чытачы бібліятэкі з членамі паэтычнага аб’яднання «Млын», якое існуе 

пры Новалукомльскай гарадской бібліятэцы, падчас мерапрыемства «Тут 

словы прарастаюць, як травы…». Сярод вучняў старэйшых класаў гімназіі 

праведзены конкурс знаўцаў «З кнігай праз вякі».  

«Літаратурным бульварам» у кастрычніку адзначыла бібліятэка 

вялікае паступленне новай літаратуры. Падарожжа па бульвары 

праходзіла пад дэвізам «Кніга ў маім жыцці». Ішла размова аб сучаснай 

літаратуры, аб любімых творах.  

будынку  былога райкама партыі з прылягаючай добраўпарадкаванай 

тэрыторыяй у цэнтры Шуміліна. У добрых памяшканнях размешчаны і  

бібліятэкі аграгарадкоў.  

          Аб’ём фонду ЦБС на 01.01.2013 года склаў 195 197 экз. Новыя 

паступленні – 11 900 экз., з іх кніг – 6574 экз. Па падпісцы  атрымліваем  

42 назвы газет і 90 назваў часопісаў беларускіх і расійскіх выдавецтваў. 

Абнаўляльнасць фонду склала 6,5 % .  

 Працуе 2 ПЦПІ: у раённай і Лаўжанскай сельскай бібліятэках, іх 

паслугамі ў 2012 годзе скарысталіся 199 наведвальнікаў.   

 Палова бібліятэк сістэмы маюць камп’ютары, доступ у інтэрнет – 

7 з іх. Усяго ў бібліятэчнай сістэме налічваецца  22  камп’ютары, але 

большасць з іх патрабуе абнаўлення.  Маецца 10 прынтараў, 7 МФУ, 

капіравальны апарат. 

 З кожным годам усё напружаней становіцца работа па 

пазабюджэтнай дзейнасці. У мінулым годзе пры даведзеным плане 29 млн. 

руб. зароблена 30,5 млн. руб. Бібліятэкі сістэмы аказвалі 30 відаў платных 

паслуг. У бягучым годзе даведзены план платных паслуг 54,9 млн. руб. За 

пазабюджэтныя сродкі набыты ламінатар. 

За 2012 год  карыстальнікамі нашых бібліятэк сталі  14 760 

дарослых і дзяцей, кнігавыдача склала 313 187 экз., колькасць 

наведванняў – 129 469. 

З 2006 года працуе бібліобус, ён праязджае па 14 маршрутах і 

ахоплівае 57 вёсак. Да яго паслуг звяртаецца каля 300 жыхароў штогод. 

Пры цэнтральнай раённай бальніцы ад аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі створаны пункт выдачы, які абслугоўвае каля 700 чытачоў. 

 У Год кнігі бібліятэкары Шумілінскага раёна працягнулі 

штодзённую працу па далучэнні да кнігі шырокага кола карыстальнікаў 

розных узростаў, роду дзейнасці і інтарэсаў. Бібліятэкі актыўна праводзілі 

акцыі «Записался сам – приводи друзей», «Читаю я – читают мои друзья», 

«Беларуская літаратура – акно ў свет», што садзейнічала павелічэнню 

колькасці наведванняў. Па выніках 2012 года наведвальнасць склала 8,7, 
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            Прыняла бібліятэка ўдзел і ў рэспубліканскай акцыі «Падары кнігу 

дзецям». Кнігі для дзяцей Чашніцкага сацыяльнага прытулку былі 

ўручаны на навагоднім свяце «Навагодні серпанцін». 

2012 год быў вельмі шчодры на знамянальныя даты, сярод якіх 

найбольш важнымі былі 130-годдзе з дня нараджэння народных паэтаў 

Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа, 100-годдзе з дня нараджэння 

Максіма Танка. 

У бібліятэцы прайшлі разнастайныя мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да юбілеяў класікаў беларускай літаратуры Я. Купалы, 

Я. Коласа і М. Танка: выставы «Прамяністаму слову маліўся Купала», 

«Без памяці няма сумлення», «Праз вогненны небасхіл», «Верныя 

спадарожнікі беларусаў», «Пясняр народных дум», літаратурная гасцёўня 

«Сыны беларускага народа», літаратурныя вечары «Песняры зямлі 

Беларускай», «Мелодыю мовы славянскай я чую», літаратурны ваяж 

«Пакуль ёсць Колас, Купала і Танк – будзе беларускі народ». 

Цэнтральная бібліятэка прымала актыўны ўдзел у гарадскіх 

святах. На свяце да Дня Незалежнасці была прадстаўлена выстава 

«Песняры зямлі пад белымі крыламі»,  якая пазнаёміла жыхароў горада з 

творчасцю Я. Купалы і Я. Коласа. На выставе «Яе Вялікасць – Кніга» 

прадставілі кнігі ад самай маленькай да самай вялікай, кнігі з аўтографамі 

беларускіх пісьменнікаў, знакамітых землякоў, якія наведвалі нашу 

бібліятэку. Работнікі бібліятэкі прапанавалі жыхарам райцэнтра 

тэатралізаваны ўрывак з твора Я. Купалы «Вяртанне з кірмашу».  

На Дні горада Чашнікі жыхары мелі магчымасць пазнаеміцца з 

кнігамі-рарытэтамі, прадстаўленымі на выставе «Кніга – нятленная 

памяць і вечнасць». 

Прымала ўдзел цэнтральная раённая бібліятэка ў Свяце 

беларускага пісьменства і друку ў г. Глыбокае. 

У сваёй рабоце бібліятэка надае вялікую ўвагу вывучэнню 

духоўных каранёў, адраджэнню вытокаў народнай культуры, фальклору, 

народных святаў і абрадаў. З гэтай мэтай бібліятэкай распрацавана і 

     
Іна Леанідаўна Каралёва, 

дырэктар Шумілінскай сеткі публічных бібліятэк  

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ ШУМІЛІНШЧЫНА: УЗГАДВАЕМ МІНУЛАЕ, 

ГЛЯДЗІМ У БУДУЧЫНЮ 

 

Паважаныя калегі! У гэтым выпуску «Бібліятэчнай  прасторы» вас 

вітае Шумілінская ЦБС. 

Сярод культурна-асветніцкіх устаноў бібліятэкі заўсёды 

выконвалі і выконваюць асобую місію. Яны ўсё актыўней здзяйсняюць 

функцыі не толькі інфармацыйных устаноў, але і з’яўляюцца цэнтрамі 

вольнага часу і культурнага жыцця. 

На сённяшні дзень бібліятэка застаецца месцам, дзе чалавек 

адчувае сябе проста і свабодна незалежна ад узросту, фінансавага 

становішча і сацыяльнага статусу. Людзі прыходзяць не толькі каб узяць 

неабходныя кнігі, але і сустрэцца з аднадумцамі, абмяняцца меркаваннямі 

аб прачытаным і цікава адпачыць. І такую магчымасць даюць бібліятэкі 

Шумілінскай ЦБС.  

Сетка бібліятэк Шумілінскага раёна складае 24 бібліятэкі: 

цэнтральная раённая, дзіцячая, 2 гарпасялковыя, 20 сельскіх, у тым ліку ў 

аграгарадках – 8. 

Раённая  і дзіцячая бібліятэкі месцяцца ў двухпавярховым 
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  рэалізуецца мэтавая праграма «Давай ганарыцца, што мы беларусы». Мэта 

праграмы – стварэнне цэласнай сістэмы асветы па пытаннях 

патрыятычнага выхавання моладзі, гісторыі, нацыянальнай культуры, 

ідэалогіі нашай краіны, больш поўнае вывучэнне багацця духоўнай і 

матэрыяльнай культуры нашага народа, яго гераічнага мінулага, 

выхаванне любові да Радзімы. Прайшлі мерапрыемствы: гадзіна ведаў 

«Каб любіць Беларусь нашу мілую», гадзіна беларусазнаўства «Роднаму 

слову гучаць» да Дня роднай мовы, гадзіна духоўнай культуры «Праз 

смугу стагоддзяў дайшло да нас слова», гістарычны экскурс «Пачатак 

усяму – зямля бацькоў», фальклорная гасцёўня  «На зямлі святы вечар», 

тэматычны вечар «Вялікдзень – свята свят». 

З года ў год у памяшканні бібліятэкі праходзяць выставы-

экспазіцыі, творчыя сустрэчы з майстрамі народных рамёстваў і проста з 

таленавітымі людзьмі, зачараванымі сваёй працай. Так, у час правядзення 

майстар-класа  «Вазьму я ў рукі простую саломку» прысутныя 

пазнаёміліся з мастацтвам саломапляцення і аплікацыі саломкай. Вядучы 

майстар саломапляцення нашага раёна Валянціна Барысаўна Атрашкевіч 

паказала разнастайнасць мастацкіх прыёмаў работы з ёй. Удзельнікам 

мерапрыемства была прапанавана выстава-майстэрня народнай творчасці  

«Саламяны цуд».                                                 

Працяглы час дзейнічала выстава-вернісаж вырабаў дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва «Руплівых рук майстэрства», на якой былі 

прадстаўлены работы жыхароў Чашнік,  чытачоў бібліятэкі.  

Значную частку мерапрыемстваў краязнаўчай тэматыкі 

супрацоўнікі бібліятэкі ладзяць з мэтай фарміравання ў падрастаючага 

пакалення грамадзянскай пазіцыі і нацыянальнай годнасці. Афармляюцца 

выставы «Наш герб і наш сцяг – гэта сімвалы свабоды», праводзяцца 

патрыятычныя ўрокі «Да герба і сцяга з пашанай». Выстава «Беларусь і 

Расія заўсёды разам»,  прымеркаваная да Дня яднання Беларусі і Расіі, 

была аформлена не толькі ў памяшканні бібліятэкі, але і размешчана ў 

гарадскім Доме культуры з мэтай прапаганды літаратуры аб развіцці 

Кароткая даведка 

 

                                                     
Шумілінскі  раён – у цэнтральнай частцы Віцебскай вобласці. 

Плошча 1,7 тыс. км². Мяжуе з Полацкім, Гарадоцкім, Бешанковіцкім, 

Віцебскім і Ушацкім раёнамі. Утвораны ў 1924 годзе як Сіроцінскі раён, у 

1961 годзе перайменаваны ў Шумілінскі. Насельніцтва – звыш 19 тыс. 

чалавек. У складзе раёна гарпасёлакі Шуміліна і Обаль, 252 сельскіх 

населеных пункта. Цэнтр – гарадскі пасёлак Шуміліна, размешчаны ў 

40 км ад г. Віцебска і 252  км  ад г. Мінска. Насельніцтва – 7,2 тыс. 

чалавек. У гады Вялікай Айчыннай вайны ў Обалі дзейнічала знакамітая 

падпольная арганізацыя «Юныя мсціўцы» (кіраўнік Еўфрасіння Зянькова). 

23 чэрвеня 1944 года менавіта на Шуміліншчыне пачалася вызваленчая 

аперацыя «Баграціён». Першай у рэспубліцы ў 1985 годзе была выдадзена 

гісторыка-дакументальная хроніка «Памяць» Шумілінскага раёна. 

Знакамітыя людзі раёна: заснавальнік беларускай эпізааталогіі 

Сяргей Вышалескі, вучоны-селекцыянер Аркадзь Лапо, гісторык 

Дзмітрый Даўгяла, вучоны-філосаф Пётр Пузікаў і інш. 

Герб Шумілінскага раёна: у блакітным полі барочнага шчыта – у 

залатым ззянні срэбная фігура Архангела Міхаіла. Ва ўзнятай руцэ – срэбны меч і 

чорныя вагі, у левай – срэбны шчыт з выявай двух залатых месяцаў, накіраваных 

рожкамі ў бакі, паміж якімі размешчаны аголены меч залатога колеру 

дзяржальнам уверх. Пад нагамі Архангела – змей зялёнага колеру з чорным языком.  
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  беларуска-расійскіх адносін, курсе на яднанне, забеспячэнні годнага 

жыцця грамадзян абедзвюх дзяржаў.                       

Традыцыйнымі сталі мерапрыемствы, якія садзейнічаюць 

патрыятычнаму выхаванню: урокі мужнасці, гадзіны гісторыі, вечары-

сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, гадзіны памяці. 

Патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення становіцца больш 

дзейсным, калі мае мясцовыя арыенціры. Тэма Вялікай Айчыннай вайны 

займае значнае месца ва ўсіх накірунках бібліятэчнай працы: масавай, 

выдавецкай, нагляднай і непасрэдна пры абслугоўванні чытачоў.  

Вывучэнне роднага краю з’яўляецца няпоўным без ведаў пра 

родную прыроду. Урок пазнання бацькаўшчыны «Блакітнае 

ўпрыгожванне Чашніччыны» – гэта аповяд аб найбольш вялікіх азёрах 

раёна: Лукомльскім, Жэрынскім, Чарэйскім, Баярскім, аб іх паходжанні, 

месцазнаходжанні, памерах, назвах. Экскурс-вандроўка «Вольны вецер 

над курганам» расказвае пра курганы на беларускай зямлі. Урок 

радзімазнаўства «Завочная вандроўка ў Белавежскую пушчу» быў 

прымеркаваны да Дня аховы навакольнага асяроддзя.  

З 2003 года на базе цэнтральнай раённай бібліятэкі функцыянуе 

публічны цэнтр прававой інфармацыі. Сёння гэтае структурнае 

падраздзяленне адпавядае ўсім запатрабаванням інфармацыйна-сервіснага 

абслугоўвання, забяспечвае карыстальнікам свабодны доступ да 

інфармацыі, садзейнічае павышэнню прававой граматнасці насельніцтва 

горада. Паслугамі ПЦПІ карыстаюцца звыш 80 чытачоў.   

     З мэтай поўнага раскрыцця фонду ў цэнтры прававой інфармацыі 

для насельніцтва на  працягу  года  арганізоўваюцца тэматычныя выставы  

«Ахова працы»,  «На пороге взрослой жизни», «Соединенные судьбой» 

(да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі), «Правы маці». Абнаўляюцца  

пастаянна дзеючыя выставы «Закон в вашей жизни», «Налогообложение: 

новое в законодательстве», «Знай свои права, потребитель», 

«Туристическая деятельность в Республике Беларусь: правовые аспекты». 

Для своечасовага інфармавання насельніцтва горада ў сферы 

кубкам духмянага чаю чыталі вершы, расказвалі пра свае дасягненні, а потым 

са сцэны малой залы Палаца культуры палачане спявалі песні, чыталі свае 

вершы і распавядалі вясёлыя паэтычныя замалёўкі. 

          У межах паэтычнага аб’яднання ў гэтым годзе адкрылася «Школа 

паэзіі», дзе разглядаюцца асновы напісання вершаў. Пасля кожнага 

пасяджэння паэты бяруць дадому кнігу вершаў якога-небудзь вядомага паэта і 

не толькі чытаюць, але і робяць разгорнуты аналіз прачытанага. А некаторыя 

паэты, натхнёныя прачытаным, пішуць вершы – прысвячэнні аўтарам.                                            

         У лютым гэтага года прайшла творчая сустрэча «Тое, чым жыве маё 

сэрца». Гэта адначасова і творчая справаздача, і прэзентацыя кнігі вершаў 

Наталлі Васілевіч «Наедине со всеми».   

          У хуткім часе адбудзецца прэзентацыя вельмі незвычайнага зборніка 

вершаў, які атрымаў назву «Паралелі». Гэта выданне – своеасаблівы творчы 

эксперымент. Кніга падзелена на 11 частак, і кожная з іх мае сваю назву 

(напрыклад, «Тоскливо. Стучится вьюга» ці «Я не знала …искала дорогу» і 

інш.), з якой і будзе пачынацца верш кожнага аўтара збору, якія прымалі 

ўдзел у творчым эксперыменце. Аднолькава пачынаючы верш з аднаго і таго 

ж радка, усе аўтары пішуць пра рознае, кожны выяўляе штосьці сваё. 

         З творчасцю ўдзельнікаў аб’яднання можна пазнаёміцца на 

старонках перыёдыкі. Творы друкаваліся ў выданнях «Знамя юности», 

«Віцебскі рабочы», «Чырвоны прамень», «Любимая». 

          Па творах паэтаў «Млына» створаны вершаваныя відэаролікі 

«Глоток осени», «Ода Новолукомлю», «Фестиваль поэзии», навагодняе 

віншаванне жыхарам горада «С Новым годом!». Выдадзены тры зборнікі 

вершаў «Музыка души», «Вслед за мечтой», «Параллели». Выйшлі і 

асабістыя кнігі «Зазеркалье» Аляксандра Кацуры, «Под радугой судьбы» і 

«Наедине со всеми» Наталлі Васілевіч.  

Удзельнікі аб’яднання не спыняюцца на дасягнутым. Рыхтуюцца 

да выдання зборнікі адразу некалькіх паэтаў. Распачалі «млынаўцы» і 

работу па стварэнні кніг вершаў аб нашай краіне, родных мясцінах і 

горадзе, кнігі вершаў аб Вялікай Айчыннай вайне. 
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  заканадаўства  на працягу года праводзяцца тэматычныя кансультацыі з 

удзелам спецыялістаў розных  устаноў і арганізацый па найбольш важных 

і актуальных пытаннях: «Дзяржаўная рэгістрацыя нерухомай маёмасці»,   

«Калі  лепш  прыкусіць  язык:   адказнасць за знявагу і паклёп», «Ільготы 

пацярпелым ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС», «Пра ільготы ветэранам», 

«Жыллё: крэдытаванне і перспектывы будаўніцтва», «Падаходны 

падатак». 

Адвакаты Чашніцкай юрыдычнай кансультацыі  і натарыусы на 

працягу года  праводзяць  бясплатныя прававыя кансультацыі для 

жыхароў горада. 

З 1997 года пры цэнтральнай бібліятэцы працуе аматарскае 

аб’яднанне «Флора». Галоўным напрамкам дзейнасці клуба з’яўляецца 

інтарэс да сельскагаспадарчай дзейнасці. Мэты і задачы клуба – 

распаўсюджванне навейшых дасягненняў агратэхнікі для атрымання 

высокіх ураджаяў на дачных і прысядзібных участках. Дэвіз клуба – «Там 

зямля быць можа раем, дзе рукі да яе прыкладаем». У 2003 годзе клубу 

было прысвоена званне «народны».  

У сваёй дзейнасці «Флора» выкарыстоўвае розныя формы і 

метады работы: тэматычныя вечары, пасядзелкі, віктарыны, дэгустацыі, 

экскурсіі, кансультацыі, выставы кветак, агародніны і садавіны, конкурсы 

і інш. 

 

 

          У межах Тыдня паэты сустракаліся з жыхарамі г. Новалукомля і 

г. Чашнікі падчас прэзентацыі другой кнігі вершаў «Вслед за мечтой». Як і 

раней гучалі вершы, праводзілася латарэя. Прайшоў вечар-адпачынак для 

паэтаў і іх прыхільнікаў «Мы абмяняемся пяшчотаю сваёй». У час 

мерапрыемства прымалі ўдзел у гульнях, паэтычным брэйн-рынгу, 

практыкаваліся ў складанні бурыме.           

          Красавік мінулага года падарыў усім жадаючым сустрэчу з паэткай Верай 

Буландай «Сагрэю душу ў далоні…». Госця чытала свае вершы, адказвала на 

пытанні, правяла майстар-клас для паэтаў аб’яднання «Няхай радкі натхняюць».   

          Удзельнікі паэтычнага аб'яднання сталі частымі гасцямі ў жыхароў 

маладзёжнага інтэрната № 4 г. Новалукомля. Паэты тут заўсёды жаданыя 

госці, моладзь уважліва слухае вершы і выказвае жаданне ладзіць такія 

сустрэчы  часцей. 

          Ліпень 2012 года для членаў паэтычнага аб’яднання азнаменаваны 

ўдзелам у абласным конкурсе паэзіі і аматарскай песні «Песні сунічных 

бароў», які праходзіў у г. п. Лёзна. Паэты-ўдзельнікі сталі дыпламантамі 

конкурсу. Па выніках удзелу ў конкурсе створаны інфармацыйны 

відэаролік «Фестиваль поэзии».  

 

 
Шмат прыемных знаёмстваў адбылося падчас конкурсу паэзіі, 

адно з іх – з членамі аб’яднання «Літаратурны каўчэг» з г. Полацка. Працягам 

знаёмства стала сустрэча з паэтамі і бардамі Полацка пад назвай «Плывуць 

аблокі над маёй Радзімай» у Новалукомльскай гарадской бібліятэцы. За 
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  Члены клуба прымаюць актыўны ўдзел у раённых выставах да 

свята горада,  да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, да Дня 

працаўнікоў сельскай гаспадаркі. А  ў абласным экалагічным свяце-

конкурсе «Квітней, мая зямля!» у 2012 годзе клуб «Флора» атрымаў 

дыплом лаўрэата І ступені ў намінацыі «Лепшая кампазіцыя-афармленне 

выставы-пляцоўкі».  

У рамках дзейнасці клуба за мінулы год прайшло шмат 

змястоўных і цікавых мерапрыемстваў: круглыя сталы парад «Сей і садзі 

па луне – ураджай атрымаеш  удвайне», «Капуста – дама з характарам», 

гадзіна-паведамленне «Кожнаму насенню – свая пара», вечар цікавых 

сустрэч «Ах, эти глазки озорные», свята «Картошкины именины», 

майстар-клас «Сакрэт добрага ўраджаю» і інш.   

          Супрацоўнікі бібліятэкі не спыняюцца на дасягнутым, яны заўсёды 

ў пошуках новых ідэй і задумак. Бібліятэка – гэта не проста кніжнае 

сховішча, дзе час ад часу можна што-небудзь узяць пачытаць, гэта цэнтр 

выхавання маральнасці, дзе адкрыта шырокая дарога ў свет прыгожага, 

культуры, літаратуры і мастацтва. А пачынаецца гэты шлях з кнігі. 

Менавіта бібліятэкі прызначаны быць праваднікамі на гэтым шляху кнігі 

да чытача. Так лічаць і супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі, якія 

любяць кнігу і самааддана служаць чытачу. 

 

 

 

 

паэтычнай супольнасці, не забываючы і пра паэтаў Беларусі, такіх як 

Р. Барадулін, Н. Гілевіч, Я. Журба, Н. Тарас, Л. Геніюш. 

          Сваю першую кнігу «млынаўцы» выпусцілі ў кастрычніку 2010 года. 

Каб аб’яднанне працавала, трэба было паставіць перад паэтамі нейкую 

мэту, якая б яшчэ больш згуртавала і аб’яднала іх. Гэтай мэтай стала 

выданне асобніку. Сем месяцаў ішла падрыхтоўчая праца. Удзельнікі 

«Млына» самі набіралі свае тэксты, рэдагавалі іх. На кожным пасяджэнні 

ішло абмеркаванне афармлення вокладкі або падачы біяграфічных даведак 

аб паэтах, зместа. У кастрычніку ў чытальнай зале бібліятэкі прайшла 

прэзентацыя зборніка, у які ўвайшлі творы 12 паэтаў горада. На 

мерапрыемства былі запрошаны чытачы бібліятэкі, родныя і блізкія паэтаў 

і жыхары горада. Удзельнікі прэзентацыі мелі магчымасць пазнаёміцца 

бліжэй з кожным аўтарам і прыняць удзел у розыгрышы латарэі, галоўным 

лотам якой стаў паэтычны альманах.      

          Заслугоўваюць увагі і незвычайныя выставы-творы ўдзельнікаў 

паэтычнага аб’яднання «Млын». У лютым 2011 года ў чытальнай зале 

бібліятэкі была аформлена выстава-дэбют «Прызнанне закаханага паэта», 

якая прысвячалася Дню святога Валянціна. Кожны верш маляўніча 

адлюстроўваўся, афармленне падбіралася ў адпаведнасці з яго зместам. 

Выстава атрымалася маляўнічая, незвычайная, а галоўнае – выклікала 

цікавасць чытачоў бібліятэкі. 

          Прыгожай восеньскай пары прысвячалася выстава-экспазіцыя «Ёсць 

час прыроды адмысловага святла», галоўнай мэтай якой стала праз вершы 

і маляўнічыя вобразы паказаць хараство гэтай пары года. 

          Традыцыйна ў 2012 годзе вырашылі адзначыць у бібліятэцы 

Сусветны дзень паэзіі. Але на гэты раз чытачоў чакаў Тыдзень паэзіі «На 

зямлі – гэта значыць між зорамі». Тыдзень пачаўся з выставы-экспазіцыі 

«Творчасць, каханне, палёт». Яна мела характар творчай справаздачы 

членаў паэтычнага аб’яднання перад чытачамі бібліятэкі. На выставе 

дэманстраваліся кнігі, выдадзеныя за час існавання «Млына», буклеты аб 

рабоце аб’яднання, падборкі вершаў і фота-рэпартаж з жыцця суполкі.  
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Наталля Аляксееўна Васілевіч, 

загадчык Новалукомльскай гарадской бібліятэкі  

Чашніцкай сеткі публічных бібліятэк  

 

АМАТАРСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ ЯК РЭАЛІЗАЦЫЯ ТВОРЧАГА 

ПАТЭНЦЫЯЛУ БІБЛІЯТЭКАРА 

 

          Усе мы ведаем, што бібліятэка гэта не толькі культурна-

інфармацыйны цэнтр, дзе захоўваюцца разнастайныя інфармацыйныя 

носьбіты, але і месца, дзе можна цікава і весела правесці час, знайсці 

сяброў. Новалукомльская гарадская бібліятэка ў сваёй працы імкнецца 

стаць такім месцам, дзе магчыма знайсці аднадумцаў, з якімі можна 

творча і духоўна развіваючыся ісці наперад.       

          Ужо чатыры гады пры бібліятэцы працуе паэтычнае аб’яднанне 

«Млын». Ідэя сабраць пад адным дахам аматараў паэзіі ў мяне ўзнікла 

невыпадкова, бо не толькі захапляюся паэзіяй, але і пішу вершы сама. Усё 

пачалося ў сакавіку 2009 года, калі чытачам бібліятэкі і жыхарам горада 

было прапанавана прыняць удзел у Дні адчыненых дзвярэй «Тут словы 

прарастаюць, як травы…», які быў прымеркаваны да Міжнароднага дня 

паэзіі. Тут праходзіла сустрэча з паэтамі горада «Імправізацыя па матывах 

душы». Паэты цікава распавядалі пра сябе, чыталі свае вершы і выказалі 

вялікае жаданне сустракацца часцей, каб дзяліцца сваімі набыткамі ў 

паэзіі. Вось так з простай задумы атрымалася паэтычнае аб’яднанне. Першыя 

пасяджэнні «Пакуль паэты будуць пець, не быць Радзіме безыменнай», «Усе 

мы параслі з зямлі», «Варажыла сэрца» мелі характар знаёмства паміж сабой.   

           Сваю працу пачыналі з васьмі чалавек, сёння ўжо шаснаццаць 

аўтараў, і гэта яшчэ не мяжа. Сталыя члены аб’яднання заўсёды рады 

новым людзям, якія валодаюць паэтычным словам. Узрост удзельнікаў 

вельмі разнастайны: ёсць паэт, які прайшоў вайну і яму на сёння 86 гадоў, 

а ёсць і маладыя людзі, якім ледзь споўнілася 17 гадоў. 

         Удзельнікі аб’яднання жывуць актыўна, творчасць дазваляе 

падтрымліваць пазітыў у жыцці. Шмат цікавых мерапрыемстваў і 

пасяджэнняў, выстаў і творчых сустрэч прайшло за чатыры гады 

існавання аб’яднання, і якой бы тэме не былі прысвечаны, яны заўсёды 

праходзяць у цёплай сяброўскай атмасферы.  

          Вечар паэзіі «Гремел по переулкам марш победный» (2009 г.) быў 

прысвечаны перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне. Мноства вершаў паэты 

прысвяцілі гэтай тэме. 

          Жыхары горада мелі магчымасць прыняць удзел у пашыраным пасяджэнні 

аб’яднання «Сумная Русь за Сяргея малілася», прысвечаным жыцці і творчасці 

Сяргея Ясеніна. Удзельнікі А. Кацура, Е. Губарава, А. Шнітко, Н. Васілевіч 

чыталі свае вершы, напісаныя ў гонар  вялікага паэта Расіі. Добрым дапаўненнем 

да мерапрыемства стала магчымасць пачуць майстэрскае выкананне вершаў 

паэта вядомымі артыстамі і голас Сяргея Ясеніна ў запісе. 

          Гадавы юбілей (2010 г.) паэтычнае аб’яднанне адзначыла ў Сусветны 

дзень паэзіі. Да гэтага дня ў бібліятэцы была аформлена  выстава выданняў 

мясцовых паэтаў пад назвай «Калі паэты будуць пець, не быць Радзіме 

безыменнай». Бібліятэкары праводзілі персанальныя гутаркі каля выставы.  

Да святочных мерапрыемстваў быў прымеркаваны вечар-сустрэча з самімі 

паэтамі «Не знікаць паэтам у вечнасць, у вечнай песні жывучы».  

          На пасяджэннях «Мяне ў сэрца раніла страла», «Іду па бацькоўскай 

зямлі», «Люблю свой край, айчыну дарагую», «Ад Бога, ад зямлі, ад 

неба…» члены аб’яднання знаёміліся з творчасцю паэтаў усёй сусветнай 
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