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У выданні прадстаўлены агляд дзейнасці дзіцячых бібліятэк сістэмы 

Міністэрства культуры ў Віцебскай вобласці за 2015 год. 

Выданне прызначана для бібліятэчных работнікаў, кіраўнікоў органаў 
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  АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ ДЗІЦЯЧЫХ 

БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 2015 ГОДЗЕ 

 

 
Пытанні далучэння дзяцей і падлеткаў да чытання кніг рознага 

жанру ў апошнія гады актыўна абмяркоўваюцца не толькі ў бібліятэчнай 

супольнасці. Вучоныя, педагогі, псіхолагі сцвярджаюць, што кніга больш 

за ўсе астатнія сродкі выразнасці здольна перадаць дзецям пачуццѐ 

пазітыўных эмоцый, любові, дабрыні. Бібліятэкары Віцебскай вобласці, 

якія працуюць з дзецьмі і падлеткамі, імкнуцца прывіваць цікавасць да 

чытання, суправаджаюць адукацыйны працэс, прадастаўляюць 

інфармацыю па запытах у розных формах, дапамагаюць у развіцці 

даследчай і творчай дзейнасці. 

Па стане на 01.01.2016 года ў Віцебскай вобласці налічваецца 34 

дзіцячыя бібліятэкі, якія ўваходзяць у сетку дзяржаўных публічных 

бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.  

У параўнанні з 2014 годам, скарачэнне адбылося на дзве адзінкі. 

Гарадоцкая дзіцячая бібліятэка ператворана ў аддзел дзіцячай і юнацкай 

літаратуры (рашэнне Гарадоцкага раѐннага выканаўчага камітэта № 977 ад 

28.01.2014, закрыта з 01.01.2015), Відзаўская дзіцячая бібліятэка аб’яднана 

з Відзаўскай гарпасялковой бібліятэкай-філіялам № 2 (рашэнне 

Браслаўскага раѐннага выканаўчага камітэта № 1000 ад 07.08.2015, 

закрыта з 15.10.2015).  

Скарачэнне сеткі адбылося па аб’ектыўных прычынах. Перш за 

ўсѐ, гэта скарачэнне насельніцтва, і як следства – аптымізацыя сеткі 

ўстаноў. Але гэта не азначае, што дзеці пазбавіліся магчымасці чытаць 

кнігі. Фонды дзіцячых бібліятэк перададзены ў бібліятэкі для дарослых, і 

абслугоўванне працягваеца. Бібліятэкі працуюць у цесным кантакце з 

раѐннымі аддзеламі адукацыі, спорту і турызму, цэнтрамі творчасці 

дзяцей і моладзі, агульнаадукацыйнымі і школамі мастацтваў раѐнаў, 

дамамі культуры, клубамі і іншымі арганізацыямі. Зладжанай працы і 

добраму выніку спрыяе сумеснае планаванне і размеркаванне адказнасці.  

Асноўнымі накірункамі работы з дзіцячым чытачом у 2015 годзе 

з’яўляліся:  

– патрыятычнае выхаванне; 

– папулярызацыя беларускай мовы, літаратуры і культуры; 

– распаўсюджванне гісторыка-краязнаўчых, эстэтычных, 

экалагічных, прававых ведаў; 

– папулярызацыя здаровага ладу жыцця; 

– арганізацыя вольнага часу і сямейнага адпачынку; 

– фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў для дзяцей і 

падлеткаў; 

– укараненне сучасных тэхналогій і інавацыйных метадаў работы. 
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   ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ 
2015 год быў адзначаны святкаваннем 70-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне. Гэта падзея і вызначыла галоўны накірунак у 

рабоце бібліятэк па выхаванні ў падрастаючага пакалення грамадзянскасці 

і патрыятызму як найважнейшых духоўных і сацыяльных каштоўнасцяў, 

гатоўнасці да іх актыўнага праяўлення ў розных сферах жыцця 

грамадства. Такім чынам, асаблівая ўвага ў бібліятэках вобласці была 

скіравана на арганізацыю мерапрыемстваў па патрыятычным выхаванні і 

папулярызацыю кніг ваеннай тэматыкі.  

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС работа ажыццяўлялася па творчай праграме “Времена. События. 

Судьбы”, у рамках якой былі праведзены сустрэча з ветэранам вайны 

М.Ф. Сушковым “Помнит мир спасенный”, інтэлект-турнір “Аб слаўным 

жыцці знакамітых беларусаў”, літаратурны набат “Живая боль и память 

сердца”. 

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Браслаўскай ЦБС рэалізавала 

аўтарскую праграму “Далекому мужеству верность храня”. На працягу 

года яна запрашала сваіх чытачоў на патрыятычныя ўрокі і гадзіны 

гісторыі, для правядзення якіх распрацоўваліся мультымедыйныя 

прэзентацыі, выкарыстоўваліся дакументальныя фільмы-хронікі, 

ствараліся буктрэйлеры. Бібліятэкарамі былі падрыхтаваны і выдадзены 

буклеты, закладкі, лістоўкі, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай 

вайны: “Полководцы Великой Победы”, “Маленькие герои большой 

войны”, “Города-герои”; “Расскажи мне о войне”, “Аб чым раскажуць 

баявыя медалі”, “Дакраніся сэрцам да подзвігу”. Праведзена анкетаванне 

“Вялікая Айчынная вайна: погляд юнага чытача”.  

У пачатку мая ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС прайшоў Тыдзень гістарычнай памяці “Победы 

славный юбилей”. Бібліятэкары падрыхтавалі кніжную выставу “И подвиг, 

и память, и боль на века”, выставу дзіцячых малюнкаў “Земной поклон 

победителям”, якая была арганізавана сумесна з ДШМ № 1. З мэтай 

папулярызацыі гісторыка-патрыятычнай кнігі прайшла акцыя “Сохраним 

память вместе”. Да Дня Перамогі была праведзена літаратурна-

музычная вечарына “Их обжигала пламенем война”, на якой вучні СШ 

№ 21 чыталі вершы і франтавыя лісты. На мерапрыемстве выступілі 

таксама навучэнцы музычнага аддзялення ДШМ № 1, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны Ю.М. Скарабагатаў. Бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі 

імя Н. Крупскай правялі з вучнямі 6 “В” класа СШ № 8 паэтычны 

мікрафон “Ради жизни на земле”. Дзеці з асаблівым хваляваннем і 

натхненнем чыталі вершы К. Сіманава, Р. Раждзественскага, В. Жуковіча, 

С. Астравога, Ю. Друнінай і інш. 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака 

Наваполацкай ЦБС разам з вучнямі 4-х класаў гімназіі  № 1 выйшлі на 

вуліцу з акцыяй “Чытаем кнігі пра вайну”, дзе дэкламавалі паэтычныя 

творы вядомых аўтараў, а потым – вершы ўласнага сачынення. У дзіцячай 

бібліятэцы імя А.С. Пушкіна быў абвешчаны месяц ваенна-

Дадатак 3 
 

ДЗІЦЯЧЫЯ БІБЛІЯТЭКІ СІСТЭМЫ МІНІСТЭРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У 2014-2015 гг.1
 

 
 

Количество библиотек, читателей (тыс. чел.) 

Область 

Всего 

библиотек Измене-

ния 

Читатели, тыс. 

всего Измене-

ния 

в т. ч. детей 

до 15 лет Измене-

ния 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Брестская 30 27 -3 83,1 79,90 -3,2 68,2 66 -2,2 

Витебская 36 34 -2 103,7 99,3 -4,4 85,9 82,5 -3,4 

Гомельская 42 23 -19 100,3 71,7 -28,6 82,4 59,3 -23,1 

Гродненская 26 26 0 68,6 68,3 -0,3 59,6 59,8 0,2 

Минская 27 25 -2 68,2 58,6 -9,6 58,5 49,7 -8,8 

Могилевская 34 33 -1 95,7 95,2 -0,5 77,6 77,8 0,2 

г. Минск 18 18 0 121,9 119,1 -2,8 89,9 87,4 -2,5 

Итого: 213 186 -27 641,5 592,1 -49,4 522,1 482,5 -39,6 

 
 

Книговыдача, тыс. экз. 

Область 

Всего, тыс. экз. 

Изменения 

в т. ч. детям до 

15 лет 
Изменения 

2014 2015 2014 2015 

Брестская 1454,3 1381,4 -72,9 1142,0 1099,4 -42,6 

Витебская 1967,7 1880,3 -87,4 1553,2 1464,0 -89,2 

Гомельская 1828,2 1256,7 -571,5 1474,7 1008,6 -466,1 

Гродненская 1281,8 1265,9 -15,9 1122,2 1111,8 -10,4 

Минская 1251,9 1041,1 -210,8 1049,6 855,2 -194,4 

Могилевская 1764,2 1734,4 -29,8 1420,6 1381,1 -39,5 

г. Минск 2180,6 2109,3 -71,3 1525,1 1452,6 -72,5 

Итого: 11728,7 10669,1 -1059,6 9287,4 8372,7 -914,7 

 
 

 

 
________________________________________________ 
1Выкарыстаны табліцы, размешчаныя на інтэрнэт-партале Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі. Статыстычныя даныя прадастаўлены бібліятэкамі рэспублікі. 
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  патрыятычнай кнігі. Чытачы прынялі ўдзел у гульні “Славим подвиг и 

мужество”, комплексных мерапрыемствах “Юныя героі суровай вайны”, 

“От Москвы до Берлина”, пасяджэнні літаратурна-экалагічнага клуба 

“Пралеска” на тэму “Победный и цветущий май”. Для аднаўлення карціны 

салдацкага побыту ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны дзецям 

прапаноўвалася звярнуцца да тэматычных выстаў, на якіх экспанаваліся 

прадметы ваеннага часу, сабраныя краязнаўцамі горада. Напярэдадні свята 

бібліятэкі ладзілі значныя сацыякультурныя мерапрыемствы, у якіх 

прымалі ўдзел юныя чытачы, навучэнцы школ, каледжаў, моладзь, былі 

праведзены акцыі “Ліст ветэрану”, “Кветкі ветэрану”, флэшмоб 

“Вершы пра вайну ў кішэні” і інш. 

Дзіцячыя бібліятэкі Глыбоцкай ЦБС правялі акцыі, дні ваеннай 

кнігі “Прочитай книгу о войне”, “Пять неизвестных книг о войне”, “И 

память о войне нам книги оживляют”. 

Да 70-годдзя Перамогі Докшыцкая раѐнная дзіцячая бібліятэка 

аб’явіла конкурс дзіцячага малюнка “Вайна вачамі сучасніка”, правяла 

патрыятычную гадзіну “А мы з табой вайны не ведалі”. 

Ва ўсіх дзіцячых бібліятэках вобласці правадзіліся ўрокі 

мужнасці, памяці, гутаркі, дэманстраваліся электронныя прэзентацыі, 

прысвечаныя розным падзеям Вялікай Айчыннай вайны. 

 
 ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, 

ЛІТАРАТУРЫ І КУЛЬТУРЫ 
З мэтай папулярызацыі мастацкіх твораў, знаѐмства з жыццѐм і 

творчасцю пісьменнікаў, паэтаў у бібліятэках Віцебскай вобласці 

праводзяцца мерапрыемствы, якія аб’ядноўваюць разнастайныя формы 

масавай работы: наглядныя, вусныя, гульнявыя.  

Да Міжнароднага дня роднай мовы праведзены: літаратурна-

паэтычная  вечарына-прысвячэнне  “Мова маіх продкаў згаснуць не 

павінна” (ладзілася Віцебскай ЦРБ сумесна з прадстаўнікамі Цэнтра 

нацыянальных культур ГЦК “Віцебск”), акцыя “Размаўляем на роднай 

мове!”, гадзіна роднай мовы “Каб бацькоўская мова непаўторнаю кветкай 

цвіла” (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка) і інш. 

Да Дня беларускага пісьменства на гістарычную вандроўку “Ён 

роднай мове голас даў”, прысвечаную дзейнасці Францыска Скарыны, 

запрасіла наведвальнікаў дзіцячая бібліятэка імя Я. Коласа Віцебскай 

ГЦБС, вусны часопіс “Светачы зямлі беларускай” падрыхтавала дзіцячая 

бібліятэка імя А. Гайдара. У Полацку на Скарынаўскім свяце кнігі 

бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1 імя Л. Талстога арганізавалі 

дзіцячае свята “Мы – наследники Скорины”. Супрацоўнікамі ЦБС была 

створана “Волшебная книга сказок”. Яркая, крэатыўная вокладка кнігі 

вабіла як дзяцей, так і дарослых, вынікам чаго стала сумеснае напісанне 

казкі. Бібліятэкарамі быў пакладзены пачатак гісторыі, а кожны жадаючы 

змог працягнуць апавяданне і пакінуць свой імправізаваны след у 

літаратуры. 

Дадатак 2 

 

 

АСНОЎНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ДЗЕЙНАСЦІ  

ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ  

ЗА 2015 ГОД 

 

ЦБС 

К
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Колькасць 
карысталь-

нікаў 

Кнігавыдача,  
экз. 

Фон
д, 

экз. 

Пасту-
піла, 
экз. 

Выбы-
ла,  
экз. 

Колькасць 
бібліятэчных 

супрацоўнікаў 
Усяго у 

т.л. 
да 
15 
год 

Усяго у т. л. 
дзецям 
да 15 
год 
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в
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 і

 
с
п
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. 
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у
к

а
ц

. 

з 
с
я

р
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с
п

е
ц

. 
а

д
у

к
а

ц
ы

я
й

 

Бешанковіцкая 1 1551 1397 30491 29613 20615 879 1221 3 1 2 

Браслаўская 1 2652 2300 48569 44928 31502 1055 1055 6 5  
Верхнядзвінская 1 1818 1476 33715 27507 15982 991 1423 4  3 

Глыбоцкая 2 3172 2888 64446 59085 37637 880 800 7 1 3 

Докшыцкая 1 2102 1798 40000 37792 23501 681 601 4 3  
Дубровенская 1 2110 1631 32416 23001 25554 678 1635 4 2 2 

Лепельская 1 2709 2469 58872 53571 27426 1458 1934 5 2 2 

Лѐзненская 1 2402 2074 47802 43276 21178 1147 1636 4 1 2 

Міѐрская 2 2706 1888 48532 30320 41133 1732 3142 5 3 0 

Аршанская 2 7409 5347 145777 59147 87766 1621 757 10 4 5 

Полацкая 2 6128 5190 106771 91203 57447 1926 3537 9 7 2 

Пастаўская 2 2868 2379 53544 43265 40854 911 1605 6 3 3 

Расонская 1 1201 847 23809 18264 16229 969 497 2 1  
Сенненская 1 1852 1603 37005 33107 21 207 802 1516 3 1 1 

Талачынская 1 1803 1622 36002 33007 18612 642 1813 4  1 

Ушацкая 1 2127 1571 43234 37208 31909 700 3203 4 1 3 

Чашніцкая 2 6490 5989 152412 146375 72148 3598 2317 11 2 8 

Шаркаўшчынская 1 1575 1272 23793 19115 19068 709 1274 3 0 2 

Шумілінская 1 1550 1550 32194 32194 8704 354 337 3 0 2 

Усяго па РЦБС: 25 54225 45291 1059384 861978 597265 21733 30303 97 37 41 

г. Віцебск 7 35146 28109 620626 427206 270784 9329 9456 50 23 13 

г. Наваполацк 2 10422 9528 214645 189128 140746 4885 7745 17 10 6 

Усяго па ГЦБС: 9 45568 37637 835271 616334 411530 14214 17201 67 33 19 

УСЯГО: 34 99793 82928 1894655 1478312 1008795 35947 47504 164 70 60 
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  З мэтай папулярызацыі беларускай кнігі ў бібліятэках вобласці 

прайшлі літаратурны оpen-air “Библиотека +, или Под знаком Книги”, 

паэтычныя гадзіны “Талентаў нязгасны свет”, “Пявучыя струны душы 

беларускай”, літаратурная імпрэза “Размаўляй са мной па-беларуску” і 

інш. Праведзены конкурсы: 

– на лепшага знаўцу беларускай мовы “Каб бацькоўская мова 

непаўторнаю кветкай цвіла” (арганізаваны ў дзіцячай бібліятэцы імя У. 

 араткевіча Віцебскай ГЦБС);  

– конкурсы чытальнікаў “…шаптаў Купала тыя словы, што ў 

сэрцы спелі – Беларусь” (Полацкая ЦБС), “Які ж гэта цуд – слова, мова 

твая” (Віцебская РЦБС). 

На працягу года ў дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака 

Наваполацкай ЦБС дзейнічаў праект па папулярызацыі беларускай кнігі 

“Да лепшых скарбаў дакраніся”, у межах якога былі здзейснены 

відэападарожжа па кнігах У. Ягоўдзіка “Дзівоснае побач з намі”, 

відэагутарка “Зіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў і паэтаў”, 

краязнаўчая відэагутарка “Твая зямля, твая Радзіма названа светла – 

Беларусь”.  

Шумілінская раѐнная дзіцячая бібліятэка працягвала 

працаваць згодна комплекснай праграмы па папулярызацыі чытання сярод 

дзяцей малодшага і сярэдняга ўзросту “Кніжная скарбніца”. У бібліятэцы 

прайшлі мерапрыемствы, якія знаѐмілі з творчасцю пісьменнікаў 

П. Броўкі, А. Макаѐнка, У. Караткевіча. Былі праведзены гадзіна роднай 

мовы “Далучыцца да роднай мовы”, пазнавальная гадзіна “Беларусь мая, 

родны край”, выстава-падарожжа “Кнігі дзяцінства нашых бабуль і 

дзядуль”, віртуальная гульня-падарожжа “Падарожжа па краіне Беларусь”. 

У рабоце бібліятэк з мастацкай літаратурай асаблівае месца 

займае святкаванне юбілейных дат пісьменнікаў і паэтаў. 

Творчасць Уладзіміра Караткевіча – прыкметная з’ява ў 

беларускай літаратуры. Да 85-годдзя класіка ў бібліятэках вобласці 

прайшлі вечарыны, літаратурныя падарожжы, гутаркі, прысвечаныя яго 

творчасці. 

У дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

адбылася літаратурна-музычная вечарына “Слова земляка гучыць над 

роднаю старонкай”, у фае была прадстаўлена выстава малюнкаў “Душой 

прамоўленае слова”, арганізаваная сумесна з ДШМ № 1. 26 лістапада, у 

дзень нараджэння пісьменніка, бібліятэку наведалі пляменніца 

У. Караткевіча і кандыдат філалагічных навук, укладальнік збору твораў 

У. Караткевіча П. Жаўняровіч. У гэты ж дзень чытачы і супрацоўнікі 

гарадскіх бібліятэк прынялі ўдзел у гучных чытаннях каля помніка 

пісьменніку ў гарадскім парку. 

Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Віцебскай ГЦБС увазе 

чытачоў прапанавала гутарку-роздум “З прыдняпроўскіх паданняў твае 

пачыналіся творы”, правяла гульню-віктарыну “Разумная казка ў жыцці 

падказка”, вечарыну “Паэт зямлі з найменнем Беларусь”, літаратурнае 

свята “Быў. Ёсць. Будзеш рамантыкам і рыцарам зорнае праўды”. У 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
 

 
 

     Чытачы раѐннай дзіцячай бібліятэкі падчас мерапрыемства “История 

ветеранского мундира, или О чем рассказали медали”.  
 
 

 
 

     Загадчык дзіцячай бібліятэкі В.У. Пячонава сярод удзельнікаў праекта 

“Чытаем разам пра вайну” праводзіць віктарыну “Вопросы из солдатского 

вещмешка”. 
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  бібліятэках імя С. Маршака, імя М. Астроўскага, імя М. Лынькова 

прайшлі гутаркі “Пад ветразем дабра і прыгажосці”, “Прыгажосць і 

неўміручасць народнай душы”, літаратурная  гадзіна “Вялікі гуманіст”. 

Бібліятэка імя Я. Коласа арганізавала літаратурныя чытанні “Лѐс краіны ў 

лѐсе чалавека”. 

26 лістапада ў Наваполацку прайшла акцыя “Дзень з 

Караткевічам”, падчас якой чытачы пачулі гуказапіс з голасам 

пісьменніка, які сам чытае вершы і выконвае любімую песню. На базе ЦБ 

імя У. Маякоўскага адбыўся конкурс чытальнікаў. Яго арганізатарам 

выступіла гарадская арганізацыя РГА “Белая Русь”. Больш за 120 

навучэнцаў з Наваполацка, Полацка і некаторых сельскіх школ прынялі 

ўдзел у конкурсе. 

Для чытачоў дзіцячых бібліятэк ладзіліся мерыпрыемствы, 

прысвечаныя юбілейным датам пісьменнікаў і паэтаў: П. Броўкі (110 год), 

Л. Геніюш (105 год), У. Корбана (105), А. Клышкі (80 год), Р. Барадуліна 

(80 год), У. Ліпскага (75 год), В. Іпатавай (70 год), А. Дударава (65 год), 

А. Зэкава (60 год) і інш. 

Дзіцячая чытацкая аўдыторыя – асаблівая. Дзеці заўсѐды чакаюць 

штосьці незвычайнае, цудоўнае, таму сустрэчы з пісьменнікамі – адзін з 

найбольш эфектыўных сродкаў папулярызацыі іх творчасці.  

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 Браслаўскай ЦБС адбылася 

сустрэча навучэнцаў СШ № 2 з дзіцячым пісьменнікам Уладзімірам 

Ягоўдзікам, які распавядаў пра сяброўства, любоў да родных вытокаў, 

узаемаадносіны чалавека і прыроды. Наперабой вучні расказвалі госцю 

вершы, каб атрымаць ад аўтара на памяць цікавую кнігу. Сустрэча з 

вядомым пісьменнікам адбылася таксама і ў Глыбоцкай дзіцячай 

бібліятэцы, дзе аўтар аб’явіў сярод юных чытачоў конкурс “Чытаем 

беларускую кнігу”. Вынікі  конкурсу былі падведзены падчас 

літаратурнай сустрэчы з паэтам Алесем Жыгуновым. 

У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў дзіцячай бібліятэцы 

імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС адбылася сустрэча “Шчодрасць 

сэрцаў і талентаў” з пісьменнікамі-землякамі Галінай і Сяргеем 

Трафімавымі. На мерапрыемства былі запрошаны вучні, бібліятэкары 

школьных бібліятэк горада і раѐна. Галіна Уладзіміраўна прадставіла свае 

новыя кнігі, а вучні СШ № 8 паказалі ўрывак прэзентацыі паводле кнігі 

“Буквар Аршанскі”. Значнай падзеяй для бібліятэк раѐна стала перадача ў 

іх фонды 1000 экзэмпляраў кніг аршанскіх пісьменнікаў выпускніком 

СШ № 1 Дзмітрыем Марозавым, якія ѐн набыў за ўласныя сродкі. 

На працягу года бібліятэкі арганізоўвалі сустрэчы, 

папулярызавалі творчасць пісьменнікаў і паэтаў – членаў ГА “Саюз 

пісьменнікаў Беларусі”: В. Праўдзіна, З. Дудзюк, Ю. Татарынава, 

Б. Беляжэнкі, В. Русілкі, М. Намеснікава і інш. 

 

 

 

ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
 

 
 

     Дзіцячая бібліятэка-філіял №  імя Л. Талстога. Навучэнцы 3-га класа 

СШ № 10 на пасяджэнні экалагічнага клуба “ЭКОША”. Літаратурнае 

падарожжа “И все-таки море останется морем, и нам никогда не прожить 

без морей”. 
 
 

 
 

     Дзіцячая бібліятэка-філіял № 6 імя Я. Журбы. Літаратурнае падарожжа 

“Праспект чытаючых дзяцей” для вучняў БШ № 5 і СШ № 14 у рамках 

Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі.  
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   КРАЯЗНАЎСТВА 
Адраджэнне і захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны 

краю, прадастаўленне найбольш поўнай краязнаўчай інфармацыі чытачам, 

правядзенне культурна-асветных мерапрыемстваў па ўсіх накірунках 

краязнаўства, выданне краязнаўчых матэрыялаў уяўляе змест дзейнасці 

дзіцячых бібліятэк Віцебскай вобласці па бібліятэчным краязнаўстве.  

Краязнаўства – адзін з галоўных кампанентаў грамадзянска-

патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання. Праз гэтыя накірункі 

рэалізуюцца мерапрыемствы для чытачоў, скіраваныя на выхаванне 

любові да роднага горада, павагі да людзей, якія жывуць тут, і 

фарміраванне пачуцця адказнасці да таго, што адбываецца побач. 

Сярод ўсѐй шматлікасці і шматграннасці мерапрыемстваў, 

праведзеных дзіцячымі бібліятэкамі па краязнаўстве, вылучым асноўныя, 

якія былі рэалізаваны ў мінулым годзе і былі скіраваныя на фарміраванне 

ведаў аб гісторыі сваѐй малой радзімы.  

Цікавы праект, прысвечаны роднаму гораду, ажыццявіла дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Віцебскай ГЦБС. Сумесна з ДУА 

“Гімназія № 3 імя А.С. Пушкіна” была падрыхтавана і выдадзена 

“Віцебская азбука” – своеасаблівы даведнік па Віцебску ад А да Я. У 

выданні афіцыйныя звесткі пра горад і яго славутыя мясціны 

суправаджаюць мастацкія работы вучняў гімназіі і вершы пераможцаў 

конкурсу паэтычнай творчасці сярод школьнікаў горада ў намінацыі 

“Горад мой”.  

У дзіцячых бібліятэках г. Віцебска праведзены: 

– конкурсы дзіцячых малюнкаў “Горад майго дзяцінства” 

(бібліятэка імя С. Маршака), “Гэта горад твой і мой” (бібліятэка імя 

Я. Коласа); 

– акцыі “Віцебскія вуліцы – мемарыяльная кніга вайны” 

(бібліятэка імя У. Караткевіча), “Добрае пажаданне любімаму гораду” 

(бібліятэка імя А. Гайдара); 

– гістарычныя ўрокі, падарожжы, вандроўкі “Імя святое – 

Еўфрасіння”, “Святая заступніца Беларусі” (бібліятэка імя 

М. Астроўскага), “Ён роднай мове голас даў” (Францыск Скарына) 

(бібліятэка імя Я. Коласа). 

 Бешанковіцкая раѐнная дзіцячая бібліятэка рэалізуе 

комплексную праграму “Чарадзейная скарбонка”, якая скіравана на 

далучэнне чытачоў да гістарычнай спадчыны роднай Беларусі і яе 

нацыянальнай культуры. 

 Браслаўская дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 падчас школьных 

канікул працавала па праграме летняга чытання “Роднаму гораду 

прысвячаю”, у рамках якой адбываліся віртуальныя падарожжы па 

Браслаўшчыне: “Браславщина – жемчужина Беларуси”, “Браслав древний 

и вечно молодой”, “Браслаўская зямля  – радзіма твая і мая”, “Блакітныя 

воды Браслаўшчыны”. На працягу года ў бібліятэцы праходзіў конкурс 

дзіцячых малюнкаў “Браслав – город моей мечты”. 

 Значнай падзеяй мінулага года стала святкаванне 600-годдзя 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 
 

 
 

     Мерапрыемствы дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна. Падвядзенне 

вынікаў конкурсу “Любімыя героі любімых кніг”. 
 
 

 
 

     Сустрэча з навучэнцамі Наваполацкага музычнага каледжа. 
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  горада Глыбокае. У чытальнай зале Глыбоцкай дзіцячай бібліятэкі 

дзейнічала фотавыстава “Глыбокае – сэрца майго любоў”. Шмат 

мерапрыемстваў прысвячалася землякам-юбілярам П. Сухому, В. Ламаку, 

А. Дубровічу, І. Буйніцкаму.  

Лѐзненская раѐнная дзіцячая бібліятэка працуе па краязнаўча-

патрыятычнай праграме “Адкрытая кніга Лѐзненшчыны”. Бібліятэкай 

падрыхтаваны выданні “Чырвоны сшытак Лѐзненшчыны”, “Улицы 

Лиозно. Прошлое и настоящее”, “Предками названо”, “От Абакумова до 

Ященко. Фамилии Лиозненщины”, “Васильковая муза Шагала. Марк 

Шагал и Лиозно”, “Лиозненщина в 1812 году”. У рамках праграмы 

распрацаваны праект “Лѐзназнаўства”, праведзены краязнаўчыя гадзіны 

“Усходняя брама Беларусі”, “Духоўныя святыні Лѐзненшчыны”, “Мне 

мілагучна назва вѐскі, і гонар прозвішча нясе”. 

Дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна Наваполацкай ЦБС 
запрашала юных навапалачан на гісторыка-літаратурны экскурс “Как 

молоды мы былі…”, прысвечаны першабудаўнікам Нафтаграда і гадзіну 

горада ў вершах і песнях “Слаўлю цябе, Нафтаград!”. Вокны бібліятэкі 

аздабляла выстава работ навучэнцаў дзіцячай мастацкай школы імя 

І.Ф. Хруцкага пад назвай “В сердце моем – мой город”. Народны калектыў 

“Крылы”, які працуе пры бібліятэцы, правѐў канцэрт “Новополоцк – 

частица моей души” і прыняў удзел у шостым песенна-лірычным 

канцэрце-марафоне “Прыгожая песня Дзвіны – Наваполацк!”. 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака арганізавалі сустрэчу 

“Героическое подполье Полоцка”, на якую запрасілі членаў полацкага 

Савета ветэранаў дзяржаўнай бяспекі “Гонар” і дырэктара музея баявой 

славы СШ № 2 Я. Трапезнікаву. Падчас мерапрыемства вялася размова аб 

гадах ліхалецця, стварэнні полацкага падполля, партызанскіх сувязных 

Т. Марыненка і Л. Касцецкую.  

Цікавымі і пазнавальнымі былі мерапрыемствы дзіцячых 

бібліятэк Полацкай ЦБС, прысвечаныя славутым землякам Еўфрасінні 

Полацкай і Сімяону Полацкаму. Тэме роднага краю прысвячаліся 

краязнаўчыя падарожжы “Там, дзе вежы Сафіі”, “Памятники 

рассказывают”, вечарына “Калыска мая залатая”. 

Важную ролю ў рабоце бібліятэк займае папулярызацыя 

народных традыцый, святаў, фальклору. Сумеснымі намаганнямі з 

работнікамі ўстаноў культуры праводзяцца забытыя народныя святы, 

гульні, абрады. Так, бібліятэкары Новалукомльскай гарадской дзіцячай 

бібліятэкі Чашніцкай ЦБС у мінулым годзе запрасілі чытачоў на 

фальклорнае свята “Як славяне вясну сустракалі”, дзе адбылося 

знаѐмства з народнымі святамі Грамніцы, Масленіца, Юр’еў дзень, а 

таксама з абрадамі, прыкметамі і павер’ямі. Дзеці прынялі ўдзел у 

веснавых гульнях: “Ідзе матухна вясня”, “Ланцужок”, “Жабіны квачы”, 

“Званочкі”, вадзілі карагоды. 
 

 

ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
 

 
 

     Сустрэча ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча з членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, галоўным рэдактарам газеты “Воскресение” 

А.І. Міхаленкам і акцѐрам тэатра і кіно Я. Піменавым. Мерапрыемства 

адбылося ў рамках Фестывалю праваслаўнай кнігі.  
 
 

 
 

     У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў дзіцячай бібліятэцы імя 

Н. Крупскай адбылася літаратурная гадзіна “Хочаш ведаць усѐ і ўсіх – 

сябрам будзь цікавых кніг”. На сустрэчу з вучнямі 3–4-х класаў СШ № 5 

завітала Г. Трафімава, якая пазнаѐміла дзяцей з новымі кнігамі “Зачем 

медведь лапу сосет”, “Ай да ветер-ветерок” (з серыі “Рассказы Деда 

Природоведа”). 
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 ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ 

Неад’емнай часткай работы бібліятэк з’яўляецца папулярызацыя 

здаровага ладу жыцця. У кожнай бібліятэцы на працягу года афармляліся 

кніжныя выставы: “Гэта не павінна здарыцца з табой”, “Как бросить 

курить”, “Вред пагубных привычек”, “Здоровье – залог успеха”, 

“Позаботься о себе сам”, “Здоровый образ жизни” і інш. 

У дзіцячых бібліятэках г. Віцебска былі праведзены 

валеалагічны ўрок “Крыніца здароўя”, конкурсная праграма “Пра здароўе 

ведаю ўсѐ” (бібліятэка імя У. Караткевіча), гутарка-зварот “Супраць 

наркотыкаў усім мірам” (бібліятэка імя М. Лынькова), актуальны дыялог 

“Яны б маглі жыць”, выстава “Моладзь у зоне рызыкі” (бібліятэка імя 

А. Гайдара).  

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака Наваполацкай ЦБС 

працавала па праекце “Работать творчески, отдыхать активно, жить 

долго”. Супрацоўнікі бібліятэкі запрасілі падлеткаў на відэагутарку 

“Здароўе і шкодныя звычкі”, відэагадзіну “Кто курит табак – тот сам себе 

враг”, відэаразважанне “Будущее без СПИДа”.  

У раѐннай дзіцячай бібліятэцы Шаркаўшчынскай ЦБС да 

Сусветнага дня здароўя праведзены інфармацыйная гадзіна “Моладзь за 

здаровы лад жыцця” і гульнявая праграма “Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, веселье”, падчас якой юныя чытачы мелі 

магчымасць даведацца не толькі аб правілах захавання здароўя, але і 

паўдзельнічаць у забаўляльных конкурсах.  

Для чытачоў Дзісненскай дзіцячай бібліятэкі Міѐрскай ЦБС 

рэалізаваны праграмы “Здаровы лад жыцця” і “Выхаванне экалагічнай 

культуры”. 

Дзіцячая бібліятэцка-філіял № 1 імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС правяла турнір “Не становись мишенью!”, свята здароўя “Секреты 

хорошего здоровья”, урок здароўя “Вредным привычкам – твердое нет”. 

Пазнавальныя і гульнявыя праграмы “Полезные советы от 

Флоры”, “Полезные советы инструктора Шапокляк”, “Здоровым быть – 

модным слыть” праходзілі ў раѐннай дзіцячай бібліятэцы 

Верхнядзвінскай ЦБС, а ў Сенненскай раѐннай дзіцячай бібліятэцы – 

інтэлектуальны турнір “Падарожжа ў краіну Здароўя” і гутарка “Пра 

СНІД сур’ѐзна”. 

Раѐнная дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС арганізавала 

Дзень здароўя “Здоровым быть – модно!”. Увазе чытачоў была 

прапанавана выстава-інфармацыя “Азбука здоровья”. Дзеці прынялі ўдзел 

у забаўляльных гульнях і конкурсах, даведаліся, як важныя для здароўя 

правільнае харчаванне і заняткі спортам. Былі праведзены пазнавальная 

гульня-падарожжа “Я здоровье берегу – сам себе я помогу!”, тэматычная 

вечарына “Формула здоровья”. У Новалукомльскай дзіцячай 

бібліятэцы адбылася пазнавальная гульня-прадстаўленне “Да здравствует 

мыло душистое”. 

 

 

ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
 

 
 

     29 красавіка ў дзіцячай гарадской бібліятэцы імя У. Караткевіча 

адбылося адкрыццѐ Французскага кутка інфармацыі і чытання, а таксама 

падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж Французскай медыятэкай 

пры Амбасадзе Францыі ў Рэспубліцы Беларусь і ДУК “Аршанская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, перадача кніг і дыскаў дзіцячай 

бібліятэцы.  
 
 

 
 

       На мерапрыемстве прысутнічалі прадстаўнікі Амбасады Францыі ў 

Рэспубліцы Беларусь спадарыня Эльза Піньоль, аташэ па супрацоўніцтве 

ў галіне французскай мовы спадарыня Клер-Эліз Юбэр, дырэктар 

французскай медыятэкі Марына Завадская, настаўнікі і навучэнцы школ 

г. Оршы і Аршанскага раѐна. 
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 ВЫХАВАННЕ ЭКАЛАГІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ 

Работа бібліятэк па выхаванні экалагічнай культуры з’яўляецца 

важным звяном у сістэме асветніцкай дзейнасці сярод падрастаючага 

пакалення, а экалагічныя веды становяцца сацыяльна значнымі і 

запатрабаванымі ў практычным жыцці. 

Сѐння бібліятэкі валодаюць дастатковымі інфармацыйнымі 

рэсурсамі, якія дазваляюць паспяхова рэалізоўваць задачы па экалагічным 

выхаванні. Гэтаму садзейнічаюць бібліятэчныя праграмы “Экалогія. Кніга. 

Дзеці” (дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Браслаўскай ЦБС), “В судьбе 

природы – наша судьба” (дзіцячая бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС) і інш., 

якія разлічаны на доўгатэрміновую бесперапынную работу з дзецьмі 

рознага ўзросту. 

На працягу года ў бібліятэках выкарыстоўваліся наступныя 

формы работы: цыклы тэматычных вечароў, аглядаў і гутарак, віктарыны, 

выставы дзіцячых малюнкаў і інш. 

Асобая ўвага тэме экалогіі надавалася ў дзіцячых бібліятэках 

г. Наваполацка. Так, у дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака створаны 

інфармацыйны экалагічны цэнтр, які працуе па праграме “Дзеці. Экалогія. 

Кнігі”. Пры дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна дзейнічае літаратурна-

экалагічны клуб “Пралеска”, удзельнікамі якога падрыхтаваны і 

праведзены літаратурная сустрэча “Вясна спяшаецца здалѐк…”, 

паэтычная мазаіка “Мы чытаем вершы пра прыроду”, літаратурна-

экалагічная вечарына “У гасцях у прыроды”.  

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС ужо больш за 18 год працуе экалагічны клуб “Экоша”, які прымае 

актыўны ўдзел у гарадскіх і раѐнных святах. У рамках работы клуба 

праведзены гульнявыя праграмы “Какой чудак и днем, и ночью носит 

фрак?” (да Дня птушак), “Чорная кніга Беларусі”, “Мядовы водар”, “Дед 

Мороз в гостях у лета” (на свяце “Фарынаўская марка”), “Черничная 

игротека” (на чарнічным фэсце) і інш. 

Пры Ушацкай раѐннай дзіцячай бібліятэцы створана 

аматарскае аб’яднанне экалагічнага накірунку “Росинка”. Бібліятэка 

працуе па праграме “Бережем природу – бережем здоровье” згодна якой 

былі праведзены экалагічны ўрок “Таинственный мир болот”, конкурсная 

праграма “Птичий хоровод”, эколага-краязнаўчая гульня “Нам есть, что 

миру предложить!”. 

Сярод найбольш удалых мерапрыемстваў Чашніцкай раѐннай 

дзіцячай бібліятэкі варта адзначыць літаратурна-экалагічную 

экспедыцыю “У лясах над Бярозай”, прымеркаваную да 90-годдзя з часу 

ўтварэння Бярэзінскага біясфернага запаведніка.  

Раѐнная дзіцячая бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС працавала ў 

рамках праграмы “В судьбе природы – наша судьба”. Для дзяцей 

малодшага школьнага ўзросту праведзены пазнавальная гадзіна “Рассказы 

деда Природоведа”, падарожжы па старонках Чырвонай кнігі “Они хотят 

жить”, “На планете – птичий день”. 

Бібліятэкамі ЦБС г. Віцебска былі арганізаваны завочнае 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 
 

 

 
 

     Віцебская цэнтральная дзіцячая бібліятэка імя А. Гайдара запрасіла 

навучэнцаў СШ № 12 на бібліяквэст “Кладоискатели с острова сокровищ”. 
 
 

 
 

     Удзельнікі квэсту пазнаѐміліся з кніжнай выставай, прысвечанай 180-

годдзю Марка Твэна, і, атрымаўшы “Карту острова знаний”, адправіліся ў 

пошуках ведаў па маршрутах “Долина сказок”, “Родник знаний”, 

“Книжный хуторок”, “Лабиринты книг”, “Гора мудрецов”.  
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  падарожжа па Беларусі “Старонка родная з блакітнымі вачыма” 

(бібліятэка імя Я. Маўра), эрудыт-гульня “Прыгажуня мая – Беларусь” 

(бібліятэка імя Я. Коласа). Да дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС у 

бібліятэках імя А. Гайдара, імя С. Маршака, імя Я. Коласа адбыліся 

гадзіны і дні памяці “Боль Чарнобыля”, “Звон жалобы над краем”, “Белы 

бусел – чорны цень”.  

 
 ДУХОЎНАЕ ВЫХАВАННЕ 

Асаблівая ўвага надавалася духоўнаму выхаванню дзяцей і 

падлеткаў, далучэнню іх да агульначалавечых каштоўнасцяў праз 

хрысціянскія традыцыі. У бібліятэках праходзілі сустрэчы са святарамі, 

урокі духоўнасці, духоўныя чытанні.  

Міѐрская раѐнная дзіцячая бібліятэка адзначыла Дзень 

праваслаўнай кнігі разам з дзецьмі, якія наведваюць праваслаўную 

нядзельную школу, літаратурным аглядам “Крыніца духоўнасці”, а ў 

рамках фестывалю праваслаўнай культуры “Кладзезь,” запрасіла на 

сустрэчу з малодшымі чытачамі-школьнікамі пісьменніцу Т. Дашкевіч.  

У чытальнай зале Лепельскай раѐннай дзіцячай бібліятэкі была 

арганізавана выстава-прагляд праваслаўнай літаратуры з фондаў 

прыхадской бібліятэкі храма Ражаства Хрыстова, прысвечаная Дню 

праваслаўнай кнігі пад назвай “Православная книга – путь к духовности”.  

Падчас правядзення Міжнароднага кінафестывалю хрысціянскіх 

фільмаў і тэлепраграм “Магніфікат-2015” у бібліятэцы сямейнага 

чытання Глыбоцкай ЦБС праходзіў конкурсны паказ дзіцячых фільмаў 

рэжысѐраў з розных краін свету. Юныя гледачы горада і раѐна мелі 

магчымасць паглядзець гэтыя фільмы, вызначыць лепшыя, а таксама 

сустрэцца з іх стваральнікамі. 

З мэтай захавання духоўных каштоўнасцящ штогод у бібліятэках 

Полацкай ЦБС праходзяць мерапрыемствы, у т. л. з удзелам 

прадстаўнікоў праваслаўнай епархіі: калядная сустрэча са святарамі 

Полацкай епархіі “И снова чудо настает…”, выстава-настрой “Теплая 

сказка – светлая Пасха” (дзіцячая бібліятэка-філіял №1 імя Л. Талстога), 

калядны тыдзень “Под чистым снегом Рождества”, сустрэча з 

прадстаўніком Полацкай епархіі “Под свет звезды приходит Рождество”, 

калядны канцэрт “Стезей Рождества”, “Пасха – день святых чудес” 

(дзіцячая бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы). 

Кожную нядзелю ў памяшканні Докшыцкай раѐннай дзіцячай 

бібліятэкі адбываюцца заняткі праваслаўнай нядзельнай школы. 

Бібліятэка працуе ў рамках праграмы “ЛУЧ” (“Лучшее учение – чтение”), 

якая прадугледжвае рэалізацыю мерапрыемстваў па духоўным выхаванні. 

Сярод іх – калядная вечарына “Чароўны свет Каляднай зоркі”, творчы 

конкурс-майстэрня “Святочны анѐл Ражаства”, пасхальныя сустрэчы 

“Ликуй земля! Христос Воскресе!”, святочная сустрэча “Аб той, хто даруе 

нам свет і цяпло” і інш.  

Работа па выхаванні духоўных каштоўнасцей у бібліятэках 

Дадатак 1 

 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. ФОТАФАКТ 

 
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

 
 

 
 

     У Віцебскай цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы імя А. Гайдара да 105-

годдзя з дня нараджэння пісьменніка-земляка Г. Шакулава для выхаванцаў 

дзіцячага сада № 95 падрыхтаваны літаратурная гадзіна “Сказочник 

Зеленого царства”, лялечны спектакль “Сказка о дедушке, о зайце и о 

сером волке”, пазнавальная віктарына “Кто где живет?”. 
 

 
 

     У дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча для вучняў 3–4-х класаў 

СШ № 11 адбылася літаратурная гадзіна “Пясняр Зялѐнага царства”. 

Падчас мерапрыемства дзеці пазнаѐміліся з аглядам кніг Г. Шакулава, 

відэасюжэтамі, у якіх гучалі песні і прыпеўкі на словы віцебскага 

казачніка, тэлеперадачай “Семейный альбом”, прысвечанай юбіляру.  
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  Наваполацкай ЦБС праводзілася ў цесным кантакце з Полацкім 

епархіальным упраўленнем, царквой “Нечаянная радость”, нядзельнай 

школай Свята-Міхайлаўскай царквы, тэлекампаніяй “Вектар” (праграма 

“Лампада”). Пасхальныя чытанні праваслаўнай кнігі “Праздник всех 

праздников – Пасха!” і сустрэча з паэтам-“крылаўцам” і званаром 

Андрэем Палеем праходзілі ў дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна. 

Духоўную гутарку “Татьянин день: сила веры и воли” правялі 

супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака.  

Духоўнаму станаўленню асобы, абуджэнню пачуцця любові да 

бліжняга, пашырэнню рэлігійных ведаў сярод карыстальнікаў садзейнічалі 

мерапрыемствы дзіцячай бібліятэкі Лѐзненскай ЦБС: аформлены 

выставы “Православные святыни Беларуси”, “Дорога к Храму”, “Святая 

покровительница Беларуси”, праведзены гадзіны духоўнасці 

“Православные святыни Беларуси”, “Как Белая Русь стала святой, или 

Мы – христиане”. Для дзяцей малодшага школьнага ўзросту бібліятэкай 

распрацаваны праект “Урокі духоўнага чытання “Зярняткі”.  

 
 АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ З САЦЫЯЛЬНА 

НЕАБАРОНЕНЫМІ КАТЭГОРЫЯМІ ДЗЯЦЕЙ І ПАДЛЕТКАЎ 

Актыўна працавалі бібліятэкі з сацыяльна-неабароненымі 

катэгорыямі дзяцей і падлеткаў: дзецьмі-інвалідамі, сіротамі, дзецьмі з 

малазабяспечаных сем’яў, а таксама з “праблемнымі” дзецьмі. 

Лѐзненская раѐнная дзіцячая бібліятэка працавала па праекце 

“Сустрэнемся ў бібліятэцы”, які прадугледжвае супрацоўніцтва са 

школамі, дзіцячымі садкамі, Цэнтрам карэкцыйна-развіваючага навучання 

і рэабілітацыі “Вясѐлка”, установай дадатковай адукацыі “Лѐзненскі цэнтр 

дзяцей і моладзі”. Для чытачоў кожнай узроставай катэгорыі былі 

распрацаваны і праведзены цыклы мерапрыемстваў: “С книгой по белу 

свету”, “Уроки доктора Неболита”, “Этикетка”, “Спасайка”, “12 сонечных 

пялѐсткаў”. 

Працягвалася сумесная работа дзіцячай бібліятэкі імя 

А. Пушкіна Наваполацкай ЦБС з аддзяленнем дзѐннага знаходжання 

інвалідаў ДУ “Наваполацкі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва”. У межах арт-праекта “Казка сваімі 

рукамі”, скіраванага па развіццѐ творчых здольнасцей наведвальнікаў 

аддзялення, арганізоўваліся выставы творчых работ маладых людзей 

цэнтра, была праведзена гадзіна паэзіі “И тебе я в песне отзовусь…” (да 

120-годдзя С. Ясеніна). Ажыццяўляючы дзейнасць у рамках праграмы 

“Солнышко”, бібліятэка аказвала дапамогу сацыяльным структурам 

горада. Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака працавала з асаблiвымi 

групамі дзяцей-чытачоў па праграме “Дорога добра”. 

Даўняе сяброўства звязвае Докшыцкую раѐнную дзіцячую 

бібліятэку з Цэнтрам карэкцыйнага развіцця, навучання і рэабілітацыі. 

Для выхаванцаў цэнтра ў гэтым годзе былі праведзены наступныя 

мерапрыемствы: тэатралізаванае падарожжа “Казачны перапалох”, 

формам масавай работы, што спрыяе змястоўнай арганізацыі вольнага 

часу дзяцей і падлеткаў. Магчымасць цікава і карысна правесці вольны 

час дзецям прадастаўлялі клубы па інтарэсах ЦБС г. Віцебска, у тым ліку 

клуб камп’ютарнай адукацыі цэнтральнай дзіцячай бібліятэкі імя 

А. Гайдара,  праводзіліся заняткі для дзяцей з сацыяльна-праблемных 

сямей, і 2 лялечныя тэатры ў бібліятэках імя М. Астроўскага (“Сонейка”) і 

ЦДБ імя А. Гайдара (“Усмешка”). Тэатры падрыхтавалі і правялі 73 

спектаклі рознай тэматыкі. Супрацоўнікамі бібліятэкі імя А. Гайдара ў 

дзіцячым садзе № 25 кампенсіруючага тыпу былі праведзены 

забаўляльныя праграмы з лялечнымі спектаклямі “Давайце ўсміхацца 

разам”, “Ліса і певень”, “Ледзяная хацінка”, “Эта книга детям обо всѐм на 

свете” (па кнізе Т. Красновай-Гусачэнкі) і інш. У бібліятэцы імя 

М. Астроўскага, якая працуе па мэтавай праграме “Асобыя дзеці”, для 

дзяцей-інвалідаў клуба “Востраў надзеі” былі падрыхтаваны свята вясны 

“Вясенняя казка” і свята дабрыні “Няхай ярчэй вам свеціць сонца”, 

адбылася гульнявая праграма “Книжное царство, мудрое государство” і 

інш. 

Народным тэатрам кнігі “Пятрушка” раѐннай дзіцячай 

бібліятэкі Сенненскай ЦБС былі паказаны спектаклі “Залатое правіла”, 

“Цудоўная краіна Бібліятэка”, “Прырода – гэта мы”. Калектыў тэатра кнігі 

са спектаклем “Залатое правіла” наведаў школы і дзіцячыя сады 

аграгарадкоў Машканы, Какоўчына і Янова.  

Пры дзіцячай бібліятэцы імя У.С. Караткевіча Аршанскай 

ЦБС актыўна функцыяніраваў лялечны тэатр “Карусель”. На працягу года 

бібліятэкары прымалі ўдзел у паказе лялечных спектакляў “Дапамажыце 

Дракошы”, “Хвастунишка”, “Зімняя казка” ў дзіцячай бібліятэцы, 

гарадскім парку і ў бібліятэках раѐна. 

У рэпертуары ўзорнага лялечнага тэатра “Церамок” дзіцячай 

бібліятэкі Дубровенскай ЦБС налічваецца больш за 50  пастановак. За 

2015 год адбылося 14 выступленняў  у школах горада, дзіцячых садах, на 

сцэне раѐннага Цэнтра народнай творчасці, перад сельскім гледачом, у 

г. Віцебску на фэсце вулічнага мастацтва “На сямі вятрах” у межах XXIV 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”.  

Займальна правесці вольны час маленькім чытачам прапаноўваў 

лялечны тэатр “Церамок” дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака 

Наваполацкай ЦБС, якая працавала  па праграме “Да кнігі – праз тэатр 

лялек”. 

Лялечным тэатрам “Пятрушка” дзіцячай бібліятэкі Лепельскай 

ЦБС у 2015 годзе былі пастаўлены прадстаўленні “Масленичные 

гулянья”, “Мы в профессии играем”, “Спор компьютера и книги”, “Две 

мамы”, “Как заяц Хваста записывался в библиотеку” і інш. 
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 бібліясустрэча “Свет дабрыні”. У снежні да Міжнароднага дня інвалідаў у 

бібліятэцы адбылася сумесная акцыя “Мы разам”, скіраваная на 

падтрымку дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. На працягу двух 

тыдняў у бібліятэцы былі размешчаны стэнды з інфармацыяй аб 

выхаванцах карэкцыйнага цэнтра. Чытачы бібліятэкі стварылі для іх 

“Кнігу падтрымкі”, напісалі прывітанні на каляровых сэрцах і падаравалі 

хворым дзецям. 

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС для дзяцей-інвалідаў, якія наведваюць аддзяленне дзѐннага 

прыбывання, праводзіліся гутаркі і пазнавальныя гадзіны “Тайны 

человека. Загадки тела и души”, “Есть такая профессия – библиотекарь”, 

“Полацк учора і сення”. Для дзяцей з дзіцячага сада № 24 групы з 

праблемным зрокам прайшлі займальныя хвілінкі, гульні “Знакомимся с 

Евразией”, “У вершах, казках і загадках жыве наш родны алфавіт”, 

“Мудрые сказки нас учат добру”. Для дзяцей з сацыяльнага прытулку былі 

праведзены тэатралізаванае свята “Ах, наш милый Андерсен…”, агляд 

паступленняў новых выданняў “В гости к сказкам” і прафгульня “Все 

работы хороши, все профессии важны”. 

З 1995 года пры Сенненскай раѐннай дзіцячай бібліятэцы 

рэалізуецца комплексная праграма “Міласэрнасць” па рабоце з дзецьмі-

інвалідамі. Паслугамі бібліятэкі карыстаюцца 16 дзяцей з абмежаванымі 

магчымасцямі. У снежні для іх прайшла дабрачынная акцыя “Тварыць 

дабро”: арганізавана выстава літаратуры, уручаны цацкі і салодкія 

падарункі, паказаны спектакль народнага лялечнага тэатра кнігі 

“Пятрушка” пад назвай “Залатое правіла”. 

 

 АРГАНІЗАЦЫЯ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

Традыцыйна ў час вясенніх канікул у бібліятэках вобласці 

праводзіўся Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. Цікавыя мерапрыемствы 

распрацавалі і правялі супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі Браслаўскай 

ЦБС, дзе Тыдзень прайшоў пад дэвізам “Няхай заўсѐды будзе кніга!”. 

Гэта і патрыятычны ўрок з мультымедыйнай прэзентацыяй “Со школьного 

порога шагнувшие в войну”, і відэапрэзентацыя па старонках кніг-

юбіляраў “Кнігі адзначаюць юбілей”, і бібліятэчная выстава “Новыя імѐны 

ў беларускай дзіцячай літаратуры”, а таксама загадкі, віктарыны, 

конкурсы. 

Дзіцячае свята “Ах, наш милый Андерсен, Андерсен, 

Андерсен…” адкрыла Тыдзень у бібліятэцы-філіяле № 1 імя 

Л. Талстога Полацкай РЦБС. Зацікавіла дзяцей і літаратурная гульня 

“Дзед Рыгор і дзед Васіль нас на свята запрасілі” (да юбілеяў 

Р. Барадуліна і В. Зуѐнка), і гульня-віктарына “За морями, за лесами” (да 

200-годдзя П. Яршова).  

Супрацоўнікі раѐннай дзіцячай бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

правялі літаратурнае свята “У казку добрую завѐм”, казачнае падарожжа 

“Казачнік датскага каралеўства” (да 210-годдзя Г.Х. Андэрсана), 

медыяагляд “Любімыя казачныя героі на экране”, інтэлект-урок “Что, 

зачем и почему, прочитаю и пойму”, чытацкую альтанку “Пад ветразем 

кнігі, на крылах надзеі”. 

У межах Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі “Свет пачынаецца з 

кнігі” ў дзіцячых бібліятэках ЦБС г. Віцебска для юных чытачоў былі 

арганізаваны сустрэчы з пісьменнікам С. Трафімавым (дзіцячая бібліятэка 

імя Е. Лось, дзіцячая бібліятэка імя П. Броўкі) і паэтэсай Т. Красновай-

Гусачэнка (ЦДБ імя А. Гайдара), прэзентацыі новых кніг беларускіх і 

замежных аўтараў. 

У дзіцячай бібліятэцы Верхнядзвінскай ЦБС запрашалі 

наведвальнікаў на літаратурныя свята “За волшебной дверью” і конкурс 

“Среди сказок братьев Гримм”.  

Значную ўвагу надаюць бібліятэкары арганізацыі вольнага часу 

дзяцей і падлеткаў у летні перыяд. Разнастайныя мерапрыемствы 

прыцягваюць дзяцей у бібліятэку. Так, у 2015 годзе ў раѐннай дзіцячай 

бібліятэцы Бешанковіцкай ЦБС з’явіўся відэасалон “Літаратурная 

казка”. Пасля прагляду фільма дзеці звяртаюцца да першакрыніцы, 

гартаюць старонкі кнігі, даведваюцца пра цікавыя факты з жыцця аўтара, 

удзельнічаюць у віктарынах. У час летніх канікул у рамках 

рэспубліканскай акцыі “Лета з добрай кнігай” праводзіліся PR-акцыі па 

папулярызацыі кнігі і чытання “С книгой на скамейке”, “Журнальный 

дворик”, у рамках гарадскога свята было арганізавана казачнае падвор’е 

“Книжка вышла погулять” і рэкламна-тэматычны прагляд з удзелам 

ажыўшых казачных герояў “Кніжны востраў у акіяне Лета”. 

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС правадзілася работа па праграме летняга чытання “У книг не бывает 

каникул”. Маленькія чытачы прынялі ўдзел у стэнд-гульні “Правовые 

джунгли”, віктарыне “Добрые сказки вечно живут”, конкурсе малюнкаў і 

фотаздымкаў “Когда мои друзья со мной”, а таксама конкурсе на самую 

арыгінальную віншавальную паштоўку, зробленую сваімі рукамі. 

Падвядзенне вынікаў конкурсаў і ўзнагароджванне пераможцаў адбылося 

на паядынку кнігалюбаў “Ні дня без кнігі”. 

Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска 
прапаноўвала наведвальнікам летніх аздараўленчых лагераў  прыняць 

удзел у віртуальным касмічным падарожжы на планету “Спадчына”, 

прысвечаным  85-годдзю з дня нараджэння У. Караткевіча. ЦДБ імя 

А. Гайдара запрашала дзяцей на штотыднѐвыя тэматычныя дні: 

панядзелак – дзень экалогіі, аўторак – дзень краязнаўства і здаровага ладу 

жыцця, серада – дзень гасціннасці, чацвер – літаратурная экспедыцыя, а 

пятніца – забаўляльны дзень. 

На працягу летніх канікулаў бібліятэкары раѐннай дзіцячай 

бібліятэкі Ушацкай ЦБС працавалі па праграме летняга чытання “Ключ 

от лета-2015”, у рамках якой былі праведзены круіз-гульня 

“Путешествие в книжное царство – премудрое государство”, гутарка-

папярэджанне “Зачем лисички взяли спички?”, забаўляльная праграма 

“Чтобы солнышко светило!” і інш. 

Дзіцячыя бібліятэкі вобласці надаюць значную ўвагу розным 
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