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АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК 

ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 2016 ГОДЗЕ 

 

На 01.01.2017 года ў Віцебскай вобласці налічваецца 32 дзіцячыя бібліятэкі, якія ўваходзяць у сетку 

дзяржаўных публічных бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.  

У параўнанні з 2015 годам, колькасць дзіцячых бібліятэк скарацілася на 2 адзінкі: бібліятэка-філіял 

№ 13 імя А. Гайдара ЦБС г. Віцебска далучана да бібліятэкі-філіяла № 14 імя У. Караткевіча (рашэнне 

Віцебскага гарвыканкама № 1117 ад 18.08.2016) і Лѐзненская дзіцячая бібліятэка пераўтворана ў аддзел па 

рабоце з дзецьмі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі (рашэнне Лѐзненскага РВК № 777 “Аб зацвярджэнні 

штатных раскладаў ДУК “Лѐзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” ад 18.11.2016). 

Асноўныя напрамкі ў рабоце з дзіцячым чытачом: 

 папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы і культуры; 

 распаўсюджванне гісторыка-краязнаўчых ведаў; 

 эстэтычнае, экалагічнае і прававое выхаванне; 

 папулярызацыя здаровага ладу жыцця; 

 арганізацыя вольнага часу і сямейнага адпачынку; 

 праграмна-праектная дзейнасць; 

 развіццѐ і падтрымка міжнародных сувязяў; 

 укараненне сучасных тэхналогій і інавацыйных метадаў работы. 

Колькасць карыстальнікаў у 2016 годзе склала 96 533 (-3260 да 2015 года), дакументавыдач – 

1 772 947 (-121708 да 2015 года). 

Сукупны бібліятэчны фонд дзіцячых бібліятэк – 993 675 экз. (-15120 да 2015 года). На працягу 

справаздачнага перыяду паступіла 29 541 экз. дакументаў на розных носьбітах (-6406 да 2015 года). 

 

Дзейнасць дзіцячых бібліятэк у рамках Года культуры. Краязнаўства. Адраджэнне 

нацыянальных традыцый 

На працягу года ў дзіцячых бібліятэках дзейнічалі выставы “Культура. Спадчына. Беларусь”, 

“Сузор’е беларускай культуры”, “Культура. Кніга. BY”, праводзіліся розныя па форме і змесце 

мерапрыемствы, якія садзейнічалі актывізацыі цікавасці да беларускай нацыянальнай культуры, мовы, 

літаратуры, спрыялі развіццю культурнай спадчыны сваѐй мясцовасці. 

З мэтай распаўсюджвання краязнаўчых ведаў супрацоўнікі аддзела па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай 

ЦБС працавалі ў рамках праграм “Чарадзейная скарбонка”, “Открытая книга Лиозненщины”, 

“Лѐзназнаўства”. Пад час Свята дзяцінства ў гарадскім парку Лѐзна адбыўся раѐнны фэст “Лялька 

беларуская”, які ўключыў выставу-вернісаж “Цацка – усмешка народа”, майстар-клас па вырабе лялек-

зярнушак, віктарыну “Незвычайныя лялькі”. 

Да 630-й гадавіны Верхнядзвінска супрацоўнікі ЦРБ і дзіцячай бібліятэкі прадставілі кніжны івент 

“Літаратурны салют любімаму гораду”. На спецыяльна адведзеных пляцоўках разгарнуўся казачны гарадок 

“Побывайте в книжном царстве”, панарамная кніжная і фотавыставы “Родны сэрцу, горад мой”, “Роднага 

горада рысы”.  
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У Год культуры бібліятэкі вобласці прысвячалі свае мерапрыемствы юбілейным датам беларускіх 

пісьменнікаў і паэтаў, музыкантаў, здзяйснялі новыя праекты, праводзілі разнастайныя акцыі.  

Да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча праведзены літаратурная вечарына “А сэрца ўсѐ 

імкнецца да бацькоўскага краю” (Міѐрская дзіцячая бібліятэка), паэтычны рынг “Свет паэзіі Максіма 

Багдановіча” (Дзіснеская дзіцячая бібліятэка), рэкламная акцыя “Мой Багдановіч”, рэалізаваная ў 

сацыяльнай сетцы “Вконтакте” (дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка). 

Да юбілеяў народных пісьменнікаў Беларусі І. Мележа і І. Шамякіна дзейнічалі кніжныя выставы і 

паліцы, прайшлі літаратурныя вечарыны, гадзіны чытацкага густу “Сумленных сэрцаў покліч”, 

“Прапаведнікі духоўнасці і чалавечнасці”, “Сіла таленту палешука” і інш. 

У дзіцячай бібліятэцы імя Янкі Журбы Чашніцкай ЦБС адбыліся юбілейныя Журбінскія чытанні 

пад агульнай назвай “Табе, мой край родны ...”. На працягу тыдня прайшлі святочныя мерапрыемствы: 

вечар-апавяданне “Зямля Чашніцкая яго ўзгадавала”, гадзіна паэзіі “Жыў такі паэт”, паэтычная пляцоўка 

“Журбінскія матывы”.  

Шмат мерапрыемстваў прысвячалася і землякам-юбілярам. Так, у Глыбоцкай ЦБС прайшлі гадзіны 

цікавай асобы “Ён з нашага, Глыбоцкага раѐна...” (К. Дуж-Душэўскі, Б. Волін), краязнаўчыя гадзіны 

“Маэстра з Палевачоў”, “З Празарокаў у шлях шырокі” (І. Буйніцкі), “Творчество – это судьба” 

(М. Калакольцаў).  

У бібліятэках адбыліся сустрэчы з пісьменнікамі М. Балдоўскім і Г. Загурскай (ЦБС 

г. Напаполацкая), С. і Г. Трафімавымі (Аршанская ЦБС), А. Крыклівец (Лѐзненская ЦБС). 

З мэтай папулярызацыі беларускай мовы і культуры дзейнічалі выставы “У родным слове – цэлы 

свет”, “Роднай мовы пералівы”, “Жывая крыніца беларускай мовы”, акцыі “Дакраніся да роднага слова”, 

“Будзь у фармаце – чытай беларускае!”, “Чытаем на роднай мове – далучайся і ты”. 

 

Патрыятычнае выхаванне 

Традыцыйна ў цэнтры ўвагі бібліятэк заставалася работа з літаратурай гісторыка-патрыятычнай 

тэматыкі.  

Сустрэчы, вечарыны памяці і іншыя мерапрыемствы да Дня Перамогі былі падрыхтаваны 

шматлікімі бібліятэкамі вобласці. 

Для чытачоў дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1 ЦБС Браслаўскага раѐна адбылася прэзентацыя кнігі 

“Ніколі не забудзем. Унукі пра вайну”, у якую ўвайшлі эсэ і нарысы пераможцаў аднайменнага 

рэспубліканскага конкурсу.  

У бібліятэцы сямейнага чытання Глыбоцкай ЦБС быў арганізаваны Дзень ваеннай кнігі “Гісторыя 

вайны, гісторыя Перамогі”. Удзельнікі мерапрыемства наведалі выставу-інсталяцыю “Памяти павших и 

чести живых…”, урок мужнасці і патрыятызму “Письмо с фронта” і вечар паэзіі “В солдатской шинели” па 

творчасці Ю. Друнінай. 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай цэнтральнай бібліятэкі працаваў у межах праграмы 

краязнаўча-патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў “Адкрытая кніга Лѐзненшчыны”. Супрацоўнікамі 

аддзела былі праведзены дні ваеннай кнігі “1418 дзѐн”, краязнаўчыя кнігаадкрыцці “Адсюль пачынаўся 

“Баграціѐн”. Працягваўся збор матэрыялаў па тэме “Лиозненцы на вайне, вайна на Лизненщине”, вынікам 

якога стала выданне зборніка ўспамінаў “Той самы доўгі дзень у годзе”. 
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У бібліятэках прайшлі конкурсы творчых работ “Склоняя голову пред подвигом солдата”, “Мы с 

тобой войны не знали”, акцыі “Абеліск”, “Читать – значит помнить”, “Давайте вместе вспомним о Победе” і 

інш. 

У 2016 годзе споўнілася 27-гадавіна вываду савецкіх войск з Афганістана. “Мы помним все, мы 

знаем цену” – пад такой назвай у дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 Шаркаўшчынскай ЦБС адбылася сустрэча 

з воінам-афганцам, старшынѐй раѐннага грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз ветэранаў вайны ў 

Афганістане” В.С. Протасам. Увазе дзяцей быў прэзентаваны альманах “Афганистан. Без права на 

забвение”, які ўтрымлівае звесткі аб усіх воінах-інтэрнацыяналістах Шаркаўшчынскага раѐна.  

 

Эстэтычнае выхаванне 

 Эстэтычнае выхаванне з’яўляецца адным з мацнейшых сродкаў духоўнага росту асобы. Бібліятэкі 

шмат увагі ўдзяляюць рабоце па эстэтычнай адукацыі карыстальнікаў. 

 У межах праекта дзіцячай бібліятэкі імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка “Мир глазами 

искусства” прайшлі арт-экскурсія “Ангелы и демоны Михаила Врубеля”, віртуальнае падарожжа 

“Выдающийся художник испанского романтизма”, арт-вернісаж “Богатырь русской живописи”, арт-

хранограф “Каждый за себя”.  

Дзіцячая раѐнная бібліятэка Бешанковіцкай ЦБС правяла віртуальную вандроўку па помніках 

архітэктуры “Есть в мире памятников много”, а Міѐрская дзіцячая бібліятэка ладзіла выставы творчых работ 

навучэнцаў дзіцячай школы мастацтваў “Сохраняя традиции”, “Маляванка”, “Дэкаратыўны нацюрморт”. 

На працягу года дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Шаркаўшчынскай ЦБС працавала сумесна з 

Цэнтрам рамѐстваў і мастацкім аддзяленнем дзіцячай школы мастацтваў. У бібліятэцы афармляліся выставы 

майстроў народнай творчасці і дзіцячых малюнкаў “Калядныя карункі”, “Боль матулі-зямлі”, “Анѐл-

ахоўнік”. 

 

Здаровы лад жыцця 

Штогод бібліятэкамі вобласці праводзіцца значная работа па фарміраванні і папулярызацыі 

здаровага ладу жыцця. Пацверджаннем таму з’яўляецца вялікая колькасць праведзеных мерапрыемстваў, 

афомленных кніжных паліц і выстаў. 

Бібліятэкі поўна раскрывалі кніжныя фонды пасродкам выстаў “Жыццѐ без тытунѐвага дыму”, 

“Осторожно, сигарета!” і інш. Для падлеткаў і моладзі ў Глыбоцкай ЦБС былі праведзены гутаркі-дыялогі 

“Курить не модно, дышим свободно”, “Шкодныя звычкі. Як з імі змагацца?”, акцыі “Протест против 

курения”, “Вредным привычкам – “НЕТ!”. 

Да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам у вобласці праведзены інфармацыйна-пазнавальны 

марафон “Мы выбіраем жыццѐ”, відэа-гадзіны “Опасность, которая рядом. Что о ней нужно знать?”, трэнінг 

“Супраць СНІДа мастацкім словам і інш. 

Частка мерапрыемстваў праводзілася па прафілактыцы захворванняў і зберажэння здароўя.  

Тыдзень здароўя “Подросток. Здоровье. Будущее” адбыўся ў Браслаўскай ЦБС, у Шумілінскай 

дзіцячай бібліятэцы праведзена забаўляльная праграма “Я здоровье сберегу”. Да Сусветнага дня здароўя ў 

аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай бібліятэкі была прымеркавана акцыя “Где 

здоровье – там успех”.  
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Аддзелам па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай цэнтральнай бібліятэкі быў распрацаваны цыкл урокаў 

здароўя для малодшых школьнікаў “Парады доктара Небаліта”. Здароваму ладу жыцця былі прысвечаны 

заняткі ў школе бяспекі “Спасайка”: для старшакласнікаў праведзены ўрок выжывання “Зберажы сябе для 

жыцця”, для чытачоў усіх катэгорый былі прадстаўлены выставы плакатаў “Говорящая стена”, “Бяспечнае 

лета” (сумесна з МНС), “Далучайся і будзь здаровы”. 

 

Выхаванне экалагічнай культуры  

На першым плане дзейнасці дзіцячых бібліятэк па экалагічнай адукацыі і выхаванні знаходзіцца 

задавальненне чытацкіх запатрабаванняў па пытаннях аховы прыроды, распрацоўка праектаў, праграм і 

правядзенне разнастайных по форме бібліятэчных мерапрыемстваў прыродна-экалагічнага кірунку. 

Асаблівая ўвага надаецца экалагічнаму краязнаўству. 

Супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк вобласці пашыраюць экалагічную  культуру юных чытачоў праз 

арганізыцыю экалагічных клубаў, гурткоў, аб’яднанняў, якія дзейнічаюць пры бібліятэках.  

Так, сярод мерапрыемстваў, якія прайшлі ў рамках работы эколага-пазнавальнага клуба “Кропелькі” 

Палітаддзельскай сельскай бібліятэкі Бешанковіцкай ЦБС варта адзначыць конкурс-фантазію экалагічнага 

малюнка “Дзеці малююць прыроду”, дзень экалагічнай перыѐдыкі “Чалавек – душа прыроды”, эка-

майстэрню “Хуліганім па-зялѐнаму”. 

Цікавыя пазнавальныя мерапрыемствы праходзілі ў дзіцячай бібліятэцы Верхнядзвінска і 

Варапаеўскай дзіцячай бібліятэцы-музеі Пастаўскай ЦБС на пасяджэннях экалагічных гуртка і клуба 

“Экоша”: пазнавальныя гадзіны і гульнявыя праграмы “Пестрый мир насекомых”,  “Планета Океан”, 

“Птичье царство” і інш.  

У аддзеле па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай ЦБС ужо некалькі гадоў запар адбываюцца пасяджэнні 

экалагічнага клуба “Колокольчик”. У мінулым годзе праведзены: літаратурнае паляванне экалагічны парад 

“Мы з “Чырвонай кнігі”, экамарафон “Сунічнае лета”. Працягвалася работа па папаўненню краязнаўчага 

альбома “Чырвоны сшытак Лѐзненшчыны”. 

На рэспубліканскім фестывалі “Журавы і журавіны”, які традыцыйна праходзіць у Міѐрскім раѐне, 

бібліятэкары Міѐрскай дзіцячай і цэнтральнай бібліятэкі арганізавалі работу бібліятэчнай экапляцоўкі “Гэты 

дзіўны свет прыроды”. Былі прадстаўлены кнігі, буклеты, прысвечаныя экалагічнаму заказніку “Ельня”, а 

таксама літаратура, прысвечаная расліннаму і жывѐльнаму свету, турыстычным маршрутам Міѐрскага краю. 

Для дзяцей працавала “Зялѐная кропка”, дзе можна было пазнаѐміцца не толькі з цікавымі кнігамі аб 

прыродзе, але і паспрабаваць зрабіць сваімі рукамі вырабы з прыроднага матэрыялу. 

Да 30-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Глыбоцкай цэнтральнай раѐннай бібліятэцы для 

старшакласнікаў прайшоў экалагічны вечар “Чорна-белы боль”, які быў арганізаваны сумесна з раѐннай 

інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у ЦБС г. Наваполацка – літаратурна-

экалагічны час “Чорная быль – Чарнобыль” (дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна), вечар памяці “В память 

о Чернобыле” (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака) і інш. 
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Сямейнае выхаванне 

Мэта работы па сямейнаму выхаванню – зрабіць бібліятэку прывабным месцам для адпачынку не 

толькі асобнага чытача, але і для сям’і ў цэлым. Для гэтага бібліятэкі выкарыстоўваюць розныя формы 

масавай работы. 

Афармляліся выставы і паліцы “Сям’я – гавань веры і вернасці”, “Семья в книжном формате”, “Сто 

рацэптаў сямейнага шчасця”, “12 месяцаў чытаем ўсѐй сям’ѐй” давалася інфармацыя аб узаемаадносінах у 

сям’і, выхаванні дзяцей, сумесным чытанні. 

Да Дня сям’і ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС адбыўся Дзень сямейнага 

чытання “Книгу любим и читаем, с ней мы вместе подрастаем” і акцыя для бацькоў “Прочитайте книжку 

дочке и сынишке”. У Полацку – была арганізавана музычна-забаўляльная праграма для дзяцей і іх бацькоў 

“Сямья – начало всех начал”, якая праходзіла ў рамках праекта “Oрen air” “Стихи над городом”. Гучалі 

вершы і песні ў выкананні юных артыстаў. У мерапрыемстве прыняў удзел Каардынацыйны цэнтр абароны 

жыцця і сямейных каштоўнасцяў Полацкай епархіі “Зараджэнне”, які прадаставіў для мерапрыемства 

фатаграфіі пераможцаў фотаконкурсу “Мая шчаслівая сям'я” і шматдзетная сям'я Волкавых, пераможца 

рэгіянальным паўфінале абласнога агляду-конкурсу “Лепшая шматдзетная сям'я Віцебшчыны–2013”, 

прадставіўшы візітоўку сваѐй сям'і ў паэтычнай форме. 

 

Арганізацыя вольнага часу 

З мэтай фарміравання ўсебакова развітай асобы, развіцця ў школьнікаў інтарэсу да чытання, 

стварэння аптымальных умоў эфектыўнага адпачынку дзяцей і рэалізацыі творчых здольнасцяў юных 

чытачоў, бібліятэкі працавалі па розных праграмах, вялі клубы па інтарэсах, арганізоўвалі выступленні 

лялечных тэатраў. 

Плѐннай была праца бібліятэк па праектах. Так, раѐнная дзіцячая бібліятэка Бешанковіцкай ЦБС 

распрацавала праект “Разумны чамаданчык”. Герой праекта – чамадан, напоўнены кнігамі серыі 

“Маленький профессор”. Каб пазнаѐміць дзяцей з добрымі кнігамі, герой у суправаджэнні бібліятэкараў 

дзіцячай бібліятэкі вандруе па школах, дзіцячых садках, лагерах. 

Каб зацікавіць чытачоў, аддзел па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай ЦБС сумесна з раѐннай газетай 

запусціў праект-конкурс “Вялікі юбілейны дэтэктыў”, дзе праз творчасць пісьменнікаў-юбіляраў прасочвалі 

гісторыю жанру дэтэктыва ў літаратуры. Двойчы ў месяц публікаваліся пытанні па творах Э. По, А. Крысці, 

Б. Акуніна, Ю. Сямѐнава, У. Караткевіча, М. Чаргінца, маладых беларускіх пісьменнікаў.  

У дзіцячым аддзеле бібліятэкі імя Я. Купалы, філіяле № 3 Полацкай ЦБС працягвала працаваць 

творчая майстэрня “Разноцветные ладошкі”. На працягу года былі праведзены заняткі з дзецьмі: выцінанка 

“Зимние узоры”, “Новогодние сувениры”, “Снежный серпантин”, святочная паштоўка “Веселые 

валентинки”, вырабы з пластыка “Ажурный веер”, “Рождественский колокольчик” і інш. 

У бібліятэках шырокае распаўсюджванне атрымала такая актыўная форма работы з чытачамі як 

акцыя. Так, цікавай і карыснай была акцыя “Кніжны джэм”, якую праводзіла дзіцячая бібліятэка 

Бешанковіцкай ЦБС пад час летніх канікулаў.  

З мэтай прыцягнення да чытання Верхнядзвінская ЦБС праводзіла акцыі “С книжкой на скамейке”, 

“Книжка вышла погулять”, “Гартайце, чытайце, свет пазнавайце”, Глыбоцкая ЦБС – “Поздравь писателя – 

прочти книгу”, “Павіншуй пісьменніка з юбілеем”. 
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Бібліятэкі горада Віцебска ўпершыню далучыліся да акцыі “Сусветны дзень чытання ўслых”. Мэта 

акцыі – папулярызацыя чытання і кнігі. У гэты дзень у бібліятэках услых чыталіся творы А. Барто, 

С. Маршака, аповесці А. Пушкіна, Я. Купалы, В. Віткі, Шарля Перо (на англійскай мове) і інш. Дзецям былі 

прапанаваны літаратурныя гульні, віктарыны. 

У Дзень бібліятэк у рамках акцыі “Мы – за чтение!” супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі 

Верхнядзвінскай ЦБС арганізавалі мерапрыемствы на вулічнай пляцоўцы пад назвай “Аллея читающего 

детства”. У памяшканні дзіцячай бібліятэкі дэманстравалася фотавыстава “Читающие дети – умнее всех на 

свете”. 

Яшчэ адной дзейснай формай па папулярызацыі бібліятэкі і прыцягненні да чытання з’яўляюцца 

бібліяпрыцемкі. “Бібліяпрыцемкі”, якія праходзілі ў дзіцячай бібліятэцы Глыбоцкай ЦБС, прапанавалі сваім 

маленькім наведвальнікам патанчыць, паспяваць пад караоке ў “Музычным салоне”, паўдзельнічаць у 

інтэлектуальных гульнях на “Пазнавальнай пляцоўцы”, сфатаграфавацца ў галаўных уборах розных 

казачных герояў.  

Традыцыйна у дзіцячых бібліятэках праходзяць свята кнігі і чытання пад час летніх канікул, а 

таксама тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. 

На Тыдзень дзіцячай кнігі ў дзіцячых бібліятэках Віцебска адбыліся літаратурнае падарожжа “Яе 

вялікасць кніга” і гістарычны экскурс “Адкуль прыйшла кніга” (бібліятэка імя М. Лынькова), літаратурнае 

свята “Няхай кнігі сябрамі прыходзяць у ваш дом” (бібліятэкі імя У. Караткевіча). 

Бібліятэка імя У. Караткевіча запрасіла чытачоў на свята падвядзення вынікаў летніх чытанняў 

“Кніжная Галактыка запрашае”, прайшоў конкурс “Выбіраем лепшага капітана кніжных фрэгатаў”. 

Дзіцячая бібліятэка-філіял №1 ЦБС Браслаўскага раѐна працавала па праграме “Летнее чтение – вот 

это приключение!”. Чэрвеньская праграма насіла ўніверсальны характар і называлася “Беларусь – это мы!”, 

ліпеньская – “Весѐлая радуга детских журналов”, жнівеньская – “Если мечтаешь найти чудеса”.  

У рамках  праграмы “Лето книжное, будь со мной” аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры 

Гарадоцкай ЦБ для малодшых школьнікаў праходзілі квіз-экспромт “Сказка ложь да в ней намек”, 

экалагічная гадзіна “Войди в природу другом”, пазнавальная гадзіна “Герои Э. Успенского на экране”. Дзеці 

ўдзельнічалі ў гульнявой праграме “Всѐ нам лето подарило”, літаратурным уроку “Книги прочитанные 

летом”, падарожжы “В стране любимых книг”, знаѐміліся з творамі беларускіх пісьменнікаў.  

Бібліятэкары ЦБС г. Наваполацка да Дня горада арганізавалі свята кнігі і чытання “Сустракайце 

лета з Пушкіным”. Старт паэтычнаму марафону “Пушкін нон-стоп” быў дадзены на пляцоўцы каля дзіцячай 

бібліятэкі імя А.С. Пушкіна, дзе чыталіся вершы паэта.  

Важная роля ў рабоце з юнымі чытачамі належыць лялечны тэатрам, якія дзейнічаюцьу кожнай 

другой бібліятэцы вобласці.  

Лялечныя тэатры “Усмешка” дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака і тэатр “Сонейка” дзіцячай 

бібліятэкі імя М. Астроўскага ЦБС г. Віцебска падрыхтавалі і правялі 81 спектакль рознай тэматыкі. 

У рамках сацыякультурнай дзейнасці пры дзіцячай бібліятэцы Лепельскай ЦБС дзейнічае лялечны 

тэатр “Петрушка”, які супрацоўнічае з ДУА “Сацыяльна-педагагічным цэнтрам г. Лепеля”. Бібліятэкары 

прадставілі для дзяцей наступныя мерапрыествы: “Утенок Дорофей” і “Новогодняя сказка” – лялечныя 

спектаклі, “Поэзия доброты” – забаўляльная праграма па творчасці А. Барто, “Сладкая история” – 

літаратурна-кульнарная гадзіна, “Сказка для Алисы” – літаратурная гульня па творчасці Л.Кэрала. 
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Лялечныя тэатры “Церамок” і “Вяселка” працуюць у Полацкай ЦБС пры дзіцячай бібліятэцы імя 

Я. Журбы, філіяле № 6 і Багатырскай бібліятэцы-філіяле № 48, тэатр “Куфэрак” – у дзіцячай бібліятэцы 

Талачынскай ЦБС. 

У сваѐй рабоце бібліятэкары акцэнтуюць ўвагу на наватарскіх ідэях, свежых інавацыйных 

падыходах і метадах. У дзіцячай раѐннай бібліятэкі Бешанковіцкай ЦБС прадоўжыў сваю работу відэасалон 

“Літаратурная казка”. Яго прызначэнне не толькі ў тым, каб паказаць фільм, але пазнаѐміцца з кнігай – 

першакрыніцай фільма, з яе аўтарам і з другімі яго творамі. Для маленькіх чытачоў аддзелам па рабоце з 

дзецьмі Лѐзненская ЦБС распрацаваны інавацыйны праект па выкарыстанню сабак у справе навучання 

дзяцей чытанню “Кніжны сабака”. 

 

Духоўнае выхаванне 

Духоўна-маральнае выхаванне дзяцей і падлеткаў, папулярызацыя праваслаўнай кнігі, фарміраванне 

інфармацыйных рэсурсаў становіцца важным напрамкам дзейнасці бібліятэк.  

Станоўчы вопыт работы ў гэтым напрамку мае Альгоўская сельская бібліятэка Віцебскай РЦБС, 

якая рэалізуе праграму “Бібліятэка і сям’я: гадаваць чытача”. На працягу года бібліятэка праводзіла цыклы 

духоўных чытанняў для дзяцей “Чытанне для душы і сэрца”, урокі духоўнасці, ладзіла праваслаўныя 

сустрэчы з прадстаўнікамі царквы. 

У Глыбоцкай бібліятэчнай сістэме працягнуў працу дзіцячы клуб “Благовест” (Марцыбылінская б-

ка) і дзіцячы клуб “Лучынка” (Мнюцкая бібліятэка). 

У бібліятэцы імя Ул. Караткевіча г. Віцебска, ў рамках духоўна-асветніцкай акцыі “Вместе – в 

защиту жизни, нравственности и семейных ценностей” прайшла першая, з цыкла “Азбука веры”, 

праваслаўная гутарка “Божае слова – святло на маім шляху” з удзелам місіянера Н.У. Івановай.  

У Оршы ў рамках Фестывалю праваслаўнай кнігі “Кладезь” прайшло мерапрыемства 

“Праваслаўныя святыні Беларусі”, з удзелам кандыдата культуралогіі Свята-Елісавецінскага манастыра 

г. Мінска Н.І. Шчарбакова (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча) і ўрок праваслаўя “Дзецям аб 

праваслаўнай веры” правеў настаяцель храма Нараджэння Хрыстова протаіерэй айцец Вячаслаў (дзіцячай 

бібліятэцы імя Н. Крупскай). 

Значная ўвага удзяляецца духоўнаму выхаванню, папулярызацыі духоўнай кнігі і ў бібліятэках 

Докшыцкай ЦБС. Дзіцячая бібліятэка стала пераможцам адкрытага Міжнароднага грантавага конкурса 

“Праваслаўная ініцыятыва 2015–2016” у напрамку “Культура”. Тут арганізавана работа па рэалізацыяй 

праекта “Духоўна-культурны цэнтр “Добрае слова”. Сярод мерапрыемстваў: стварэнне буктрэйлераў па 

кнігах “Жыцці Святых”, велікодныя сустрэчы “Свет напоўнены любоўю”, дзень жонак-міраносіц “Дивный 

день мироносиц святых”, урокі мудрага чытання “Зярняты дабрыні”, відэачасы “Дарога к храму”, “Дзецям 

аб малітве”.  

Трэба таксама адзначыць работу аддзела па рабоце з дзецьмі Лѐзненскай ЦБС. На Тыдні дзіцячай 

кнігі прайшло мерапрыемства “У чацвер, на Дабравешчанне”, а таксама літаратурнае адкрыццѐ “Сустрэчы з 

Вечнай кнігай”, гадзіна духоўнасці “Праваслаўныя святыні Беларусі”, “Святая заступніца Беларусі 

Еўфрасіння”, “Як Белая Русь стала святой”, “Такія родныя святыя”. Аддзел пачаў рэалізацыю новага праекта 

“Школа Евфросиньюшки”, які ўключыў у сябе цыкл урокаў духоўнага чытання “Зернышки добра”.  
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Прававая асвета 

Бібліятэкі  праводзяць мэтанакіраваную работу па выхаванні прававой культуры сярод дзяцей і 

моладзі. Адным з важных звенняў у гэтай рабоце з’яўляюцца публічныя цэнтры прававой інфармацыі.  

У бібліятэках на працягу года былі аформлены кніжныя выставы і прэс-паліцы: “Верный выбор 

сделай сам”, “Мой край – Беларусь”, “Парламентские выборы–2016”, “Выбары – гэта наша будучыня”, 

“Насустрач выбарам” і інш.  

Бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска прапанавала для сваіх чытачоў літаратурна-

пазнавальную гульню “У казачным прававым царстве”, “Тыдзень фінансавай граматнасці” (гульня-пазл 

“Нашы новыя грошы”), гутарку “Аб’екты культурнай спадчыны на новых банкнотах РБ”, наведаць заняткі 

школы юнага прававеда “Простыя правілы дарожнага руху” і хвілінкі бяспекі “Калі ты адзін дома. 

Да Сусветнага дня правоў дзіцяці ў дзіцячай бібліятэцы ЦБС Браслаўскага раѐна праходзіў Тыдзень 

прававых ведаў. Работнікі бібліятэкі арганізавалі тэматычную выставу “Грамадзянін краіны дзяцінства”, 

выпусцілі лістоўкі, у якіх расказвалася пра Дзіцячы прававы сайт. Падчас Тыдня прайшла сустрэча юных 

чытачоў з намеснікам старшыні камісіі па справах непаўналетніх Браслаўскага райвыканкама Людмілай 

Хілько. Праведзены сітуацыйна-ролевая гульня з выкарыстаннем відэароліка “Маленькія чалавечкі – вялікія 

правы” і вандроўка па краіне дзіцячых правоў, на якой вырашалісь практычныя задачы і шукаўся выхад з 

сітуацыйных заданняў па матывах казак. 

У Гарадоцкім цэнтры прававой інфармацыі быў арганізаваны круглы стол “Прафілактыка 

распаўсюджвання ідэалогіі тэрарызму і экстрэмізму сярод моладзі”. З навучэнцамі каледжа праведзены 

урокі “Мы аб законе закон аб нас”, “Сімвалы роднага краю”, а для старшакласнікаў – сустрэча з намеснікам 

пракурора па тэме “Прэстыж прафесіі – міфы і рэальнасць”. 

 

Міжнароднае супрацоўніцтва 

У рамках міжнароднага супрацоўніцтва з мэтай усталявання сяброўскіх адносін паміж дзяцьмі і 

моладдзю розных краін, абмену вопытам і сумеснай дзейнасці дзіцячыя бібліятэкі актыўна удельнічаюць у 

распрацоўцы і рэалізацыі сумесных праграм і праектаў, у правядзенні вэб-канферэнцый і акцый, з’яўляліся 

ініцыятарамі і арганізатарамі сустрэч, выстаў, іншых мерапрыемстваў. 

Бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска ўжо другі год з’яўляецца ўдзельнікам акцыі 

“Міжнародны дзень паэзіі Маршака ў дзіцячых бібліятэках”, якая праводзіцца па ініцыятыве ДБУК 

“Варонежская абласная дзіцячая бібліятэка”. За ўдзел у акцыі бібліятэка ўзнагароджана дыпломам 

удзельніка міжнароднай акцыі. 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка прыняла ўдзел ў онлайн-сустрэчы з 

дзіцячай бібліятэкай імя С. Маршака г. Варонежа. 

Загадчыца аддзелам па рабоце з дзецьмі пры цэнтральнай бібліятэцы Лѐзна Пячонава В.У. прымала 

ўдзел у Х дзіцяча-юнацкіх Елізавецінскіх чытаннях, якія праходзілі ў абласной дзіцячай бібліятэцы 

г. Смаленска. З дапамогай лѐзненскіх бібліятэкараў вучні падрыхтавалі паведамленне аб Свята-Нікольскай 

царквы, выступілі з дакладамі і атрымалі дыпломы.  

У сакавіку дзіцячую бібліятэку імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС наведала аташэ па 

супрацоўніцтве ў вобласці французскай мовы Пасольства Францыі ў Рэспубліцы Беларусь спадарыня Клер-

Эліз Юбер. Усе школьнікі, якія прынялі ўдзел у сустрэчы, атрымалі падарункі, а Французскі куток 
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інфармацыі і чытання, які дзейнічае ў бібліятэцы, папоўніўся новымі цікавымі кнігамі на французскай мове. 

У верасні супрацоўнікамі бібліятэкі запрасілі сваіх карыстальнікаў на яшчэ адно цікавае мерапрыемства – 

казка ўслых “Волшебство французской сказки”, на якім была прадстаўліна магчымасць паслухаць казкі на 

французскай мове, адказаць на пытанні вядучай, падарожнічаць па казачных маршрутах. Дырэктар Франка-

беларускага цэнтра еўрапейскіх даследаванняў Ксаўе Ле Торрывеллек наведаўшы бібліятэку ў снежні 

расказаў пра магчымасці далейшага вывучэння фрацузскай мовы, пра стажыроўкі ў Францыі, пра вучобу ў 

Франка-беларускім цэнтры еўрапейскіх даследаванняў. 

 

Работа бібіліятэк з неабароненымі слаямі насельнітва 

Бібліятэка імя М. Астроўскага ЦБС г. Віцебска супрацоўнічала з клубам “Востраў надзеі”, які 

функцыянуе пры ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” і аб’ядноўвае дзяцей 

з абмежаванымі магчымасцямі ад 4 да 20 гадоў і іх бацькоў. Для членаў клуба на працягу года былі 

арганізаваны святы, літаратурныя і экалагічныя гульні: “Дзецям пра звярат”, “Добрае слова, як ясны дзень”, 

“Зімовы калейдаскоп”, “Мы ўсмешкай мамінай сагрэты” і інш. 

На інтэрнэт-форуме “Особый читатель в библиотеке: реалии, перспективы, возможности” свой 

вопыт работы з гэтай катэгорыяй чытачоў “К добру и пониманию открыты” (стварэнне сацыякультурнага 

асяродка для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя) прадставіла бібліятэка імя М. Астроўскага.   

Дзіцячая бібліятэка імя Я. Коласа з 2014 года сумесна з ДУ “Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва Першамайскага раѐна” рэалізоўвае для маладых інвалідаў праект “Творца жыве 

ў кожным з нас”. Для іх былі арганізаваны ўрок дабрыні “Адкрыем сэрца для дабрыні”, паэтычная вечарына 

“Танец жоўтага лісця”, творчая сустрэча з паэтэсай Т. Красновай-Гусачэнка, конкурс чытальнікаў 

“Літаратурны бульвар” і інш. 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога – філіял № 1 г. Полацка таксама цесна супрацоўнічала з 

Аддзяленнем дняўнога прыбывання інвалідаў. Для яго наведвальнікаў былі праведзены: сустрэча з 

ветэранамі Вялікай айчынай вайны “Мы отстояли это право жить”, віртуальнае падарожжа “День пирата и 

другие необычные праздники мира”, краязнаўчая гадзіна “Полацк: дзень учарашні, дзень сенняшні”, 

гутарка-прэзентацыя “Наперекор судьбе” (да Міжнароднага Дня інвалідаў) і інш. 

Шмат гадоў бібліятэка супрацоўнічае з групай дзяцей з праблемным зрокам ДУ “Дзіцячы сад № 24 

г. Полацка”. У 2016 годзе для іх праводзіўся цыкл мерапрыемстваў “С миру по сказке”, у які ўвайшлі 

займальныя хвілінкі па беларускіх, рускіх і замежных казках, праведзены навагодні ранішнік “Бабуля Зіма і 

дзед Мароз”. 

Для дзяцей-інвалідаў з карэкцыйнага цэнтра г. Талачына дзіцячай бібліятэкай (Талачынская ЦБС) 

быў паказан лялечны спяктакль “Як казкі пераблыталіся”. 

У дзіцячай раѐннай бібліятэцы Сянно рэалізавалася комплексная праграма “Міласэрнасць” па 

рабоце з дзецьмі-інвалідамі. Да Дня інвалідаў тэатрам быў паказаны спектакль “Лесные друзья”. 
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Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк 

Віцебскай вобласці за 2016 год 

 

№ ЦБС 

К
о

л
ь

к
а

сц
ь

 д
зі

ц
я

ч
ы

х
 б

іб
л

ія
т
эк

 

Колькасць 

карысталь-

нікаў 

Дакумента-

выдача,  экз. 

Ф
о

н
д

, 
эк

з.
 

П
а

ст
у

п
іл

а
, 

эк
з.

 

В
ы

б
ы

л
а

, 
эк

з.
 

Колькасць 

бібліятэчных 

работнікаў 

Усяго 
у т. л. да 

15 год 
Усяго 

у т. л. 

да 15 

год У
ся

г
о
 

У тым 

ліку 

выш. 
Сяр/ 

сп. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бешанковіцкая 1 1550 1411 31535 30672 21105 1172 682 3 1 2 

2 Браслаўская 1 2100 1899 37040 34008 31357 251 1399 5 4  

3 Верхнядзвінская 1 1821 1522 33587 28410 15523 983 1442 4  3 

5 Глыбоцкая 2 3177 2897 62933 58942 37000 1000 2249 7 1 3 

7 Докшыцкая 1 2101 1814 41063 38771 22776 1165 2189 4 3  

8 Дубровенская 1 2117 1647 32030 22027 25129 899 2513 4 2 2 

9 Лепельская 1 2705 2447 59633 54060 27265 1250 1411 5 3 2 

10 Лѐзненская  2400 2064 42375 37017       

11 Миорская 2 2732 1934 45522 28787 38758 1755 4130 5 4  

12 Аршанская 2 7416 5435 145739 44857 88595 1722 893 9 5 4 

13 Полацкая 2 6151 5261 106693 90733 56361 1391 3623 10 7 3 

14 Пастаўская 2 2768 2316 53097 43843 40011 532 1773 6 3 3 

15 Расонская 1 1339 1122 23808 22308 16789 1560 1000 2 1  

16 Сенненская 1 1656 1418 34020 31775 20839 517 1439 3 1 1 

17 Талачынская 1 1800 1645 36010 34462 18058 321 875 4  1 

18 Ушацкая 1 2127 1586 43054 15686 32199 508 531 4 1 3 

19 Чашніцкая 2 6487 6054 146758 142235 71124 2931 3958 10 2 7 

20 Шарковщинская 1 1578 1281 23326 18479 18929 400 1167 3  2 

21 Шумілінская 1 1508 1508 32564 32564 7789 68 983 3  2 

 Усяго па РЦБС 24 53533 45261 1030787 809636 589607 18425 32257 91 38 38 

22 г. Віцебск 6 32585 25614 527520 352801 266918 7237 32423 37 19 10 

23 г. Наваполацк 2 10415 9401 214640 188182 137150 3879 7475 17 9 6 

  Усяго па ГЦБС 8 43000 35015 742160 540983 404068 11116 39898 54 28 16 

  УСЯГО 32 96533 80276 1772947 1350619 993675 29541 72155 145 66 54 
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Адказны за выпуск Т. М. Адамян 

Камп’ютарная вёрстка А. В. Юпатавай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надрукавана на ксераксе ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна” 

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

E-mail: metodic@vlib.by, vlib@vlib.by 


