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  АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ  

ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 2017 ГОДЗЕ 

 

Па стане на 01.01.2018 года ў Віцебскай вобласці налічваецца 29 

дзіцячых бібліятэк, якія ўваходзяць у сетку дзяржаўных публічных 

бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.  

У параўнанні з 2016 годам, колькасць дзіцячых бібліятэк 

скарацілася на 3 адзінкі. Дзісненская дзіцячая бібліятэка ДУК “Міёрская 

ЦБС” і гарадская бібліятэка аб’яднаны ў Дзісненскую гарадскую 

бібліятэку сямейнага чытання (рашэнне Міёрскага раённага выканаўчага 

камітэта № 224 ад 24.03.2017), Варапаеўская дзіцячая бібліятэка-музей 

закрыта (рашэнне Пастаўскага раённага выканаўчага камітэта № 243 ад 

28.03.2017), дзіцячая бібліятэка-філіял № 15 імя Я. Маўра 

перапрафілявана ў інфармацыйна-забаўляльны цэнтр “Залаты ўзрост”. 

Колькасць карыстальнікаў у 2017 годзе склала 85 011 тыс. чалавек 

(-11522 да 2016), з іх да 15 год 71 326 тыс. чалавек (-8950 да 2016), 

дакументавыдач – 1 600 058 тыс. экз. (-172889 да 2016). 

Сукупны бібліятэчны фонд дзіцячых бібліятэк вобласці налічвае 

927 597 тыс. экз. (-66078 да 2016). На працягу справаздачнага перыяду 

паступіла 31285 тыс. экз. дакументаў на розных носьбітах (+1744 да 2016). 

Доля выбыцця выданняў ад агульнага фонду склала 50 107 тыс. экз. (-2048 

да 2016). 

Сярод адносных паказчыкаў дзіцячых бібліятэк сярэднія па 

вобласці:  

– абарачальнасць – 1,7; 

– наведвальнасць – 7,6; 

– чытальнасць – 18,8. 

2017 год у Беларусі аб’яўлены Годам навукі і адзначаны 

святкаваннем 500-гадовага юбілею беларускай кнігі. Менавіта гэтыя 

падзеі і вызначылі асаблівы змест у дзейнасці публічных бібліятэк 

Віцебшчыны: папулярызацыя навуковай думкі, нацыянальных традыцый, 

арганізацыя сацыякультурных мерапрыемстваў, накіраваных на далучэнне 

 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 3  

імя С. Маршака 

  

“Дарога дабра” сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-

інвалідаў, 

арганізацыя 

вольнага часу 

2014–2019 

“Кніжны сад” літаратурны 2014–2017 

44-47 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 4  

імя А.С. Пушкіна 

“Читая Пушкина 

сегодня”  

літаратурны 1999– 

“Сонейка”  шматпрофільн

ы 

(у дапамогу 

сацыяльнаму 

прытулку) 

2003– 

“Росток”  шмат-

профільны 

(у дапамогу 

дашкольным 

установам) 

2006– 

“Прырода  – наш 

агульны дом”  

літаратурна-

экалагічны 

1996– 
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  карыстальнікаў да найлепшых узораў кніжнай спадчыны.  

Асноўнымі напрамкамі ў рабоце з дзіцячым чытачом сталі: 

 арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання дзяцей і падлеткаў у 

адпаведнасці з іх узроставымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі;  

 стварэнне асяроддзя для гарманічнага развіцця асобы дзіцяці, 

якое спрыяе задавальненню яго інфармацыйных патрэбнасцяў;  

 фарміраванне бібліятэчнага фонду для дзяцей дакументамі ў 

розных фарматах і на розных носьбітах інфармацыі: кнігі, перыядычныя 

выданні, аўдыявізуальныя і электронныя дакументы; 

 далучэнне дзяцей і падлеткаў да вывучэння гісторыі і культуры 

краю; 

 арганізацыя вольнага часу і сямейнага адпачынку; 

 укараненне сучасных тэхналогій і навацыйных метадаў работы. 

 

Дзейнасць дзіцячых бібліятэк па святкаванні 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання 

У 2017 годзе Беларусь адзначыла адну з самых важных дат 

гісторыі і культуры – 500-годдзе беларускага і ўсходнеславянскага 

кнігадрукавання. Старт шырокай святочнай праграме далі грунтоўна 

падрыхтаваныя кніжна-ілюстрацыйныя экспазіцыі і тэматычныя выставы: 

“Да вытокаў першапісьменства”, “І вечным застанецца слова”, “Асветнікі 

зямлі беларускай”, “Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць”, “Роднае слова 

адчуў ён душой” і інш.  

Дзіцячыя бібліятэкі арганізавалі святочны канцэрт-вечарыну 

“Жыць для Беларусі” (дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 імя А.С. Пушкіна 

ЦБС г. Наваполацка), відэападарожжы “Шляхам Скарыны”, “Ад літары 

да кнігі” (Падсвільская дзіцячая бібліятэка Глыбоцкай ЦБС), свята 

кнігі “Вялікі твой шлях, кніга!” (Міёрская дзіцячая бібліятэка).  

Каб зацікавіць дзяцей яркімі старонкамі гісторыі, узгадаць аб 

багацці культурнай спадчыны бібліятэкарамі былі праведзены ўрокі 

“В брызгах 

солнечного света 

ходит с книгой 

наше лето” 

літаратурны 2016–2017 

Ушацкая ЦБС 

29 
Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Бережем 

природу – 

бережем 

здоровье” 

экалагічны, 

здаровы лад 

жыцця 

2015–2017 

Чашніцкая ЦБС 

30 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Што можа быць 

радней зямлі 

сваёй” 

экалагічны 2011–2017 

31 Новалукомльская 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 4 

“Да карыснага – 

праз цікавае” 

навукова-

пазнавальны 

2010–2017 

Шаркаўшчынская ЦБС 

32 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Час, які ніколі 

не скончыцца” 

гісторыя 

беларускага 

кнігадрукаван-

ня 

2017 

Шумілінская ЦБС 

33-34 Дзіцячая 

бібліятэка 

“Да дабра праз 

словы” 

духоўна-

маральны 

2016–2020 

“Расцём разам з 

кнігай” 

літаратурны 2015–2020 

ЦБС г. Віцебска 

35 Бібліятэка-філіял 

№ 14  

імя У. Караткевіча 

“Нам засталася 

спадчына” 

краязнаўчы 2000– 

36 Бібліятэка-філіял 

№ 11  

імя М. Лынькова 

“Усё пачынаецца 

з сям’і” 

сямейнае 

выхаванне 

2006– 

37 Бібліятэка-філіял 

№ 9  

імя С. Маршака 

“Увайсці ў свет 

прыгажосці” 

эстэтычны 2016– 

38 Бібліятэка-філіял 

№ 12  

імя М.Астроўскага 

“Асобыя дзеці” дасугавы 2012– 

ЦБС г. Наваполацка 

39-43 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 3  

імя С. Маршака 

Экалагічна-

інфармацыйны 

цэнтр “Дзеці. 

Экалогія, Кніга”  

экалагічны 2004– 

“Кругагляд” інфармацыйны 2009– 

“Да кнігі – праз 

лялечны тэатр” 

літаратурна-

эстэтычны 

2014–2018 
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  радзімазнаўства, інфармацыйныя гадзіны, гістарычныя экскурсы, 

інтэрактыўныя віктарыны: “Як да нас дайшла кніга” (дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 3 імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка), “Сусвет 

Францыска Скарыны” (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС), “Кніга і 

мова – жыцця аснова” (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), “Гістарычныя 

постаці” (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС). 

Сярод станоўчых ініцыятыў адзначым акцыю бібліятэкі-філіяла 

№ 14 імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска “А як бы я ўпрыгожыў 

пачатковую літару старажытнай кнігі”, падчас якой кожны ўдзельнік 

павінен быў аздобіць прапанаваныя літары на ўласны густ, а потым 

скласці з іх імя Францыска Скарыны. Асаблівай увагі заслугоўвае 

дзейнасць дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 9 імя С. Маршака, чытачы 

якой штогод удзельнічаюць у стварэнні ілюстраванага часопіса 

“Крынічка”. Тэмай 2017 года, вядома, стала 500-годдзе беларускага 

кнігадрукавання, а новы выпуск часопіса змясціў вершы, апавяданні, 

загадкі і казкі, напісаныя дзецьмі на беларускай мове. 

У Шаркаўшчыне дзіцячай бібліятэкай быў распрацаваны і 

рэалізаваны інтэлектуальны праект “Час, які ніколі не скончыцца”. Мэта 

праекта – далучэнне да беларускай культурнай і гістарычнай спадчыны, 

развіццё пазнавальных навыкаў. Асноўная ўвага ў рэалізацыі праекта была 

засяроджана на асобе Францыска Скарыны. Праект прадугледжваў 

знаёмства з эпохай Адраджэння, біяграфіяй першадрукара, яго 

асветніцкай дзейнасцю. Першым этапам рэалізацыі праекта стала 

інтэрактыўная гульня для вучняў 5–6-х класаў абедзвюх школ гарадскога 

пасёлка “Францыск Скарына! Хто ты?”. Пад час сустрэчы адбыліся 

знаёмства з асноўнымі фактамі жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны, 

майстар-клас па напісанні літар у тэхніцы “кірыліца” (яго правёў 

выкладчык дзіцячай школы мастацтваў Віктар Фёдаравіч Крук), 

прэзентацыя “Самаробнай кнігі” (своеасаблівы летапіс бібліятэчных 

мерапрыемстваў) і асабістай пячаткі дзіцячай бібліятэкі “Совушка”. На 

другім этапе ўдзельнікі народнага літаратурна-музычнага аб’яднання 

Лепельская ЦБС 

12 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

“Подросток и 

здоровье” 

здаровы лад 

жыцця 

2015–2017 

Міёрская ЦБС 

13-14 Міёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

“Спадчына” краязнаўчы 2016–2020 

“Зямля – наш 

дом” 

экалагічны 2016–2020 

Аршанская ЦБС 

15-16 Дзіцячая 

бібліятэка імя 

У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

“Книжная 

Вселенная” 

літаратурны 2014–2019 

“Ступеньки в 

мир 

прекрасного”   

музычна-

эстэтычны 

 

2009–2016 

 

Полацкая ЦБС 

17-18 Дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога – 

філіял № 1 

Праграма ДЦПІ 

“Защита детства” 

прававое 

выхаванне 

верасень 

2017 – май 

2018 

Праграма летняга 

чытання “У книг 

не бывает 

каникул” 

культурна-

дасугавы 

май 2017 –

верасень 

2018 

Пастаўская ЦБС 

19-24 Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя 

У. Дубоўкі – філіял 

№ 1 

“Бібліятэка і 

экалогія” 

экалагічны 2016–2020 

“Моладзь 

Беларусі” 

шмат- 

профільны 

2015–2020 

“Зямля бацькоў – 

жыцця крыніца” 

краязнаўчы 2016–2020 

“Чалавек сярод 

людзей”  

шмат-

профільны 

(сацыяльна 

неабароненыя 

катэгорыі) 

2015–2020 

“Бібліятэчнае 

лета” 

літаратурны 2015–2020 

“Здоровье – 

богатство на все 

времена” 

здаровы лад 

жыцця 

2015–2020 

Сенненская ЦБС 

25-28 Сенненская 

дзіцячая раённая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

Библиотека под 

открытым небом 

“Кніга пад 

сонцам” 

шмат-

профільны 

2016–2017 

“Сенненскі край 

у вянку 

Беларусі” 

гісторыка-

краязнаўчы 

2017–2018 

“Міласэрнасць” сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-

інвалідаў 

2013–2017 
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  “Світанак” прэзентавалі відэафільм “Калі спытае цябе ў будучым сын твой 

або дачка…” (сцэнарыст – Яўген Ліпскі, раённы Цэнтр культуры), які 

працягвае асноўную ідэю праекта – шанаванне асобы Францыска 

Скарыны. Пад час літаратурна-пазнавальнай гадзіны “Думкі пра Скарыну” 

дзеці пазнаёміліся з творчасцю мясцовых паэтаў, а кіраўнік творчага 

аб’яднання Кацярына Сосна падзялілася ўспамінамі пра паездку ў Італію і 

наведванне мясцін, звязаных з жыццём Скарыны. 

Святы кнігі, гісторыка-літаратурныя кампазіцыі, гадзіны 

духоўнасці, тэматычныя кніжныя выставы і іншыя мерапрыемствы, 

прысвечаныя Дню беларускага пісьменства, адбыліся ва ўсіх дзіцячых 

бібліятэках вобласці. 

 

Папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы і 

культуры. Адраджэнне нацыянальных традыцый і 

краязнаўства 
Краязнаўчая дзейнасць дзіцячых бібліятэк накіравана на 

папулярызацыю гісторыі і сучаснага развіцця краю, пашырэнне цікавасці 

да мясцовай гісторыі, выхаванне любові і павагі да сваёй малой радзімы. 

Да Дня горада Віцебска традыцыйна дзіцячыя бібліятэкі 

праводзяць шэраг святочных мерапрыемстваў: так, краязнаўчы 

калейдаскоп “Горад старажытны – горад малады” прапанавала чытачам 

бібліятэка імя У. Караткевіча, гадзіна памяці “Іх імёны на карце горада” 

адбылася ў бібліятэцы імя С. Маршака, віртуальнае падарожжа “Я ў 

гэтым горадзе жыву, я гэты горад ведаю” арганізавала бібліятэка імя 

М. Астроўскага. У гарадской прасторы на вул. Пушкіна бібліятэчны 

бульвар запрасіў жыхароў і гасцей горада на краязнаўчую пляцоўку 

“Красуй мой Віцебск сёння і заўжды!”. 

У пачатку чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча 

адбылося адкрыццё фотавыставы “Здесь любимых мест немало в уголке 

моем родном”, прысвечанай 950-годдзю горада Оршы. На фотаздымках 

чытачоў бібліятэкі былі адлюстраваны самыя прыгожыя мясціны горада: 

Дадатак 5 

 

Мэтавыя праграмы дзіцячых бібліятэк 
 

 

№  Бібліятэка Назва 

праграмы 

Напрамак 

дзейнасці 

Тэрмін 

дзеяння 

Бешанковіцкая ЦБС 

1 

 

Бешанковіцкая 

раённая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Чарадзейная 

скарбока” 

папулярызацыя 

беларускай 

культуры 

2013–2017 

Браслаўская ЦБС 

2-4 

 

Дзіцячая бібліятэка “Экалогія. Кнігі. 

Дзеці” 

экалагічны 2014– 

“Я з кнігай 

адкрываю свет” 

літаратурны 2015– 

“Тэрыторыя 

бяспекі” 

прававое 

выхаванне, 

арганізацыя 

вольнага часу  

2017– 

Верхнядзвінская ЦБС 

5 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

“В судьбе 

природы – наша 

судьба” 

экалагічны 

 

2016–2017 

 

Глыбоцкая ЦБС 

6-8 Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

Праект 

“Бібліятэка і 

сям’я: час добых 

зносін” 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

“Разам з кнігай 

мы расцём” 

літаратурны 2017–2019 

 

“Неразлучные 

друзья – мама, 

папа, книга, я!” 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

9 Падсвільская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 2 

“Читающее 

детство” 

 

літаратурны 

 

2016–2017 

 

 

Докшыцкая ЦБС 

10 Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“ЛУЧ” (Лучшее 

учение – чтение) 

папулярызацыя 

чытання  

2010–2017 

 

Дубровенская ЦБС 

11 Дзіцячая бібліятэка “Почитать. 

Посмотреть. 

Поиграть. 

Послушать” 

літаратурны 2014–2017 
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  манастыры і храмы, паркі і маляўнічыя куточкі роднай прыроды, дзе 

любяць адпачываць жыхары і госці горада. Аматарскае аб’яднанне 

“Краязнаўчая майстэрня” арганізавала ў бібліятэцы Дзень краязнаўчай 

кнігі “Беларусам я завуся, родным краем ганаруся”. Наведвальнікі 

бібліятэкі змаглі пазнаёміцца з выставай-інсталяцыяй “Краязнаўства ў 

вершах, малюнках, фотаздымках”, на якой былі размешчаны краявіды 

горада розных часоў, фотаальбомы, легенды і літаратура пра Оршу і 

Аршанскі край. Акрамя таго, на выставе былі прадстаўлены зборнікі 

вершаў і апавяданняў аршанскіх літаратараў аб родным краі: 

У. Караткевіча, П. Саковіча, Г. Казака, Л. Міхайлавай і іншых аўтараў.  

Сёння Раённая дзіцячая бібліятэка Бешанковіцкай ЦБС 

актыўна працуе па праграме “Чарадзейная скарбонка”, якая 

прадугледжвае комплекс мерапрыемстваў па вывучэнні краю: гульня-

віктарына “Пазнай Беларусь, і ты яе палюбіш”, відэапаведамленне 

“Культурныя традыцыі беларусаў” і інш. Бібліятэка прымала ўдзел у 

школьным праекце “Вобразы птушак у нацыянальных святах, павер’ях і 

творчасці беларусаў”.  

Мэтавыя краязнаўчыя праграмы рэалізуюцца і на базе іншых 

дзіцячых бібліятэк, сярод іх: “Нашчадкі” (Міёры), “Нам засталася 

спадчына” (Віцебск), “Зямля бацькоў – жыцця крыніца” (Паставы), 

“Сенненскі край у вянку Беларусі”. 

2017 год азнаменаваны 135-гадовым юбілеем класікаў 

нацыянальнай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Ва ўсіх дзіцячых 

бібліятэках былі аформлены выставы-экспазіцыі і выставы-прысвячэнні 

(“Славутыя сыны Беларусі”, “Пясняры роднай зямлі”, “Яны адкрылі 

Беларусь”), падрыхтаваны  змястоўныя мерапрыемствы.  

У Віцебску дзіцячая бібліятэка, якая носіць імя народнага паэта 

Беларусі Якуба Коласа, наладзіла для сваіх чытачоў цыкл літаратурна-

паэтычных мерапрыемстваў “Каласавіны”, пад час якіх можна было 

завітаць на літаратурныя хвілінкі “Якуб Колас – дзецям”, пабываць у 

завочнай вандроўцы па коласавых мясцінах “Тут Колас жыў – у цішыні 

Дадатак 4 

 

Лялечныя тэатры 

 

 

№ 
Назва  

лялечнага тэатра 

 

Пры якой бібліятэцы працуе 

 
 Бешанковіцкая ЦБС  

1 Тэатр кнігі “Чарадзеі” Астровенская сельская бібліятэка-філіял № 19 

2 Тэатр кнігі Васі Вясёлкіна Вярхоўская сельская бібліятэка-філіял № 8 

 Лепельская ЦБС  

3 Лялечны тэатр “Пятрушка” Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

4 Лялечны тэатр “Мальвіна” Слабадская сельская бібліятэка 

 Аршанская ЦБС  

5 Лялечны тэатр “Карагод” Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя 

У. Караткевіча  

6 Лялечны тэатр “Лялькі” Бібліятэка-філіял № 2 імя М. Горкага 

7 Лялечны тэатр “Церамок” Бабініцкая сельская бібліятэка-філіял № 54 

 Полацкая ЦБС  

8 Лялечны тэатр “Церамок” Дзіцячая бібліятэка-філіял № 6 імя Я. Журбы  

 Сенненская ЦБС  

9 Народны лялечны тэатр 

кнігі “Пятрушка” 

Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка-філіял 

№1 

 Талачынская ЦБС  

10 Лялечны тэатр “Куфэрак” Гарадская дзіцячая бібліятэка-філіял № 49 

 Ушацкая ЦБС  

11 Лялечны тэатр “Бураціна” Ушацкая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

 ГЦБС г. Віцебска  

12 Лялечны тэатр “Сонейка” Бібліятэка-філіял № 12 імя М. Астроўскага  

13 Лялечны тэатр “Усмешка” Бібліятэка-філіял № 9 імя С. Маршака 

 ГЦБС г. Наваполацка  

14 Лялечны тэатр “Церамок” Дзіцячая бібліятэка-філіял № 3  

імя С. Маршака 
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  лясной…”. Бібліятэчныя “Каласавіны” завяршыліся яскравым 

літаратурна-музычным святам “Жыве ў сэрцы плынь крыніц...”. 

Мультымедыйная прэзентацыя пазнаёміла прысутных з асноўнымі вехамі 

жыцця і творчасці Якуба Коласа. Свята ўпрыгожылі выступленні 

народнага ансамбля народных танцаў “На ростанях” Віцебскага 

дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў, узорнага дзіцяча-юнацкага 

тэатра “Мара”, тэатральнага гуртка “Вертыкаль” КДЦ “Першамайскі”. 

Госці свята ўбачылі тэатральную інсцэніроўку верша “Першы заробак” 

паводле кнігі Я. Коласа “Песні жальбы”, разам пасмяяліся над 

“адважнымі” героямі казкі “Два зайцы”. 

Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка для дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту прадрыхтавала лялечны спектакль “А пачнём мы казку 

так” паводле казак Я. Коласа. Дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай 

Аршанскай ЦБС правяла гадзіну паэзіі “Паэтычны вянок Купалы” і 

турнір знаўцаў “Я ў гэтым горадзе жыву”, прысвечаны 950-годдзю 

г. Оршы. Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС 

арганізавала тэатральна-музычную вечарыну “Карыфеі беларускай паэзіі”. 

У Новалукомльскай дзіцячай бібліятэцы Чашніцкай ЦБС прайшоў 

гарадскі конкурс чытальнікаў “На кожнай сцяжынцы іх песня і голас”. Да 

мерапрыемства была арганізавана выстава малюнкаў на вершы Я. Купалы 

і Я. Коласа. 

Не засталіся па-за ўвагай і юбілеі іншых беларускіх пісьменнікаў – 

М.Танка, П. Панчанкі, Я. Брыля, І. Пташнікава, Ц. Гартнага, В. Лукшы, 

Г. Марчука. Асобныя мерапрыемствы, прысвечаныя класікам беларускай 

літаратуры, прайшлі ва ўсіх бібліятэках вобласці. 

Асаблівую ўвагу дзіцячыя бібліятэкі надавалі папулярызацыі 

роднай мовы і літаратуры. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя 

А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка працягвалі здзяйсняць праект “Чытай 

са мной па-беларуску”. У яго рамках у дзіцячай паліклініцы горада 

прайшлі мерапрыемствы: “Ад прадзедаў спакон вякоў…”, “Архітэктура 

гарадоў Беларусі”, “Зімовая завіруха”, “Ярыла і кампанія”, “У краіне 

30 Гурток “Планета 

дзяцінства” 

Бібліятэка-філіял 

№ 10 імя Я. Коласа 

літаратурны дзеці 

ЦБС г. Наваполацка 

31 Клуб “Вясёлка” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 3  

імя С. Маршака 

эстэтычны дзеці сяр. і 

ст. шк. узр. 

32 Літаратурна-

музычны салон 

“Крылы”: 

аматарскае 

аб’яднанне, 

народны калектыў 

Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4  

імя А.С. Пушкіна 

літаратурна-

музычны, 

мастацка-

эстэтычны 

творчыя 

людзі 

33 Клуб “Пралеска” літаратурна-

экалагічны 

дзеці мал. 

шк. узр. 

34 Клуб “Пушкінская 

літаратурная 

гасцёўня” 

літаратурны дзеці сяр. і 

ст. шк. узр. 
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  дзяцінства”. Бібліятэкары прапанавалі маленькім пацыентам і іх бацькам 

гульні, конкурсы, майстар-класы, вершы і загадкі беларускіх паэтаў. 

Міжнародны дзень роднай мовы быў адзначаны акцыямі: “Мова 

родная – мова модная” (дзіцячая бібліятэка Дубровенскай ЦБС), 

“Размаўляй па-беларуску!” (раённая дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі 

Пастаўскай ЦБС) і інш. Адзіны дзень зносін на беларускай мове “Жывое 

ў вяках беларускае слова” прайшоў у Чашніцкай ЦБС. Тут на працягу 

дня гучала родная мова, а размаўляць па-беларуску было прапанавана і 

наведвальнікам бібліятэкі. 

 

Супрацоўніцтва з ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 

У 2017 годзе ў дзіцячых бібліятэках традыцыйна ладзіліся 

творчыя сустрэчы і тэматычныя мерапрыемствы, на якіх чытачы мелі 

магчымасць пазнаёміцца з творчасцю членаў ГА “Саюз пасьменнікаў 

Беларусі”, афармляліся кніжныя выставы, выставы-прагляды 

(“Літаратурная спадчына пісьменнікаў і паэтаў Беларусі”, “Нязменны 

поспех”, “Прыйшоў час расказаць”, “Пісьменнік – гэта прафесія”). 

У студзені дзіцячая бібліятэка-філіял № 3 імя С. Маршака 

ЦБС г. Наваполацка прапанавала ўвазе чытачоў прэзентацыю альманаха 

“Наддзвінне”, прысвечанага 90-годдзю літаратурнага аб’яднання 

г. Полацка, а ў лістападзе ў дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 4 імя 

А.С. Пушкіна да 80-годдзя з дня нараджэння члена Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т.І. Талкачовай, удзельніцы народнага калектыва “Крылы”, 

адбыўся юбілей-канцэрт “Шляхам любові” і творчая сустрэча “Пад адным 

небам”. 

Дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС арганізавала сустрэчу з 

членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, дзіцячай пісьменніцай Кацярынай 

Хадасевіч-Лісавай “Сучасная пісьменніца – казачніца”. Візіт пісьменніцы 

на Браслаўшчыну адбыўся па запрашэнні бібліятэкараў у рамках 

рэспубліканскай акцыі “Лета з добрай кнігай”. Як вопытны педагог, 

Пастаўская ЦБС 

13 Клуб “Нашчадкі” Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя 

У.Дубоўкі, філіял № 1 

краязнаўчы дзеці 

Расонская ЦБС 

14 Клуб “Кнігачэй-

эколаг” 

Расонская дзіцячая 

бібліятэка 

экалагічны дзеці  

Сенненская ЦБС 

15 Клуб “Почемучка” Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка-

філіял № 1 

літаратурны дзеці і 

падлеткі 

Талачынская ЦБС 

16 Гурток 

“Мельпамена” 

Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 

літаратурна

-мастацкі  

дзеці 

17 Гурток “Майстрыха” вытворча-

тэхнічны  

дзеці 

Ушацкая ЦБС 

18 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Расінка” 

Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял №1 

экалагічны дзеці мал. 

шк. узр. 

19 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Крыніца” 

краязнаўчы дзеці мал. 

шк. узр. 

Чашніцкая ЦБС 

20 Клуб “Почемучка” 

 

Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

навукова-

пазнавальны 

дзеці  

21 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Крыніца” 

духоўна-

краязнаўчы  

дзеці  

22 Клуб па інтарэсах 

“Эўрыка” 

Новалукомльская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 

навукова-

пазнавальны 

дзеці  

23 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Пятрушка” 

літаратурна-

эстэтычны 

дзеці 

Шаркаўшчынская ЦБС 

24 Клуб “Казка” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

дасугавы дзеці мал. 

шк. узр. 

25 Клуб “Жывое слова” літаратурна

-мастацкі 

дзеці сяр. 

шк. узр. 

Шумілінская ЦБС 

26 Клуб “Юны 

бібліятэкар”  

Дзіцячая бібліятэка прафарыен-

тацыйны 

дзеці 

ЦБС г. Віцебска 

27 Гурток “Буслік” Бібліятэка-філіял 

№ 14 імя 

У. Караткевіча 

краязнаўча-

экалагічны 

дзеці 

28 Гурток “Эўрыка” музычны дзеці 

29 Клуб “Вікторыя” Бібліятэка-філіял 

№ 11 імя М. Лынькова 

сямейнае 

выхаванне 

бацькі, 

дзеці 
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  Кацярына Станіславаўна ўмела захапіла рознаўзроставую аўдыторыю з 

першых хвілін гутаркі. Яна жартавала, прапаноўвала разгадаць вясёлыя 

загадкі і расказвала пра свае творы.  

У рамках рэспубліканскай акцыі “Лета з добрай кнігай” 

бібліятэка-філіял № 14 імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска 

арганізавала паэтычную вечарыну з удзелам Алены Федзяевай “Душа 

імкнецца птушкай у нябёсы”. Паэтэса расказала пра жыццёвыя абставіны, 

якія накіравалі яе на шлях духоўнага самаўдасканалення, пра тое, як 

прыйшло жаданне пісаць вершы і дзе жыве натхненне. Алена Сяргееўна 

прэзентавала прысутным свае зборнікі вершаў, падзялілася роздумамі пра 

жыццё і чалавека, узвышанае і зямное, імгненнае і вечнае. На працягу года 

чытачы бібліятэкі таксама прынялі ўдзел і ў творчай сустрэчы з паэтэсай 

Тамарай Красновай-Гусачэнкай пад назвай “Снова луг стал золотым”. Пад 

час мерапрыемства дзеці выразна чыталі вершы, падрыхтавалі 

інсцэніроўку “Доктор Айболит и кот Васька” і выступілі ў вобразах герояў 

твораў.  

Творчыя сустрэчы з пісьменнікамі-землякамі, аўтарамі найбольш 

чытаемых навукова-папулярных кніг для дзяцей, Галінай і Сяргеем 

Трафімавымі з’яўляюцца аднымі з самых любімых мерапрыемстваў сярод 

маленькіх чытачоў дзіцячай бібліятэкі імя. Н. Крупской Аршанскай 

ЦБС. На чарговую сустрэчу аўтары падрыхтавалі прэм’еру кнігі “Какую 

одежду нам дарит природа” з серыі “Рассказы Деда Природоведа”. Новыя 

дзіўныя адкрыцці зрабілі для сябе хлопчыкі і дзяўчынкі, дзякуючы 

цікаваму, займальнаму аповяду аўтараў аб новай кнізе. Яны даведаліся, ці 

бывае адзенне з каменя, кары дрэў, і ці робяць кашулю з крапівы. Дзеці 

захоплена адказвалі на пытанні аўтараў, а за правільныя адказы 

атрымлівалі салодкія пачастункі. 

На працягу года ў дзіцячых бібліятэках адбыліся сустрэчы з  

Аленай і Яўгенам Піменавымі (бібліятэка імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС), членам літаратурнага аб’яднання “Дняпроўскія 

галасы” Ірынай Яўланавай (бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай 

Дадатак 3 

 

 

Клубы, гурткі і аматарскія аб’яднанні пры дзіцячых 

бібліятэках Віцебскай вобласці 

 
 

№ Назва клуба Бібліятэка Напрамак 

дзейнасці 

Мэтавая 

аўдыто-

рыя 

Бешанковіцкая ЦБС 

1 Клуб “Крынічка” Бешанковіцкая 

раённая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурны дзеці мал. 

шк. узр. 

Браслаўская ЦБС 

2 Клуб “Юныя сябры 

прыроды” 

Дзіцячая бібліятэка экалагічны падлеткі 

Верхнядзвінская ЦБС 

3 Гурток “Экоша” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

экалагічны дзеці 

Глыбоцкая ЦБС 

4 Клуб “Кнігавічок” 

 

Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

шмат-

профільны 

дзеці мал. 

шк. узр. 

5 Клуб “Чароўная 

школа” 

Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 2 

літаратурна-

эстэтычны 

дзеці мал. і 

ст. шк. узр. 

Докшыцкая ЦБС 

6 Клуб “Лукамор’е” Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурны дзеці 

7 Клуб “Бібліягоша” літаратурны дзеці 

Дубровенская ЦБС 

8 Клуб “На завалінцы” Дзіцячая бібліятэка літаратурны дзеці мал. 

шк. узр.  

Міёрская ЦБС 

9 Клуб “Знайка” Міёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

дасугавы дзеці мал. 

шк. узр. 

Аршанская ЦБС 

10 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Краязнаўчая 

майстэрня” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

краязнаўчы вучні школ  

11 Клуб аматараў 

бісерапляцення “З 

любоўю і фантазіяй” 

мастацкі дарослыя і 

дзеці 

Полацкая ЦБС 

12 Экалагічны клуб 

“Экоша” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога – 

філіял № 1 

экалагічны дзеці 
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  ЦБС), іншымі паэтамі і пісьменнікамі. 

Падрыхтаваны і выдадзены бібліяграфічны агляд “Бадзёры 

аптыміст. Жыццёвы і творчы шлях Георгія Марчука” (дзіцячая 

бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка), біябіліяграфічны 

даведнік “Пісьменнікі Міёршчыны” (Міёрская дзіцячая бібліятэка). 

 

Патрыятычнае выхаванне 

Фарміраванне грамадзянскай адказнасці і нацыянальнай 

самасвядомасці – галоўная задача патрыятычнага выхавання.  

Да Дня абаронца Айчыны і 28-й гадавіны вываду савецкіх войск з 

Афганістана ў Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы былі прапанаваны ўрокі 

мужнасці “З той далёкай вайны”, “Салдаты невядомай вайны”, 

“Афганскае рэха”. Бібліятэкарамі дзіцячых бібліятэк ЦБС г. Віцебска 

падрыхтаваны гадзіна памяці “Нам жыць і помніць”, патрыятычны ўрок 

“А памяць нам спакою не дае” і літаратурна-музычная вечарына “Строки, 

рождённые войной..!” (бібліятэка-філіял № 9 імя С. Маршака), 

конкурсная праграма “Імкніся да Перамогі” (бібліятэка-філіял № 10 імя 

Я. Коласа).  

Дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна (ЦБС г. Наваполацка) на 

працягу месяца запрашала выхаванцаў дзіцячых садоў горада на вясёлае 

спаборніцтва “Будзь смелым!”. У ходзе мерапрыемстваў дзеці знаёміліся з 

гісторыяй узнікнення арміі, ўдзельнічалі ў конкурсах “Самы трапны” і 

“Самы ўважлівы”, малявалі розныя віды баявой тэхнікі, знаёміліся з 

цікавымі кнігамі і часопісамі. Чытачы сярэдняга ўзросту сустрэліся з 

воінам-інтэрнацыяналістам, бардам, удзельнікам народнага калектыву 

“Крылы” А. Несонам. 

У Дзень абаронцаў Айчыны ў дзіцячай бібліятэцы Шумілінскай 

ЦБС прайшоў рыцарскі турнір “Багатырскія забавы”, а як рыхтуюцца 

нашы хлопцы да ваеннай службы дапамагла праверыць конкурсная 

камандная гульня “Азбука военная – необыкновенная”, якую прапанавала 

Бешанковіцкая раённая дзіцячая бібліятэка.” 

Дататак 2 

 
Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк 

Віцебскай вобласці за 2017 год 
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  Сярод найбольш значных дат і падзей, якія адзначаюцца ў 

Беларусі, вылучаецца святкаванне Дня Перамогі. У 2017 годзе ў дзіцячых 

бібліятэках праводзіліся гадзіны памяці, урокі мужнасці, вечары-сустрэчы 

з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны і малалетнімі вязнямі канцлагераў.  

Пад час святочных мерапрыемстваў раённая дзіцячая бібліятэка 

Бешанковіцкай ЦБС запрасіла сваіх чытачоў на хіт-парад ваенных кніг 

“Войны священные страницы”. На выставе былі прадстаўлены кнігі 

беларускай серыі “Дзеці вайны”. Кожны з наведвальнікаў мог прыняць 

удзел у акцыях “Чытаем дзецям пра вайну”, “Прачытаная кніга пра 

вайну – твой падарунак да Дня Перамогі”, пазнаёміцца з інфармацыйнымі 

лістоўкамі і закладкамі “Лепшыя кнігі аб Вялікай Айчыннай вайне”, 

рэкамендацыйнымі спісамі “Вайна на старонках кніг”. 

У бібліятэцы імя У. Караткевіча (Аршанская ЦБС) на працягу 

тыдня праходзіла акцыя “Войной написанные строки” па папулярызацыі 

гісторыка-патрыятычнай кнігі, арганізавана выстава дзіцячых малюнкаў 

“Дзякуй прадзеду за мір”. Напярэдадні свята адбыўся вечар-ушанаванне 

“Не властные над памятью года” з удзелам ветэрана Вялікай Айчыннай 

вайны І. Захарава. 

Чарговыя заняткі гуртка “Бусляня” ў бібліятэцы імя 

У. Караткевіча (ЦБС г. Віцебска) адбыліся пад назвай “Славім вялікі 

подзвіг”. Дзецям расказалі, праз якія выпрабаванні прайшлі жыхары ў 

часы акупацыі, як вызвалялі Віцебск. Бібліятэкай праведзены ўрок і 

гадзіна памяці “Легендарны бацька Мінай” (да 75-годдзя стварэння 

першай беларускай партызанскай брыгады), “Іх дзяцінства перакрэсліла 

вайна”, прысвечаны дзецям вайны. 

Прывіваць любоў дзяцей да нашага краю, да Беларусі, выхаваць 

пачуццё патрыятызму да сваёй Радзімы імкнуліся біблятэкары пад час 

правядзення ўрокаў гісторыі, урокаў патрыятызму, гадзін дзяржаўнасці, 

прысвечаных Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дню Дзяржаўнага 

герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. 

Так, у бібліятэцы-філіяле № 9 імя С. Маршака ЦБС 

Талачынская 1 Гарадская дзіцячая бібліятэка-

філіял № 49 

раённая 

Ушацкая 1 Ушацкая дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

раённая 

Чашніцкая 2 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

Новалукомльская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 4 

раённая 

гарадская 

Шаркаўшчынская 1 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 раённая 

Шумілінская 1 Дзіцячая бібліятэка раённая 

 

ГЦБС 

 

г. Віцебск 5 Бібліятэка-філіял № 9  

імя С. Маршака 

Бібліятэка-філіял № 10  

імя Я. Коласа 

Бібліятэка-філіял № 11  

імя М. Лынькова 

Бібліятэка-філіял № 12  

імя М. Астроўскага 

Бібліятэка-філіял № 14  

імя У. Караткевіча 

гарадская 

 

гарадская 

 

гарадская 

 

гарадская 

 

гарадская 

г. Наваполацк 2 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 3 

імя С. Маршака 

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 

імя А.С. Пушкіна 

гарадская 

 

гарадская 

Усяго 29   
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  г. Віцебска адбылася гадзіна інфармацыі “День славы, памяти и чести”. 

Гутаркі “Беларусь – мой дзіўны край” і “Край беларускі – край 

самабытны” прапанавалі бібліятэка-філіял № 12 імя М. Астроўскага і 

бібліятэка-філіял № 11 імя М. Лынькова, а бібліятэка-філіял № 10 імя 

Я. Коласа адзначыла Дзень Незалежнасці конкурсам малюнкаў на 

асфальце “Мая Радзіма – Беларусь”. 

Да дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага 

сцяга Рэспублікі Беларусь у дзіцячай бібліятэцы Шумілінскай ЦБС 

адбылася пазнавальная гадзіна “Сімвалы нашай Радзімы”. Удзельнікі 

гістарычнага хранографа “Галоўны закон краіны”, што прайшоў у 

дзіцячай бібліятэцы Чашніцкай ЦБС, пазнаёміліся з гісторыяй 

узнікнення Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У ходзе мерапрыемства 

абмяркоўваліся палажэнні, якія вызначаюць правы і абавязкі грамадзян 

краіны. Да мерапрыемства была арганізавана выстава-інфарміна “Закон – 

па якому жыць!”. 

 

Эстэтычнае выхаванне 

Эстэтычнае выхаванне спрыяе ўзбагачэнню эмацыйнай сферы 

асобы, павышае пазнавальную актыўнасць. У сваёй дзейнасці 

бібліятэкары спрыяюць фарміраванню чытацкіх густаў, папулярызуюць 

лепшыя творы класічнай і сучаснай музыкі, літаратуры, мастацтва. 

У дзіцячай бібліятэцы імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка 

рэалізаваны праект па эстэтычным выхаванні падлеткаў “Мир глазами 

искусства”, які прапаноўваў гістарычнае пагружэнне “Таямніцы і загадкі 

Джаконды” (прысвечана 585-годдзю з дня нараджэння Леанарда да 

Вінчы), відэалекторый “Дзявяты вал Айвазоўскага” і іншыя 

мерапрыемствы. 

На працягу года раённая дзіцячая бібліятэка Бешанковіцкай 

ЦБС праводзіла мастацка-эстэтычны цыкл праглядаў да юбілеяў 

пісьменнікаў “З кніжных старонак на экран”.  

Праект “Вялікія адкрыцці маленькіх калекцый” дзіцячай 

ДАДАТКІ 

 

Дадатак 1 

 
Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці 

 

Віды дзіцячых бібліятэк 2018 

раённыя 16 

гарадскія 12 

гарпасялковыя 1 

Усяго 29 

 

 

ЦБС Сетка  Афіцыйныя назвы  

згодна Статута  

Від 

 

РЦБС 

 

Бешанковіцкая 1 Бешанковіцкая раённая 

дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

раённая 

Браслаўская 1 Дзіцячая бібліятэка раённая 

Верхнядзвінская 1 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 раённая 

Глыбоцкая 2 Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 2 

раённая 

 

гарпасял-

ковая 

Докшыцкая 1 Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

раённая 

Дубровенская 1 Дзіцячая бібліятэка раённая 

Лепельская 1 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 раённая 

Міёрская 1 Міёрская дзіцячая раённая 

бібліятэка 

раённая 

Аршанская 2 Дзіцячая бібліятэка імя 

У. Караткевіча – філіял № 1 

Дзіцячая бібліятэка імя 

Н. Крупскай – філіял № 8 

гарадская 

 

гарадская 

Полацкая 2 Дзіцячая бібліятэка імя 

Л. Талстога – філіял № 1 

Дзіцячая бібліятэка імя 

Я. Журбы – філіял № 6 

гарадская 

 

гарадская 

Пастаўская 1 Раённая дзіцячая бібліятэка імя 

У. Дубоўкі – філіял № 1 

раённая 

Расонская 1 Расонская дзіцячая бібліятэка раённая 

Сенненская 1 Сенненская дзіцячая раённая 

бібліятэка-філіял № 1 

раённая 
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  бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС прадугледжваў адкрыццё 

выставы-калекцыі “Кнігі і лялькі” (праграма “Прыступкі ў свет 

прыгожага”), на якой экспанаваліся абрадавыя, абярэгавыя, гліняныя, 

фарфоравыя работы. Значную частку выставы склалі лялькі ў касцюмах 

розных краін свету з прыватнай калекцыі І. Федзінай. Дарэчы, у 

бібліятэцы імя Я. Коласа (ЦБС г. Віцебска) была таксама арганізавана 

цікавая выстава з прыватнай калекцыі Н. Кавалёвай – “Гісторыя елачнай 

цацкі”. 

Новым накірункам у рабоце дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога 

Полацкай ЦБС стала арганізацыя цэнтра чытання і актыўнай творчасці 

“БиблиоPAZZLE”, які аказвае кансультацыі бібліяспецыялістаў, 

праводзіць творчыя заняткі па аўтарскай праграме “Чытанне з пялёнак” 

(для дзяцей ва ўзросце 2–3-х гадоў), арганізуе святы, дні нараджэнні, 

майстар-класы. Пры бібліятэцы дзейнічае арт-студыя “Казкі ў фарбах” і 

група трохгадзіннага знаходжання “Юла”. 

 

Здаровы лад жыцця 

У сучасных умовах дзіцячыя бібліятэкі валодаюць дастатковымі 

інфармацыйнымі рэсурсамі па папулярызацыі здаровага ладу жыцця і 

актыўна іх выкарыстоўваюць. Фарміраванне свядомай устаноўкі на 

здаровы лад жыцця – галоўная мэта мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў 

бібліятэках. І найбольш паспяхова гэтая праца адбываецца там, дзе 

ажыццяўляецца мэтанакіраваная, сістэматычная праграмная дзейнасць. 

Дзіцячая бібліятэка Лепельскай ЦБС працуе па праграме 

“Здоровый образ жизни – это здорово”. Асноўная мэта праграмы – 

фарміраванне ў дзяцей і моладзі пазітыўнага стаўлення да жыцця і 

ўласнага здароўя. У рамках праграмы аформлена выстава-прызыў “Мы не 

курым!”, праведзены вусны часопіс “Береги здоровье с молоду”, марафон 

здароўя “Я плюс Ты минус ВИЧ”. 

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 3 імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка здзейсніла праект “Работать творчески, отдыхать 

Міжнароднае супрацоўніцтва 

У межах сумеснага міжнароднага бібліятэчнага праекта “Белы 

горад – Белая Русь: літаратурны транзіт”, пагадненне аб якім падпісана 

паміж ДУ “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” і МУК 

Белаярскага раёна “Балаярская ЦБС”, Ханты-Мансійская аўтаномная 

акруга – Югра, у бібліятэцы-філіяле № 9 імя С. Маршака і бібліятэцы-

філіяле № 14 імя У. Караткевіча праведзены цыкл мерапрыемстваў па 

знаёмстве чытачоў з фальклорам і традыцыямі народаў ханты.  

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 імя А.С. Пушкіна ЦБС                     

г. Наваполацка прыняла ўдзел у праекце Хасавюртаўскай цэнтральнай 

гарадской бібліятэкі імя Р. Гамзатава “Живой Пушкин”. Кіраўнік 

народнага калектыву “Крылы” Г.С. Сташкевіч стварыла спецыяльны блог 

удзельніка праекта (http://nov-pushkin.blogspot.com.by/), дзе адлюстроўвала 

ўсе мерапрыемствы, праведзеныя ў рамках акцыі. 

На працягу года бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі імя 

У.С. Караткевіча Аршанскай ЦБС правялі шэраг экскурсій для 

міжнародных дэлегацый. Так, у мінулым годзе дзіцячую бібліятэку 

наведалі госці з Германіі, Францыі, Бельгіі, Польшчы, Латвіі, Расіі 

(Смаленск, Смаленская і Пскоўская вобласці). 6 чэрвеня на адкрыцці 

фотавыставы, прысвечанай 950-годдзю Оршы “Здесь любимых мест 

немало в уголке моём родном”, прысутнічаў член бельгійскай 

дабрачыннай арганізацыі A.S.B.L. (Accueil – Santé Enfants de Tchernobyl), 

спадар Вілі Наон. 9 жніўня з рабочым візітам біблітэку наведалі калегі-

бібліятэкары з Латвіі г. Талсы. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі пазнаёмілі 

гасцей з гісторыяй калегіума езуітаў і гісторыяй бібліятэкі. 10 верасня 

дзіцячая бібліятэка прымала ўдзельнікаў Міжнароднага турыстычнага 

злёту, сярод якіх былі навучэнцы Саюзнай дзяржавы з 32 рэгіёнаў 

Расійскай Федэрацыі. Разам з тым, у дзіцячай бібліятэкі працягваў 

дзейнічаць “Французскі куток інфармацыі і чытання”, вялася работа па 

рэалізацыі праекта “Падарожжа ў свет французскай мовы”.  
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  активно, жить долго”, арганізавала акцыю “Я люблю жыццё”. У 

лістападзе чытальная зала дзіцячай бібліятэкі Чашніцкай ЦБС стала 

месцам правядзення тыдня здароўя “Жыццё варта таго, каб жыць”, які быў 

прадстаўлены выставай плакатаў і малюнкаў “Зловещая тень над миром”, 

пазнавальна-гульнявой праграмай “Волшебный цветок здоровья”.  

Асабліва карыстаюцца папулярнасцю ў дзяцей і іх бацькоў урокі 

здароўя, інфармацыйныя гутаркі, дыскусіі, пазнавальна-забаўляльныя 

праграмы, святы здароўя. У бібліятэках праведзены акцыі: “Умей сказаць 

“НЕ!”, “Адмоўся ад добраахвотнага рабства” (бібліятэкі ЦБС 

г. Віцебска), “Здоровым быть здорово!” (дзіцячыя бібліятэкі Полацкай 

ЦБС) і інш. 

Сур’ёзнай праблемай сучаснага грамадства з’яўляецца праблема 

распаўсюджвання і ўжывання наркотыкаў. Ббліятэкары каардынуюць 

сваю працу з установамі адукацыі, медыцыны, пракуратурай, аддзеламі па 

справах непаўналетніх. 

Каб дапамагчы падлеткам зразумець негатыўны ўплыў 

наркотыкаў супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС быў праведзены дзень інфармацыі “Мы выбираем 

жизнь, мы выбирем свет, мы выбираем мир, где наркотиков нет” з удзелам 

старшага інспектара інспекцыі па справах непаўналетніх Аршанскага 

РАУС маёра міліцыі С. Івановай. Бібліятэка арганізавала акцыю 

“Здоровью – зелёный свет”, у ходзе якой наведвальнікам на запясце 

завязваліся зялёныя стужкі (як сімвал здароўя). Кожны ўдзельнік акцыі 

атрымліваў флаер са спісам літаратуры, якую можна адшукаць у дзіцячай 

бібліятэцы.  

Да Дня барацьбы з наркаманіяй у бібліятэках праведзены 

мерапрыемствы: “Як абараніць сябе ад спайсаў”, “Не отнимай у себя 

завтра!”, “Это опасно! Не рискуй напрасно!” і інш. 

Сусветны дзень барацьбы са СНІДам набыў статус штогадовай 

падзеі ў большасці краін свету і дэманструе міжнародную салідарнасць у 

барацьбе з эпідэміяй. У бібліятэках вобласці былі арганізаваны 

“Беларускі саюз жанчын” сумесна з Сенненскай дзіцячай бібліятэкай у 

аддзяленні дзённага прыбывання інвалідаў і цэнтры карэкцыйна-

развіваючага навучання і рэабілітацыі. 

Бібліятэка-філіял № 10 імя Я. Коласа ЦБС г. Віцебска для 

маладых інвалідаў, якія наведваюць ТЦСАН Першамайскага раёна, 

арганізавала экалагічнае падарожжа “Таямніцы і загадкі Беларускай 

прыроды”, прысвечанае Міжнароднаму Дню Зямлі. У красавіку 

бібліятэкары і моладзь разам святкавалі Вялікдзень у межах праграмы “И 

над землёй несётся Благовест!”, дзе вывучалі гісторыю свята, свамі рукамі 

стваралі вялікодныя сувеніры. Бібліятэка-філіял № 12 імя 

Н. Астроўскага супрацоўнічае з клубам “Востраў надзеі”, што 

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 вандроўкі, гульні: “Что за прелесть эти 

сказки”, “Дзень здароўя”, “Свята вясны” і інш. Бібліятэка-філіял № 9 імя 

С. Маршака плённа супрацоўнічае з клубам “Сустрэча”, які створаны для 

пажылых людзей пры ЖЭУ № 9. У справаздачным годзе для іх 

праведзены творчы вечар В. Маслюковай “Мелодыя яе душы”, 

прэзентацыя кнігі маладой пісьменніцы А. Волкавай “Пока жива мечта”, 

літаратурна-музычная вечарына “Песні Вялікай Перамогі”.  

Бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС падтрымліваюць сувязі з аддзяленнем дзённага прабывання 

інвалідаў (АДПІ), якое наведваюць і дзеці, і дарослыя. Удалай стала такая 

форма работы, як пешыя экскурсіі па вуліцах горада. У мінулым годзе іх 

было праведзена 4 – гэта “Вандроўка па Ніжне-Пакроўскай”, “Вандроўка 

па праспекце Скарыны”, “Святая Еўфрасіння Полацкая – заступніца зямлі 

беларускай” і “Ажываюць сівыя стагоддзі”. Шмат гадоў бібліятэка 

супрацоўнічае з групай дзяцей з праблемным зрокам ДУ “Дзіцячы сад 

№ 24 г. Полацка”. У 2017 годзе для іх працягваўся цыкл мерапрыемстваў 

“С миру по сказке” паводле беларускіх, рускіх і замежных казак. 
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  мерапрыемствы, накіраваныя на прадухіленне захворвання: “Яны маглі б 

яшчэ жыць” (бібліятэка-філіял № 9 імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска), 

“Лицом к лицу со СПИДом” (дзіцячыя бібліятэкі імя Л. Талстога і 

Я. Журбы Полацкай ЦБС), “СПИД: опасно не знать!” (дзіцячая 

бібліятэка Чашніцкай ЦБС). 1 снежня ў чытальнай зале дзіцячай 

бібліятэкі імя У. Караткевіча прайшоў круглы стол “СПИД: вопросы и 

прогнозы”. На сустрэчы прысутнічалі супрацоўнік Цэнтра гігіены і 

эпідэміялогіі г. Оршы і вучні 8-га класа ДУА “Сярэдняя школа № 21”.  

 

Выхаванне экалагічнай культуры 

Сёння, калі экалагічныя праблемы набылі маштабны характар і 

сталі адной з глабальных праблем чалавецтва, бібліятэкі вызначаюць 

экалагічную асвету як адзін з асноўных напрамкаў сваёй дзейнасці. 

Штогод у бібліятэках ладзяцца тэматычныя выставы, якія яскрава 

раскрываюць тэму экалогіі навакольнага асяроддзя: “Свет прыроды на 

старонках кніг”, “Прыроды мудрыя парады”, “Задумайся пра будучае – 

выратуй планету!”, “Таямніцы прыроды”. 

З мэтай выхавання экалагічнай культуры бібліятэкарамі 

распрацаваны мерапрыемствы, якія скіраваны на далучэнне 

падрастаючага пакалення да ўдзелу ў аздараўленні прыроднага асяроддзя і 

рацыянальнага прыродакарыстання. У бібліятэках праведзены ўрок-

падарожжа “Прыгоды і дзівосы пушчы Белавежскай”, эколага-

пазнавальная гадзіна “Таямніцы беларускага лесу” (Дзіцячая бібліятэка 

Браслаўскай ЦБС), гульня-квэст “Я живу на прекрасной планете под 

названием добрым Земля”, (дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

Верхнядзвінскай ЦБС), экалагічнае падарожжа “Жыхары Чырвонай 

кнігі”, экадасье “Ода – птице года”, (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), 

экатурнір “Зямля – наш агульны дом” (дзіцячая бібліэтэка Чашніцкай 

ЦБС), конкурсна-гульнявая праграма “Полна чудес природа” (дзіцячая 

бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай ЦБС), віртуальная пілігрымка 

“Сцяжынкамі роднага краю” (Міёрская дзіцячая раённая бібліятэка) і 

канікулярны тыдзень “Пазнаём свет”. У праграму ўвайшлі творчая 

майстэрня “Цуда-ручкі, цуда-штучкі”, гадзіна цікавых паведамленняў “У 

гасцях у Чамучкі”, выстава дзіцячых работ “Дзіцячыя рукі дзеюць цуды” і 

інш.  

На працягу зімовых канікул для жыхароў горада ў бібліятэцы імя 

А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка праходзіў літаратурны бібліяквэст 

“У гасцях у барона Мюнхгаўзена”. Дзеці разам з “самым сумленным 

чалавекам на зямлі” асвойвалі тэхніку палётаў на ядры, стральбу 

вішнёвымі костачкамі, атрымлівалі бясцэнныя парады па самавыратаванні 

ў экстрэмальных сітуацыях, прымалі ўдзел у займальнай віктарыне. 

Таксама дзіцячая бібліятэка падрыхтавала для сваіх чытачоў падарожжа 

па старонках навукова-фантастычнай аповесці Артура Конана Дойля 

“Затерянный мир”. Квэст, створаны па матывах гэтай кнігі, пазнаёміў 

дзяцей са светам дыназаўраў. “Начная” вылазка разам з паляўнічым і 

падарожнікам Джонам Рокстанам на балота птэрадактыляў, мудрагелістыя 

загадкі прафесара Чэленджара і сустрэча з племем чалавекападобных 

малпаў не пакінулі абыякавымі нікога з дзяцей. А ўласнаручна выраблены 

паветраны шар дазволіў удзельнікам квэста адчуць сябе самымі 

сапраўднымі вандроўнікамі. На квэст-гульню па творах С. Маршака 

“Построим вместе Кошкин дом” запрасіла дзяцей у дні школьных канікул 

і дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака. Усе аддзелы бібліятэкі 

ператварыліся ў казачныя станцыі, на якіх іх чакалі героі вершаў і казак з 

падрыхтаванымі заданнямі. 

 

Арганізацыя работы дзіцячых бібліятэк з сацыяльна 

неабароненымі катэгорыямі насельніцтва 
Адным з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці бібліятэк з’яўляецца 

адаптацыя і інфармацыйна-прававая падтрымка сацыяльна неабароненых 

катэгорый насельніцтва. 

Дабрачынная акцыя “Міласэрнасць – водгук душы” была 

праведзена членамі пярвічных арганізацый РГА “Белая Русь” і ГА 
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  інш. 

26 красавіка – дзень памяці Чарнобыльскай трагедыі. Катастрофа 

стала самай маштабнай як па колькасці ліквідатараў, так і колькасці ахвяр. 

У бібліятэках традыцыйна праводзіцца шмат мерапрыемстваў, 

прысвечаных гэтай тэме: час-рэквіем “Чарнобыль: трагедыя, якая 

ўзрушыла свет”, гадзіны памяці і смутку “Чарнобыль: памяць… боль… 

надзея”, “Чернобыль – печальный памятник эпохи”, экагадзіна “Чорная 

зорка”. 

Усё часцей бібліятэкамі праводзяцца экалагічныя акцыі, а іх 

удзельнікі пераходзяць да актыўных дзеянняў. Такім чынам, ўносіцца 

рэальны ўклад у паляпшэнне экалагічнай сітуацыі краю: “Птушкі побач з 

намі” (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС), “Смеццю – не! Пачні з 

сябе!” (Міёрская дзіцячая раённая бібліятэка) і інш. 

Важную ролю ў пашырэнні экалагічнай асветы маюць праграмы, 

створаныя пры дзіцячых бібліятэках: “У лёсе прыроды – наш лёс”, 

“Бібліятэка і экалогія”, “Што можа быць радней зямлі сваёй”. 

Шмат гадоў пры Дзіцячай бібліятэцы г. Браслава паспяхова 

працуе экалагічны клуб “Юныя сябры прыроды”. У 2017 годзе бібліятэка 

працавала па мэтавай праграме “Экалогія. Кніга. Дзеці”. Пасяджэнні клуба 

праходзілі з удзелам спецыялістаў Нацыянальнага парка “Браслаўскія 

азёры” як у сценах бібліятэкі, так і на базе экалагічнага класа ў 

Нацыянальным парку. Каб зацікавіць школьнікаў да заняткаў у клубе, 

супрацоўнікі бібліятэкі выкарыстоўваюць розныя формы і метады 

экалагічнага выхавання: пазнавальныя гадзіны, эколага-краязнаўчыя 

вандроўкі, выставы, прэзентацыі. Сярод найбольш удалых і цікавых 

мерапрыемстваў, што прайшлі на пасяджэннях клуба, трэба адзначыць 

наступныя: пазнавальная гадзіна “Экалагічныя праблемы вадаёмаў”, 

экалагічны круіз “Нацыянальны брэнд Беларусі – балоты”, эколага-

пазнавальная гадзіна “Таямніцы беларускага лесу” і інш.  

Другі год запар бібліятэкары Міёрскай дзіцячай бібліятэкі 

прымаюць удзел у свяце-фестывалі “Жураўлі і журавіны Міёрскага краю”. 

год”. Дзеці мелі магчымасць праявіць свае здольнасці і фантазію ў 

шматлікіх конкурсах, віктарынах, гульнях. Напрыклад, пад час летніх 

канікулаў у парку была арганізавана літаратурная альтанка, праведзены 

акцыя “Журнальный дворик”, чытанні “Пад парасонам”. У бібліятэцы 

працягваў работу відэасалон “Кніга на экране” і клуб юных кнігалюбаў 

“Крынічка”. 

Дзіцячая бібліятэка Докшыцкай ЦБС традыцыйна працавала 

па праграме летняга чытання “Лета. Чытач. Кніга”. Конкурс летняга 

чытання “Бібліятэчнае лета – 2017” сабраў прыхільнікаў летняга 

адпачынку. На працягу трох летніх месяцаў удзельнікі конкурсу стваралі 

свае “Летнія фармуляры чытача”. У рамках праграмы летняга чытання 

былі праведзены прэзентацыя “На што падобна лета”, квэст-бум 

“Читатели – кладоискатели”, караоке-шоу “Слухаем казку”, 

бібліяпадарожжа “Разумныя кнігі – разумным дзецям”. Падвядзенне 

вынікаў конкурсу летняга чытання “У сяброўстве з кнігай лета праляцела” 

адбылося ў канцы жніўня, пераможцы атрымалі дыпломы, сувеніры і 

салодкія падарункі.  

У першыя дні лета ў дзіцячай бібліятэцы Чашніцкай ЦБС ў 

рамках праекта летняга чытання “Пусть всегда будет книга!” была 

праведзена агульнагарадская бібліяраніца “Вось яно якое, кніжнае лета”. 

Удзельнікам мерапрыемства было прапанавана прадстаўленне лялечнага 

тэатра “Батлейка”. Казку “Чырвоная шапачка” прадэманстравалі 

выхаванцы ГУ “Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва”. Работнікі бібліятэкі прапанавалі ўдзел у квэст-гульні “У 

гасцях у казкі” паводле казак А.С. Пушкіна. Вынікі  праекта летняга 

чытання былі падведзены на бібліясвяце “Бібліятэка віншуе”. У летнія 

месяцы бібліятэкі раёна запрашалі сваіх чытачоў на сустрэчы пад 

адкрытым небам. Падобныя чытальныя залы былі арганізаваны ў 

Новалукомльскай дзіцячай бібліятэцы – адкрытая пляцоўка “Лета –

лепшых кніг пара”, у раённай дзіцячай – “Выходи читать во двор”. Пад 

час восеньскіх канікул Новалукомльская дзіцячая бібліятэка правяла 
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  Месца і час правядзення незвычайнага свята абраны невыпадкова: 

менавіта ў верасні тут пачынаецца сезон збору журавін, а па запасах гэтых 

ягад мясцовае балота Ельня займае першае месца ў Беларусі. Бясплатны 

аўтобус дастаўляе ўсіх жадаючых на навакольныя палі з птушкамі. Кожны 

можа паназіраць за вялікай колькасцю шэрых журавоў і зрабіць 

незабыўныя фотаздымкі. Экскурсіі праводзяцца прафесійнымі 

арнітолагамі. Госці фестывалю могуць паўдзельнічаць у экалагічных 

гульнях, а для дзяцей арганізуюцца сустрэчы і відэападарожжы 

“Знаёмства з Ельняй”, дзейнічае бібліятэчная пляцоўка “Прыроды роднай 

прыгажосць”. 

 

Сямейнае выхаванне 

Бібліятэкамі вобласці надаецца вялікая ўвага сямейнаму 

выхаванню, а таксама ролі сям’і ў развіцці і выхаванні дзіцяці, пытанням 

сямейных адносін і сямейнаму чытанню.  

15 мая традыцыйна адзначаецца Дзень сям’і. У календары 

знамянальных дат гэта асаблівы дзень, гэта – свята радасці, перамог і 

адчування надзейнасці блізкага чалавека, што знаходзіцца побач. На 

працягу года ў бібліятэках праведзена значная колькасць мерапрыемстваў: 

“Сям’я і кніга – чытаем разам” (бібліятэка імя С. Маршака і імя 

М. Лынькова ЦБС г. Віцебска), “У бібліятэку ўсёй сям’ёй” (Міёрская 

дзіцячая бібліятэка), “Семью сплотить сумеет мудрость книг” (дзіцячая 

бібліятэка імя У.С. Караткевіча Аршанскай ЦБС), “Вясёлая сямейка” 

(дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай ЦБС), конкурс 

малюнкаў “Разам – дружная сям’я” (дзіцячая бібліятэка імя Я. Журбы 

Полацкай ЦБС) 

Увазе чытачоў былі прапанавыны тэматычныя выставы: “Усё 

пачынаецца з сям’і”, “Чытаем разам”, “Сямейная творчасць”, “Дом – 

усмешка вашай сям’і”, “Семейный ЧИТАЙмер”, “Прекрасен мир любовью 

материнской”, “Бібліятэка – тэрыторыя сямейнага чытання”, “Семья в 

книжном формате”. 

“Кніжная вясёлка”, а Цікавая серада сабрала самых дапытлівых і кемлівых 

на гульнявыя праграмы “Героі казак і мультфільмаў” і забаўляльна-

пазнавальнае шоу “Усё самае цікавае”. Свята кнігі ў Вясёлы чацвер 

“Збіраем сяброў” адбылося ў ГДК, дзе прайшло святочнае віншаванне 

лепшых чытачоў бібліятэкі і тэатралізаванае прадстаўленне “З кнігай 

весела крочыць…”. Завяршыўся Тыдзень Нясумнай пятніцай, якая была 

прысвечана Году Навукі і прайшла як Дзень навуковых адкрыццяў 

“Вострава таямніц і загадак”. 

У дзіцячай бібліятэцы імя. У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

адбылася штогадовая культурна-адукацыйная праграма “Нясумны вечар у 

бібліятэцы – 2017”, прысвечаная Году навукі. Больш за 400 юных 

аршанцаў і іх бацькоў сталі актыўнымі ўдзельнікамі неверагодных 

конкурсаў, віктарын, інтэлектуальных гульняў і майстар-класаў. 

Пазнаёміцца з гісторыяй горада, чыгуначнага вакзала, навучыцца пісаць 

пер’ем, паспрабаваць свае сілы ў стварэнні вырабаў з паперы 

прапаноўвалі дзецям бібліятэкары ў пакоі гісторыі. Незвычайна цікавыя 

заняткі праводзіліся і ў пакоі астраноміі. Бібліятэкары прапаноўвалі дзецям 

размясціць планеты Сонечнай сістэмы, сабраць пазлы з выявай герояў 

любімых мультфільмаў пра касмічныя прыгоды, паляпіць з касмічнага пяску, 

змайстраваць з паперы касмічную ракету, разгадаць касмічныя рэбусы. 

“Бібліятэка пад адкрытым небам. Кніга пад сонцам” – праект па 

прыцягненні чытачоў і арганізацыі вольнага часу дзяцей і дарослых на 

адкрытых пляцоўках, які рэалізоўваўся Сенненскай раённай і дзіцячай 

бібліятэкамі. У летні перыяд ў парках, скверах, на дваровых пляцоўках у 

г. Сянно, а таксама ў аграгарадках раёна дзейнічала пазнавальная 

тэатралізавана-гульнявая праграма “Яе Вялікасць Кніга”, якая знаёміла 

насельніцтва рэгіёна з гісторыяй беларускага кнігадрукавання. 

Самымі рознымі мерапрыемствамі быў запоўнены час летніх і 

зімовых канікулаў у раённай дзіцячай бібліятэцы Бешанковіцкай ЦБС. 

Падтрымліваць цікавасць да кніг і чытання дапамагалі праграмы: “Лето с 

хорошей книгой”, “Осень. Библиотека. Каникулы”, “Такой разный Новый 
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 Цёплыя віншаванні ў адрас матуль і бабуль гучалі на 

мерапрыемствах, прымеркаваных да Міжнароднага жаночага дня 8-е 

сакавіка і Дня маці: бібліятэкі правялі конкурсна-забаўляльную праграму 

“Мамины помощники” (бібліятэка-філіял № 10 імя Я. Коласа ЦБС 

г. Віцебска), тэатралізаванае свята “Святое слова на ўсе часы” (дзіцячая 

бібліятэка імя Я. Журбы Полацкай ЦБС), музычна-забаўляльную 

праграму “Маме родной поклон до земли” (Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка).  

 

Духоўнае выхаванне 

Звяртацца вопыту папярэдніх пакаленняў, да традыцый 

супрацоўніцтва духоўных і грамадскіх структур на ніве духоўнага 

адраджэння – задача сённяшняга дня. Так, у дзіцячай бібліятэцы імя 

Н. Крупскай Аршанскай ЦБС адбылася сустрэча з настаяцелем Храма 

Ражства Хрыстова айцом Вячаславам, на якой асаблівая ўвага была 

ўдзелена вечным каштоўнасцям – дабру, любові, міласэрнасці. У дзіцячай 

бібліятэцы Расонскай ЦБС адбыўся круглы стол “Духоўная кніга – 

крыніца вялікай мудрасці”, на які быў запрошаны настаяцель Свята-

Узнясенскай царквы. 

У рамках духоўнага выхавання супрацоўнікі Глыбоцкай 

дзіцячай бібліятэкі для малодшых вучняў праводзілі гучныя чытанні 

“Добрым быть совсем не просто…” паводле серыі кніг выдавецтва 

“Белорусская Православная Церковь”, а для старшакласнікаў – 

літаратурнае прысвячэнне “Чудо русской иконы”. 

Дзіцячая бібліятэка Докшыцкай ЦБС з’явілася арганізатарам 

дня праваслаўнай кнігі “Вас запрашае “Добрае слова”. Для чытачоў 

малодшага школьнага ўзросту быў праведзены ранішнік-партрэт 

“Праслаўлены ў вяках”, мультымедыйная прэзентацыя “Як да нас прыйшла 

кніга”. Завяршальным акордам дня стала свята “Духоўнай кнігі хараство”, пад 

час якога гучалі вершы, інтэрмедыі і цудоўная музыка флейты. 

Для наведвальнікаў Міёрскай дзіцячай бібліятэкі былі 

праведзены ўрокі духоўнасці “Святыя месцы Беларусі”, “Пад зоркай 

Еўфрасінні”, падарожжа “Святло духоўнай кнігі”, адбылася выстава работ 

навучэнцаў нядзельнай школы “Дарога да храма”. 

Дзіцячай бібліятэкай імя Я. Журбы Полацкай ЦБС праведзены 

майстар-клас “Чароўная зорка Каляд”, арганізавана выстава велікодных 

вырабаў “Велікодныя забавы”. 

Станоўчым прыкладам супрацоўніцтва публічных бібліятэк з 

царквой можна лічыць працу нядзельных школ. Так, ужо на працягу 

васьмі гадоў такая школа дзейнічае пры Новалукомльскай дзіцячай 

бібліятэцы Чашніцкай ЦБС. У 2017 годзе для дзяцей праведзены ўрокі 

духоўнасці, віртуальныя экскурсіі, духоўныя дыялогі, святы: “Прыпавесці 

Ісуса Хрыста”, “Пра страшны суд”, “Святыя абразы”, “Лекі ад 

ганарыстасці”, “Светлае свята ў хату ўвойдзе” і іншыя мерапрыемствы. А 

сумесная работа дзіцячай бібліятэкі Чашніцкай ЦБС з дзіцячай 

нядзельнай школай храма Праабражэння Гасподня адбывалася ў рамках 

акцыі “Дакраніся да праваслаўя”. Праведзены духоўна-пазнавальная 

гутарка “Хрышчэнне прыйшло – святую ваду прынясло”, праваслаўнае 

свята “Пасхальная радасць”, дзень памяці Еўфрасінні Полацкай “Нябесная 

апякунка Беларусі”. 

 

Арганізацыя вольнага часу 

Граматная арганізацыя ў бібліятэцы розных форм вольнага часу 

дзяцей і падлеткаў дазваляе па-сапраўднаму адпачыць, дае магчымасць 

развіваць свае здольнасці, атрымаць новыя пазітыўныя ўражанні, 

набываць станоўчы вопыт ад знаёмства з цікавымі людзьмі. 

“Я свет адчыняю кніжнай старонкай…” – пад такой назвай 

прайшоў Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ў дзіцячай бібліятэцы 

Чашніцкай ЦБС. Пазнавальны панядзелак, які праходзіў як Дзень сяброў 

прыроды, запрасіў чытачоў на медыяпадарожжа “Гартаем старонкі 

Чырвонай кнігі” і экалагічную вечарыну “Прырода таямніц сваіх не 

хавае”. Літаратурны аўторак адбыўся як Дзень літаратурных знаёмстваў 
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