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  АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 

ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 2018 ГОДЗЕ 

 

 

2018 год быў адзначаны шматлікімі падзеямі, арганізаванымі 

бібліятэкамі вобласці для дзяцей і з удзелам дзяцей. Супрацоўнікі 

дзіцячых бібліятэк далучалі сваіх карыстальнікаў да рэгулярнага чытання, 

дапамагалі пашыраць кола зносін, разнастаіць вольны час. Добрая 

арганізацыя работы, прафесіяналізм, добразычлівасць рабілі сустрэчы ў 

бібліятэках карыснымі, цікавымі, запамінальнымі.  

Па стане на 01.01.2019 года і ў параўнанні з мінулым годам сетка 

дзіцячых бібліятэк у Віцебскай вобласці не змянілася і склала 29 адзінак. 

Паводле статыстычных звестак за 2018 год (“Демографический ежегодник 

Республики Беларусь”), колькасць дзяцей ва ўзросце да 14 год  у вобласці 

складала 179 652 тысяч чалавек. Колькасць чытачоў-дзяцей да 15 год, 

зарэгістраваных у розных падраздзяленнях дзіцячых бібліятэк, склала 

70 906 тыс. чытачоў (-420 да 2017). Агульная колькасць карыстальнікаў 

дзіцячых бібліятэк за 2018 год склала 84 279 тыс. чалавек (-732 да 2017). 

Дакументавыдача склала 1 566 736 тыс. экз. (-33 322 да 2017). Такім 

чынам, у выкананні асноўных паказчыкаў работы дзіцячых бібліятэк 

вобласці ў 2018 годзе захавалася тэндэнцыя мінулых гадоў да зніжэння. 

Сукупны бібліятэчны фонд дзіцячых бібліятэк вобласці налічвае  

910 211 тыс. экз. (-17 386 да 2017). На працягу справаздачнага перыяду 

паступіла 29 507 тыс. экз. дакументаў на розных носьбітах. Доля выбыцця 

выданняў ад агульнага фонду склала 35 110 тыс. экз.  

Штат бібліятэчных работнікаў, якія абслугоўваюць дзяцей, 

складае 132 адзінкі, з іх вышэйшую адукацыю маюць 54 супрацоўнікі, а 

сярэднюю спецыяльную адукацыю – 51. 

Сярод адносных паказчыкаў дзіцячых бібліятэк сярэднія па 

вобласці: 

 абарачальнасць – 1,7; 

 наведвальнасць – 7,8; 

 чытальнасць – 18,6. 

Важнай задачай для дзіцячых бібліятэк вобласці па-ранейшаму 

заставалася ўдасканаленне працэсаў аўтаматызацыі і камп’ютарызацыі. 

Галоўным падмуркам для выканання гэтай задачы з’яўляецца тэхнічнае 

забеспячэнне: камп’ютарны парк дзіцячых бібліятэк склаў 81 адзінку. 

Увогуле, колькасць камп’ютарызаваных дзіцячых бібліятэк складае 28 

устаноў (акрамя Шаркаўшчынскай ЦБС). Выхад у Іnternet маюць 20 

дзіцячых бібліятэк. Дзіцячыя старонкі, якія былі створаны на працягу 

справаздачнага года, з’явіліся на сайтах Мёрскай і Верхнядзвінскай ЦБС.  

Як паказвае практыка, сацыяльныя сеткі – гэта ўнікальная медыя-

платформа, якая дазваляе данесці бібліятэчную інфармацыю да дзяцей і 

дарослых і наладзіць двухбаковы дыялог. 

Сёння старонкі “ВКонтакте” маюць 12 дзіцячых бібліятэк:  
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   група “Детская библиотека-филиал № 1” – 

https://vk.com/club161360062, 

 група “Докшицкая детская библиотека” –  

https://vk.com/club75548835, 

 група “Детская библиотека г. Лепель” – 

https://vk.com/public55828453, 

 група “Лиозненская Детская библиотека” – 

https://vk.com/id421404412, 

 група “Миорская-Детская Библиотека” – 

https://vk.com/id435146937, 

 група “Детская библиотека им. Л.Н.Толстого (филиал №1)” – 

https://vk.com/public44671036, 

 група “Шумилинская детская библиотека” – 

https://vk.com/public114768109, 

 старонка “Самуил Маршак (Библиотека)” – 

https://vk.com/id454998101, 

 старонка “Детская-Библиотека Н-Островского” – 

https://vk.com/id480381092, 

 група “Бібліятэка імя У. Караткевіча” – 

https://vk.com/club166435700, 

 група “Детская библиотека им. А. Пушкина” – 

https://vk.com/pushkin_a_s_lib, 

 група “Детская библиотека имени С. Маршака г. Новополоцк” – 

https://vk.com/marshaka_np, 

Старонкі ў сацыяльнай сетцы “Одноклассники” маюць 2 

бібліятэкі:  

 старонка “Детская библиотека им. Л.Н.Толстого (филиал №1)” – 

https://ok.ru/group/52834959753460, 

 старонка “Библиотека Самуила Маршака” – 

https://ok.ru/profile/561334781176. 

Дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна публікуе цікавую інфармацыю 

на старонцы ў Instagram (https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka_a.s.p/), 

а таксама на канале YouTube “Татьяна Метлюк”  

(https://www.youtube.com/channel/UCHTGmyyDQuIu40JezMNjRgA/featured

?view_as=subscriber). 

 

2018 год у Беларусі быў аб’яўлены Годам малой радзімы (у 

адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвеня 

2018 г. № 247), што надало новы імпульс дзейнасці бібліятэчных устаноў і 

павысіла цікавасць да краязнаўчай інфармацыі, вывучэння рэгіёнаў і 

асобных мясцовасцей. 

Асноўнымі напрамкамі ў рабоце з дзіцячым чытачом сталі: 

 захаванне гістарычнай памяці, развіццё пачуцця павагі і 

любові да сваёй малой радзімы, фарміраванне краязнаўчага фонду, 

папулярызацыя і распаўсюджванне краязнаўчых ведаў; 

30 Новалукомльская 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 4 

“Да карыснага – 

праз цікавае” 

навукова-

пазнавальны 

2010–2018 

 Шаркаўшчынская ЦБС 

31 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“К книге и чтению 

через досуг и 

общение” 

шмат-

профільны 

2018 

 Шумілінская ЦБС 

32 Дзіцячая 

бібліятэка 

“Да дабра праз 

словы” 

духоўна-

маральны 

2016–2020 

33 Дзіцячая 

бібліятэка 

“Растем вместе с 

книгой” 

літаратурны 2016–2020 

 ЦБС г. Віцебска 

34 Бібліятэка-філіял 

№ 14 імя 

У. Караткевіча 

“Нам засталася 

спадчына” 

краязнаўчы 2000– 

35 Бібліятэка-філіял 

№ 11 імя 

М. Лынькова 

“Усё пачынаецца з 

сям’і” 

сямейнае 

выхаванне 

2006– 

36 Бібліятэка-філіял 

№ 9 імя 

С. Маршака 

“Увайсці ў свет 

прыгажосці” 

эстэтычны 2016– 

 ЦБС г. Наваполацка 

37 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 3 імя 

С. Маршака 

 

“Дети. Экология. 

Книга” – экалагічна-

інфармацыйны 

цэнтр 

экалагічны 2004– 

38 “Кругозор” інфармацыйны 2009– 
39 “К книге – через 

театр кукол” 
літаратурна-
эстэтычны 

2014–2018 

40 “Дорога добра” сацыяльная 
рэабілітацыя 

дзяцей-
інвалідаў, 

арганізацыя 
вольнага часу 

2014–2019 

41 “Книжный сад” літаратурны 2014–2018 
42 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 
№ 4 імя  
А.С. Пушкіна 
 

“Читая Пушкина 
сегодня” 

літаратурны 2016–2020 

43 “Солнышко” шмат-
профільны 
(у дапамогу 

сацыяльнаму 
прытулку) 

2003– 

44 “Росток” шмат-
профільны 
(у дапамогу 
дашкольным 
установам) 

2006– 

45 “Природа – наш 

общий дом” 

літаратурна-

экалагічны 

1996– 

5 40 
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   работа па папулярызацыі кнігі і чытання, лепшых 

літаратурных твораў, класічнай літаратуры і творчасці мясцовых аўтараў, 

знаёмства з сучаснай дзіцячай літаратурай; 

 садзейнічанне паспяховай сацыялізацыі падрастаючага 

пакалення шляхам прадастаўлення шырокага спектра якасных 

інфармацыйна-бібліятэчных паслуг і рэсурсаў; 

 арганізацыя вольнага часу і сямейнага адпачынку. 

 

Дзейнасць дзіцячых бібліятэк у Год малой радзімы. 

Папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы і культуры. 

Адраджэнне нацыянальных традыцый і краязнаўства 
Абвяшчэнне 2018 года Годам малой радзімы актывізавала 

дзейнасць бібліятэк у краязнаўчым накірунку. Менавіта гэтая падзея 

вызначыла асаблівы змест дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебшчыны. 

У рамках Года малой радзімы ў бібліятэках афармляліся кніжныя 

выставы: “Я гэты край Радзімаю заву!”, “Адчыні таямніцу роднага краю”, 

“Край ты мой, адзіны, на азёрах сініх...”, “Тут Радзімы маёй пачатак” і інш. 

Вывучэнне гісторыі роднага краю, захаванне гістарычнай памяці, 

фарміраванне пачуцця гонару за сваю Айчыну, за той горад, раён, дзе 

чалавек нарадзіўся і вырас, з’яўлялася адным з асноўных напрамкаў 

разнапланавых маштабных мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай тэме. 

Так, 2018 год стаў асаблівым для Наваполацка – 60-гадовы 

юбілей горада супаў з Годам малой радзімы і з прысваеннем гораду 

статусу “Культурная сталіца Беларусі”. З нагоды гэтых святаў у дзіцячых 

бібліятэках прайшло шмат знакавых мерапрыемстваў. Так, ля дзіцячай 

бібліятэкі імя А. Пушкіна адбылася святочная праграма “Літаратурны 

нон-стоп”. Усе, хто прыйшлі на свята, сталі ўдзельнікамі віктарын на 

веданне гісторыі горада, незвычайнай гульні даміно па вуліцах 

Наваполацка, бяспройгрышных латарэй “Кніжныя сюрпрызы” і “Міг 

поспеху”, майстар-класа “Зробім лілею разам” і шоў мыльных бурбалак. 

У самой бібліятэцы ў гэты час праходзілі квэст-гульня “Таяміцы часу” і 

квэст-рум “Лабірынты творчасці Пушкіна”. Прыцягвала ўвагу і 

незвычайнае збудаванне ярка сіняга колеру – фотазона “Тардзіс” (машына 

часу і касмічны карабель з брытанскага тэлесерыяла “Доктар Хто”). 

У Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы быў праведзены Дзень малой 

радзімы, у рамках якога адбылося знаёмства з візітнай карткай горада, 

якая змяшчала фотаздымкі і інфармацыю аб Глыбокім, яго насельніцтве, 

вядомых архітэктурных і культурных помніках, прамысловых 

прадпрыемствах, навучальных установах. З задавальненнем дзеці 

ўдзельнічалі ў конкурсе “Мой горад – самы…”, дзе кожны меў 

магчымасць даць арыгінальны эпітэт гораду, а ў конкурсе “Я ведаю 

вуліцу... ” пералічыць як можна больш назваў вуліц горада.  

Супрацоўнікі Аршанскай ЦБС арганізавалі і правялі для дзяцей 

яркую, цікавую, забаўляльна-адукацыйную праграму “Читай, играй, свой 

край прославляй!”. Мерапрыемства прайшло ў гарадскім дзіцячым парку 

 Аршанская ЦБС 

14 Дзіцячая 

бібліятэка імя 

У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

“Книжная 

Вселенная” 

літаратурны 2014–2019 

15 “Ступеньки в мир 

прекрасного” 

музычна-

эстэтычны 

2017–2019 

 Полацкая ЦБС 

16 Дзіцячая 

бібліятэка імя 

Л. Талстога – 

філіял № 1 

“Защита детства” прававое 

выхаванне 

2017–2018 

17 “У книг не бывает 

каникул” 

культурна-

дасугавы 

2018–2018 

18 Дзіцячая 

бібліятэка імя 

Я. Журбы – філіял 

№ 6 

“Моя малая Родина” краязнаўчы 2018 

 Пастаўская ЦБС 

19 Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя 

У. Дубоўкі-філіял 

№ 1 

 

“Бібліятэка і 

экалогія” 

экалагічны 2016–2020 

20 “Молодёжь 

Беларуси” 

шмат-

профільны 

2015–2020 

21 “Зямля бацькоў – 

жыцця крыніца” 

краязнаўчы 2016–2020 

22 “Чалавек сярод 

людзей”  

шмат-

профільны 

(для сацыяльна 

неабароненай 

катэгорыі) 

2015–2020 

23 “Бібліятэчнае лета” літаратурны 2015–2020 

24 “Здоровье – 

богатство на все 

времена” 

здаровы лад 

жыцця 

2015–2020 

 Сенненская ЦБС 

25 Сенненская 

дзіцячая раённая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

 

“Библиотека под 

открытым небом. 

Книга под солнцем” 

шмат-

профільны 

2016–2020 

26 “Сенненскі край у 

вянку Беларусі” 

гісторыка-

краязнаўчы 

2017–2019 

27 “Міласэрнасць” сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-

інвалідаў, 

арганізацыя 

вольнага часу 

2013–2020 

 Ушацкая ЦБС 

28 Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Бережем природу – 

бережем здоровье” 

экалагічны, 

здаровы лад 

жыцця 

2018–2020 

 Чашніцкая ЦБС 

29 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Што можа быць 

радней зямлі сваёй” 

экалагічны 2011–2018 
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  “Казачная краіна” і было прысвечана Году малой радзімы. Пляцоўка, 

арганізаваная бібліятэкарамі, была перапоўнена дзяцьмі і бацькамі, 

бабулямі і дзядулямі, якія гулялі, малявалі, упрыгожвалі свае твары яркімі 

малюнкамі, фатаграфаваліся і, вядома ж, гарталі цікавыя дзіцячыя кніжкі. 

Пад час фестывалю “Звіняць цымбалы і гармонік” дзіцячай 

бібліятэцы Пастаўскай ЦБС у 2000 годзе было прысвоена імя паэта-

земляка Уладзіміра Дубоўкі. З гэтага часу супрацоўнікі імкнуцца як мага 

больш папулярызаваць творчасць паэта. У дзень нараджэння У. Дубоўкі, 

15 ліпеня, бібліятэкары арганізавалі велапрабег “Хацелася пабыць ля 

Доўжы” па мясцінах, звязаных з жыццём пісьменніка. Самаму малодшаму 

ўдзельніку велапрабега было 6 гадоў, а самаму старэйшаму – 64 гады.  

Пры дзіцячай бібліятэцы Шаркаўшчынскай ЦБС паспяхова 

дзейнічае літаратурны клуб для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага 

ўзросту “Жывое слова”. Яго юныя ўдзельнікі ствараюць казачныя гісторыі 

пад агульнай назвай “Казкі пра Шаркаўград”. На старонках гэтай кнігі, як 

дзеці, так і дарослыя, знаёмяцца з таямнічым чараўніком “Шарачком”, 

рознакаляровым сабакам па мянушцы Шарык, адзінокім манахам-

іканапісцам, а таксама могуць паблукаць па сцежках таямнічага парка, дзе 

здараюцца неверагодныя цуды. Усе казкі прысвечаны малой радзіме, 

гарадскому пасёлку Шаркаўшчына, які ў 2018 годзе адзначыў свой 515-

гадовы юбілей. З гэтай нагоды ў дзіцячай бібліятэцы адбылося адкрыццё 

выставы ілюстрацый да макета кнігі “Казкі пра Шаркаўград”. 
Не засталіся па-за ўвагай і іншыя формы масавай работы: урок 

краязнаўства “Беларусь – мая радзіма” (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай 

ЦБС), віктарына “Вандроўка па родным краі” (Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка), круглы стол “Любі, шануй і вывучай свой родны 

кут, свой мілы край” (бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска), 

відэападарожжа “Я здесь живу и край мне этот дорог” (бібліятэка імя 

С. Маршака ЦБС г. Віцебска), брэйн-рынг “Ці ведаеш ты Віцебскую 

вобласць?” (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), краязнаўчае падарожжа 

“Ад Лукомля да Новалукомля” (Новалукомльская дзіцячая бібліятэка 

Чашніцкай ЦБС). Пазнанне і вывучэнне края бібліятэкары праводзілі 

таксама праз творчыя конкурсы дзіцячага малюнка: “Мая вуліца, мой 

горад, мая малая Радзіма” (Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка), 

“Мой любімы горад” (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка). 

На працягу года бібліятэкары шмат увагі надавалі папулярызацыі 

беларускай літаратуры і культуры. Так, аднаму з заснавальнікаў 

беларускай дзіцячай літаратуры Я. Маўру быў прысвечаны літаратурны 

відэапартрэт “Капітан дзіцячых падарожжаў”, які прайшоў у 

Бешанковіцкай раённай дзіцячай бібліятэцы. Дзецям быў 

прадэманстраваны відэафільм “Неоткрытые острова” паводле аповесці 

“Палескія рабінзоны”. Паэтычная гумарына “Добры дзядзька – доктар 

смех” была прысвечана 105-годдзю беларускай пісьменніцы Э. Агняцвет. 

Дзеці з задавальненнем слухалі і чыталі вершы пісьменніцы. 

Шырока адзначылі бібліятэкары Глыбоцкай дзіцячай бібліятэкі 

130-годдзе з дня нараджэння Я. Драздовіча. У яго гонар адбылося 

Дадатак 6 
 

Мэтавыя праграмы (праекты) 
 

 

№ Бібліятэка Назва праграмы 
Напрамак 

дзейнасці 

Тэрміны 

дзеяння 

 Бешанковіцкая ЦБС 

1 

 

Бешанковіцкая 

раённая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Чарадзейная 

скарбока” 

папулярызацыя 

беларускай 

культуры 

2013–2018 

 Браслаўская ЦБС 

2 Дзіцячая 

бібліятэка 

“Экалогія. Кнігі. 

Дзеці” 

экалагічны 2014– 

3 “Я с книгой 

открываю мир” 

літаратурны 2015– 

 Верхнядзвінская ЦБС 

4 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“В судьбе природы – 

наша судьба” 

экалагічны 

 

2018–2019 

 

 Глыбоцкая ЦБС 

5 Глыбоцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

 

Праект “Бібліятэка і 

сям’я: час добых 

зносін” 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

6 “Разам з кнігай мы 

расцём” 

літаратурны 2017–2019 

 

7 “Неразлучные 

друзья – мама, папа, 

книга, я!” 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

8 Падсвільская 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 2 

“Читающее детство” 

 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

 

 Докшыцкая ЦБС 

9 Докшыцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“ЛУЧ” (Лучшее 

учение – чтение) 

папулярызацыя 

чытання  

2010–2019 

 Дубровенская ЦБС 

10 Дзіцячая 

бібліятэка 

“Книга ищет 

читателя” 

літаратурны 2018 

             Лепельская ЦБС 

11 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

“Здоровый образ 

жизни – это 

здорово!” 

здаровы лад 

жыцця 

2017–2020 

 Мёрская ЦБС 

12 Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

“Спадчына” краязнаўчы 2016–2020 

13 “Зямля – наш дом” экалагічны 2016–2020 
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  адкрыццё выставы дзіцячых малюнкаў “Вучымся ў дзядзькі Язэпа”, на 

якой дэманстраваліся работы навучэнцаў мастацкай школы імя 

Я. Драздовіча разам з рэпрадукцыямі самаго мастака. Да 70-годдзя 

У. Бутэвіча супрацоўнікі бібліятэкі прысвяцілі гістарычную гадзіну “Сем 

цудаў Беларусі” і гадзіну гучнага чытання “Прыгоды памаўзлівай Рыскі”. 

Да 595-годдзя з дня выхаду ў свет паэмы М. Гусоўскага “Песня 

пра зубра” супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі Шаркаўшчынскай ЦБС 

падрыхтавалі і правялі арт-праграму “Песня жыцця”. Бібліятэкары 

падрабязна расказалі пра стварэнне паэмы, як аўтар дэталёва апісаў 

постаць, звычкі і нораў зубра – волата беларускіх лясоў. Мерапрыемства 

суправаджалася электроннай прэзентацыяй, на слайдах якой былі 

змешчаны некаторыя ўрыўкі з паэмы. Напрыканцы лістапада бібліятэка 

прэзентавала зборнік вершаў “Не злічыць у сэрцы светлых дум”, які быў 

прысвечаны творчасці класіка беларускай літаратуры – М. Багдановіча. У 

зборнік увайшлі творы глыбоцкіх аўтараў, а таксама паэтаў з Полацка – 

удзельнікаў літаратурнага аб’яднання “Надзвінне”. 

У рамках акцыі “Чытаем па-беларуску”, прымеркаванай да 

Міжнароднага дня роднай мовы, афармляліся кніжныя выставы: “Вітаю 

цябе, беларуская кніга!”, “Будзь у фармаце, чытай беларускае”, “Скарбы 

беларускіх ведаў”, “Літаратурная спадчына пісьменнікаў і паэтаў 

Беларусі”, праводзіліся комплексныя мерапрыемствы. Так, дзіцячая 

бібліятэка імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка ў дзіцячай 

паліклініцы прапаноўвала маленькім пацыентам і іх бацькам гульні, 

конкурсы, майстар-класы, вершы і загадкі беларускіх пісьменнікаў: 

“Зімовыя замалёўкі”, “Свет вакол нас. Вясна”, “Вялікдзень”, “Свет вакол 

нас. Лета”, “Свет вакол нас. Зіма”, “Хвілінкі-весялінкі пад ялінкай”. 

Мёрская дзіцячая бібліятэка адзначыла міжнародны дзень роднай мовы 

літаратурнай вандроўкай для пачатковых класаў “Родная мова, душы маёй 

зачараванне”. Дзеці трапілі ў краіну рэбусаў і шарад на беларускай мове, 

адгадвалі загадкі, узгадалі прыказкі і пагаворкі. Самыя дапытлівыя і 

спрактыкаваныя ў беларускай мове атрымалі медалі. Для чытачоў 

сярэдняга і старэйшага ўзросту Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка 

прапанавала моўны калейдаскоп “Матчына мова: ззяе вясёлкай кожнае 

слова” і літаратурнае лато “Багата, роднае ты слова!”. 

 

Супрацоўніцтва з ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 
На працягу 2018 года ў дзіцячых бібліятэках Віцебшчыны 

праходзілі творчыя сустрэчы з членамі ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, 

афармляліся кніжныя выставы: “Мая паэзія – малітва”, “Поэзия – музыка 

души”, “У мовы роднай – роднае карэнне”, “З любоўю да роднай зямлі”. 

Умацаванню творчага саюза паміж пісьменнікамі і бібліятэкарамі спрыялі 

сумесна праведзеныя мерапрыемствы. 

Так, у снежні Браслаўшчыну наведаў дзіцячы пісьменнік, член 

Саюза пісьменнікаў Беларусі В. Квілорыя. У дзіцячай бібліятэцы ён 

сустрэўся з вучнямі Браслаўскай гімназіі і СШ № 1. Пісьменнік адразу ж 

Дадатак 5 

 

Лялечныя тэатры, тэатры кнігі 
 

 

№ Рэгіён Назва  
Ство-

раны 
Дзейнічае пры бібліятэцы 

1 Сянно Народны 

лялечны тэатр 

кнігі 

“Пятрушка” 

1996 Раённая дзіцячая бібліятэка 

2 Віцебск “Сонейка” 1986 Бібліятэка-філіял № 12           

імя М. Астроўскага 

3 “Усмешка” 1980 Бібліятэка-філіял № 9 

імя С. Маршака 

4 Наваполацк “Церамок” 2014 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 3  

імя С. Маршака 

5 Бешанковічы “Тэатр кнігі 

Васі Вясёлкіна” 

2014 Вярхоўская сельская 

бібліятэка-філіял № 8 

6 Тэатр кнігі 

“Волшебники” 

2010 Астровенская сельская 

бібліятэка-філіял № 19 

7 Гарадок “Колобок и 

компания” 

2005 Аддзел дзіцячай і юнацкай 

літаратуры ЦРБ 

8 Лепель “Мальвіна” 2013 Слабадская сельская бібліятэка 

9 “Ларец сказок” 1987 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

10 Лёзна  “Платошка” 1988 Аддзел па рабоце з дзецьмі 

ЦРБ 

11 Орша 

 
 “Карусель” 2011 Дзіцячая бібліятэка  

Імя У. Караткевіча 

12 Тэатр-батлейка 

“Лялькі” 

2007 Бібліятэка-філіял № 2  

імя М. Горкага 

13 “Церамок” 2008 Бабініцкая сельская бібліятэка-

філіял № 54 

14 Полацк “Вясёлка” 2003 Багатырская бібліятэка-філіял 

№ 48 

15 “Церамок” 2002 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 6  

імя Я. Журбы 

16 Талачын “Ларчик” 2006 Гарадская дзіцячая бібліятэка-

філіял № 49 

17 Чашнікі “Пятрушка” 1990 Новалукомльская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 4 
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  выклікаў да сябе зацікаўленасць хлопчыкаў і дзяўчынак, расказаў пра сябе 

і падзяліўся сакрэтамі творчасці. 

У лістападзе ў Докшыцкай дзіцячай бібліятэцы адбылася творчая 

сустрэча з членам Саюза пісьменнікаў Беларусі К. Хадасевіч-Лісавой 

“Падарожжа ў чароўную краіну”. Разам з дзецьмі пісьменніца адправілася 

ў вандроўку па старонках сваіх кніг. 

“Прызнання словы сыплю жменяй поўнай…” – такую назву мела 

паэтычная гадзіна, якая адбылася ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 

Полацкай ЦБС. На сустрэчу былі запрошаны полацкі паэт Д. Маскаленка і 

члены Саюза пісьменнікаў Беларусі М. Балдоўскі і Г. Загурская. 

Удзельнікамі літаратурнай гасцёўні “Путешествуй с Дедом 

Природоведом” у бібліятэцы імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска сталі вучні 

2-х класаў сярэдняй школы № 4. У цікавае падарожжа разам з навучэнцамі 

адправіўся госць бібліятэкі – педагог, аўтар дзіцячых кніг пазнавальнага 

характару, лаўрэат абласной літаратурнай прэміі імя П. Броўкі 

С. Трафімаў. У бібліятэцы імя М. Лынькова ЦБС г. Віцебска адбылася 

творчая сустрэча “Паэзія як чараўніцтва” з маладой паэткай, членам 

Саюза пісьменнікаў Беларусі І. Радзіхоўскай.  

“Я ад дрэва твайго лісток…” – менавіта пад такой назвай 

праходзіла творчая сустрэча вядомага пісьменніка Беларусі 

Н. Гальпяровіча ў дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка. На працягу ўсяго вечара гучала прыгожая беларуская 

мова сапраўднага майстра мастацкага слова. Наступным госцем 

культурнай сталіцы стаў беларускі пісьменнік М. Пазнякоў. Сустрэчы 

адбыліся ў дзіцячых бібліятэках імя А. Пушкіна і С. Маршака, дзе Міхаіл 

Паўлавіч распавёў пра свае вершы, проста  і шчыра вёў размову пра 

родную мову і літаратуру, пра тое, якое месца ў жыцці займае кніга. 

Пісьменнік і яго калегі чыталі вершы, спявалі песні, загадвалі загадкі.  

 

Патрыятычнае выхаванне 

Тэма грамадзянскай актыўнасці і патрыятызму з’яўляецца адной з 

самых актуальных сярод напрамкаў работы бібліятэк. Так, у рамках 

патрыятычнага выхавання, значная частка мерапрыемстваў была 

прымеркавана да Дня абаронцаў Айчыны: конкурсна-гульнявая праграма 

“Азбука военная – необыкновенная” (Бешанковіцкая дзіцячая 

бібліятэка), патрыятычны турнір “Уж если мы мальчишки, то мы 

богатыри” (Новалукомльская дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС), 

патрыятычная гадзіна “Солдаты всех времен” (бібліятэка імя 

С. Маршака ЦБС г. Віцебска). 

Вялікую цікавасць у дзяцей выклікала ваенна-патрыятычнае свята 

“Каб у арміі служыць, трэба мужным, смелым быць” (бібліятэка імя 

У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска). Будучым салдатам давялося прайсці 

праз шматлікія выпрабаванні: конкурсы для пехацінцаў, разведчыкаў і 

стралкоў, сувязістаў і санітарак, шыфравальшчыкаў, паўдзельнічаць у 

гульнях: “Мазгавы штурм”, “Сігнальны флажок”, “Каша з тапара”. 

Лепшыя з лепшых атрымалі ўзнагароды “За выдатную страявую 

31 Гурток “Буслік” Бібліятэка-філіял № 14 

імя У. Караткевіча 

краязнаўча-

экалагічны 

дзеці 

     

32 Клуб “Вікторыя” Бібліятэка-філіял № 11 

імя М. Лынькова 

сямейнае 

выхаванне 

бацькі, 

дзеці 

33 Гурток “Планета 

дзяцінства” 

Бібліятэка-філіял № 10 

імя Я. Коласа 

літаратурны дзеці 

34 Клуб “Сустрэча” Бібліятэка-філіял № 9 

імя С. Маршака 

арганізацыя 

вольнага 

часу 

пажылыя 

ЦБС г. Наваполацка 

35 Клуб “Вясёлка” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 3 імя 

С. Маршака 

эстэтычны дзеці 

36 Літаратурна-

музычны салон 

“Крылы”: 

аматарскае 

аб’яднанне, 

народны калектыў 

Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 імя 

А.С. Пушкіна 

літаратурна-

музычны, 

мастацка-

эстэтычны 

творчыя 

людзі 

37 Клуб “Пралеска” літаратурна-

экалагічны 

мал.шк.  
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  падрыхтоўку”, “За меткасць”, “За ўвагу і выдатную памяць”. 

Работа па патрыятычнаму выхаванню рэалізоўвалася таксама праз 

мерапрыемствы, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Вялікая 

ўвага надавалася арганізацыі кніжных выстаў: “Аб вайне пасля вайны”, 

“Подзвігу ляжыць дарога ў вечнасць”, “Шли на бой ребята – ровесники 

твои”, “Пусть помнят живые, пусть знают потомки”. Значная частка 

мерапрыемстваў была прысвечана гераізму і мужнасці беларусаў: 

вайскова-патрыятычнае мерапрыемства “Гэтых дзён не змоўкне слава” 

(дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка), сустрэча “І 

зоркі салюту гарэлі ў іх гонар” (дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога 

Полацкай ЦБС), урок ваеннай славы “Героі Брэсцкай крэпасці” 

(Браслаўская дзіцячая бібліятэка). 

Не засталіся па-за ўвагай і акцыі, прымеркаваныя да Дня 

вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў. Так, 

бібліятэкі імя Я. Коласа і імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска і 

Браслаўская дзіцячая бібліятэка ініцыіравалі акцыю памяці “Дзень 

Белых жураўлёў”, удзел у якой прынялі бібліятэкары і вучні школ. 3 

ліпеня пад час мітынгу на брацкай магіле ў Браславе і на плошчы 

Перамогі ля Вечнага агню ў г. Віцебску, жураўлікі ўзляцелі разам з белымі 

шарамі ў неба – у памяць аб подзвігу беларускага народа ў барацьбе з 

ворагам.  

З мэтай папулярызацыі кніг ваеннай тэматыкі і выхавання 

патрыятычных пачуццяў у падрастаючага пакалення на працягу мая 

праходзілі акцыі “Чытаем кнігі аб Вялікай Айчыннай вайне”, 

“Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы”. 

Станоўчай практыкай можна назваць мерапрыемства дзіцячай 

бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай ЦБС у рамках праекта 

“Поэтический open-air “Стихи над городом”, прымеркаванае да Дня 

Перамогі. Бібліятэка арганізавала дзіцячую пляцоўку “Каб ведаць кошт 

Вялікай Перамогі”. Усе жадаючыя маглі паспрабаваць адгадаць філворд 

“Гарады-героі”, паўдзельнічаць у віктарыне “Што ты ведаеш аб Вялікай 

Айчыннай вайне ў Беларусі і на Полаччыне? ” і ў майстар-класе 

“Яблыневыя кветкі”, зрабіўшы сваімі рукамі эмблему свята. Дзеці маглі 

паглядзець кнігі 3D-фармату і паўдзельнічаць у акцыі “Павіншуй 

ветэрана”.  

Асаблівая ўвага была скіравана на мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да 75-годдзя трагедыі ў Хатыні. У гэты дзень, 22 сакавіка, 

у 1943 годзе нацысцкія карнікі спалілі беларускую вёску Хатынь разам з 

усімі яе жыхарамі – у асноўным жанчынамі, старымі і дзецьмі. У 

бібліятэках вобласці гэтай падзеі былі прысвечаны гадзіна памяці “Над 

Хатынью колокольный звон” (Браслаўская дзіцячая бібліятэка), 

віртуальная экскурсія “Колокола памяти” (дзіцячая бібліятэка імя 

У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), праграма-акцыя “Памяць на 

стагоддзі” (дзіцячая бібліятэка Шаркаўшчынскай ЦБС), Дзень смутку 

“З памяццю ў сэрцы” (дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС). 

 

Полацкая ЦБС 

15 Экалагічны клуб 

“Экоша” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога – 

філіял № 1 

экалагічны дзеці 

16 Урокі бяспекі 

“Безопасное 

детство” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Я. Журбы –  

філіял № 6 

здаровы лад 

жыцця, 

прававое 

выхаванне 

дзеці 

Пастаўская ЦБС 

17 Клуб “Нашчадкі” Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя 

У. Дубоўкі, філіял № 1 

краязнаўчы дзеці 

Расонская ЦБС 

18 Клуб “Кнігачэй-

эколаг” 

Расонская дзіцячая 

бібліятэка 

экалагічны дзеці 

Сенненская ЦБС 

19 Клуб “Чамучка” Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка-

філіял № 1 

літаратурна-

мастацкі 

дзеці і 

падлеткі 

Талачынская ЦБС 

20 Гурток 

“Мельпамена” 

Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 

літаратурна-

мастацкі 

дзеці 

21 Гурток “Майстрыха” вытворча-

тэхнічны 

дзеці 

Ушацкая ЦБС 

22 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Расінка” 

Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял №1 

экалагічны мал.шк.  

23 Аматарскае 

аб’яднанне “Крыніца” 

краязнаўчы мал.шк.  

Чашніцкая ЦБС 

24 Клуб “Чамучка” 

 

Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

навукова-

пазнавальны 

дзеці 

25 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Крыніца” 

духоўна-

краязнаўчы 

дзеці 

26 Клуб па інтарэсах 

“Эўрыка” 

Новалукомльская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 

навукова-

пазнавальны 

дзеці 

27 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Пятрушка” 

літаратурна-

эстэтычны 

дзеці 

Шаркаўшчынская ЦБС 

28 Клуб “Казка” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

дасугавы мал.шк.  

29 Клуб “Жывое слова” літаратурна-

мастацкі 

Вучні 

5–9 кл.. 

Шумілінская ЦБС 

30 Клуб па інтарэсах 

“Юны бібліятэкар”  

Дзіцячая бібліятэка прафарыента

цыйны 

дзеці 

ЦБС г. Віцебска 
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  Эстэтычнае выхаванне 
Павышэнню выкарыстання чытачамі літаратуры маральна-

эстэтычнага профілю спрыялі тэматычныя выставы: “Прыгажосць сваімі 

рукамі”, “Захапленне, у якім радасць і натхненне”, “Вандроўка ў цудоўны 

свет лялькі”, “Цудадзейныя фарбы”.  

Знакавай падзеяй для дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС стала правядзенне маладзёжнага літаратурна-музычнага 

кватэрніка “Песні пад гітару”, падрыхтаванага сумесна з выкладчыкамі і 

навучэнцамі ДШМ № 2. Больш за 40 маладых людзей г. Оршы прыйшлі 

на творчую сустрэчу. Літаратурна-музычны кватэрнік аказаўся вельмі 

цікавым фарматам. Слухачы мелі магчымасць больш блізка пазнаёміцца з 

выканаўцамі, а музыкантам – лепш даведацца сваю аўдыторыю. 

Прысутныя апынуліся ў атмасферы маладзёжнай музыкі 80-90-х гадоў. 

Новым у рабоце дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС стала павелічэнне колькасці напрамкаў работы цэнтра чытання і 

актыўнай творчасці “БиблиоPAZZLE”. Тут для дзяцей 5–7 гадоў пачала 

працаваць творчая майстэрня “Казачная геаграфія”, у якой дзеці могуць 

удзельнічаць у падарожжах па розных краінах свету, знаёміцца з іх 

побытам і традыцыямі, літаратурай і культурай, а ў творчай частцы 

заняткаў вырабляць самаробкі ў розных тэхніках. 

Бешанковіцкая дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх юных 

чытачоў на літаратурнае свята “Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку”. У цэнтральным парку гарадскога пасёлка была арганізавана 

выстава творчых работ навучэнцай ДУА “Бешанковіцкая дзіцячая школа 

мастацтваў” “Мой родны кут”. Усе жадаючыя мелі магчымасць 

паўдзельнічаць у літаратурным лато “Адгадай казку”, зрабіць фотаздымак 

у цуда-масцы з казак. Асабліва дапытлівых прывабіла выстава-прагляд 

навінак літаратуры і часопісны дворык, а таксама прыемна здзівіў 

разумны чамаданчык з серыі кніг “Маленький профессор”.  

Новалукомльская дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС 
прапанавала сустрэчу з народным майстрам саломапляцення, лаўрэатам 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” 

З. Елісеевай. Аўтар саламяных апраў для абразоў, лампад, падсвечнікаў 

падзялілася сакрэтамі майстэрства, расказала пра намаганні па 

адраджэнню тэхнікі вырабу апраў з саломы. 

Бібліятэка імя М. Астроўскага ЦБС г. Віцебска адкрыла 

выстаўку цацак ручной работы І. Есіпенкі, а бібліятэка імя С. Маршака 

ЦБС г. Віцебска прапанавала сваім чытачам выстаўку фотапейзажаў і 

карцін ў тэхніцы мастацкай вышыўкі І. Кажарскай “Краявіды малой 

радзімы”. 

 

Здаровы лад жыцця 
Важным напрамкам дзейнасці дзіцячых бібліятэк застаецца 

арыентаванне дзяцей і падлеткаў на здаровы лад жыцця, прафілактыку 

шкодных звычак, папулярызацыю спорту, фізічнай культуры і здаровага 

Дадатак 4 

 

 

Клубы, гурткі і аматарскія аб’яднанні 

 
 

№ Назва клуба Бібліятэка 
Напрамак 

дзейнасці 

Мэтавая 

аўдыто-

рыя 

Бешанковіцкая ЦБС 

1 Клуб “Крынічка” Бешанковіцкая 

раённая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурны мал.шк. 

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 “Вясёлка” Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурна- 

мастацкі 

вучні 

3-х кл. 

5 Клуб “Кнігавічок” шмат-

профільны 

вучні 

4-х кл. 

6 Клуб “Чароўная 

школа” 

Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 2 

літаратурна- 

мастацкі 

вучні 

2-6-х кл. 

Докшыцкая ЦБС 

7 Клуб “Лукамор’е” Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурны дзеці 

8 Клуб “Бібліягоша” 

Дубровенская ЦБС 

9 Клуб “На завалинке” Дзіцячая бібліятэка літаратурны вучні 

4-х кл. 

Лепельская ЦБС 

10 Клуб “Крынічка” Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

экалагічны дзеці 

Мёрская ЦБС 

11 Клуб “Знайка” Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

дасугавы мал.шк.  

Аршанская ЦБС 

12 Аматарскае 

аб’яднанне 

“Краязнаўчая 

майстэрня” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

краязнаўчы вучні 

школ 

горада 

13 Клуб аматараў 

бісерапляцення “З 

любоўю і фантазіяй” 

мастацкі дзеці і 

дарослыя 

14 Клуб “Уют-

компания” 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Н. Крупскай – 

філіял № 8 

дасугавы дзеці і 

дарослыя 
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  харчавання. Прафілактычная праца будуецца на прынцыпах асветы і 

станоўчай матывацыі. На працягу года ў бібліятэках распрацоўваліся і 

афармляліся кніжныя тэматычныя выставы: “Стыль жыцця – здароўе”, 

“Быць здаровым – модна”, “Здаровы лад жыцця – мой выбар”, “Запрашаем 

у горад здароўя”, “Быть здоровым – это классно!”. 

Цэлы комплекс цікавых, пазнавальных і разнастайных па форме 

мерапрыемстваў быў праведзены супрацоўнікамі бібліятэк для дзіцячай 

аўдыторыі: пазнавальная гутарка “Быть здоровыми хотим” (бібліятэка 

імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка), выстава-перасцярога “Горкая 

мода на атруту” і гульнявая праграма “Падарожжа на планету звычак” 

(дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС), “Калі ты адзін дома”, 

“Сказочный дом и безопасность в нем” (бібліятэка імя У. Караткевіча 

ЦБС г. Віцебска), акцыя “Дерево здоровых привычек” і дыялог-

разважанне “Здоровье – так ли это важно?” (Бешанковіцкая раённая 

дзіцячая бібліятэка). 

Бібліятэкары Сенненскай цэнтральнай раённай і дзіцячай 

бібліятэк прынялі актыўны ўдзел у 30-м юбілейным прабегу памяці 

П.М. Машэрава. Была арганізавана інтэрактыўная пляцоўка з выставай 

“Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!”. 

Наведвальнікі мелі магчымасць пазнаёміцца з гісторыка-краязнаўчымі 

матэрыяламі пра героя-земляка. Цікавасць выклікалі вымпелы ўсіх гадоў 

існавання марафону, якія дапамаглі сабраць чытачы бібліятэкі. Казачныя 

персанажы правялі вясёлую размінку перад стартам і ўручылі флаеры аб 

здаровым ладзе жыцця. 

Дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка 
прапанавала сваім чытачам прайсці незвычайны квэст “Фиксики. 

Спасательная операция”. Выкарыстоўваючы свае веды па асновах бяспекі 

жыццядзейнасці, удзельнікі квэста, “ператварыўшыся” ў фіксікаў, павінны 

былі ратаваць “вучонага ката”. Каб сабраць усе падказкі, пакінутыя катом, 

трэба было ўзгадаць тэлефоны экстраных служб, правілы дарожнага руху і 

асновы асабістай бяспекі. 

Цыкл мерапрыемстваў па прафілактыцы дзіцячага дарожна-

транспартнага траўматызму прайшоў у бібліятэцы імя У. Караткевіча 

ЦБС г. Віцебска. На гадзіне інфармацыі “Азбука вуліц, праспектаў, 

дарог” дзецям нагадалі пра асноўныя правілы руху групамі і ў калоне, 

правілы карыстання грамадскім транспартам, пераходу праезжай часткі на 

перакрыжаваннях, пазнаёмілі з сігналамі, якія падаюць рэгуліроўшчыкі і 

кіроўцы ўдзельнікам дарожнага руху. Пад час гутаркі “Ваша бяспека – у 

вашых руках” школьнікі даведаліся пра асноўныя прычыны ўзнікнення і 

наступствы дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей.  

Прафілактыка падлеткавай наркаманіі – адна з актуальных тэм, 

якой займаюцца бібліятэкары. З мэтай арганізацыі вольнага часу моладзі 

арганізуюцца кніжныя выставы, конкурсы малюнкаў і плакатаў, дні 

інфармацыі, сустрэчы-гутаркі лекараў-нарколагаў, псіхолагаў і 

тэрапеўтаў: дзень інфармацыі “Знать, чтобы не споткнуться” (дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), акцыя “Як не стаць 

 

Дадатак 3 

 

 

Аўтаматызацыя дзіцячых бібліятэк  

 

№ ЦБС 

С
е
т
к

а
 Камп’юта

рызавана 

бібліятэк 

Колькасць 

камп’юта-

раў 

АРМ для 

карыстал

ьнікаў 

Выхад у 

Internet 

і e-mail 

1 Бешанковіцкая 1 1 3 2 1 

2 Браслаўская 1 1 4 1 1 

3 Верхнядзвінская 1 1 2 0 1 

4 Глыбоцкая 2 2 4 0 1 

5 Докшыцкая 1 1 3 2 1 

6 Дубровенская 1 1 4 1 1 

7 Лепельская 1 1 3 1 1 

8 Мёрская 1 1 2 1 1 

9 Аршанская 2 2 9 4 2 

10 Полацкая 2 2 4 1 1 

11 Пастаўская 1 1 2 0 1 

12 Расонская 1 1 1 1 0 

13 Сенненская 1 1 3 1 1 

14 Талачынская 1 1 1 1 0 

15 Ушацкая 1 1 1 0 1 

16 Чашніцкая 2 2 6 2 2 

17 Шаркаўшчынская 1 0 0 0 0 

18 Шумілінская 1 1 2 1 0 

 Усяго па РЦБС 22 21 54 19 16 

19 г. Віцебск 5 5 14 10 2 

20 г. Наваполацк 2 2 13 3 2 

 Усяго па ГЦБС 7 7 27 13 4 

 УСЯГО 29 28 81 32 20 
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  ахвярай наркаманіі” (дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС), дыспут 

“Шаг в пропасть” (Расонская дзіцячая бібліятэка). 

Штогод ва ўсіх дзіцячых бібліятэках праходзяць мерапрыемствы, 

накіраваныя на прафілактыку табакакурэння сярод падлеткаў, вось 

некаторыя з іх: чытацкая акцыя “Говорим здоровью – ДА!” (дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), гутарка “Сказка или 

быль о табакокурении” (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі Пастаўскай 

ЦБС), віктарына-інфармацыя “Сумей сказать нет!” (дзіцячая бібліятэка 

Шаркаўшчынскай ЦБС). 

У рамках Сусветнага дня барацьбы са СНІДам у дзіцячых 

бібліятэках былі арганізаваны прафілактычныя мерапрыемствы, 

тэматычныя сустрэчы: відэа-лекторый “Это опасно – не рискуй 

напрасно!” (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), 

гадзіна здароў’я “СПИД – жить, зная факты” (дзіцячая бібліятэка 

Шаркаўшчынскай ЦБС), дыялог “Што мы ведаем пра 

СНІД?”(бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска), сустрэчы з 

урачом-валеолагам “Ведаць, каб жыць” (Бешанковіцкая раённая 

дзіцячая бібліятэка), гутарка-папярэджанне “Мы выбираем жизнь” 

(дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка), гутарка 

“СНІД – кошт адной памылкі” (гарадская дзіцячая бібліятэка 

Талачынскай ЦБС). 

 

Выхаванне экалагічнай культуры 
Бібліятэкі адыгрываюць значную ролю ў экалагічнай асвеце 

дзяцей. Кніжныя выставы, мерапрыемствы розных форм, прысвечаныя 

прыроднай разнастайнасці нашай планеты, спрыяюць фарміраванню асноў 

экалагічнай культуры.  

Бібліятэкарамі распрацоўваліся і праводзіліся мерапрыемствы, 

якія былі скіраваны на далучэнне падрастаючага пакалення да ўдзелу ў 

аздараўленні прыроднага асяроддзя і рацыянальнага прыродакарыстання. 

Сярод праведзеных мерапрыемстваў можна адзначыць экаваяж 

“Запаведны напеў беларускай зямлі” (Бешанковіцкая дзіцячая 

бібліятэка), падарожжа па запаведніках Беларусі “Зямля запаведная” 

(Мёрская дзіцячая бібліятэка), экалагічны калейдаскоп “Што мы 

пакінем нашчадкам” (дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай 

ЦБС), экалагічны турнір “Зямля – наш агульны дом” (дзіцячая 

бібліятэка Чашніцкай ЦБС) і інш. 

Стала добрай традыцыяй праводзіць экалагічныя акцыі, 

прысвечаныя праблемам захавання навакольнага асяроддзя і такім чынам 

выхоўваць у дзяцей беражлівыя адносіны да прыроды. Акцыя “Пожелай 

добра природе” (дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай ЦБС) 

была прысвечана Сусветнаму дню аховы навакольнага асяроддзя. У 

бібліятэцы быў зроблены макет дрэва, дзе дзецям-чытачам 

прапаноўвалася павесіць на яго галінкі яркія, рознакаляровыя лісцікі з 

добрымі пажаданнямі. Пад час правядзення акцыі “Сделаем мир чище!” 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Чыталь-

насць 

Абарачаль-

насць 

Наведваль-

насць 

Колькасць 

бібліятэчных 

работнікаў, 2018 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

У
ся

го
 

У тым 

ліку 

в
ы

ш
. 

ся
р
/с

п

. 

1 Бешанковіцкая 20,0 19,4 1,5 1,6 9,6 9,9 3 2 1 

2 Браслаўская 17,9 18,3 1,2 1,1 9,0 9,5 3 2 1 

3 Верхнядзвінская 18,4 18,5 2,3 2,1 6,7 6,4 3 0 2 

4 Глыбоцкая 19,8 19,5 1,7 1,7 8,9 8,5 7 1 4 

5 Докшыцкая 18,7 19,1 1,8 2,0 8,7 8,9 4 3 0 

6 Дубровенская 15,0 15,3 1,1 1,2 7,3 10,2 4 1 3 

7 Лепельская 22,2 21,3 2,3 2,2 8,3 8,8 5 4 1 

8 Мёрская 14,7 15,0 1,1 1,4 7,2 7,3 4 3 1 

9 Аршанская 19,7 19,8 1,6 1,7 6,9 6,9 10 4 6 

10 Полацкая 17,3 17,4 2,3 2,4 6,9 7,3 11 2 2 

11 Пастаўская 17,3 18,1 1,4 1,2 7,6 8,1 4 3 0 

12 Расонская 21,2 20,0 1,5 1,4 7,0 6,8 2 1 1 

13 Сенненская 19,4 19,5 1,4 1,5 9,4 10,6 3 2 1 

14 Талачынская 20,0 20,0 2,0 1,9 8,0 8,0 4 0 2 

15 Ушацкая 20,1 20,0 1,4 1,5 7,6 7,4 5 1 3 

16 Чашніцкая 23,4 22,3 2,1 2,0 7,9 8,0 9 2 7 

17 Шаркаўшчынская 15,5 15,0 1,3 1,3 7,7 7,7 3 0 3 

18 Шумілінская 21,6 22,0 3,7 3,5 10,2 10,8 4 0 2 

 Усяго па РЦБС 19,3 19,2 1,7 1,7 7,8 8,1 88 31 40 

19 г. Віцебск 17,0 16,5 1,8 1,8 6,7 6,9 29 16 6 

20 г. Наваполацк 20,6 20,6 1,6 1,7 8,2 8,9 15 7 5 

 Усяго па ГЦБС 18,1 17,7 1,7 1,7 7,2 7,5 44 23 11 

 УСЯГО 18,8 18,6 1,7 1,7 7,6 7,8 132 54 51 
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  (бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай ЦБС) усім чытачам раздаваліся 

памяткі “Скажам пластыку – не!”, акрамя таго дзецям былі прапанаваны 

майстар-клас “Эко-сумка вместо пластикового пакета” і выстава 

малюнкаў “Хочу жить в зеленом городе”. 

Ушацкая дзіцячая бібліятэка прыняла актыўны ўдзел у 

рэспубліканскай экалагічнай кампаніі “Обустроим малую родину”, 

эстафету якой напярэдадні Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя 

перадала Брэсцкая вобласць Віцебскай. Быў праведзены конкурс і 

вернісаж дзіцячых малюнкаў “Я здесь расту, и край мне этот дорог” і 

конкурс на лепшае сачыненне пра сваю маленькую радзіму “Моя малая 

родина в будущем”. 

З красавіка па верасень навучэнцы розных устаноў г. Віцебска 

сталі ўдзельнікамі экалагічнага праекта “Hi-tech смецце. ЗША і Беларусь. 

Розныя краіны – аднолькавыя праблемы”, які рэалізуецца пры фінансавай 

падтрымцы інфармацыйнага цэнтра пры пасольстве ЗША ў Беларусі на 

базе бібліятэкі замежнай літаратуры і бібліятэкі імя У. Караткевіча 

ЦБС г. Віцебска. Пасля прагляду дакументальнага фільма “Пад уладай 

смецця” (рэжысёр А. Папова) пра самую вялікую і небяспечную ў свеце 

афрыканскую хай-тэк звалку на ўзбярэжжы Гвінейскага заліва, юныя 

мастакі з дапамогай фарбаў, фламастэраў і алоўкаў выказалі свае адносіны 

да экалагічных праблем сучаснасці. На працягу тыдня наведвальнікі 

бібліятэкі галасавалі за творчыя працы. Пераможцы атрымалі ўзнагароды. 

Дзень памяці Чарнобыльскай трагедыі таксама не застаўся па-за 

ўвагай бібліятэкараў. Гэтай даце былі прысвечаны наступныя 

мерапрыемствы: “Чарнобыль: чалавек, экалогія, здароўе” (Мёрская 

дзіцячая бібліятэка), “Чернобыль: память и боль…” (дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), “Боль Чернобыля” 

(бібліятэка імя Я. Коласа ЦБС г. Віцебска) і інш. 

Супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка быў распрацаваны экалагічны квэст “За гадзіну да 

трагедыі”. Удзельнікаў квэста чакала падарожжа ў часе, якое перанесла іх 

у 26 красавіка 1986 года на 4-ты энергаблок Чарнобыльскай АЭС. Каб 

прадухіліць найбуйнейшую за ўсю гісторыю атамнай энергетыкі 

катастрофу, падлеткам неабходна было вырашыць галаваломкі, знайсці 

ключ, адкрыць тайнікі і заглушыць рэактар. Жудасную атмасферу 

моманту стваралі манекены, апранутыя ў касцюмы хімічнай абароны, 

прадметы побыту таго часу і ўмела падабранае афармленне памяшкання. 

Каб зацікавіць чытачоў тэмай экалогіі для карыстальнікаў 

бібліятэкі на працягу года ствараліся тэматычныя выставы: “Поверь, 

Земля, люди найдут пути спасти тебя, спасти себя!”, “Неба будзе жывым, 

пакуль спяваюць у ім птушкі”, “Не шкодзь прыродзе, жыві з ёй у згодзе”, 

“Будучае ёсць толькі ў той краіны, дзе ў пашане прырода”, “Экалогія і 

кніга”. 

 

 

 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Бібліятэчны фонд (экз.) 

Усяго Пасту

піла 

2018 

Выбыла 
2018 

% абн. 
фонду 2017 2018 +/- 

1 Бешанковіцкая 20852 20375 -477 923 1400 4,5 

2 Браслаўская 31973 33400 1427 1870 794 5,6 

3 Верхнядзвінская 14655 14385 -270 965 1284 6,7 

4 Глыбоцкая 36913 36945 32 817 785 2,2 

5 Докшыцкая 21733 20322 -1411 739 2150 3,6 

6 Дубровенская 23947 23968 21 593 572 2,5 

7 Лепельская 26341 26371 30 1281 1251 4,9 

8 Мёрская 35542 22442 -13100 856 957 3,8 

9 Аршанская 88880 89575 695 1804 1109 2,0 

10 Полацкая 46646 45465 -1181 1265 2446 2,8 

11 Пастаўская 30949 31108 159 650 1142 2,1 

12 Расонская 16605 17724 1119 1119 0 6,3 

13 Сенненская 21476 21127 -349 832 1181 3,9 

14 Талачынская 18369 18562 193 1025 832 5,5 

15 Ушацкая 32460 31818 -642 568 1210 1,8 

16 Чашніцкая 71420 72929 1509 2460 1322 3,4 

17 Шаркаўшчынская 18958 18909 -49 757 997 4,0 

18 Шумілінская 8918 9593 675 1582 907 16,5 

 Усяго па РЦБС 566637 555018 -11619 20106 20339 3,6 

19 г. Віцебск 228382 225497 -2885 5876 8364 2,6 

20 г. Наваполацк 132578 129696 -2882 3525 6407 2,7 

 Усяго па ГЦБС 360960 355193 -5767 9401 14771 2,6 

 УСЯГО 927597 910211 -17386 29507 35110 3,2 
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  Сямейнае выхаванне 
Сёння, калі эканамічныя цяжкасці закранулі кожную сям’ю, 

добрая, разумная кніга і сямейнае чытанне павінны аб’ядноўваць людзей. 

У бібліятэках увазе дзяцей былі прапанаваны разнапланавыя тэматычныя 

выставы: “Тепло родного очага”, “Счастлива та семья, что книгами 

увлечена”, “Будзе ў сям’і лад, калі кнізе кожны рад”, “Сундучок семейных 

сокровищ”, “Семья. Школа. Библиотека”, “Настоящие друзья – папа, 

мама, книга, я”. 

Традыцыйным для дзіцячых бібліятэк стала святкаванне Дня 

сям’і, у рамках якога праводяцца віктарыны, конкурсныя праграмы, 

сямейныя вечары і гульнявыя праграмы: “Приходите к нам на огонек” 

(Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), “Моя семья, мой дом” (Сенненская 

дзіцячая бібліятэка), “Все начинается с семьи” (бібліятэка імя 

М. Астроўскага ЦБС г. Віцебска) і інш. 

Цэлы калейдаскоп цікавых, пазнавальных і разнастайных па 

форме мерапрыемстваў быў прымеркаваны да Дня 8-га сакавіка і Дня 

маці: “Ангел по имени Мама” (Бешанковіцкая дзіцячая бібліятэка), 

“Разам з мамай па кніжнай планеце” (Мёрская дзіцячая бібліятэка), 

“Мамы и дети глазами художников” (дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога 

Полацкай ЦБС), “Матуліна калыханка” (Шаркаўшчынская дзіцячая 

бібліятэка) і інш. 

 

Арганізацыя вольнага часу 
Дзіцячыя бібліятэкі служылі пляцоўкай для арганізацыі вольнага 

часу, як забаўляльнага, так і інтэлектуальнага, які спрыяў маральнаму 

развіццю асобы. Спецыялісты бібліятэк у сваёй працы шукалі новае, 

імкнуліся выкарыстоўваць розныя формы, творча падыходзіць да 

правядзення масавых мерапрыемстваў. 

Паспяховай працай для папулярызацыі лепшай дзіцячай 

літаратуры і рэалізацыі творчых здольнасцей юных чытачоў у летні 

перыяд стаў конкурс летняга чытання “Звероландия” дзіцячай бібліятэкі 

імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка. Чытачы бібліятэкі, навучэнцы 1–

6-х класаў чыталі кнігі пра жывёл і зараблялі “фішкі ўдзельніка конкурсу”, 

дзякуючы якім улічвалася колькасць прачытанай літаратуры. Больш за 200 

юных навапалачан прынялі ўдзел у чытацкім спаборніцтве. Урачыстае 

ўшанаванне пераможцаў адбылося ў рамках Тыдня бібліятэк. 

Сярод станоўчага вопыту можна вылучыць правядзенне 

шматлікіх комплексных тэматычных мерапрыемстваў. Так, адной з форм 

прыцягнення чытачоў з’яўляецца правядзенне Тыдня дзіцячай і юнацкай 

кнігі: “Читай и совершай открытия!” (Бешанковіцкая дзіцячая раённай 

бібліятэка), “Книжная страна! Как хорошо, что есть она!” (дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС),“Книжный остров в 

лабиринте города” (дзіцячая бібліятэка Лепельскай ЦБС). 

Яскравым прыкладам правядзення Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі 

стала практыка дзіцячай бібліятэкі Чашніцкай ЦБС “Нам кніга свята 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Наведванні 

2017 
План 

2018 
2018 % +/- 

1 Бешанковіцкая 15393 16000 16169 101,1 776 

2 Браслаўская 18616 18600 18605 100,0 -11 

3 Верхнядзвінская 12086 11235 10288 91,6 -1798 

4 Глыбоцкая 28722 27050 27358 101,1 -1364 

5 Докшыцкая 18179 20000 18612 93,1 433 

6 Дубровенская 13234 15000 18417 122,8 5183 

7 Лепельская 22566 23565 23883 101,3 1317 

8 Мёрская 18458 15000 15809 105,4 -2649 

9 Аршанская 51047 49500 51601 104,2 554 

10 Полацкая 42577 43650 44773 102,6 2196 

11 Пастаўская 19167 17000 17127 100,7 -2040 

12 Расонская 8397 8400 8136 96,9 -261 

13 Сенненская 15010 17000 17014 100,1 2004 

14 Талачынская 14401 14400 14406 100,0 5 

15 Ушацкая 17124 17000 17611 103,6 487 

16 Чашніцкая 51119 51205 51388 100,4 269 

17 Шаркаўшчынская 12120 12000 12166 101,4 46 

18 Шумілінская 15553 16000 16358 102,2 805 

 Усяго па РЦБС 393769 392605 399721 101,8 5952 

19 г. Віцебск 162589 154850 167882 108,4 5293 

20 г. Наваполацк 85676 93960 92471 98,4 6795 

 Усяго па ГЦБС 248265 248810 260353 104,6 12088 

 УСЯГО 642034 641415 660074 102,9 18040 
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  падарыла”. Кожны дзень Тыдня быў прысвечаны вызначанай тэме. 

Вясёлы панядзелак вызначылі як Дзень гумару. Цікавы аўторак праходзіў 

як Дзень роднай зямлі пад агульнаю назвай “Малая мая радзіма”. 

Літаратурная серада, якая праходзіла як Дзень цікавых знаёмстваў, 

прапанавала чытачам прэс-падарожжа “У гасцях у “Барбі”, гадзіну зносін 

“Чытаць – гэта модна! Чытаць – гэта стыльна!”, конкурсна-гульнявую 

праграму “Вясёлы каламбур”. Чацвер прысвячаўся экалагічнай тэматыцы, 

а Нясумная пятніца завяршылася святам “Збіраем сяброў”. 

Значна ўзмацняе матывацыю да прачытання кнігі правядзенне 

літаратурна-гульнявых праграм: “Што любіць кніжка?”, “В сказку мы 

попасть мечтаем”, “Пусть книга будет праздником для всех”, “Спаси 

героя”, “Советы доктора Айболита”. 

Многія з бібліятэк выкарыстоўваюць у сваёй практыцы такую 

форму работы як правядзенне бібліяпрыцемак. Так, Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка падрыхтавала і правяла для сваіх чытачоў бібліяпрыцемкі 

“Книжный беспредел, или Праздник, которого ждали”. Мерапрыемства 

пачалося са знаёмства з гісторыяй бібліятэкі і ўзнагароджання 

пераможцаў конкурсу дзіцячага малюнка “Я рисую город свой!”. На 

працягу вечара госці мелі магчымасць паўдзельнічаць у інтэлектуальных і 

рухомых гульнях, казачным лато, а таксама паспрабаваць свае сілы ў 

творчым кутку “Читай! Выдумывай! Твори!”. З цікавасцю дзеці разам з 

бацькамі прымалі ўдзел у рабоце сэлфі-салона, дзе яны фатаграфаваліся з 

кнігай свайго ўзросту “Я – ровесник книги!”, “Я люблю библиотеку!”, “Я 

люблю читать!”. 

Ужо стала традыцыяй для бібліятэк горада Наваполацка 

праводзіць бібліяноч для жыхароў горада. У гэты раз яна мела назву 

“Сказка о НЕ потерянном времени” і праходзіла адразу на пляцоўках 

дзвюх бібліятэк – дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака і бібліятэкі імя 

Я. Коласа. Асноўнае дзеянне разгарнулася ў залах дзіцячай бібліятэкі імя 

С. Маршака, дзе працавалі інтэрактыўныя пляцоўкі: “Лаборатория 

времени”, “Делу – время, потехе – час!”, “Тайники времени”, “Лавка 

чудес” і інш. Займальныя досведы, эксперыменты з магнітамі і 

генератарам маланак, аптычныя ілюзіі, лагічныя задачы, настольныя 

гульні, танцавальная і гульнявая пляцоўка, майстар-класы і літаратурны 

дартс для дарослых і дзяцей – кожны знайшоў сабе занятак па густу. 

Асаблівую цікавасць, як у дзяцей, так і ў дарослых, выклікалі квэсты па 

матывах казкі Я. Шварца “Сказка о потерянном времени”. На вуліцы, каля 

дзіцячай бібліятэкі, вяліся сапраўдныя “баі” за вадзяную крэпасць, а 

самыя актыўныя гулялі ў твістэр. У бібліятэцы імя Я. Коласа для 

наведвальнікаў быў адкрыты бібліядворык “Удивительный мир 

фантастики” і працавала выстава робатаў “ROBO ART”. 

Падтрымліваць цікавасць да кніг і чытання дапамагаюць таксама 

праграмы летняга чытання: “Лета ў кніжнай краіне” (Браслаўская 

дзіцячая бібліятэка), “Бібліятэка пад парасонам” (бібліятэка імя 

Я. Купалы Полацкай ЦБС), “У кніжак няма канікул” (дзіцячая 

бібліятэка Чашніцкай ЦБС), “С хорошей книгой ярче лето!” (бібліятэка 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Дакументавыдача 

2017 
План 

2018 
2018 % +/- 

1 Бешанковіцкая 32098 30300 31767 104,8 -331 

2 Браслаўская 37131 35500 35627 100,4 -1504 

3 Верхнядзвінская 33295 29695 29799 100,4 -3496 

4 Глыбоцкая 63688 61100 62753 102,7 -935 

5 Докшыцкая 39346 40000 40009 100,0 663 

6 Дубровенская 27189 28000 27658 98,8 469 

7 Лепельская 60076 58000 57607 99,3 -2469 

8 Мёрская 37552 32000 32354 101,1 -5198 

9 Аршанская 145827 147500 148020 100,4 2193 

10 Полацкая 106466 105000 106885 101,8 419 

11 Пастаўская 43325 38000 38098 100,3 -5227 

12 Расонская 25555 24000 23966 99,9 -1589 

13 Сенненская 31090 31200 31218 100,1 128 

14 Талачынская 36046 36000 36006 100,0 -40 

15 Ушацкая 45564 47500 47658 100,3 2094 

16 Чашніцкая 152073 123150 143323 116,4 -8750 

17 Шаркаўшчынская 24506 23000 23768 103,3 -738 

18 Шумілінская 33010 31600 33409 105,7 399 

 Усяго па РЦБС 973837 921545 949925 103,1 -23912 

19 г. Віцебск 411259 374000 402131 107,5 -9128 

20 г. Наваполацк 214962 214640 214680 100,0 -282 

 Усяго па ГЦБС 626221 588640 616811 104,8 -9410 

 УСЯГО 1600058 1510185 1566736 103,7 -33322 
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  імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска), “Летні адпачынак” (дзіцячая 

бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС), “Страна детства – страна чудес” 

(дзіцячая бібліятэка Лепельскай ЦБС). 

Штогод у першы дзень лета дзяўчынкі і хлопчыкі ўсёй краіны, а 

таксама іх бацькі адзначаюць Міжнародны дзень абароны дзяцей. 1 

чэрвеня ва ўсіх бібліятэках вобласці прайшлі святы дзяцінства, 

літаратурныя чытанні, лялечныя прадстаўленні, гульні, квэсты, казачныя 

эстафеты: “Нам улыбается детство”, “Смяецца, радуецца лета”, “Радуга 

планеты детства”, “Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем”, “Детство – это краски радуг”. 

Святкаванне Міжнароднага дня абароны дзяцей, якое арганізавала 

дзіцячая бібліятэка Чашніцкай ЦБС, адбылося на цэнтральнай плошчы 

горада. Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі святочную пляцоўку 

“Тэрыторыя дзяцінства”,  галоўным атрыбутам якой стаў казачны домік 

“Хто ў цераме жыве?” з зонамі адпачынку “Прысмакі для радасці”, 

“Складаем пазлы, складаем мазаіку”. Для дзяцей была падрыхтавана 

казачная эстафета “Казка цябе зачакалася! Спяшайся!”, конкурсы: “Лямпа 

Аладзіна”, “Баба Яга”, “Кот у ботах”, “Калабок”, “Ядро барона 

Мюнхаузена”, “Царэўна-лягушка”. У эстафеце ўдзельнічалі дзве каманды, 

якія спаборнічалі паміж сабой.  

 

Духоўнае выхаванне 
Духоўнае выхаванне ў бібліятэцы складаецца з многіх фактараў, 

гэта і выхаванне патрыятызму і грамадзянскасці, прывіццё сямейных, 

духоўных каштоўнасцей, выхаванне любові да малой радзімы, свайго 

краю, прадухіленне шкодных звычак, выхаванне імкнення да здаровага 

ладу жыцця. 

Дзіцячыя бібліятэкі на працягу справаздачнага года раскрывалі 

свае фонды па духоўнай асвеце праз тэматычныя выставы: “У жыццё – са 

светам духоўнай кнігі”, “Праваслаўная кніга – слова праўды”, 

“Сокровенный мир православия”, “Немеркнущий свет веры, надежды, 

любви”, “Каб памяць пра асветніцу жыла”, “Через книгу к добру и свету”, 

“Духовных книг божественная мудрость”, “Сокровенный мир 

Православия”, “Вера православная – в нашей жизни главная”. 

Тэме духоўнасці былі прысвечаны разнапланавыя формы 

мерапрыемстваў: калядная сустрэча “Свет вечнага жыцця – Ражство 

Хрыстова”, урок духоўнасці “Мы душу готовим к духовной весне”, 

гадзіна духоўнасці “Кнігі, якія мяняюць жыццё”, флэшбук “Мудрасць 

духоўная”, відэагадзіна “Прападобная Еўфрасіння”, бібліяхвілінкі 

“Дзіцячае чытанне для сэрца і розуму”. 

Значную работу па духоўнай асвеце праводзіць Докшыцкая 

дзіцячая бібліятэка, пры якой дзейнічае духоўна-культурны цэнтр 

“Добрае слова”. Тут на базе бібліятэкі займаецца нядзельная школа 

прыхода храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы, у мерапрыемствах якой 

прымае ўдзел настаяцель Свята-Пакроўскай царквы Георгій Мялешка. 

З вялікім жаданнем дзеці прымалі ўдзел у літаратурнай палітры 

Дадатак 2 

 
Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў 2018 годзе 

 

 

№ ЦБС 

С
е
т
к

а
 Карыстальнікі 

2017 
План 

2018 
2018 % +/- 

1 Бешанковіцкая 1 1605 1640 1641 100,1 36 

2 Браслаўская 1 2075 1950 1950 100,0 -125 

3 Верхнядзвінская 1 1806 1605 1611 100,4 -195 

4 Глыбоцкая 2 3217 3100 3218 103,8 1 

5 Докшыцкая 1 2100 2100 2100 100,0 0 

6 Дубровенская 1 1811 1800 1807 100,4 -4 

7 Лепельская 1 2710 2700 2701 100,0 -9 

8 Мёрская 1 2547 2100 2154 102,6 -393 

9 Аршанская 2 7402 7480 7491 100,1 89 

10 Полацкая 2 6140 6130 6154 100,4 14 

11 Пастаўская 1 2511 2100 2104 100,2 -407 

12 Расонская 1 1206 1200 1201 100,1 -5 

13 Сенненская 1 1603 1600 1601 100,1 -2 

14 Талачынская 1 1803 1800 1800 100,0 -3 

15 Ушацкая 1 2266 2370 2379 100,4 113 

16 Чашніцкая 2 6511 5850 6418 109,7 -93 

17 Шаркаўшчынская 1 1581 1570 1583 100,8 2 

18 Шумілінская 1 1526 1505 1516 100,7 -10 

 Усяго па РЦБС 22 50420 48600 49429 101,7 -991 

19 г. Віцебск 5 24177 23130 24436 105,6 259 

20 г. Наваполацк 2 10414 10414 10414 100,0 0 

 Усяго па ГЦБС 7 34591 33544 34850 103,9 259 

 УСЯГО 29 85011 82144 84279 102,6 -732 
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  дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС “Живой 

родник православной книги”. Госцем мерапрыемства стала пісьменніца 

А. Піменава, акцёр і рэжысёр Я. Піменаў, заслужаная артыстка Рэспублікі 

Беларусь І. Нарбекава і памочнік благачыннага па адукацыі айцец 

Дзімітрый. Дзеці праслухалі ўрывак казкі А. Піменавай “Снежный Ангел” 

у мастацкім чытанні Я. Піменава. 

Не застаюцца па-за ўвагай і творчыя выставы работ чытачоў і 

супрацоўнікаў бібліятэк. Так, дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна 

ЦБС г. Наваполацка адкрыла выставу ікон ручной работы бібліятэкара 

Т. Мятлюк “Утоли мои печали” (вышыўка бісерам). Дзіцячая бібліятэка 

Шаркаўшчынскай ЦБС арганізавала выставу творчых работ “Божий 

мир глазами детей” юных мастакоў, навучэнцаў мастацкага аддзялення 

школы мастацтваў. 

 

Прававая асвета 
Прававое выхаванне сёння – гэта садзейнічанне фармаванню 

грамадзянскай жыццёвай пазіцыі падрастаючага пакалення, якая дазваляе 

дзіцяці адстойваць свае правы і адказна выконваць свае абавязкі. У гэтым 

вялікую дапамогу аказваюць мерапрыемствы, прысвечаныя павышэнню 

ўзроўню прававых ведаў: інфармацыйная гадзіна “Азбука права” 

(дзіцячая бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС), прававы навігатар 

“Трудные судьбы подростков: кто виноват?”, сітуацыйна-ролевая гульня 

“Маленькія чалавечкі – вялікія правы” (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай 

ЦБС), прававая хвілінка “Сакрэт тваіх перамог” і віктарына “Правілы 

майго жыцця” (Мёрская дзіцячая бібліятэка). 

Многія пазіцыі ў прававых дакументах у дзяцей выклікаюць 

пытанні, а разабрацца ў іх дапамагаюць тэматычныя выставы літаратуры: 

“Твае правы”, “Я ребенок, я имею право”, “Мяне абараняе закон”, “Ты 

должен знать свои права”, “Семья под защитой закона”, “Твои права от А 

до Я”. 

Прававая асвета дзяцей і падлеткаў у дзіцячай бібліятэцы імя 

Л. Талстога Полацкай ЦБС праводзіцца ў рамках праграмы ДЦПІ 

“Защита детства”. Масавая работа ажыццяўляецца па двух напрамках: 

“Расти в безопасности” (для малодшага школьнага ўзросту) і “Закон 

изучают дети” (для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту). У 2018 

годзе ў рамках праграмы былі праведзены пазнавальна-гульнявая 

праграма “Лета збірае сяброў”, дзелавая гульня “Выбары ад А да Я”, 

бібліяквілт “Нашы дзеці ў інтэрнэце”, бібліаэкспертыза “Агрэсіўныя 

паводзіны ў грамадстве: псіхалогія і юрыдычная адказнасць”. 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка на 

працягу года здзяйсняла праект “Бяспечная дарога дзяцінства”, у рамках 

якога адбыліся займальнае тэатралізаванае прадстаўленне “Путешествие в 

страну Светофорию” і бібліяфарсаж “Мы едзем, едзем, едзем”, пад час 

якіх дзеці папоўнілі веды па правілах дарожнага руху. Напярэдадні 

школьных канікул, у рамках акцыі “За бяспеку разам!”, бібліятэку 

наведалі прадстаўнікі гарадской арганізацыі грамадскага аб’яднання 

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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  “БРСМ” і гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях, якія расказалі 

пра неабходнасць выканання правілаў пажарнай бяспекі. Госці пазнаёмілі 

дзяцей з правіламі паводзін падчас пажару, нагадалі, як паводзіць сябе 

каля вадаёмаў у летні перыяд і падарылі на памяць буклеты з 

інфармацыяй па бяспечных паводзінах. 

 

Арганізацыя работы дзіцячых бібліятэк з сацыяльна 

неабароненымі катэгорыямі насельніцтва 
Рэабілітацыя людзей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя 

з’яўляецца не толькі актуальнай праблемай для грамадства, але і 

прыярытэтным накірункам у рабоце дзіцячых бібліятэк. Згодна з 

прынятым заканадаўствам, палітыка ў адносінах да інвалідаў павінна быць 

накіравана на прадастаўленне ім роўных з іншымі грамадзянамі 

магчымасцяў. Дзіцячыя бібліятэкі, як установы сацыяльнага і культурнага 

прызначэння, здольныя аказваць падтрымку ў атрыманні інфармацыі і 

арганізацыі вольнага часу людзям з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, 

якія маюць патрэбу ў сацыяльнай рэабілітацыі і адаптацыі ў грамадстве.  

Так, Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка рэалізуе мэтавы 

праект “Міласэрнасць” па падтрымцы дзяцей з абмежаванымі 

магчымасцямі, у рамках якога праведзены наступныя мерапрыемствы: 

“Капелькой тепла согреем душу”, “Лето – прекрасная пора”, “Детский 

свет”, “Добро, рассыпанное по страницам книг”. Бібліятэка працягвае 

супрацоўніцтва з раённым цэнтрам карэкцыйна-развіваючага навучання і 

рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў, аддзяленнем дзённага знаходжання 

інвалідаў, Сенненскай школай-інтэрнатам, Багушэўскім домам-інтэрнатам 

для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 

Шматгадовае супрацоўніцтва звязвае бібліятэку імя 

М. Лынькова ЦБС г. Віцебска з УА “Віцебская спецыяльная 

агульнаадукацыйная школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннем слыху” і 

ДУА “Дапаможная школа № 26 г. Віцебска”. На працягу летніх месяцаў 

бібліятэкары запрашалі дзяцей з парушэннем слыху стаць удзельнікамі 

праграммы летняга чытання “Кніжная эстафета сонечнага лета” і прыняць 

удзел у мерапрыемствах: “Они просят защиты”, “Прошла война, прошла 

страда, но боль взывает к людям…”, “Наркотики: остановись и подумай!”, 

“Добрая сила книг”, “Любить ближнего”. 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка ў Міжнародны дзень інвалідаў правялі ў дзіцячай 

паліклініцы акцыю “Мы вместе!”. Бібліятэкары запрасілі дзяцей у свет 

казак, дзе кожны змог адчуць сябе сапраўдным акцёрам. Бібліятэкары 

прапанавалі дзецям гульнявую праграму з казкамі, вясёлымі конкурсамі і 

разнастайнымі гульнямі. 

 

Праца па мэтавых комплексных праграмах (праектах) 
Работа па папулярызацыі кнігі за апошнія некалькі гадоў істотна 

змянілася. Бібліятэкары Віцебскай вобласці вядуць актыўны пошук 

ДАДАТКІ 

 

Дадатак 1 

 

Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці 
 

Віды дзіцячых бібліятэк 2017 2018 

раённыя 16 16 

гарадскія 12 12 

гарпасялковыя 1 1 

Усяго 29 29 

 

ЦБС Сетка 

 

Афіцыйныя назвы 

 
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 

Мёрская 1 Мёрская 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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  нестандартных формаў, уносячы ў традыцыйную практыку новыя ідэі. 

Многія дзіцячыя бібліятэкі распрацавалі цікавыя творчыя праграмы, 

праекты па далучэнню дзяцей да чытання, выхаванню інфармацыйнай 

культуры. Выкарыстанне праграмна-мэтавага падыходу дазволіла весці 

працу комплексна, планамерна, прыцягваць увагу да праблем чытання. 

У справаздачным годзе дзіцячыя бібліятэкі працавалі па 45 

праграмах і праектах. 

Як сцвярджае практыка, праектная дзейнасць – адна з важных 

складаючых развіцця крэатыўнасці і рэалізацыі інтэлектуальнага, творчага 

патэнцыялу спецыялістаў. Па-сутнасці – гэта атэстацыя прафесійнага 

майстэрства бібліятэкараў, якая ўключае пошук актуальнай тэмы, 

пастаноўку мэтаў і задач праграмы, напаўненне яе цікавым зместам, што 

ўключае інфармацыйна-рэкламную, даследчую, выдавецкую дзейнасць, 

арыентацыю на сацыяльнае партнёрства і канчатковыя вынікі. 

Праграма Глыбоцкай ЦРБ і дзіцячай бібліятэкі “Бібліятэка і 

сям’я: час добрых зносін” аб’ядноўвае 4 накірункі: “Читать – это мудро, 

читать – это модно!” (папулярызацыя чытання сярод падлеткаў і моладзі), 

“Свет дабрыні і надзеі” (работа з неабароненымі катэгорыямі 

насельнітца), “Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!” 

(папулярызацыя сямейнага чытання), “Разам з кнігай мы расцём” 

(выхаванне культуры чытання сярод дашкольнікаў і вучняў пачатковых 

класаў).  

Краязнаўчы праект бібліятэкі імя У. Караткевіча ЦБС 

г. Віцебска “Разам з намі адкрывай сваю радзіму, мілы край”, 

прымеркаваны да Года малой радзімы і 80-годдзя ўтварэння Віцебскай 

вобласці. Мэтай праекта з’яўляецца папулярызацыя краязнаўчых ведаў 

сярод чытачоў бібліятэкі, садзейнічанне патрыятычнаму выхаванню 

падрастаючага пакалення. Задачамі праекта сталі збор і назапашванне 

краязнаўчых рэсурсаў у бібліятэцы, вывучэнне гісторыі і культуры, 

народных традыцый краю, рэклама інфармацыйных магчымасцей 

бібліятэкі; наладжванне цесных кантактаў з установамі і грамадскімі 

арганізацыямі, якія ажыццяўляюць краязнаўчую работу, актыўнае 

супрацоўніцтва са школамі мікрараёна па фарміраванню ў чытачоў 

сістэмы ведаў аб краязнаўстве і захаплення краязнаўчай літаратурай. У 

межах праекта праведзена работа па розных напрамках бібліятэчнай 

дзейнасці: арганізацыя выстаў, квэстаў, правядзенне масавых 

мерапрыемстваў, падрыхтоўка інфармацыйных выданняў. Сумесна з 

клубам ЮНЕСКА “Прайд” (дзейнічае на базе ДУА “Сярэдняя школа № 21 

г. Віцебска”, куратар А.Л. Кутоўская) створаны электронны альбом 

“Экскурсія па горадзе з кнігай”.  

Трэці год запар Сенненская ЦРБ сумесна з дзіцячай бібліятэкай 

працуе па праекце “Бібліятэка пад адкрытым небам. Кніга пад сонцам”. 

У 2018 годзе праграму летніх мерапрыемстваў адкрыла тэатралізавана-

забаўляльная праграма да Дня абароны дзяцей “Горад дзяцінства”. 

Эстафету падхапіў кніжны марафон “Каникулы без книг – лето без 

солнца”. Радаваў чытачоў штотыднёвы бібліятэчны дворык “Вместе 

 

 
Конкурс летняга чытання “Звероландия”  

дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка 

 

 

 
Акцыя памяці “День Белых журавлей”  

бібліятэкі імя Я. Коласа ЦБС г. Віцебска 
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  весело читать”. У жніўні на спартыўную пляцоўку горада завітаў 

музычна-гульнявы дыліжанс “По следам сказочных героев”. 

У дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 Лепельскай ЦБС 

рэалізоўваўся мэтавы праект “Здоровый образ жизни – это здорово”, 

мэтай якога з’яўлялася фарміраванне каштоўнасных адносін да здароўя, а 

галоўнымі задачамі сталі папулярызацыя здаровага ладу жыцця, 

фарміраванне тэарэтычных ведаў па ахове здароўя. Праект уключыў 

розныя формы мерапрыемстваў, сярод якіх выстава-асуджэнне “Праз крок 

– бездань”, урок-памфлет “На перекрестке судеб” (да Міжнароднага дня 

барацьбы з наркаманіяй), выстава-прызыў “Нікацін – вораг №1” (да 

Сусветнага дня без тытуню), урок-разважанне “Пока беда не постучалась 

в дверь” і інш. 

Ушацкая дзіцячая бібліятэка працуе па праграме экалагічнай 

асветы “Бережем природу – бережем здоровье” і цесна супрацоўнічае з 

Ушацкай інспекцыяй прыродных рэсурсаў, ДУА “Ушацкая СШ”, 

цэнтральнай раённай бальніцай, лясгасам, лясніцтвам.  

Паспяхова працавала па мэтавых праграмах і праектах дзіцячая 

бібліятэка імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка. Бібліятэка цесна 

супрацоўнічае з дашкольнымі ўстановамі горада, рэалізоўваючы мэтавую 

праграму “Расток” для выхаванцаў 11 дзіцячых садкоў Наваполацка. 

Мерапрыемствы мэтавай праграмы “Сонейка” дапамагаюць дзецям з 

сацыяльнага прытулку, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, 

арганізаваць вольны час, стымуляваць інтэлектуальны рост. Пры 

рэалізацыі мерапрыемстваў праграмы актыўна выкарыстоўваюцца 

гульнявыя і тэатралізаваныя формы работы. 

Пільную ўвагу ў сваёй рабоце бібліятэка надае супрацоўніцтву з 

аддзяленнем дзённага знаходжання інвалідаў ДУ “Наваполацкі 

тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва”. 

Створаны арт-праект “Казка сваімі рукамі”, мэта якога заключаецца ў 

тым, каб дапамагчы дзецям з абмежаванымі магчымасцямі найбольш 

поўна раскрыць свае здольнасці і таленты. Кожны выраб – гэта спроба 

выказаць свае думкі, пачуцці і адчуванні, што спрыяе лепшаму разуменню 

“асаблівых” людзей навакольнымі, а прыгажосць, створаная імі, нікога не 

можа пакінуць абыякавым.  

Мінулы год у бібліятэцы прайшоў пад знакам яе 40-гадовага 

юбілею. З гэтай нагоды бібліятэкары распрацавалі новы праект 

“Пушкиниана” ў рамках дзеючай праграмы “А.С. Пушкин – ХХІ век – 

Новополоцк”. Пад час праекта прайшлі дэкада памяці, квэст-гульня “Там 

на неведомых дорожках ...”, квэст-рум “Лабиринты творчества Пушкина”, 

конкурс відэаролікаў “Я читаю Пушкина”, з работамі якога можна 

пазнаёміцца на старонках бібліятэкі ў сацыяльных сетках. 

Да 60-гадовага юбілею Наваполацка ў бібліятэцы прайшлі 

займальныя падарожжы, віртуальныя вандроўкі па вуліцах горада, гульні 

Lib-Quiz, здзяйсняўся краязнаўчы праект “Наваполацк: ад А да Я”, 

арганізоўваліся кніжныя і фотавыставы. У рамках праекта 

“Літаратурныя сустрэчы ў культурнай сталіцы” бібліятэку наведалі 

 

 

 

 
Акцыя “Пожелай добра природе” 

дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

 

 

 
Маладзёжны літаратурна-музычны кватэрнік “Песни под гитару”  

дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 
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 вядомыя беларускія пісьменнікі: Міхась Пазднякоў, Надзея Ясмінска, 

Людміла Клемят, Уладзімір Арлоў. 

Мэтавая праграма “Природа – наш общий дом” разлічана на 

чытачоў малодшага школьнага ўзросту, удзельнікаў літаратурна-

экалагічнага клуба “Пралеска” і ўключае ў сябе: 

– правядзенне масавых мерапрыемстваў экалагічнай 

накіраванасці; 

– прыцягненне дзяцей да творчай пазнавальнай дзейнасці праз 

майстар-класы, гульню, эксперымент; 

– аказанне метадычнай падтрымкі кіраўнікам дзіцячага чытання ў 

арганізацыі ўрокаў экалогіі, у падборы ілюстрацыйнага і літаратурнага 

матэрыялу для правядзення экалагічных акцый і г.д. 

Заняткі па праграме праходзяць у выглядзе ўрокаў-падарожжаў з 

выкарыстаннем гульняў, эксперыментаў, віртуальных экскурсій і творчых 

майстар-класаў, што дазваляе падтрымліваць цікавасць дзяцей да 

даследчай дзейнасці і адкрыцця свету прыроды. 

У 2018 годзе ў рамках праграмы праведзены гадзіны цікавых 

паведамленняў “Снежныя дзівацтвы”, экалагічнае свята “Сінічкін 

каляндар”, гульня-падарожжа “Рассказы Деда Природоведа” (па кнігах 

Галіны і Сяргея Трафімавых) і іншыя мерапрыемствы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. ФОТАФАКТ 

 

 

 
Сустрэча з пісьменніцай Н. Ясмінска ў дзіцячай бібліятэцы імя                  

А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка 

 

 

 
Юбілей дзіцячай бібліятэкі Шаркаўшчынскай ЦБС 
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