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АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 

ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 2019 ГОДЗЕ 

 

 

Па стане на 01.01.2020 года сетка дзіцячых бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў дачыненні да мінулага года не змянілася. Бібліятэчнае 

абслугоўванне дзіцячага насельніцтва вобласці забяспечавалі 29 дзіцячых 

бібліятэк, а таксама аддзелы па рабоце з дзецьмі, дзіцячай і юнацкай 

літаратуры, якія функцыянуюць у Лёзненскай і Гарадоцкай ЦБС. Штат 

бібліятэчных работнікаў, якія абслугоўваюць дзяцей, складае 133 адзінкі 

(+1 да 2018). Вышэйшую бібліятэчную адукацыю маюць 57 супрацоўнікаў, 

сярэднюю спецыяльную адукацыю – 50 супрацоўнікаў. 

Паводле афіцыйных статыстычных звестак у Віцебскай вобласці на 

1 студзеня 2019 года колькасць дзіцячага насельніцтва да 14 год складала 

179 319 чалавек або 15,3% ад агульнай колькасці насельніцтва (1 171 523). 

Доля дзіцячай чытацкай аўдыторыі па выніках 2019 года склала 82 822 

чалавек, працэнт ахопу дзіцячага насельніцтва бібліятэчным 

абслугоўваннем – 46,2%.  

Агульная колькасць карыстальнікаў да ўзроўню 2018 года 

зменшылася на 1 457 чытачоў. Колькасць дзяцей ва ўзросце да 15 год 

склала 70 227 чытачоў (-679 чытачоў да 2018 года). Дакументавыдача 

склала 1 555 049 экз., якая таксама паменшылася да 2018 года на 11 687 экз.  

Важным аспектам у дзейнасці дзіцячых бібліятэк з’яўляецца 

далучэнне юных карыстальнікаў да кнігі і чытання, з гэтай прычыны 

асаблівая ўвага надавалася выкананню паказчыкаў Дзяржаўнай праграмы 

”Культура Беларусі“ на 2016–2020 гады. У 2019 годзе колькасць 

наведванняў у 29 дзіцячых бібліятэках склала 697 136 адзінак (+37 062 да 

2018 года) (у 2018 – 660,0 тыс.; 2017 – 642,0 тыс.; 2016 – 714,0 тыс. па 

выніках дзейнасці 32 дзіцячых бібліятэк).  

Актыўнасць наведвання дзіцячых бібліятэк па вобласці склала 8,4 

(2018 – 7,8), чытальнасць – 18,8 (2017 – 18,6), абарачальнасць фонду – 1,7 

(2018 – 1,7). 

Трэба адзначыць, што ў апошнія гады ў цэлым назіраецца 

ўстойлівая тэндэнцыя да зніжэння статыстычных паказчыкаў дзейнасці 

дзіцячых бібліятэк, што патрабуе засяродзіць увагу супрацоўнікаў 

дзіцячых бібліятэк на ўзмацненне працы па папулярызацыі чытання, на 

павелічэнне чытацкай актыўнасці, выкарыстанне навацыйных форм і 

метадаў работы, аналіз стану бібліятэчных фондаў кожнай асобнай 

бібліятэкі, а таксама ўзмацненне яе матэрыяльна-тэхнічнай базы і 

аўтаматызацыі. 

Сёння сукупны бібліятэчны фонд дзіцячых бібліятэк вобласці 

налічвае 892 296 экз. (-17 915 экз. да 2018 года). У сярэднім на адну 

бібліятэку прыходзіцца 30,7 тыс. экз.  

На працягу справаздачнага перыяду паступіла 24 791 экз. 

дакументаў на розных носьбітах, што на 4,7 тыс. менш, чым у 2018 годзе. 

Аб’ём новых паступленняў у дзіцячыя бібліятэкі раёнаў вагаецца ад 

46 Дзіцячая 
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361 экз. дакументаў (Верхнядзвінская ЦБС) да 1115 адзінак (Лепельская 

ЦБС). У сярэднім па вобласці кожная з бібліятэк атрымала 854 экз. розных 

відаў дакументаў.  

Выбыла з фондаў дзіцячых бібліятэк 43 494 экз. (4,9% ад агульнага 

фонду ДБ). Гэтая лічба ў 1,5 разы перавышае колькасць дакументаў, якія 

паступілі. Працэнт абнаўлення фонду 2,8. Асноўнай прычынай выбыцця 

з’явілася фізічная зношанасць і састарэлы змест. Такім чынам, застаецца 

вострай праблема абнаўлення бібліятэчных фондаў, для рашэння якой 

неабходна, перш за ўсё, стабільнае фінансаванне, каб працэнт паступлення 

ў фонд быў больш, чым працэнт выбыцця літаратуры.  

Па-ранейшаму бібліятэкі вобласці надавалі значную ўвагу 

выкананню платных паслуг. Найбольш запатрабаванымі былі 

ксеракапіраванне і сканіраванне дакументаў; выдача кніг з камерцыйнага 

фонду бібліятэкі; раздрукоўка на прынтары; пошук інфармацыі ў сетцы 

Інтэрнэт; правядзенне масавых мерапрыемстваў на платнай аснове і інш. 

За кошт сродкаў, выдаткаваных на ўтрыманне бібліятэк, 

праведзены бягучы рамонт у 5 дзіцячых бібліятэках: Пастаўскай дзіцячай 

бібліятэцы імя У. Дубоўкі, дзіцячай бібліятэцы імя Н.Крупскай Аршанскай 

ЦБС, дзіцячай бібліятэцы Дубровенскай ЦБС, Шумілінскай дзіцячай 

бібліятэцы, дзіцячай-бібліятэцы імя С.Маршака Наваполацкай ЦБС. За 

сродкі пазабюджэту зроблены рамонт у 4 дзіцячых бібліятэках: дзіцячай 

бібліятэцы-філіяле № 1 Чашніцкай ЦБС, дзіцячай бібліятэцы Талачынскай 

ЦБС, бібліятэцы імя М. Лынькова ЦБС г. Віцебска, дзіцячай бібліятэцы 

Браслаўскай ЦБС.  

Усе дзіцячыя бібліятэкі вобласці аснашчаны персанальнымі 

камп’ютарамі. Камп’ютарны парк дзіцячых бібліятэк складае 85 адзінак, 

створана 31 аўтаматызаванае рабочае месца для карыстальнікаў. Разам з 

тым, толькі 1 камп’ютар мае дзіцячая бібліятэка ў Шаркаўшчыне, па 

2 машыны ў бібліятэках Мёрскай, Пастаўскай, Талачынскай, Шумілінскай 

ЦБС, што з’яўляецца недастатковым для забеспячэння якаснага 

бібліятэчнага абслугоўвання. З 29 дзіцячых бібліятэк выхад у інтэрнэт 

маюць 23 бібліятэкі, за выключэннем Шаркаўшчынскай, Шумілінскай, 

Падсвільскай дзіцячай бібліятэкі Глыбоцкай ЦБС, а таксама дзіцячых 

бібліятэк імя Я. Журбы Полацкай РЦБС, імя Я. Коласа і М. Лынькова ЦБС 

г. Віцебска. 

Публічныя цэнтры прававой інфармацыі створаны пры 6 дзіцячых 

бібліятэках: бібліятэцы імя С. Маршака, бібліятэцы імя М. Лынькова ЦБС 

г. Віцебска, Ушацкай дзіцячай бібліятэцы, дзіцячай бібліятэцы Лепельскай 

ЦБС, дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога Полацкай РЦБС, дзіцячай 

бібліятэцы імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка. 

Дзіцячыя бібліятэкі актыўна асвойваюць магчымасці сацыяльных 

сетак для рэкламы бібліятэчных мерапрыемстваў, папулярызацыі кнігі і 

чытання, ствараючы старонкі на афіцыйных сайтах, у сацыяльных сетках 

”Facebook“, ”ВКонтакте “, ”Одноклассники“ і інш.  

Дзейнасць бібліятэк ажыццяўляецца праз уключэнне ў шматлікія 

дзяржаўныя, рэспубліканскія, абласныя праграмы: ”Культура Беларусі“ на 

дзяцей-

інвалідаў, 

арганізацыя 

вольнага часу 

Ушацкая ЦБС 

32 Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”Бережем природу – 

бережем здоровье“ 

экалагічны, 

здаровы лад 

жыцця 

2018–2020 

Чашніцкая ЦБС 

33 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”Што можа быць 

радней зямлі сваёй“ 

экалагічны 2011–2019 

34 Новалукомльская 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 4 

”Да карыснага – 

праз цікавае“ 

навукова-

пазнавальны 

2010–2019 

Шаркаўшчынская ЦБС 

35 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”К книге и чтению 

через досуг и 

общение“ 

шмат-

профільны 

2018– 

Шумілінская ЦБС 

36 Дзіцячая 

бібліятэка 

”Да дабра праз 

словы“ 

духоўна-

маральны 

2016–2020 

37 Дзіцячая 

бібліятэка 

”Растем вместе с 

книгой“ 

літаратурны 2016–2020 

ЦБС г. Віцебска 

38 Бібліятэка-філіял 

№ 14  

імя У. Караткевіча 

”Нам засталася 

спадчына“ 

краязнаўчы 2000– 

39 Бібліятэка-філіял 

№ 11 

імя М. Лынькова 

”Усё пачынаецца з 

сям’і“ 

сямейнае 

выхаванне 

2006– 

40 Бібліятэка-філіял 

№ 9  

імя С. Маршака 

”Увайсці ў свет 

прыгажосці“ 

эстэтычны 2016– 

ЦБС г. Наваполацка 

41 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 3  

імя С. Маршака 

 

”Дети. Экология. 

Книга“ – эколагічна-

інфармацыйны 

цэнтр 

экалагічны 2004– 

42 ”Кругозор“ інфармацыйны 2009– 

43 ”К книге – через 

театр кукол“ 

літаратурна-

эстэтычны 

2014–2019 

44 ”Дорога добра“ сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-

інвалідаў, 

арганізацыя 

вольнага часу 

2014–2019 

45 ”Книжный сад“ літаратурны 2014–2019 
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2016–2020 гады, ”Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі 

Беларусь“ на 2016–2020 гады, ”Адукацыя і маладзёжная палітыка“ на 2016–

2020 гады, ”Ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае выкарыстанне 

прыродных рэсурсаў“ на 2016–2020 гады і інш.  

На працягу года асноўнымі напрамкамі ў рабоце з дзіцячым 

чытачом сталі: 

 папулярызацыя краязнаўчых ведаў і арганізацыя 

мерапрыемстваў да Года малой радзімы; 

 прававая асвета, духоўна-маральнае, эстэтычнае, экалагічнае 

выхаванне, здаровы лад жыцця; 

 далучэнне дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, 

дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, да кнігі і чытання; 

 фарміраванне інтэрнэт-пісьменнасці, забеспячэнне бяспекі 

дзяцей і падлеткаў у сеціве інтэрнэт. 

Бібліятэкі імкнуліся рэалізаваць свой асветніцкі, адукацыйны і 

дасугавы патэнцыял, актыўна выкарыстоўваць разнастайныя формы 

масавай работы: літаратурна-музычныя, тэатралізаваныя кампазіцыі, 

творчыя гасцёўні, інтэрактыўныя гульні, квэсты і інш. Пры правядзенні 

масавых мерапрыемстваў выкарыстоўваліся віртуальныя экскурсіі, 

завочныя падарожжы, мультымедыйныя электронныя прэзентацыі, 

буктрэйлеры. 

Дзіцячыя бібліятэкі актыўна працавалі па 49 праграмах і праектах. 

Паспяхова рэалізаваліся такія праграмы як ”Міласэрнасць“, ”Дорога 

добра“ па сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў (Сенненская дзіцячая 

бібліятэка, бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска), ”БиблиоPazzl“, 

скіраваная на далучэнне дзяцей да чытання і актыўнай творчасці 

(бібліятэка імя Л.Талстога Полацкай РЦБС), краязнаўчыя ”Чарадзейная 

скарбонка“ (Бешанковіцкая ЦБС), ”Здесь Родины моей начало“ 

(Дубровенская ЦБС) і інш. 

Многія бібліятэкі арганізоўвалі працу ў рамках клубаў і аматарскіх 

аб’яднанняў, накіраваных на развіццё чытацкай культуры і стымуляванне 

творчай актыўнасці. Так, на базе дзіцячых бібліятэк у 2019 годзе працавалі 

33 клубныя фарміраванні, сярод якіх найбольш папулярнымі сталі 

экалагічны і літаратурна-мастацкі напрамкі: ”Экоша“ (Верхнядзвінская, 

Полацкая РЦБС), ”Пралеска“ (ЦБС г. Наваполацка), ”Крынічка“ 

(Бешанковіцкая ЦБС), ”Жывое слова“ (Шаркаўшчынская ЦБС) і інш. 

Каб быць прывабнай для сваіх карыстальнікаў, дзіцячая бібліятэка 

павінна валодаць актуальным фондам, уключаючы электронныя рэсурсы, 

выкарыстоўваць лепшыя ўзоры навацыйнай бібліятэчнай практыкі і 

магчымасці інфармацыйна-камунікацыйных інтэрнэт-тэхналогій. 

Бібліятэка павінна не толькі прапаноўваць доступ да інфармацыйных 

рэсурсаў, але і самастойна ствараць уласныя рэсурсы, арыентаваныя на 

запатрабаванні сваіх рэальных і патэнцыяльных карыстальнікаў. 

 

Дубровенская ЦБС 

13 Дзіцячая 

бібліятэка 

”Здесь Родины моей 

начало“ 

краязнаўчы 2019–2020 

Лепельская ЦБС 

14 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”Здоровый образ 

жизни – это 

здорово!“ 

здаровы лад 

жыцця 

2017–2020 

15 ”Литературные 

мУРА!шки“ 

культурна-

дасугавы 

2019 

16 ”Падарожжа па 

Беларусі“ 

экалагічны 2019 

Мёрская ЦБС 

17 Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

”Спадчына“ краязнаўчы 2016–2020 

18 ”Зямля – наш дом“ экалагічны 2016–2020 

Аршанская ЦБС 

19 Дзіцячая бібліятэка 

імя  

У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

”Книжная 

Вселенная“ 

літаратурны 2014–2019 

20 ”Ступеньки в мир 

прекрасного“ 

музычна-

эстэтычны 

2017–2019 

Полацкая ЦБС 

21 Дзіцячая 

бібліятэка імя 

Л. Талстога – 

філіял № 1 

”Защита детства“ прававое 

выхаванне 

2017–2019 

22 ”БиблиоPUZZLE“ цэнтр чытання 

і актыўнай 

творчасці 

2017– 

Пастаўская ЦБС 

23 Раённая дзіцячая 

бібліятэка  

імя У. Дубоўкі – 

філіял № 1 

 

”Бібліятэка і 

экалогія“ 

экалагічны 2016–2020 

24 ”Молодёжь 

Беларуси“ 

шмат-

профільны 

2015–2020 

25 ”Зямля бацькоў – 

жыцця крыніца“ 

краязнаўчы 2016–2020 

26 ”Чалавек сярод 

людзей“ 

шмат-

профільны 

(для сацыяльна 

неабароненай 

катэгорыі) 

2015–2020 

27 ”Бібліятэчнае лета“ літаратурны 2015–2020 

28 ”Здоровье – 

богатство на все 

времена“ 

здаровы лад 

жыцця 

2015–2020 

Сенненская ЦБС 

29 Сенненская 

дзіцячая раённая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

 

”Библиотека под 

открытым небом. 

Книга под солнцем“ 

шмат-

профільны 

2016–2020 

30 ”Сенненскі край у 

вянку Беларусі“ 

гісторыка-

краязнаўчы 

2017–2020 

31 ”Міласэрнасць“ сацыяльная 

рэабілітацыя 

2013–2020 
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Дзейнасць дзіцячых бібліятэк у Год малой радзімы. 

Папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы і культуры. 

Адраджэнне нацыянальных традыцый і краязнаўства 
Дзе б мы ні жылі, мы любім сваю ”малую радзіму“. Няма ніводнага 

населенага пункта, які б не меў гісторыі. Гісторыя краіны складаецца з 

гісторыі малых гарадоў і вёсак, з гісторыі людзей, якія жывуць у іх. 

І зразумела, што нельга спазнаць гісторыю ўсёй дзяржавы, не ведаючы 

мінулага і сучаснаснага сваёй малой радзімы, дзе ты нарадзіўся і вырас.  

Да Года малой радзімы дзіцячымі бібліятэкамі падрыхтаваны 

шматлікія мерапрыемствы: літаратурны вечар ”Мой родны край, мая 

Радзіма, жыццё маё і гонар мой“ (бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС 

г. Віцебска), краязнаўчае падарожжа ”Мая маленькая радзіма“ 

(Дубровенская дзіцячая бібліятэка), выстава-квэст ”У пошуках цудаў 

Беларусі“ (аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі), віртуальнае падарожжа ”О той земле, где ты родился“ 

(Ушацкая дзіцячая бібліятэка) і г.д. 

28 лютага ў Оршы стартавала рэспубліканскае свята 

”Маладзёжная сталіца Рэспублікі Беларусь – 2019“. У гэты дзень 

супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча запрасілі моладзь 

горада ў літаратурны круіз ”Наш край родной в стихах и прозе“. 

Бібліятэкары правялі сацыялагічнае апытанне ”Пісьменнікі-землякі“ і 

чыталі вершы Л. Міхайлавай, П. Саковіча, Н. Стаховіч, Т. Краеўскай. 

Моладзь горада даведалася, што побач жылі і жывуць таленавітыя людзі, 

якія шчодра дзеляцца любоўю да роднага краю, да яго слаўных жыхароў, 

да роднай мовы. 

Знакавай падзеяй 2019 года для Шаркаўшчынскай дзіцячай 

бібліятэкі стала тэатралізаваная прэзентацыя дзіцячай кнігі ”Казкі пра 

Шаркаў-Град”, якая адбылася ў Шаркаўшчынскім Цэнтры культуры. 

Літаратурны праект, прымеркаваны да 515-годдзя Шаркаўшчыны, 

працягваўся два гады. У казках, якія апавядаюць аб Шаркаў-Градзе, 

рэальныя факты і бязмежная дзіцячая фантазія цесна пераплецены. Аўтары 

казак – актыўныя ўдзельнікі аматарскага літаратурнага клуба ”Жывое 

слова“, які дзейнічае пры дзіцячай бібліятэцы. Кіруе творчым аб’яднаннем 

бібліятэкар Л. Казіцкая, якая і прапанавала школьнікам 3–6-х класаў 

пафантазіраваць. У выніку было напісана дзевяць цікавых казак, якія 

дазволілі пазнаёміцца з лагодным прывідам Сімпацягай, дзядком-

чараўнічком Шарачком, рознакаляровым сабакам па мянушцы Шарык, 

адзінокім манахам-іканапісцам, а таксама паблукаць па сцяжынках 

таямнічага парка і сустрэцца з неверагоднымі цудамі. Навучэнцы 

мастацкага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў намалявалі ілюстрацыі 

да кожнай літаратурнай работы. За кошт спонсарскай дапамогі кнігу 

надрукавалі ў наваполацкім выдавецтве А. Маладзечкіна тыражом у 100 

асобнікаў. 

Каб зацікавіць дзяцей гісторыяй краю супрацоўнікі Дзіцячай 

бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка правялі займальны квэст 

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 

2013–2019 

Браслаўская ЦБС 

2 Дзіцячая 

бібліятэка 

”Экалогія. Кнігі. 

Дзеці“ 

экалагічны 2014–2019 

3 Міжнародны праект 

”Книжная Вясёлка: 

виртуальный мост 

Псков и Браслав“ 

папулярызацыя 

чытання і 

экалогіі 

2019 

4 Інфармацыйна-

асветніцкі праект 

”Читаем, играем – и 

снова читаем“ 

папулярызацыя 

чытання 

2019 

Верхнядзвінская ЦБС 

5 Дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”В судьбе природы – 

наша судьба“ 

экалагічны 2018–2019 

 

6 ”Вместе с книгой 

мы растём“ 

папулярызацыя 

чытання 

2019–2022 

Глыбоцкая ЦБС 

7 Глыбоцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

 

Праект ”Бібліятэка і 

сям’я: час добых 

зносін“ 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

8 ”Разам з кнігай мы 

расцём“ 

літаратурны 2017–2019 

 

9 ”Неразлучные 

друзья – мама, папа, 

книга, я!“ 

літаратурны 

 

2017–2019 

 

10 ”Через книгу в мир 

природы“ 

экалагічны 2019–2021 

11 Падсвільская 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 2 

”Читающее детство“ літаратурны 

 

2017–2019 

 

 

Докшыцкая ЦБС 

12 Докшыцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№ 1 

”ЛУЧ“ (Лучшее 

учение – чтение) 

папулярызацыя 

чытання  

2010–2019 

7 38 



  

  
”Гарадок“. Хлопчыкі і дзяўчынкі, якія прыйшлі на гульню, даведаліся не 

толькі аб родным горадзе, узгадаўшы назвы вуліц, алей, спартыўных 

устаноў, але і паказалі свае веды аб роднай Беларусі. З асаблівым 

энтузіязмам і азартам дзеці вазілі соль у Салігорск, збіралі трускаўку ў 

Брэсцкай вобласці, гаварылі аб прадпрыемствах Віцебскай і Магілёўскай 

абласцей і збіраліся ”адпачыць“ у дзіцячым цэнтры ”Зубраня“ ў Мінскай 

вобласці. 

З пачатку года і да канца жніўня ў дзіцячай бібліятэцы імя 

Я. Журбы Полацкай РЦБС праходзіла акцыя ”Выбіраем разам сем цудаў 

Полацка“. Наведвальнікам было прапанавана сярод гісторыка-культурных 

каштоўнасцяў горада выбраць сем найбольш адметных. У выніку 

галасавання ў спіс былі ўключаны Сафійскі сабор, крыж Еўфрасінні 

Полацкай, Барысаў камень, помнік Усяславу Чарадзею, прыродна-

экалагічны музей, памятны знак літары “Ў” і механічная галава ў Полацкім 

калегіуме (ПДУ), а  супрацоўнікамі даведачна-інфармацыйнага аддзела 

цэнтральнай бібліятэкі падрыхтаваны буклеты пра кожнае з ”цудаў“ 

асобна. 

Больш за шэсць год Бешанковіцкая дзіцячая бібліятэка працуе 

па мэтавай праграме ”Чарадзейная скарбонка“. Цікавым мерапрыемствам 

мінулага года стала літаратурна-фальклорная вандроўка ”Па ручніку, што 

з роднай хаты, мы пазнаём сваю радзіму“, якая ладзілася сумесна з 

майстрамі Бешанковіцкага Дома рамёстваў. Беларускі ручнік адносіцца да 

тых прадметаў, якія належаць і мінуламу, і сучаснасці. Шмат стагоддзяў 

карыстаюцца імі беларусы. Ткуць і расшываюць яго і сёння, працягваючы 

ўдасканальваць прыгажосць, над якой працавалі папярэднія пакаленні. 

Навучэнцы 5-х класаў пазнаёміліся з гісторыяй узнікнення беларускага 

старажытнага ручніка і традыцыямі выкарыстання, з разнастайнасцямі 

арнаменту і значэннем сімвалаў. Пад час краязнаўчага падарожжа 

”Старонкі гісторыі: вёскі Бешанковіцкага раёна“ прысутныя ўзгадалі 

гісторыю населеных пунктаў Камоскі, Фролкавічы, Дабрыгоры, Бачэйкава. 

Пры правядзенні мерапрыемства быў выкарыстаны сюжэт перадачы 

”Падарожжа дылетанта“, які дазволіў ажыццявіць падарожжа ў мінулае 

вёскі Бачэйкава. Гадзіна краязнаўства ”Гістарычныя постаці роднага 

краю“ была прысвечана старажытным магнацкім родам Сапегаў, 

Храптовічаў і Агінскіх, якія мелі дачыненне да Бешанковіцкага краю. 

Захаванне фальклору, адраджэнне народных промыслаў і 

рамёстваў, наладжванне сувязяў з умельцамі і майстрамі, арганізацыя 

клубаў па інтарэсах, прэзентацыі новых кніг, прысвечаных малой радзіме – 

усе гэтыя даступныя метады выкарыстоўваюць бібліятэкары, 

абслугоўваючы свайго юнага чытача. Так, вучні 6-га класа ДУА ”Сярэдняя 

школа № 21 г. Орша“ разам з супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі імя 

У. Караткевіча адправіліся ў гістарычнае падарожжа ”Крочым родным 

краем, фарбы ўсе збіраем“ у рамках праграмы ”Ступеньки в мир 

прекрасного“, прысвечанае беларускаму нацыянальнаму касцюму. А ў 

Міжнародны дзень лялечніка супрацоўнікі аддзела па рабоце з дзецьмі 

Лёзненскай цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з майстрамі Дома 

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 “Театр 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 Орша 

 
 “Карусель” 2011 Дзіцячая бібліятэка  

імя У. Караткевіча 

11 Тэатр-батлейка 

“Лялькі” 

2007 Бібліятэка-філіял № 2  

імя М. Горкага 

12 “Церамок” 2008 Бабініцкая сельская 

бібліятэка-філіял № 54 

13 Полацк “Вясёлка” 2003 Багатырская бібліятэка-філіял 

№ 48 

14 “Церамок” 2002 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 6  

імя Я. Журбы 

15 Талачын “Ларчик” 2006 Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 

16 Чашнікі “Пятрушка” 1990 Новалукомльская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 4 
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рамёстваў правялі прэзентацыю кнігі ”Забава. Народная лялька і цацка 

Віцебшчыны“ для навучэнцаў 5-х класаў сярэдняй школы № 1. Удзельнікі 

пазнаёміліся з гісторыяй народнай цацкі, адказалі на пытанні віктарыны 

”Лялька беларуская“, а лялечны тэатр ”Платошка“ паказаў спектакль ”Как 

кузнец заставил ветер приносить пользу“ па матывах казкі лёзненскага 

пісьменніка А. Траццякова. 

 

Супрацоўніцтва з ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 
Валерый Квілорыя – адзін з тых пісьменнікаў, якія любяць 

сустракацца са сваімі чытачамі. Яму ёсць што расказаць і самаму 

маленькаму, і падлетку, і даросламу. Ён не толькі складае казкі і апавяданні, 

але і сам выдае кнігі. Пра творчасць і пра герояў сваіх шматлікіх гісторый 

юным чытачам Чашніцкай, Дубровенскай, Сенненскай, Бешанковіцкай 

дзіцячых бібліятэк, а таксама дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС распавёў сам пісьменнік. Валерый Тамазавіч з 

задавальненнем адказваў на дзіцячыя пытанні, шмат расказваў пра сябе і 

пра свае кнігі. Хлопчыкі і дзяўчынкі з цікавасцю слухалі гісторыі пра 

неверагодныя прыгоды неразлучных сяброў Шурыка і Леры, а таксама 

іншых герояў займальных твораў.  

Частым госцем мерапрыемстваў, якія адбываюцца ў 

Шаркаўшчынскай дзіцячай бібліятэцы, з’яўляецца Міледзій Кукуць, 

мясцовы пісьменнік, удзельнік народнага літаратурна-музычнага 

аб’яднання ”Світанак“. Найбольш яркім і запамінальным быў яго ўдзел у 

2019 годзе ў святкаванні народнага свята Купалле. Паэт прыгадаў свае 

дзіцячыя гады, дзяліўся сваімі ўспамінамі і творчымі памкненнямі пры 

напісанні твораў, адказваў на пытанні прысутных і чытаў свае ўласныя 

вершы. 

Даўнія сябры дзіцячых бібліятэк Оршы, папулярныя аршанскія 

пісьменнікі – Галіна і Сяргей Трафімавы. У мінулым годзе пісьменнікі 

запрасілі чытачоў бібліятэкі імя Н. Крупскай у восеньскае падарожжа ў 

свет гародніны і садавіны па старонках сваіх кніг: ”Растут ли на золотом 

дереве золотые яблоки“, ”Необыкновенные тезки“, ”Чудо в полосочку“, 

”Оранжевое диво“, ”Интересная кислинка“. 

 

Патрыятычнае выхаванне 
Асаблівую ўвагу ў сваёй дзейнасці дзіцячыя бібліятэкі надаюць 

патрыятычнаму выхаванню. Міжнародны дзень памяці ахвяр фашызму, 

Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцскіх канцлагераў, Дзень 

памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, Дзень абаронцы Айчыны, Дзень 

Перамогі – кажная з гэтых дат штогод адзначаецца ў бібліятэках вобласці. 

Да 100-годдзя з дня заснавання БССР супрацоўнікі 

Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкі правялі ўрачыстае мерапрыемства 

”Беларусь: страницы истории“. Яго ўдзельнікамі сталі кіраўнікі, якія ў 

розныя гады ўзначальвалі прадпрыемствы і арганізацыі горада, 

прадстаўнікі ўлады і ветэранскай арганізацыі.  

Шумілінская ЦБС 

29 Клуб па інтарэсах 

”Юны бібліятэкар“ 

Дзіцячая бібліятэка прафарыента

цыйны 

дзеці 

ЦБС г. Віцебска 

30 Гурток ”Буслік“ Бібліятэка-філіял № 14 

імя У. Караткевіча 

краязнаўча-

экалагічны 

дзеці 

31 Клуб ”Вікторыя“ Бібліятэка-філіял № 11 

імя М. Лынькова 

сямейнае 

выхаванне 

бацькі, 

дзеці 

32 Клуб ”Сустрэча“ Бібліятэка-філіял № 9 

імя С. Маршака 

арганізацыя 

вольнага 

часу 

пажылыя 

ЦБС г. Наваполацка 

33 Клуб ”Пралеска“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял  № 4 імя 

А.С. Пушкіна 

літаратурна-

экалагічны 

мл.шк.  
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Да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў у Шаркаўшчынскай дзіцячай бібліятэцы адбылася 

прэзентацыя зборніка вершаў удзельніцы народнага літаратурна-

музычнага аб’яднання ”Світанак“ Л. Ардынскай. На імпрэзе прысутнічалі 

работнікі бібліятэк раёна, творчыя людзі, настаўнікі, прадстаўнікі 

грамадскіх аб’яднанняў. У зборнік увайшлі ўсе творы, прысвечаныя вайне, 

якія былі напісаны ў мінулыя гады, а таксама ў 2019 годзе. У кожным творы 

адлюстравана горыч і нястачы, якія давялося перажыць бацькам аўтара, 

родным і блізкім людзям, усім тым, хто жыў, змагаўся з ворагам у часы 

ваеннага ліхалецця на фронце, у партызанах, каваў перамогу ў тыле. 

Імкнучыся данесці да сваіх чытачоў гісторыю Вялікай Айчыннай 

вайны, супрацоўнікі аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі ажыццявіла праект ”Победные версты 

Победы“. Пад час рэалізацыі праекта чытачы прынялі ўдзел у міжнароднай 

акцыі ”Читаем вместе о войне“, схадзілі ў ваенную разведку ”История 

ветеранского мундира, или О чем рассказали медали“ і кніжную атаку 

”Враг не пройдет, или Солдатская сила всех победила“, паўдзельнічалі ў 

гераічнай кнігааперацыі «Багратион», или Военная тайна”. Абавязковым 

атрыбутам кожнай сустрэчы сталі тэматычныя кніжныя выставы, на якіх 

былі прадстаўлены дакументы, фатаграфіі, газетныя матэрыялы ваеннай 

тэматыкі. Былі паказаны дзясяткі экранізацый лепшых фільмаў і кліпаў. З 

мэтай прыцягнення дзяцей да пошукавай дзейнасці і збору ўспамінаў сваіх 

родных, якія прымалі ўдзел у баях на тэрыторыі Беларусі, была арганізавана 

літаратурна-краязнаўчая экспедыцыя ”Лёзненцы на вайне, вайна на 

Лёзненшчыне“. Вынікам пошукавай работы стаў выдадзены зборнік 

”Белорусские версты Победы. Лиозненская строка“, прэзентацыя якога 

адбылася 23 чэрвеня, у першы дзень аперацыі па вызваленню Беларусі. 

Бібліятэкі выступаюць ініцыятарамі патрыятычных акцый: так, 

напярэдадні Дня Перамогі адбылася акцыя ”Літаратурная вахта памяці“, 

арганізаваная дзіцячай бібліятэкай імя Л. Талстога Полацкай РЦБС, 

бібліятэкары Падсвільскай дзіцячай бібліятэкі Глыбоцкай ЦБС аб’явілі 

акцыю ”Напиши письмо солдату“, а бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС 

г. Віцебска традыцыйна правяла акцыю памяці ”Дзень белых жураўлёў“. 

Цыкл мерапрыемстваў да 30-годдзя вывада савецкіх войск з 

Афганістана праведзены ў бібліятэках вобласці. Так, 15 лютага ў дзіцячай 

бібліятэцы імя Л. Талстога Полацкай РЦБС прайшла сустрэча ”Хай 

памяць кажа…“ з удзелам кавалера баявога ордэна Чырвонай Зоркі, 

старэйшага прапаршчыка разведвальна-дэсантнай роты разведвальнага 

батальёна 108-й мотастралковай дывізіі В. Ільчанкі. Чытачы дзіцячай 

бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка сустрэліся з удзельнікам 

афганскай вайны, кавалерам ордэна Чырвонай Зоркі У. Шчэпіным, які 

распавёў пра свой удзел у баявых дзеяннях. У ходзе сустрэчы прысутныя 

ўшанавалі памяць 12 навапалачан, якія не вярнуліся з гэтай вайны. 

Яшчэ адной добрай традыцыяй для супрацоўнікаў дзіцячых 

бібліятэк з’яўляецца ўдзел у падрыхтоўцы мерапрыемстваў да Дня 

абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Гэта свята 

Полацкая ЦБС 

14 Экалагічны клуб 

”Экоша“ 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога – 

філіял № 1 

экалагічны дзеці 

15 Урокі бяспекі 

”Безопасное 

детство“ 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Я. Журбы –  

філіял № 6 

здаровы лад 

жыцця, 

прававое 

выхаванне 

дзеці 

Пастаўская ЦБС 

16 Клуб ”Нашчадкі“ Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя 

У.Дубоўкі, філіял № 1 

краязнаўчы дзеці 

Расонская ЦБС 

17 Клуб ”Кнігачэй-

эколаг“ 

Расонская дзіцячая 

бібліятэка 

экалагічны дзеці 

Сенненская ЦБС 

18 Клуб ”Чамучка“ Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка-

філіял № 1 

літаратурна-

мастацкі 

дзеці і 

падлеткі 

Талачынская ЦБС 

19 Гурток 

”Мельпамена“ 

Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 

літаратурна-

мастацкі 

дзеці 

20 Гурток ”Майстрыха“ вытворча-

тэхнічны 

дзеці 

Ушацкая ЦБС 

21 Аматарскае 

аб’яднанне ”Расінка“ 

Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял №1 

экалагічны мл.шк.  

22 Аматарскае 

аб’яднанне 

”Крыніца“ 

краязнаўчы мл.шк.  

23 Аматарскае 

аб’яднанне 

”Литературное кафе“ 

літаратурна-

мастацкі 

сяр. 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 ”Жывое слова“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

літаратурна-

мастацкі 

сяр.шк.  
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сімвалізуе патрыятызм, вернасць воінскаму абавязку, гатоўнасць да 

самаахвяравання ў імя свабоды і незалежнасці. Конкурсна-гульнявая 

гадзіна пад назвай ”Мы – сильные, ловкие, смелые!“ прайшла ў дзіцячай 

бібліятэцы імя Я. Коласа ЦБС г. Віцебска. Навучэнцы з задавальненнем 

слухалі аповед бібліятэкараў пра гісторыю ўзнікнення свята і яго 

традыцый, аб асноўных відах узброеных сіл і родаў войск, аб воінскіх 

прафесіях. Удзел у гульні ”Хто дзе служыў?“ і разгадванне армейскіх 

загадак з’ядналі хлопцаў і ўмацавалі баявы дух будучых абаронцаў 

Айчыны. Сенненская дзіцячая бібліятэка арганізавала ваенна-

патрыятычную гульню ”Кожны хлопец воін бравы“. Вучні пачатковай 

школы падзяліліся на дзве каманды (”танкісты“ і ”лётчыкі“) і прынялі ўдзел 

у займальных конкурсах: ”Рота – ўздым“, ”Трапны стралок“,”Кемлівасць“, 

”Камбат“ і іншых. Дню абаронцаў Айчыны была прысвечана школа юнага 

байца ў дзіцячай бібліятэцы імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка. 

Хлопцам з  сярэдняй школы № 2 давялося не толькі прайсці праз ”міннае“ 

поле, расшыфраваць разведданыя, пералічыць назвы войск, але і праявіць 

сябе галантнымі кавалерамі, майстрамі цырульніцкага мастацтва і 

танцорамі. 

 

Эстэтычнае выхаванне 
У бібліятэках вобласці шмат увагі надаецца эстэтычнаму 

выхаванню, стварэнню ўмоў для творчага развіцця падрастаючай асобы. 

Фарміраванню любові да прыгожага вучыць малодшых 

школьнікаў творчы праект дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай 

РЦБС ”В гостях у Мэри Поппинс“. Галоўнай мэтай праекта з’яўляецца 

выхаванне ў дзяцей правіл этыкету, навыкаў культуры зносін, пашырэнне 

кругагляду і ведаў аб культурнай спадчыне. Працуючы па праекце, 

бібліятэкары арганізавалі літаратурныя дэбаты ”Чый мядзведзь лепш і 

дабрэй?“ (Мілна або Захадэра), падарожжа ў цырк ”Кошкі Юрыя 

Куклачова“, гульню-квэст ”Гэты дзядуля – чараўнік“, бліц-вопыт 

”Мультфільм дабра“ і інш. 

Шмат год на базе Талачынскай дзіцячай бібліятэкі дзейнічае 

гурток па пашыву мяккай цацкі”Майстрыха“, каб навучыць дзяцей 

малодшага і сярэднягя школьнага ўзросту шыццю, абудзіць у іх фантазію і 

творчы інтарэс, развіць здольнасці да творчага самавыяўлення праз 

стварэнне сваімі рукамі розных вырабаў. Сярод асноўных задач гуртка – 

фарміраванне мастацкага густу, які спрыяе працоўнаму выхаванню і 

стварае ўмовы для сацыялізацыі дзяцей, іх творчаму, эстэтычнаму і 

духоўнаму развіццю. Мяккая цацка, як і любы прадмет прыкладнога 

мастацтва, пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца, таму на занятках ёсць 

магчымасць праявіць творчасць кожнаму дзіцяці.  

 

Здаровы лад жыцця 
Фарміраванне свядомай устаноўкі на здаровы лад жыцця – асноўная 

задача мерапрыемстваў, праведзеных у дзіцячых бібліятэках вобласці. 

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 мл.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 ”Кнігавічок“ Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

шмат-

профільны 

вучні 

4-х кл.   

5 Клуб ”Чароўная 

школа” 

Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 2 

літаратурна- 

мастацкі 

вучні 

2-6-х кл. 

Докшыцкая ЦБС 

6 Клуб ”Лукамор’е“ Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

літаратурны дзеці 

7 Клуб ”Бібліягоша“ 

Дубровенская ЦБС 

8 Клуб ”На завалинке“ Дзіцячая бібліятэка літаратурны вучні 

4-х кл. 

Лепельская ЦБС 

9 Клуб ”Крынічка“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

экалагічны дзеці 

Мёрская ЦБС 

10 Клуб ”Знайка“ Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 

дасугавы мл.шк.  

Аршанская ЦБС 

11 Аматарскае 

аб’яднанне 

”Краязнаўчая 

майстэрня“ 

Дзіцячая бібліятэка 

імя У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

краязнаўчы вучні 

школ 

горада 

12 Клуб аматараў 

бісерапляцення ”З 

любоўю і фантазіяй“ 

мастацкі дзеці і 

дарослыя 

13 Клуб ”Уют-

компания“ 

Дзіцячая бібліятэка 

імя Н. Крупскай – 

філіял № 8 

 

дасугавы дзеці і 

дарослыя 
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Кожны год дзіцячыя бібліятэкі сістэмы бяруць актыўны ўдзел як у 

рэспубліканскіх інфармацыйна-адукацыйных акцыях, так і акцыях, якія 

ажыццяўляюць і праводзяць з мэтай пашырэння кругагляду сваіх юных 

чытачаў. Дзіцячыя бібліятэкі далучыліся да рэспубліканскай 

антытытунёвай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі ”Беларусь против 

табака“ (Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча і імя Н. Крупскай 

Аршанскай ЦБС, бібліятэка імя М. Лынькова і імя У. Караткевіча 

ЦБС г. Віцебска, Сенненская дзіцячая бібліятэка), акцыі ”Адзіны дзень 

бяспекі“ (Бешанковіцкая дзіцячая бібліятэка). 

У рамках рэспубліканскай пажарна-прафілактычнай акцыі ”За 

безопасность вместе“, якая праходзіла з 2 па 19 красавіка на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай 

ЦБС правяла школу бяспекі ”Утром, вечером и днем осторожен будь с 

огнем!“. На мерапрыемства бібліятэкары запрасілі інспектара прапаганды 

і ўзаемадзеяння з грамадскасцю Аршанскага гаррайаддзела Ю. Алесіну, 

якая распавяла пра правілы пажарнай бяспекі, як сябе паводзіць у 

экстрэмальных сітуацыях і як пазбегнуць небяспечных сітуацый у сваім 

жыцці. Дзеці паглядзелі адукацыйны мультфільм, дакументальны фільм 

пра выпальванне сухой травы і тыя наступствы, да якіх прыводзіць гэты 

небяспечны занятак. А юным чытачам дзіцячай бібліятэкі імя 

У. Караткевіча бібліятэкары прапанавалі слайд-прэзентацыю пад назвай 

”Опасные забавы“. Навучэнцы ДУА ”Сярэдняя школа № 2 г. Орша“ 

даведаліся шмат новага пра прафілактыку пажаранебяспечных сітуацый і 

дзеяння пры пажары. Дзеці актыўна прымалі ўдзел у разгадванні 

крыжаванак, а таксама з задавальненнем дзяліліся сваімі ведамі па 

супрацьпажарнай бяспецы. 

Спорт і гульня – любімыя заняткі дзяцей. Напэўна таму юным 

чытачам Шаркаўшчынскай дзіцячай бібліятэкі спадабалася тэматычная 

культурна-забаўляльная праграма ”Час яскравых перамог“. Серыя цікавых 

мерапрыемстваў была прысвечана галоўнай спартыўнай падзеі 2019 года – 

II Еўрапейскім гульням. Падчас сустрэч шмат цікавага дзеці даведаліся пра 

розныя віды спорту, што ўваходзілі ў праграму II Еўрапейскіх гульняў, самі 

прынялі ўдзел у спаборніцтвах, а таксама пазнаёміліся з талісманам 

гульняў – лісянём Лесікам і паспрабавалі яго намаляваць. Тэму Еўрапейскіх 

гульняў падтрымала таксама бібліятэка імя С. Маршака ЦБС 

г. Віцебска. Пра падзеі эстафеты ”Пламя мира“ можна было пазнаёміцца 

на старонках бібліятэкі ”Вконтакте“, а ў самой бібліятэцы – паглядзець 

дзённікі падрыхтоўкі да спартыўнага форуму і сфатаграфавацца з галоўным 

талісманам гульняў. 

 

Выхаванне экалагічнай культуры 
Экалагічная тэматыка застаецца важным накірункам работы 

дзіцячых бібліятэк вобласці. Самыя розныя формы і метады работы 

накіраваны на абуджэнне цікавасці і любові да жывой прыроды. 

 
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 

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 5 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 3 2 

10 Полацкая 2 2 4 1 1 

11 Пастаўская 1 1 2 0 1 

12 Расонская 1 1 1 1 1 

13 Сенненская 1 1 3 1 1 

14 Талачынская 1 1 2 1 1 

15 Ушацкая 1 1 2 0 1 

16 Чашніцкая 2 2 6 2 2 

17 Шаркаўшчынская 1 1 1 0 0 

18 Шумілінская 1 1 2 1 0 

 Усяго па РЦБС 22 22 58 18 18 

19 г. Віцебск 5 5 14 10 3 

20 г. Наваполацк 2 2 13 3 2 

 Усяго па ГЦБС 7 7 27 13 5 

 УСЯГО 29 29 85 31 23 
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Да папулярнай акцыі 2019 года ”Новая жизнь в обмен на 

крышечки“ далучылася Дубровенская дзіцячая бібліятэка. Асноўная ідэя 

акцыі – збіраць пластыкавыя крышачкі і здаваць іх на перапрацоўку. 

Атрыманыя грошы арганізатары накіроўваюць на лячэнне хворых дзяцей, 

набыццё медыцынскага абсталявання. На ўрачыстай прэзентацыі 

экалагічнага праекта дзеці даведаліся, якія крышачкі могуць удзельнічаць 

у акцыі, што далучыцца да праекта можа кожны жадаючы. 

Шмат гадоў у Браслаўскай дзіцячай бібліятэцы працуе 

экалагічны клуб ”Юныя сябры прыроды“, і менавіта гэтай бібліятэцы 

адводзіцца цэнтральная роля ў папулярызацыі экалагічных ведаў сярод 

дзяцей малодшага школьнага ўзросту. У 2019 годзе бібліятэка працягвала 

працаваць па мэтавай праграме ”Экалогія. Кніга. Дзеці“. Клуб цесна 

супрацоўнічае з Нацыянальным паркам ”Браслаўскія азёры“ і раённай 

інспекцыяй аховы прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. На ўсе 

мерапрыемствы, што праводзіліся ў рамках клуба, запрашаўся навуковы 

супрацоўнік Нацыянальнага парку. Праграма клуба была напоўнены такімі 

мерапрыемствамі як інфармацыйная гадзіна ”Разам – для птушак і 

людзей“, гадзіна экалагічных паведамленняў ”Водные ресурсы Беларуси и 

их использование“, пазнавальна-экалагічны марафон ”Мой дом, моя 

страна, моя планета“ і інш. 

Прыцягнуць дзяцей малодшага школьнага ўзросту да чытання 

літаратуры аб прыродзе Беларусі, спрыяць захаванню навакольнага 

асяроддзя дапамагае клуб юных эколагаў ”Крынічка“ Лепельскай 

дзіцячай бібліятэкі. Членамі клуба можа стаць кожны, хто наведвае 

бібліятэку і любіць прыроду роднага краю. На арганізацыю экалагічнага 

выхавання вучняў былі скіраваны наступныя мерапрыемствы: відэа-

экскурсія ”Бярэзінскі біясферны запаведнік“, інтэлектуальная віктарына 

”Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем“, экалагічная гульня ”На 

этой планете нам жить“, эка-КВН ”В мире животных“. 

Супрацоўнікі бібліятэк кожны год у план сваёй работы уключаюць 

мерапрыемствы да Міжнароднага Дня памяці ахвяр аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС, дзе знаёмяць чытачоў з гісторыяй і наступствамі 

катастрофы і вучаць успрымаць навакольнае асяроддзе не як невычэрпнае 

вечнае багацце, а як далікатны, гарманічны свет, які можна лёгка разбурыць 

і ўжо ніколі не аднавіць. Яскравым таму прыкладам стаў вусны часопіс ”Як 

трывожна гартаць дзён тваіх палыновых чаргу”, які адбыўся ў 

бібліятэцы імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска для вучняў 5–7-х класаў 

ДУА ”Сярэдняя школа № 11 г. Віцебска“. Школьнікі даведаліся пра 

сучасны стан забруджання тэрыторыі Беларусі, пра Палескі дзяржаўны 

радыяцыйна-экалагічны запаведнік, а празаічныя і паэтычныя творы 

вядомых беларускіх пісьменнікаў Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, Г. Бураўкіна, 

А. Грачанікава, І. Шамякіна, С. Алексіевіч і І. Пташнікава сталі для многіх 

удзельнікаў мерапрыемства адкрыццём і знайшлі глыбокі водгук у сэрцах. 

 

 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Чыталь-

насць 

Абарачаль-

насць 

Наведваль-

насць 

Колькасць 

бібліятэчных 

работнікаў, 

2019 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

У
ся

го
 

У тым 

ліку 

в
ы

ш
. 

ся
р
/с

п

. 

1 Бешанковіцкая 19,4 17,8 1,6 1,5 9,9 10,4 4 2 2 

2 Браслаўская 18,3 18,4 1,1 1,1 9,5 9,7 3 0 1 

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

4 Глыбоцкая 19,5 20,0 1,7 1,7 8,5 8,8 7 1 3 

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

6 Дубровенская 15,3 15,8 1,2 1,2 10,2 10,0 4 1 2 

7 Лепельская 21,3 21,5 2,2 2,6 8,8 8,9 5 4 1 

8 Мёрская 15,0 15,2 1,4 1,5 7,3 7,3 4 3 1 

9 Аршанская 19,8 19,9 1,7 1,7 6,9 6,9 11 4 6 

10 Полацкая 17,4 17,5 2,4 2,4 7,3 7,5 12 8 4 

11 Пастаўская 18,1 18,1 1,2 1,2 8,1 8,2 4 3 0 

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

13 Сенненская 19,5 19,4 1,5 1,5 10,6 11,0 3 2 0 

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

15 Ушацкая 20,0 19,9 1,5 1,5 7,4 7,6 4 1 3 

16 Чашніцкая 22,3 21,3 2,0 1,8 8,0 8,9 9 2 6 

17 Шаркаўшчынская 15,0 14,7 1,3 1,3 7,7 7,6 3 0 3 

18 Шумілінская 22,0 21,0 3,5 3,5 10,8 11,6 3 0 2 

 Усяго па РЦБС 19,2 19,1 1,7 1,7 8,1 8,4 89 35 38 

19 г. Віцебск 16,5 17,3 1,8 1,8 6,9 8,3 29 16 7 

20 г. Наваполацк 20,6 20,6 1,7 1,7 8,9 9,0 15 6 5 

 Усяго па ГЦБС 17,7 18,3 1,7 1,8 7,5 8,5 44 22 12 

 УСЯГО 18,6 18,8 1,7 1,7 7,8 8,4 133 57 50 
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Сямейнае выхаванне 
Дзейнасць дзіцячых бібліятэк накіравана на арганізацыю 

сямейнага вольнага часу, стварэнне магчымасцяў духоўнага яднання сям’і, 

выхаванне ў дзяцей і бацькоў патрэбы ў такой сумеснай дзейнасці як 

чытанне. Гэтую найважнейшую задачу бібліятэкі вырашаюць праз розныя 

мерапрыемствы. 

Сістэма работы аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі прадугледжвае заахвочванне чытаннем 

усёй сям’і (акцыі”В библиотеку – всей семьей“, ”С пеленок – читающий 

ребенок“). Так, субота і нядзеля – гэта дні сямейных візітаў у бібліятэку, 

пад час якіх ладзяцца майстар-классы, конкурсы, віктарыны, святкаванні 

дзён нараджэнняў, адбываюцца знаёмствы з навінкамі дзіцячай мастацкай 

літаратуры. 

15 мая ва ўсіх бібліятэках праходзяць мерапрыемствы, 

прысвечаныя Міжнароднаму дню сям’і. Падрастаючаму пакаленню 

расказваюць пра каштоўнасць сямейных адносін, аб тым, як трэба любіць і 

клапаціцца пра сваіх родных і блізкіх. Так, у межах урачыстай вечарыны, 

якая праходзіла ў актавай зале ДУА ”Сярэдняя школа № 5 г. Віцебска“, 

супрацоўнікі бібліятэкі імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска арганізавалі 

выяздную выставу ”Сям’ёй умейце даражыць“. Увазе настаўнікаў і 

навучэнцаў школы, а таксама членаў ГА ”Беларускі саюз жанчын“ былі 

прадстаўлены мастацкія творы беларускіх і рускіх аўтараў: паэма ”Новая 

зямля“ Я. Коласа, п’еса ”Раскіданае гняздо“ Я. Купалы, раман у вершах 

”Родныя дзеці“ Н. Гілевіча, аповесць ”Я. Праўдзівы аповед пра твой і мой 

радавод“ У. Ліпскага, апавяданне ”Дзяльба кабанчыка“ І. Карамазава, 

раман ”Сям’я“ Н. Фёдаравай, вершы па тэме, мастацкія альбомы з 

карцінамі, кнігі па сямейнаму выхаванню, сцэнарыі мерапрыемстваў, а 

таксама актуальныя артыкулы з часопісаў.  

Асаблівае месца сярод шматлікіх святаў займае Дзень маці, і 

кожны год да гэтага дня рыхтуюцца святочныя мерапрыемствы. У мінулым 

годзе ў бібліятэках былі праведзены акцыя ”Букет из маминых имен“ 

(Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), ранішнік 

”Маці, любая мая!“ (бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска), 

гульнёва-забаўляльная праграма ”Матуліна сэрца“ (Сенненская дзіцячая 

бібліятэка). 

 

Духоўнае выхаванне 
Адна з задач дзіцячай бібліятэкі – духоўна-маральнае выхаванне 

дзяцей, фарміраванне ў падрастаючага пакалення актыўнай жыццёвай 

пазіцыі. Базай для гэтай дзейнасці з’яўляюцца навукова-папулярныя і 

мастацкія творы, якія закранаюць важнейшыя духоўныя і этычныя пытанні. 

Вопыт работы Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкі ў справе 

адраджэння традыцый па праваслаўнаму і духоўна-маральнаму выхаванню 

сярод дзяцей і моладзі вымяраецца не адным годам. На працягу некалькіх 

гадоў бібліятэка актыўна супрацоўнічае з Храмам Свяшчэннамучаніка 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Бібліятэчны фонд (экз.) 

Усяго Пасту
піла 

2019 

Выбыла 

2019 

% абн. 

фонду 2018 2019 +/- 

1 Бешанковіцкая 20375 19576 -799 728 1527 3,7 

2 Браслаўская 33400 33526 126 836 710 2,5 

3 Верхнядзвінская 14385 13784 -601 361 962 2,6 

4 Глыбоцкая 36945 36055 -890 1547 2915 4,3 

5 Докшыцкая 20322 20735 413 912 499 4,4 

6 Дубровенская 23968 22956 -1012 958 1970 4,2 

7 Лепельская 26371 22831 -3540 1115 4655 4,9 

8 Мёрская 22442 21947 -495 665 1160 3,0 

9 Аршанская 89575 89193 -382 1622 2011 1,8 

10 Полацкая 45465 45127 -338 1148 1486 2,5 

11 Пастаўская 31108 30420 -688 484 1172 1,6 

12 Расонская 17724 17767 43 554 511 3,1 

13 Сенненская 21127 20890 -237 786 1241 3,8 

14 Талачынская 18562 18477 -85 610 695 3,3 

15 Ушацкая 31818 31647 -171 557 813 1,8 

16 Чашніцкая 72929 69292 -3637 2108 5745 3,0 

17 Шаркаўшчынская 18909 17933 -976 603 1579 3,4 

18 Шумілінская 9593 9458 -135 872 1007 9,2 

 Усяго па РЦБС 555018 541614 -13404 16466 30658 3,0 

19 г. Віцебск 225497 223289 -2208 5394 7602 2,4 

20 г. Наваполацк 129696 127393 -2303 2931 5234 2,3 

 Усяго па ГЦБС 355193 350682 -4511 8325 12836 2,4 

 УСЯГО 910211 892296 -17915 24791 43494 2,8 
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Уладзіміра г. Новалукомля і ладзіць сумесныя мерапрыемствы, сярод якіх 

сустрэча са свяшчэннікам ”Памінанне продкаў“, сямейны прагляд ”Святы 

Лука“, урок духоўнасці ”Малітва ”Отче наш“ і інш. 

На базе Докшыцкай дзіцячай бібліятэкі дзейнічае духоўна-

культурны цэнтр ”Добрае слова“, які рэгулярна папаўняецца новай 

літаратурай, аўдыё-і відэаматэрыяламі праваслаўнай тэматыкі. Цэнтр 

працуе па праграме ”ЛУЧ“, якая ставіць сваёй мэтай супрацоўніцтва з 

праваслаўнай царквой і духоўна-маральнае выхаванне дзяцей і падлеткаў. 

На базе бібліятэкі займаецца нядзельная школа прыхода храма Пакрова 

Прасвятой Багародзіцы. Штомесяц праходзяць духоўныя бібліяхвілінкі 

”Слова праваслаўнае“, у якіх прымае ўдзел настаяцель Свята-Покроўскай 

царквы Георгій Мялешка. Кожны год бібліятэкары распрацоўваюць і 

праводзяць цэлы шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных духоўнаму 

выхаванню: духоўны медыяўрок ”С душою чистой и теплом“, флэшбук 

”Мудрасць духоўная“, відэагадзіна ”Прападобная Еўфрасіння“, духоўныя 

чытанні ”Мудры завет продкаў“. 

Дапамогу дзіцячай бібліятэцы імя Н. Крупскай Аршанскай 

ЦБС у духоўна-маральным выхаванні дзяцей і падлеткаў аказвае 

настаяцель храма Нараджэння Хрыстова протаіерэй Вячаслаў Енухаў, які 

праводзіць сустрэчы з вучнямі школ. Асаблівая ўвага надаецца тэмам 

дабрыні і міласэрнасці, і як гэтыя якасці трэба выкарыстоўваць у сваім 

асабістым жыцці. 

У 2019 годзе дзясяты раз адзначылі Дзень праваслаўнай кнігі 

Мёрская дзіцячая бібліятэка сумесна з Нядзельнай школай, які быў 

прымеркаваны да выдання першай кнігі друкара дыякана Івана Фёдарава 

”Апостал“. Мерапрыемства прайшло як літаратурны часопіс ”Жывое слова 

мудрасці духоўнай“, дзе дзеці паглыбіліся ў гісторыю стварэння кнігі, 

ўзгадалі пра стваральнікаў азбукі для сялян – святых братоў Кірыла і 

Мяфодзія, першадрукара Францыска Скарыну. Пазнавальна-патрыятычная 

старонка літаратурнага часопіса правяла па памятных месцах Святой Зямлі, 

дзе шмат храмаў. Захапляльная старонка запрасіла выхаванцаў Нядзельнай 

школы да ўдзелу ў бліц-турніры: прапаноўвалася назваць падзеі на 

карцінах эпохі Адраджэння, прысвечаныя жыццю Хрыста. 

19 жніўня каля Свята-Пакроўскай царквы ў Полацку прайшоў 

экафэст ”Яблычны Спас у Полацку-2019“. Дзіцячая бібліятэка імя 

Л. Талстога Полацкай РЦБС арганізавала тэматычную пляцоўку ”Лета 

яблычак румяніць“. Дзеці прымалі ўдзел у майстар-класе па стварэнні 

”Яблычнай паштоўкі“. Акрамя творчых талентаў дзеці маглі праявіць і 

свае разумовыя здольнасці: адказаць на пытанні віктарыны ”Лета яблычак 

румяніць“, узгадаць назвы фруктовых дрэў і ягад у ходзе эстафеты 

”Фруктовая азбука“, выказаць кампліменты яблычку, перадаючы яго па 

крузе ў працэсе рухомай гульні ”Камплімент яблыку“. 

 

 

 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Наведванні 

2018 
План 

2019 
2019 % +/- 

1 Бешанковіцкая 16169 16640 16739 100,6 570 

2 Браслаўская 18605 19350 18728 96,8 123 

3 Верхнядзвінская 10288 11235 10614 94,5 326 

4 Глыбоцкая 27358 27050 27460 101,5 102 

5 Докшыцкая 18612 20000 20028 100,1 1416 

6 Дубровенская 18417 18000 18053 100,3 -364 

7 Лепельская 23883 24510 24571 100,2 688 

8 Мёрская 15809 15000 15318 102,1 -491 

9 Аршанская 51601 50250 51644 102,8 43 

10 Полацкая 44773 45050 46495 103,2 1722 

11 Пастаўская 17127 17000 17257 101,5 130 

12 Расонская 8136 8400 9280 110,5 1144 

13 Сенненская 17014 17680 17686 100,0 672 

14 Талачынская 14406 14400 14407 100,0 1 

15 Ушацкая 17611 17500 18061 103,2 450 

16 Чашніцкая 51388 52650 53090 100,8 1702 

17 Шаркаўшчынская 12166 12220 12082 98,9 -84 

18 Шумілінская 16358 18000 18134 100,7 1776 

 Усяго па РЦБС 399721 404935 409647 101,2 9926 

19 г. Віцебск 167882 169000 193509 114,5 25627 

20 г. Наваполацк 92471 93980 93980 100,0 1509 

 Усяго па ГЦБС 260353 262980 287489 109,3 27136 

 УСЯГО 660074 667915 697136 104,4 37062 
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Арганізацыя вольнага часу 
Кожны год у дзіцячых бібліятэках Віцебскай вобласці праходзіць 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. Гэта свята ўсіх тых, хто любіць чытаць, 

дапытлівых дзяцей, улюбёных у кнігу. 

Супрацоўнікі Глыбоцкай дзіцячай бібліятэкі запрасілі вучняў 

гарадскіх школ на літаратурна-тэатралізаванае прадстаўленне пад назвай 

”Свята тых, хто любіць чытаць“. Каб зацікавіць самых маленькіх 

гледачоў, а старэйшым школьнікам нагадаць, што ”добрая кніга – 

найлепшы сябра“, хлопцы і дзяўчаты пераўвасобіліся ў вядомых усім 

дзецям і дарослым літаратурных герояў, якія, заручыўшыся падтрымкай 

школьнікаў, смела адправіліся ў падарожжа ў вялікі, бязмежны і 

захапляльны свет кнігі. Дзякуючы ім маленькія кнігалюбы, а з імі і 

дарослыя, якія прысутнічалі на свяце, успомнілі сюжэты самых 

папулярных казак, адгадвалі загадкі і вершы, пазнавалі герояў па кароткім 

апісанні, успаміналі прыказкі і прымаўкі пра кнігу і чытанне. Адкрыццё 

Тыдня дзіцячай кнігі праходзіла ў Цэнтры традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці ў пятніцу, а на працягу наступнага тыдня, з панядзелка 

па чацвер, маленькіх чытачоў з нецярпеннем чакалі ў бібліятэцы. Для 

школьнікаў праводзіліся экскурсіі, былі арганізаваны літаратурнае 

падарожжа ”Казкі – гэта проста цуд!“, інтэлектуальная гульня ”Хачу ўсё 

ведаць“, экалагічнае падарожжа ”Беражы планету гэту, бо іншай у нас 

няма“ і г.д. 

Тыдзень дзіцячай кнігі ў Чашніцкай дзіцячай бібліятэцы 

прайшоў пад назвай ”Нам з кнігай прызначана сустрэча“. Для чытачоў 

бібліятэкары арганізавалі больш за 10 мерапрыемстваў, якія былі насычаны 

віктарынамі, літаратурнымі гульнямі, тэматычнымі выставамі: 

”Тропинками родного края“, ”З чаго пачынаецца Радзіма“, ”Посмотри 

вокруг и удивись“, ”Сохраняя традиции предков“. Распачаўся Тыдзень 

днём краязнаўства, які быў прысвечаны гораду Чашнікі. Пад час 

мерапрыемстваў дзеці пазнаёміліся з беларускімі народнымі святамі, 

культурнымі традыцыямі нашых продкаў, са звычаямі святкавання 

Калядаў, Масленіцы і Купалля.  

Шэраг мерапрыемстваў сваім наведвальнікам прапанавала і 

дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка. Дзеці з 

прышкольнага лагера гімназіі № 2 апынуліся на казачным востраве 

Чытання, дзе жывуць героі любімых казак: Віні Пух, Бураціна, Кот у ботах, 

Папялушка, Снежная Каралева і інш. Дзеці, разам з казачнымі сябрамі, 

адгадвалі загадкі, спявалі песні, чыталі вершы, разгадвалі літаратурную 

віктарыну. Таксама яны змаглі трапіць ва ўсімі любімую школу чараўніцтва 

і вядзьмарства Хогвартс, каб разгадаць загадку ”таемнага пакоя“. Юным 

чараўнікам давялося вывучаць асновы чароўных мастацтваў: як слушна 

варыць зелле, як чытаць чужыя думкі, як утаймаваць шкодную чароўную 

істоту і як гуляць у чароўныя шахматы.  

Яшчэ адной магчымасцю прыцягнуць дзяцей да чытання і 

навучыць правільнаму карыстанню бібліятэкай з’яўляюцца летнія 

канікулы. Конкурсы, гульні, падарожжа па старонках кніг і падарункі 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Дакументавыдача 

2018 
План 

2019 
2019 % +/- 

1 Бешанковіцкая 31767 27500 28630 104,1 -3137 

2 Браслаўская 35627 35500 35567 100,2 -60 

3 Верхнядзвінская 29799 29695 30016 101,1 217 

4 Глыбоцкая 62753 61100 62810 102,8 57 

5 Докшыцкая 40009 40000 40258 100,6 249 

6 Дубровенская 27658 28000 28664 102,4 1006 

7 Лепельская 57607 58000 59299 102,2 1692 

8 Мёрская 32354 32000 32007 100,0 -347 

9 Аршанская 148020 147500 148859 100,9 839 

10 Полацкая 106885 105000 108261 103,1 1376 

11 Пастаўская 38098 38000 38008 100,0 -90 

12 Расонская 23966 24000 24002 100,0 36 

13 Сенненская 31218 31200 31215 100,0 -3 

14 Талачынская 36006 36000 36048 100,1 42 

15 Ушацкая 47658 47500 47584 100,2 -74 

16 Чашніцкая 143323 119850 127253 106,2 -16070 

17 Шаркаўшчынская 23768 23000 23206 100,9 -562 

18 Шумілінская 33409 31600 32891 104,1 -518 

 Усяго па РЦБС 949925 915445 934578 102,1 -15347 

19 г. Віцебск 402131 381000 405831 106,5 3700 

20 г. Наваполацк 214680 214640 214640 100,0 -40 

 Усяго па ГЦБС 616811 595640 620471 104,2 3660 

 УСЯГО 1566736 1511085 1555049 102,9 -11687 
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робяць вольны час дзяцей не толькі цікавым і разнастайным, але і 

карысным. 

Браслаўская дзіцячая бібліятэка пад час летніх канікулаў 

працавала па праграме летняга чытання ”Лето – хорошее время читать“. 

На працягу лета пры бібліятэцы працаваў відэасалон, была арганізавана 

пляцоўка настольных гульняў. Актыўнымі наведвальнікамі бібліятэкі былі 

дзеці з аздараўленчых школьных лагераў, з удзелам якіх былі праведзены 

мерапрыемствы: конкурсна-гульнявая праграма ”Летнее солнце на 

книжной странице“, інтэрактыўная відэавіктарына ”Сказки Пушкина 

читаем, на вопросы отвечаем“, віртуальны паход-памяць ”Абеліскі 

Браслаўшчыны“, казачная вандроўка ”Мудрость волшебной сказки“, 

гадзіна літаратурных адкрыццяў ”Самуіл Маршак: паэт з краіны 

дзяцінства“ і інш. 

Докшыцкая дзіцячая раённая бібліятэка традыцыйна працавала 

па праграме летняга чытання ”Лета. Чытач. Кніга“. Для дзяцей былі 

арганізаваны акцыя ”Чытацкая стужка“, конкурс летняга чытання 

”Літаратурны марафон“, забаўляльная праграма ”Сказкі ў радасць“, 

гадзіна цікавых паведамленняў ”Кнігі, якія ведаюць усё“. 

3 жніўня дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС 

прымала ўдзел у рабоце паэтычнага open-air ”Вершы над горадам“, які меў 

назву ”Усе фарбы лета“. Для яе самых маленькіх наведвальнікаў 

бібліятэкары падрыхтавалі шматлікую колькасць забаў пад назвай ”Краіна 

Смяшарыкаў“. Удзельнікі свята спрабавалі пазнаць хаткі любімых 

казачных герояў, прымалі ўдзел у стэнд-гульнях ад Капатыча: разгадвалі 

крыжаванкі і філворд, дапаўнялі падыходзячымі па сэнсе словамі сумныя 

вершы Бараша, адказвалі на пытанні гульні-віктарыны ”Пазнай героя 

любімых кніг“. Акрамя гэтага, самым маленькім удзельнікам паэтычнага 

асарці бібліятэкары прапанавалі размаляваць карцінкі з героямі мульцікаў 

і паскладаць пірамідкі. Старэйшыя дзеці разам з Крошам гулялі ў 

літаратурны дарц. Дадаваў прыемных адчуванняў майстар-клас ад Савунні 

”Кніжкіна памочніца“, пад час якога ўсе ўдзельнікі сваімі рукамі рабілі 

закладку з выявамі Смяшарыкаў 

У дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

адбылася штогадовая культурна-адукацыйная праграма ”Нясумны вечар у 

бібліятэцы – 2019“. Юныя аршанцы і іх бацькі сталі актыўнымі 

ўдзельнікамі неверагодных конкурсаў, віктарын, інтэлектуальных гульняў 

і майстар-класаў. У 2019 годзе вечар быў прысвечаны 220-годдзю вялікага 

рускага паэта А.С. Пушкіна. У дворыку бібліятэкі адбыліся паказ 

авангарднай моды ”Роммода“ ДУА ”Сярэдняя школа № 13 г. Орша“, 

выступленне цыркавой студыі ”Арэна“, парад герояў свята, 

прадэманстраваны трукі на веласіпедах і самакатах. 

 

 

 

Дадатак 2 

 
Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў 2019 годзе 

 

№ ЦБС 

С
е
т
к

а
 Карыстальнікі 

2018 
План 

2019 
2019 % +/- 

1 Бешанковіцкая 1 1641 1610 1610 100,0 -31 

2 Браслаўская 1 1950 1950 1935 99,2 -15 

3 Верхнядзвінская 1 1611 1605 1618 100,8 7 

4 Глыбоцкая 2 3218 3100 3133 101,1 -85 

5 Докшыцкая 1 2100 2100 2108 100,4 8 

6 Дубровенская 1 1807 1800 1809 100,5 2 

7 Лепельская 1 2701 2700 2759 102,2 58 

8 Мёрская 1 2154 2100 2102 100,1 -52 

9 Аршанская 2 7491 7480 7488 100,1 -3 

10 Полацкая 2 6154 6130 6176 100,8 22 

11 Пастаўская 1 2104 2100 2105 100,2 1 

12 Расонская 1 1201 1200 1202 100,2 1 

13 Сенненская 1 1601 1600 1610 100,6 9 

14 Талачынская 1 1800 1800 1805 100,3 5 

15 Ушацкая 1 2379 2370 2391 100,9 12 

16 Чашніцкая 2 6418 5850 5963 101,9 -455 

17 Шаркаўшчынская 1 1583 1570 1581 100,7 -2 

18 Шумілінская 1 1516 1555 1566 100,7 50 

 Усяго па РЦБС 22 49429 48620 48961 100,7 -468 

19 г. Віцебск 5 24436 22970 23447 102,1 -989 

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

 Усяго па ГЦБС 7 34850 33384 33861 101,4 -989 

 УСЯГО 29 84279 82004 82822 101,0 -1457 
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Арганізацыя работы дзіцячых бібліятэк з сацыяльна 

неабароненымі катэгорыямі насельніцтва 
Адным з напрамкаў дзейнасці Сенненскай дзіцячай бібліятэкі 

з’яўляецца адаптацыя і інфармацыйна-прававая падтрымка сацыяльна 

неабароненых катэгорый насельніцтва. Бібліятэка цесна супрацоўнічае 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. З гэтай мэтай у дзіцячай бібліятэцы 

рэалізоўваецца праект ”Міласэрнасць“. Паслугамі бібліятэкі карыстаюцца 

14 дзяцей-інвалідаў, 1 абслугоўваецца на даму. Дзеці разам з бацькамі не 

толькі запрашаюцца на бібліятэчныя мерапрыемствы, але і прымаюць у іх 

актыўны ўдзел. Для іх ладзяцца паказы лялечных спектакляў, забаўляльныя 

праграмы, кніжныя выставы. 

Бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска у 2019 годзе пачала 

супрацоўніцтва з ДУ ”Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Кастрычніцкага раёна г. Віцебска”. Для наведвальнікаў 

аддзялення дзённага знаходжання бібліятэкары ажыццявілі шэраг 

мерапрыемстваў: урок дабрыні ”Братья наши меньшие“, гадзіна 

міласэрнасці ”Протяни руку помощи“, інфармацыйна-пазнавальная 

гадзіна ”Планета здароўя“, гутаркі ”Сакрэты паводзін“ і ”Законы 

дружбы“.  

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“. Бібліятэкары запрашаюць 

дзяцей з парушэннем слыху стаць удзельнікамі казачнага падарожжа ”По 

дорогам сказок“, пашырыць свае веды з дапамогай літаратурнай гадзіны 

”Жыву і дыхаю, мой родны край, табой“, паразважаць над гутаркай 

”Давайте понимать друг друга“, дзякуючы якім дзеці вучацца 

міласэрнасці і спачуванню, добрым адносінам да сваіх бацькоў і родных. 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС мае 

трывалыя стасункі з аддзяленнем дзённага знаходжання інвалідаў, якое 

наведваюць і дзеці, і дарослыя. Амаль кожны месяц бібліятэкары 

праводзяць для наведвальнікаў разнастайныя мерапрыемствы з улікам 

пажаданняў. У 2019 годзе для іх былі праведзены інтэлект-лато ”Моцная 

духам святая Зямля“, слайд-агляд ”Рэкорды чалавека“, гутарка-

прэзентацыя ”У пошуках скарбаў“, пешая экскурсія ”Вуліцы нашага 

горада“. Шмат гадоў бібліятэка супрацоўнічае з групай дзяцей з 

праблемным зрокам ДУА ”Дзіцячы сад № 24 г. Полацка“. Бібліятэкары 

абанемента носяць у групу кнігі для чытання і праводзяць пазнавальна-

займальныя экскурсіі ў ”Кніжнае царства“. Для дзяцей з сацыяльнага 

прытулку праводзіліся інфармацыйна-пазнавальныя мерапрыемствы: 

паэтычная вандроўка ”У Вершаградзе вершапад“, гульнявыя праграмы 

”В школу весело шагать“, ”Быстро сказка сказывается“. 

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. Пушкіна 

гарадская 

 

гарадская 

Усяго 29   
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Міжнароднае супрацоўніцтва 
Плённа працавалі ў 2019 годзе ў накірунку міжнароднага 

супрацоўніцтва бібліятэкі Браслаўскай, Верхнядзвінскай ЦБС. 

Мерапрыемствы з удзелам пісьменнікаў Расійскай Федэрацыі прайшлі ў 

дзіцячых бібліятэках Верхнядзвінскай і Полацкай РЦБС.  

У Верхнядзвінску традыцыйна адбылося дзіцячае свята мастацтваў 

”Двина – Дзвіна – Daugava“, якое сабрала каля 300 прадстаўнікоў Беларусі, 

Расіі і Латвіі. Пад дэвізам ”Творчасць без межаў“ яно уносіць свой уклад ва 

ўмацаванне дружбы і ўзаемаразумення паміж жыхарамі памежжа, 

падтрымлівае юных талентаў на шляху іх творчага росту. Назву фестывалю 

не выпадкова дала рака, якая на працягу многіх стагоддзяў злучае народы 

Расіі, Беларусі і краін Балтыі. Ад плошчы Юбілейнай ўдзельнікі свята ў 

суправаджэнні ансамбля барабаншчыц калонай прайшлі да гарадскога 

парку на беразе Дзвіны, дзе пасля ўрачыстага адкрыцця адбыўся гала-

канцэрт ”Мой край родной, тебе поклон земной“. Сваё мастацтва гледачам 

дэманстравалі юныя музыканты, танцоры, вакалісты, мадэльеры. Кожная з 

дэлегацый паспрабавала здзівіць гледачоў арыгінальнай праграмай, 

высокім узроўнем майстэрства і багатым рэпертуарам. Самабытныя 

нацыянальныя танцы Латвіі прадставілі харэаграфічныя калектывы з Дагда 

і Краславы, шчырыя рускія народныя напевы – госці з Себежа, яркімі 

канцэртнымі нумарамі парадавалі артысты з Віцебска, Расонаў, Гарадка, 

Полацка. На бібліятэчнай пляцоўцы фестываля дзеці змаглі пагартаць кнігі 

з выставы ”Сказочная паутина“, адказаць на пытанні віктарыны, зрабіць 

здымак на памяць з любімым казачным героем. Акрамя таго, усе жадаючыя 

пакінулі свае пажаданні святу, гасцям і жыхарам горада прыняўшы ўдзел у 

традыцыйнай акцыі ”Солнце на ладошке“. 

У Браслаўскай і Мёрскай дзіцячай бібліятэках праведзены 

сустрэчы з кіраўніком аддзела адукацыі, культуры і спорту Дагдскага краю 

Марыяй Міцкевіча, якая прэзентавала незвычайны 30-мятровы дыван са 

134 квадратаў памерам 40х40, выкананы ў розных тэхніках, што звязалі 

жыхары Дагдскага краю да 100-годдзя Латвіі. М. Міцкевіча прэзентавала 

прысутным унікальную калекцыю свечак ”Сімфонія агню“. Дзеці і 

дарослыя з задавальненнем удзельнічалі ў конкурсах і адказвалі на пытанні 

віктарыны, якія былі падрыхтаваны супрацоўнікамі бібліятэкі. У 

Браслаўскай дзіцячай бібліятэцы была прадстаўлена таксама  ўласная 

калекцыя ручак М. Міцкевіча, якія яна збірала больш за 10 гадоў, 

наведваючы розныя краіны: Ірландыю, Егіпет, Аўстрыю, Польшчу, 

Германію, Арабскія Эміраты і інш.  

У рамках прыгранічнага супрацоўніцтва ад Верхнядзвінскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Т. Хадкевіча і дзіцячай бібліятэкі 

20 лістапада 2019 года адбылася ўрачыстая перадача кніг Дагдскаму 

беларускаму грамадству ”Verbica“, сабраных пад час акцыі ”100 беларускіх 

кніг для Латвіі“. У мерапрыемстве прынялі ўдзел Марыя Міцкевіча, 

начальнік аддзела адукацыі, спорту і культуры Дагдскага края, Таццяна 

Гагалінская, старшыня Дагдскага беларускага таварыства ”Verbica“, 

Сандра Вішкурэ, намеснік старшыні Дагдскай краёвай думы. М. Міцкевіча 

ДАДАТКІ 

 

Дадатак 1 

 

Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці 
 

Віды дзіцячых бібліятэк 2018 2019 

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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прэзентавала выставу фігурак ”Без совы и кота – жизнь не та“ і правяла 

майстар-клас па вырабу паштоўкі ”Совушка“. Акрамя таго на базе дзіцячай 

бібліятэкі адбылася творчая сустрэча з стаўрапольскай пісьменніцай, 

паэткай, членам Расійскага саюза прафесійных літаратараў, старшынёй 

Стаўрапольскага саюза літаратараў, членам Саюза журналістаў Расіі – 

Вольгай Сямёнавай. 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай ЦБС здзейсніла 

сустрэчу з пісьменнікам-падарожнікам з Санкт-Пецярбурга Янам 

Гарненскім ”Загадки и тайны Земли“. Чытачы пазнаёміліся з таямніцамі і 

легендамі егіпецкіх храмаў і пірамід, даведаліся аб старажытным горадзе 

Хампі ў Індыі.  

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

г. Наваполацка правяла тэлемост ”Дружба народаў“ з Курганскай 

абласной дзіцяча-юнацкай бібліятэкай імя У.Ф. Патаніна Расійскай 

Федэрацыі. У анлайн-сустрэчы прынялі ўдзел школьнікі сярэдніх школ 

г. Наваполацка і г. Курган, чытачы і супрацоўнікі бібліятэк. Удзельнікі 

абмяняліся легендамі аб паходжанні назваў сваіх гарадоў, распавялі пра 

знакамітых людзей, якімі славяцца іх гарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
”Праздник непослушания“ 

аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС 
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САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. ФОТАФАКТ 

 

 
Тыдзень дзіцячай кнігі ”З кнігай свет дабрэй і ярчэй“ 

Дубровенскай дзіцячай бібліятэкі 

 

 
”Свята дзяцінства“ 

дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 4 імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка 

 
Творчая майстэрня ”Сказочная география“ 

дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай РЦБС 

 

 
”Нескучный вечер в библиотеке-2019“ 

дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 
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Міні-квэст ”Дарога бяспекі“ 

Пастаўскай дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі 

 

 
 

 

 

 
Выстава ”Ковер Дагдского края“  

Мёрскай дзіцячай бібліятэкі 

 

 

 
Свята ”Веселые приключения в стране Чтения“ бібліятэкі-філіяла № 9 імя 

С. Маршака ЦБС г. Віцебска 
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