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філіял № 4 
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цікавае“ 
навукова-

пазнавальны 
2010–2020 
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АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 

 

Па стане на 01.01.2021 года сетка дзіцячых бібліятэк Віцебскай 

вобласці склала 29 адзінак. Трэба адзначыць, што такі стан устойліва 

захоўваецца вось ужо на працягу трох гадоў (2018–2020). Абслугоўваннем 

дзіцячага насельніцтва таксама займаюцца аддзелы па рабоце з дзецьмі, 

якія функцыянуюць у Лёзненскай і Гарадоцкай ЦБС. За перыяд з 2016-га 

па 2020 год уключна сетка дзіцячых бібліятэк паменшылася на пяць 

устаноў (у 2016 годзе не стала бібліятэкі-філіяла № 13 імя А. Гайдара ЦБС 

г. Віцебска, Лёзненская дзіцячая бібліятэка пераўтворана ў аддзел па 

рабоце з дзецьмі цэнтральнай раённай бібліятэкі ДУК ”Лёзненская ЦБС“; у 

2017 годзе не стала Дзісненскай дзіцячай бібліятэкі ДУК ”Мёрская ЦБС“, 

Варапаеўскай дзіцячай бібліятэкі-музея ДУК ”Пастаўская ЦБС“, дзіцячай 

бібліятэкі-філіяла № 15 імя Я. Маўра ЦБС г. Віцебска). 
Галоўнымі вынікамі дзейнасці дзіцячых бібліятэк у 2020 годзе 

сталі паказчыкі выканання дзяржаўнай праграмы ”Культура Беларусі на 

2016 – 2020 гады“. 
Па выніках перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь 2019 года на 

1 студзеня 2020 года ў Віцебскай вобласці колькасць дзяцей ва ўзросце да 

15 год склала 172 259 чалавек, або 15,2% ад агульнай колькасці 

насельніцтва (1 135 731). Агульная колькасць карыстальнікаў па выніках 

2020 года склала 77 900 чалавек, што ў працэнтных суадносінах 

атрымліваецца 45,2% (-4 922 да 2019 года) (2018 – 84 279 карыстальнікаў; 

2017 – 85 011 карыстальнікаў па выніках дзейнасці 32 дзіцячых бібліятэк; 

2016 – 96 533 карыстальніка па выніках дзейнасці 34 дзіцячых бібліятэк). 

Доля дзіцячай чытацкай аўдыторыі ва ўзросце да 15 год склала 65 439 

чытачоў (-4 788 чытачоў да 2019 года). 
Дакументавыдача склала 1 353 709 экз., якая таксама паменшылася 

ў дачыненні да 2019 года на 201 340 экз. (2018 – 1 566 736 экз.; 2017 – 

1 600 058 экз.; 2016 – 1 772 947 экз.). 
У 2020 годзе колькасць наведванняў склала 585 975 адзінак (-

111 161 да 2019 года) (2018 – 660 074 тыс.; 2017 – 642034 тыс. па выніках 

дзейнасці 32 дзіцячых бібліятэк; 2016 – 714 059 тыс. па выніках дзейнасці 

34 дзіцячых бібліятэк). Працэнт выканання планавага паказчыка па 

наведваннях дзіцячымі бібліятэкамі Віцебскай вобласці быў выкананы на 

ўзроўні 81,2%. 
Дзіцячыя бібліятэкі, як і ўсе астатнія ўстановы культуры, на 

працягу мінулага года праходзілі даволі няпростыя выпрабаванні. З мэтай 

папярэджання распаўсюджвання COVID-19 на тэрыторыі Беларусі ў канцы 

сакавіка пачатку красавіка 2020 года органы дзяржаўнай улады прынялі 

рашэнне аб закрыцці для наведвання ўсіх устаноў культуры, у тым ліку і 

бібліятэк. Пагаршэнне эпідэміялагічнай сітуацыі прывяло да значнага 

скарачэння кантрольных паказчыкаў працы дзіцячых бібліятэк. 

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 

2013–2020 

Браслаўская ЦБС 
2 Дзіцячая бібліятэка Інфармацыйна-

асветніцкі праект 

”Беларускі чацвер“ 

папулярызацыя 

беларускай 

культуры 

2020 

3 Інфармацыйна-

асветніцкі праект 

”Читаем, играем –   

и снова читаем“ 

папулярызацыя 

чытання 
2019–2020 

Верхнядзвінская ЦБС 
4 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
”В судьбе природы – 

наша судьба“ 
экалагічны 2018–2021 

 

Глыбоцкая ЦБС 
5 Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 
 

Праграма ”Через 

книгу – к духовному 

возрождению“ 

духоўны 
 

2020–2022 
 

6 ”Через книгу в мир 

природы“ 
экалагічны 2019–2021 

7 Падсвільская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 2 

”Першы крок да 

кнігі“ 
папулярызацыя 

чытання  
2020–2021 

 

 

Докшыцкая ЦБС 
8 Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял  № 1 
”ЛУЧ“ (Лучшее 

учение – чтение) 
папулярызацыя 

чытання  
2010–2020 

Дубровенская ЦБС 
9 Дзіцячая бібліятэка ”Здесь Родины моей 

начало“ 
краязнаўчы 2019–2020 

Лепельская ЦБС 
10 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
”Здоровый образ 

жизни – это здорово!“ 
здаровы лад 

жыцця 
2017–2020 

11 ”Загадкавыя 

суседзі“ 
бібліятэчная 

прадлёнка 
2020– 

Мёрская ЦБС 
12 Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 
”Спадчына“ краязнаўчы 2016–2020 

13 ”Зямля – наш дом“ экалагічны 2016–2020 
Аршанская ЦБС 

14 Дзіцячая бібліятэка 

імя У.С. Караткевіча – 

філіял № 1 

”Книжная 

Вселенная“ 
літаратурны 2014–2025 

15 ”Ступеньки в мир 

прекрасного“ 
музычна-

эстэтычны 
2017–2025 

4 37 



  

  
У 2020 годзе агульны аб’ём новых паступленняў у фонды дзіцячых 

бібліятэк вобласці склаў 25 417 тыс. асобнікаў, што на 626 асобнікаў больш, 

чым у 2019 годзе. У сярэднім кожная бібліятэка атрымала 876 экземпляраў 

дакументаў. Выбыла з фондаў бібліятэк – 35 254 тыс. экз. дакументаў (у 

2019 г. – 43 494 тыс.). Сумарны аб’ём фонду дзіцячых бібліятэк склаў на 

01.01.2021 года – 885 054 тыс. дакументаў, у цэлым фонд паменшыўся на 

7 242 тыс. выданняў. У сярэднім на адну бібліятэку прыходзіцца 30,5 тыс. 

экз. Кнігазабяспечанасць у разліку на аднаго карыстальніка дзіцячых 

бібліятэк склала 11,4 экз. дакументаў (пры норме 8–12). Абарачальнасць 

фонду застаецца ў сярэднім на ўзроўні 1,5 (пры норме 1,4–3). Паказчык 

чытальнасці фонду склаў 17,4, што адпавядае норме (17–24). Абнаўленне 

фонду ў 2020 годзе склала ў сярэднім 2,9%. Бібліятэкі павінны весці 

актыўную працу па вывучэнню сваіх фондаў, вызначэнню моцных і слабых 

яго бакоў і прадпрымаць дзеянні па фарміраванню фонду, здольнага 

выконваць пастаўленыя на сённяшні дзень задачы. 
Па выніках 2020 года персанальнымі камп’ютарамі аснашчаны 29 

дзіцячых бібліятэк вобласці (100% камп’ютарызацыя). Агульная колькасць 

камп’ютараў склала 91 адзінку. Аб’ём камп’ютарнага парку павялічыўся 

нязначна – на 6 адзінак. У сярэднім па вобласці на 1 бібліятэку прыходзіцца 

3,1 камп’ютара. Для карыстальнікаў створана 31 аўтаматызаванае рабочае 

месца. Доступ да інтэрнэту маюць 25 дзіцячых бібліятэк (+ 2 да 2019 года). 

Па ранейшаму не маюць выхад у інтэрнэт Падсвільская дзіцячая бібліятэка 

Глыбоцкай ЦБС, дзіцячая бібліятэка Шумілінскай ЦБС, бібліятэкі імя 

Я. Коласа і М. Лынькова ЦБС г. Віцебска. 
Па стане на канец 2020 года Докшыцкая дзіцячая бібліятэка мае 

ўласны інтэрнэт-сайт (https://det.doklibrary.by/index.php/ru/), 9 дзіцячых 

старонак размешчана на вэб-сайтах наступных бібліятэчных сістэм: 

Бешанковіцкай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Мёрскай, Пастаўскай, 

Сенненскай, Ушацкай, Шумілінскай ЦБС і ЦБС г. Наваполацка. Агульная 

колькасць акаўнтаў дзіцячых бібліятэк у сацыяльных сетках склала 24 

адзінкі, з іх ”ВКонтакте“ зарэгістравана 17 бібліятэк, старонкі ў сетцы 

”Одноклассники“ маюць 3 бібліятэкі, у Instagram – 4. 
За бюджэтныя сродкі зроблены бягучы рамонт у 7 дзіцячых 

бібліятэках: дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 Чашніцкай РЦБС, раённай 

дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС, дзіцячай бібліятэцы 

імя У.С. Караткевіча Аршанскай ЦБС, дзіцячых бібліятэках імя 

А.С. Пушкіна і імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка, бібліятэках імя 

М. Лынькова і імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска. У дзіцячай бібліятэцы-

філіяле № 4 імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка ў рамках падпраграмы 

”Безбар’ернае асяроддзе жыццядзейнасці інвалідаў і фізічна аслабленых 

асоб“ усталяваны пандус. 
У 2020 годзе ў дзіцячых бібліятэках Віцебскай вобласці працавала 

132 бібліятэчныя спецыялісты (-1 да 2019 года). У цэлым дадзеныя 

статыстычных справаздач за апошнія 5 год паказваюць, што колькасць 

персаналу дзіцячых бібліятэк захоўваецца практычна на адным узроўні, 

змены нязначныя і, як правіла, звязаны з закрыццём саміх устаноў (2019 – 

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 

”Чарадзеі“ 
2010 Астровенская сельская 

бібліятэка-філіял № 19 
7 Гарадок ”Колобок и 

компания“ 
2005 Аддзел дзіцячай і юнацкай 

літаратуры ЦРБ 
8 ”Сказочный 

теремок“ 
2020 Езярышчанская 

гарпасялковая бібліятэка 
9 Дуброўна ”Золушка“ 2020 Філіял ”Рэдзькаўская 

сельская бібліятэка-клуб“ 
10 Лепель ”Мальвіна“ 2013 Слабадская сельская 

бібліятэка 
11 ”Ларец сказок“ 1987 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 
12 Орша 

 
”Карусель“ 2011 Дзіцячая бібліятэка  

Імя У. Караткевіча 
13 Тэатр-батлейка 

”Лялькі“ 
2007 Бібліятэка-філіял № 2  

імя М. Горкага 
14 ”Церамок“ 2008 Бабініцкая сельская 

бібліятэка-філіял № 54 
15 Полацк ”Вясёлка“ 2003 Багатырская бібліятэка-

філіял № 48 
16 ”Церамок“ 2002 Дзіцячая бібліятэка-філіял № 6  

імя Я. Журбы 
17 Талачын ”Куфэрак“ 2006 Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 
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133 спецыяліста, 2018 – 132 спецыяліста, 2017 – 137 спецыялістаў, 2016 – 

145 спецыялістаў). Вышэйшую бібліятэчную адукацыю маюць 50 

супрацоўнікаў (-7 да 2019 года), сярэднюю спецыяльную адукацыю – 47 

супрацоўнікаў (-3 да 2019 года). 
Рэжым работы дзіцячых бібліятэк устанаўліваецца з улікам 

занятасці дзяцей ва ўстановах адукацыі. У асноўным абслугоўванне 

карыстальнікаў забяспечваецца да 18.00 (17 бібліятэк), да 19.00 працуюць 

7 бібліятэк. Ушацкая дзіцячая бібліятэка працуе да 17.00, а Глыбоцкая 

дзіцячая да 18.30. 3 дзіцячыя бібліятэкі абслугоўваюць сваіх 

карыстальнікаў 7 дзён на тыдзень (Браслаўская, Верхнядзвінская і 

Лепельская). Большасць бібліятэк адкрыты для карыстальнікаў у суботу і 

нядзелю. 
Галоўнымі падзеямі 2020 года сталі юбілейныя даты Вялікай 

Айчыннай вайны і Вялікай Перамогі, Год малой радзімы, 500-годдзе 

Жыровіцкага манастыра. Святкаваліся юбілейныя даты пісьменнікаў: 90-

годдзе Уладзіміра Караткевіча, 120-годдзе Уладзіміра Дубоўкі і інш. 55 год 

з часу заснавання адзначалі бібліятэка імя М. Астроўскага ЦБС г. Віцебска 

і бібліятэка-філіял № 3 імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка. Згаданыя 

падзеі аказалі ўплыў і вызначылі асноўныя накірункі ў працы дзіцячых 

бібліятэк вобласці: 
 правядзенне сацыяльна-культурных мерапрыемстваў, 

прысвечаных Году малой радзімы і 75-годдзю Вялікай Перамогі; 
 папулярызацыя беларускай мовы, літаратуры і краязнаўства, 

духоўна-маральнае выхаванне; 
 рэалізацыя мэтавых комплексных праграм і праектаў; 
 арганізацыя анлайн-мерапрыемстваў у сацыяльных сетках і на 

бібліятэчных сайтах. 
Улічваючы эфектыўнасць праграмнай і праектнай дзейнасці на 

працягу 2020 года ў дзіцячых бібліятэках Віцебскай вобласці 

рэалізоўвалася 47 мэтавых праграм для дзяцей і падлеткаў. Мінулы год даў 

старт 5 новым праграмам і праектам:  
 ”Беларускі чацвер“ (папулярызацыя беларускай культуры, 

дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС), 
 ”Через книгу – к духовному возрождению“ (духоўнае 

выхаванне, Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), 
 ”Першы крок кнігі“ (папулярызацыя чытання, Падсвільская 

дзіцячая бібліятэка Глыбоцкай ЦБС), 
 ”Загадкавыя суседзі“ (арганізацыя вольнага часу, дзіцячая 

бібліятэка Лепельскай ЦБС),  
 ”У книги не бывает каникул“ (інфармацыйна-асветніцкая 

дзейнасць, дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога – філіял № 1 Полацкай 

РЦБС). 
Дзейснай формай арганізацыі вольнага часу непаўналетніх, 

рэалізацыі іх здольнасцяў і магчымасцяў, з’яўляюцца клубы і аматарскія 

аб’яднанні па інтарэсах, у якіх занята звыш за 2,5 тысячы непаўналетніх ва 

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 
мл.шк. 

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 мл.шк.  

23 Аматарскае аб’яднанне 

”Крыніца“ 
краязнаўчы мл.шк.  

24 Аматарскае аб’яднанне 

”Литературное кафе“ 
літаратурна-

мастацкі 
сяр. шк. 

Чашніцкая РЦБС 
25 Клуб ”Чамучка“ 

 

Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
навукова-

пазнавальны 
дзеці 

26 Аматарскае аб’яднанне 

”Крыніца“ 
духоўна-

краязнаўчы 
дзеці 

27 Клуб па інтарэсах 

”Эўрыка“ 
Новалукомльская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 

навукова-

пазнавальны 
дзеці 

28 Клуб духоўнай 

асветы ”Благодать“ 
духоўны дзеці 

Шаркаўшчынская ЦБС 
29 Клуб ”Жывое слова“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
літаратурна-

мастацкі 
сяр.шк.  

Шумілінская ЦБС 
30 Клуб па інтарэсах 

”Homolegens“ 
Дзіцячая бібліятэка прафарыентацы

йны 
дзеці 

ЦБС г. Віцебска 
31 Гурток ”Бусляня“ Бібліятэка-філіял №14 

імя У. Караткевіча 
краязнаўча-

экалагічны 
дзеці 

32 Клуб ”Вікторыя“ Бібліятэка-філіял №11 

імя М. Лынькова 
сямейнае 

выхаванне 
бацькі, дзеці 

33 Клуб ”Сустрэча“ Бібліятэка-філіял №9 імя 

С. Маршака 
арганізацыя 

вольнага часу 
пажылыя 

ЦБС г. Наваполацка 
34 Клуб ”Пралеска“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 імя 

А.С. Пушкіна 

літаратурна-

экалагічны 
мл.шк.  
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ўзросце ад 4 да 15 год. У 2020 г. пры бібліятэках Віцебскай вобласці 

ажыццяўлялі працу 214 клубных фарміраванняў. На базе дзіцячых 

бібліятэк функцыянавала 34 клубы, з іх чатыры распачалі сваю дзейнасць 

у мінулым годзе:  
 інтэлектуальны клуб для дзяцей малодшага школьнага ўзросту 

”Всезнайки“ (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС);  
 духоўна-асветніцкі ”Светач“ і дасугавы ”Калейдаскоп“ 

(Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка),  
 духоўна-асветніцкі ”Благодать“ (Новалукомльская дзіцячая 

бібліятэка Чашніцкай РЦБС).  
На базе бібліятэк г. Віцебска і Віцебскай вобласці функцыянуе 17 

лялечных тэатраў, у т.л. тэатр-батлейка і 3 тэатра кнігі. Тэатр кнігі 

”Пятрушка“ раённай дзіцячай бібліятэкі Сенненскай ЦБС мае званне 

”народны“. У 2020 годзе былі створаны два лялечныя тэатры:  
 ”Сказочный теремок“ (Езярышчанская гарпасялковая 

бібліятэка Гарадоцкай ЦБС); 
 ”Золушка“ (філіял ”Рэдзькаўская сельская бібліятэка-клуб“ 

Дубровенскай ЦБС).  
Спыніла існаванне аматарскае аб’яднанне ”Пятрушка“ 

(Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 Чашніцкай РЦБС). 
Пры арганізацыі і правядзенні мерапрыемстваў дзіцячыя бібліятэкі 

Віцебскай вобласці супрацоўнічалі з рознымі арганізацыямі і ўстановамі: 

школамі, дзіцячымі садамі, цэнтрамі дзіцячай творчасці, школамі 

мастацтваў, дзіцячымі аздараўленчымі лагерамі, сацыяльнымі прытулкамі, 

клубнымі і медыцынскімі ўстановамі, аддзеламі па надзвычайных 

сітуацыях і праваахоўнымі органамі, царквой, грамадскімі арганізацыямі і 

г.д. 
 

Дзейнасць дзіцячых бібліятэк у Год малой радзімы. 

Папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы і культуры. 

Адраджэнне нацыянальных традыцый і краязнаўства 
 

2020 год завяршыў трылогію Года малой радзімы. Дзейнасць 

бібліятэк была накіравана на пошукі навацыйных форм работы, 

распрацоўку тэматычных акцый, конкурсаў і культурна-массавых 

мерапрыемстваў, якія б дапамаглі маленькаму чытачу пазнаць родны край, 

больш шырока пазнаёміцца з гісторыяй  і культурай сваёй малой Радзімы. 
Мінулы год даў старт краязнаўчаму праекту ”Беларускі чацвер“ з 

цыклам культурна-асветніцкіх заняткаў ”Браславазнаўства“, які 

рэалізавала дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС. У рамках праекта 

праводзіліся віртуальнае падарожжа ”Тут карані, адсюль вытокі“, 

этнаграфічная гадзіна ”У што і ў каго верылі нашы продкі“, конкурс на 

лепшага знаўца народных легенд і паданняў ”Жыццядзейная крыніца“, 

краязнаўчыя гадзіны, гістарычныя вандроўкі ”Гісторыя роднага краю ў 

асобах“,”Горад майго дзяцінства“ і інш. 

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 ”Всезнайки“ Дзіцячая бібліятэка дасугавы дзеці 

Верхнядзвінская ЦБС 
3 Гурток ”Экоша“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
экалагічны дзеці 

Глыбоцкая ЦБС 
4 Клуб ”Кнігавічок“ Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 
дасугавы вучні 

4-х кл. 
5 Клуб ”Калейдаскоп“ дасугавы вучні 

6-х кл. 
6 Клуб ”Светач“ духоўны падлеткі 

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 мл.шк. 
Лепельская ЦБС 

10 Клуб ”Крынічка“ Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
экалагічны дзеці 

Мёрская ЦБС 
11 Клуб ”Знайка“ Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 
дасугавы мл.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 

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 
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Докшыцкая ЦБС працавала па праграме ”Вёска мая, я часцінка 

твая“, у ходзе якой ажыццяўляўся збор матэрыялаў па гісторыі раёна: 

вёўся запіс легендаў, народных прыпевак, песень, прымавак, абрадаў, 

праводзіліся мерапрыемствы па вывучэнню і папулярызацыі жыцця і 

творчасці пісьменнікаў-землякоў. 
З мэтай папулярызацыі нацыянальных традыцый і краязнаўства, 

творчасці пісьменнікаў і паэтаў роднага краю на базе бібліятэк афармляліся 

тэматычныя кніжныя выставы, праведзены змястоўныя масавыя 

мерапрыемствы, арганізаваны конкурсы дзіцячых малюнкаў: ”Мая вуліца, 

мой горад, мая краіна“ (дзіцячая бібліятэка Талачынскай 

ЦБС), ”Вялікая роля маленькай радзімы“ (Ушацкая дзіцячая 

бібліятэка), ”Мая васільковая радзіма“ (Сенненская дзіцячая 

бібліятэка), ”Тут Радзімы маёй пачатак“ (Бешанковіцкая раённая 

дзіцячая бібліятэка), ”Літаратурная спадчына Беларусі“ (Сенненская 

дзіцячая бібліятэка), ”Давайце чытаць беларускую кнігу!“ (дзіцячая 

бібліятэка імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка), ”Мудрыя казкі – 

малым і вялікім падказкі“ (Верхнядзвінская дзіцячая бібліятэка). 
Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога Полацкай 

РЦБС арганізавалі open-air праграму ”Светлая, дзіўная зямля – 

бацькаўшчына родная мая“, якая пазнаёміла гараджан з выставай 

малюнкаў і кніг, і прапанавалі паўдзельнічаць у віктарыне ”Што ты 

ведаеш пра Вялікую Айчынную вайну ў Беларусі і на Полаччыне“. 
Году малой радзімы была прысвечана квэст-фотавандроўка 

”Падарожжа па Шаркаў-Градзе“ дзіцячай бібліятэкі 

Шаркаўшчынскай ЦБС. Дэвізам падарожжа стаў заклік: ”Адкажы. 

Знайдзі. Cфатаграфуй. Перамажы!“. Удзельнікам квэст-гульні былі 

ўручаны канверты, якія змяшчалі пытанні пра памятныя і гістарычныя 

мясціны горада. Адказы дасылаліся на фотаздымках, якія былі размешчаны 

ў сацыяльных сетках ”ВКонтакте“ (https://vk.com/id510941325) і 

”Одноклассники“ (https://ok.ru/profile/573781992525) і прынялі ўдзел у 

анлайн-галасаванні. 
Да 120-годдзя Уладзіміра Дубоўкі дзіцячая бібліятэка 

Пастаўскай ЦБС, якая носіць яго імя, правяла велапрабег ”Па мясцінах 

Дубоўкі“. Дзеці атрымалі інфармацыю пра жыццё і творчасць пісьменніка, 

праехалі па вуліцы імя У. Дубоўкі, завіталі ў в. Манькавічы, дзе ён правёў 

сваё дзяцінства, і в. Агароднікі, дзе нарадзіўся. Канцавым прыпынкам стаў 

памятны камень, усталяваны ў гонар пісьменніка. 
Да 90-гадовага юбілею з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча ў 

Віцебску прайшло гарадское свята паэзіі ”Быў. Ёсць. Будзеш. І сёння, і 

заўтра, і вечна…“, якое пачалося з ускладання кветак да помніка 

У. Караткевічу. Прадоўжыліся мерапрыемствы ў бібліятэцы імя 

У. Караткевіча, дзе на працягу дня можна было пазнаёміцца з выставай 

навучэнцаў ДУ ”Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі“. Да юбілейнай даты супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя 

У.С. Караткевіча Аршанскай ЦБС падрыхтавалі пастаноўкі лялечнага 

тэатра “Карусель” паводле казак ”Кацёл з каменчыкамі“, ”Жабкі і 

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 5 1 1 
7 Лепельская 1 1 4 1 1 
8 Мёрская 1 1 5 1 1 
9 Аршанская 2 2 10 3 2 
10 Полацкая 2 2 4 1 2 
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 1 
18 Шумілінская 1 1 2 1 0 
 Усяго па РЦБС 22 22 64 18 20 
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 91 31 25 
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Чарапаха“ (https://www.youtube.com/channel/UCxB9kLUvb-_v_ThEZv6lcCQ), 

выдалі зборнік “Быў. Ёсць. Будзе ў памяці народа”, дзе змясцілі вершы як 

аршанскіх паэтаў, так і паэтаў Беларусі.  

Незвычайны квэст, прысвечаны 80-годдзю У.С. Ліпскага, 

распрацавала дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС. Яго 

бібліятэкары прапанавалі правесці бацькам дашкольнікаў і дзецям 

малодшага школьнага ўзросту са старонкі сацыяльнай сеткі ”ВКонтакте“ 

(https://vk.com/public44671036). Усіх жадаючых чакалі займальныя 

крыжаванкі, філворды, рэбусы, гульні, а таксама… неабходнасць 

прачытаць адзін з твораў аўтара. Завяршыўся квэст майстар-класам па 

вырабе букета з папяровых кветак ”Букет для юбіляра“. 
Традыцыйна да Міжнароднага дня роднай мовы (21 лютага) 

супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк здзіўляюць сваіх карыстальнікаў 

разнастайнасцю формаў мерапрыемстваў. Цэлы тыдзень прысвяціла 

роднай мове дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Чашніцкай РЦБС. У 

праграму ўвайшлі паэтычны марафон ”Роднай мове прысвячаю я радкі…“, 

гульня-падарожжа ”Вобразная, вольная, пявучая“, моўная гадзіна ”Роднай 

мовы пералівы“. На абанеменце дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі 

Пастаўскай ЦБС у гэты дзень быў падрыхтаваны бібліятэчны квілт ”А ты 

ведаеш роднае слова?“. Дзеці размяшчалі аплікацыі з перакладамі слоў у 

выглядзе сэрца на вялікія літары слова ”МОВА“. Выразным чытаннем 

вершаў беларускіх паэтаў адзначаны паэтычны турнір ”Сэрцам роднага 

слова краніся“ (бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска). Вучні 

ДУА ”Сярэдняя школа № 11“ чыталі вершы Р. Барадуліна і М. Танка, 

Н. Гілевіча і Г. Бураўкіна, Д. Бічэль-Загнетавай і М. Пазнякова. Дзеці 

разгадвалі загадкі-блытанкі, загадкі-метаграмы, імкнуліся хутка і правільна 

вымавіць скарагаворкі, тлумачылі сэнс фразеалагізмаў.  
 
Супрацоўніцтва з ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі“ 
 

Адзіным з напрамкаў дзейнасці дзіцячых бібліятэк з’яўляецца 

супрацоўніцтва з ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі“. Многія беларускія 

пісьменнікі ўжо даўно сталі сябрамі бібліятэк. Яны актыўна прымаюць 

удзел у мерапрыемствах, прэзентуюць чытачам свае кнігі. 
У мінулым годзе ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі 

Пастаўскай ЦБС адбылася літаратурная сустрэча з мясцовым краязнаўцам 

І. Пракаповічам пад назвай ”Чароўны край – Пастаўшчына“. Удзельнікі 

пазнаёміліся з кнігамі аўтара, даведаліся аб творчых планах і прынялі ўдзел 

у квэсце ”Таямніцы роднага горада“.  
Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка 

правяла літаратурнае рандэву ”От строчки к строчке доброты 

росточки“, на якім выхаванцы дзіцячага садка № 18 пазнаёміліся з 

творчасцю мясцовай пісьменніцы Ірыны Багданавай. Дзеці пагрузіліся ў 

свет паэзіі і з задавальненнем дапамагалі паэтцы рыфмаваць радкі, 

адгадвалі загадкі і задавалі пытанні. 
 

Працяг табліцы 
 

№ ЦБС 

Чыталь-

насць 
Абарачаль-

насць 
Наведваль-

насць 

Колькасць 

бібліятэчных 

работнікаў, 

2020 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

У
ся

го
 

У тым 

ліку 

в
ы

ш
. 

ся
р
/с

п

. 

1 Бешанковіцкая 17,8 17,5 1,5 1,4 10,4 8,8 4 2 2 
2 Браслаўская 18,4 18,9 1,1 1,1 9,7 10,6 4 0 1 
3 Верхнядзвінская 18,6 18,4 2,2 2,2 6,6 5,2 3 0 1 
4 Глыбоцкая 20,0 19,4 1,7 1,7 8,8 7,9 7 1 3 
5 Докшыцкая 19,1 16,2 1,9 1,6 9,5 8,1 4 3 0 
6 Дубровенская 15,8 15,3 1,2 1,2 10,0 10,4 5 2 3 
7 Лепельская 21,5 22,0 2,6 2,7 8,9 9,4 5 4 1 
8 Мёрская 15,2 13,2 1,5 1,3 7,3 5,5 4 2 2 
9 Аршанская 19,9 21,4 1,7 1,3 6,9 7,3 11 6 5 
10 Полацкая 17,5 18,0 2,4 2,4 7,5 7,5 12 2 2 
11 Пастаўская 18,1 14,2 1,2 1,0 8,2 7,3 5 3 0 
12 Расонская 20,0 19,9 1,4 1,3 7,7 8,1 2 1 0 
13 Сенненская 19,4 19,4 1,5 1,5 11,0 9,5 3 1 1 
14 Талачынская 20,0 20,3 2,0 2,0 8,0 8,3 4 0 1 
15 Ушацкая 19,9 17,1 1,5 1,2 7,6 6,7 4 1 3 

16 Чашніцкая 21,3 21,2 1,8 1,8 8,9 8,1 9 2 6 
17 Шаркаўшчынская 14,7 14,7 1,3 1,3 7,6 7,4 3 0 3 
18 Шумілінская 21,0 21,1 3,5 3,4 11,6 11,6 3 0 2 
 Усяго па РЦБС 19,1 18,7 1,7 1,6 8,4 8,0 92 30 36 
19 г. Віцебск 17,3 14,2 1,8 1,4 8,3 6,6 24 12 7 
20 г. Наваполацк 20,6 18,2 1,7 1,4 9,0 7,2 16 8 4 
 Усяго па ГЦБС 18,3 15,5 1,8 1,4 8,5 6,8 40 20 11 
 УСЯГО 18,8 17,4 1,7 1,5 8,4 7,5 132 50 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 32 

https://www.youtube.com/channel/UCxB9kLUvb-_v_ThEZv6lcCQ
https://vk.com/public44671036


  

  
Патрыятычнае выхаванне 
 

Да Дня абаронцаў Айчыны ў дзіцячых бібліятэках праведзены 

інтэрактыўныя, пазнавальна-забаўляльныя, гульнявыя праграмы: 

патрыятычны турнір ”Аты-баты – вось такія мы салдаты“ арганізаваны 

Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкай Чашніцкай РЦБС, на базе 

бібліятэк ЦБС г. Наваполацка – пазнавальна-забаўляльная праграма 

”Отчизне служат настоящие мужчины“ і цыкл гульнявых праграм 

”Школа солдата“. Кожнае з праведзеных мерапрыемстваў знаёміла з 

гісторыяй узнікнення свята, дзеці згадвалі вайсковыя тэрміны, прымяралі 

пагоны, рыхтавалі ”снарады“ і стралялі ў мішэнь, спаборнічалі ў 

камандных гульнях. 
Да дня Вялікай Перамогі арганізаваны выставы дзіцячых 

малюнкаў ”С памятью в сердце“ (Шаркаўшчынская дзіцячая 

бібліятэка), ”Пусть всегда будет солнце“, ”Мир и война глазами 

детей“ (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), ”Дзеці малююць 

Перамогу“ (дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС), конкурсы 

малюнкаў на асфальце ”Квітней, Радзіма, пад блакітным 

небам“ (Шумілінская дзіцячая бібліятэка), ”Даражэй за сваю краіну не 

мае скарба чалавек“ (дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай 

РЦБС). 
У дзіцячай бібліятэцы імя У.С. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

стартаваў праект ”Успомнім тых, хто легендай авеяны“. Хлопчыкі і 

дзяўчынкі прынялі актыўны ўдзел у гістарычных уроках памяці, 

пазнаёміўшыся з цікавымі і малавядомымі фактамі з біяграфій Герояў 

Савецкага Саюза: ”Человек-символ «Дядя Костя»“ (да 110-годдзя з дня 

нараджэння К. Заслонава), ”Камандзір легендарнай батарэі“ (да 115-

годдзя капітана І. Флёрава), ”Лики войны“ (да 95-годдзя Ю. Смірнова). 
У рамках літаратурна-краязнаўчай экспедыцыі ”Лиозненцы на 

войне, война на Лиозненщине“ аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

ЦБС падрыхтаваў анлайн-прэзентацыю кніг, якія выйшлі ў 2020 годзе і 

былі прысвечаны 75-годдзю Перамогі. Сярод іх – кніга ўспамінаў сям’і 

Хацьянавых ”На всю оставшуюся жизнь“. Напярэдадні Дня Перамогі 

выданне было адпраўлена ў Германію (Дзюсельдорф) гераіні кнігі 

Т. Хацьянавай, якой 10 мая споўнілася 97 гадоў. Супрацоўнікі аддзела 

запісалі відэавіншаванне ад дзяцей г.п. Лёзна, агучанае С. Далганавай – 

прапраўнучкай Дар’і Красікавай, якая ў лютым 1942 года выратавала ад 

расстрэлу Тамару і Барыса Хацьянавых. 
Дзіцячая бібліятэка імя Л.М. Талстога Полацкай РЦБС 

арганізавала гістарычны анлайн-экскурс ”Памяць аб вайне на вуліцах 

горада“ (https://vk.com/public44671036). У кароткіх відэароліках на працягу 

пяці дзён бібліятэкары расказвалі аб вуліцах Зіны Партновай, Васіля 

Халева, Аляксея Зыгіна, 23-х гвардзейцаў. Асобныя пасты ўтрымлівалі 

інфармацыю пра кнігі і часопісы, у якіх былі змешчаны цікавыя звесткі пра 

абаронцаў Полацка. Разам з тым бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС 

г. Віцебска правяла акцыю ”Віцебскія вуліцы – мемарыяльная памяць 

Працяг табліцы 
 

 

№ ЦБС 

Бібліятэчны фонд (экз.) 

Усяго Пасту
піла 

2020 

Выбыла 

2020 
% абн. 

фонду 2019 2020 +/- 

1 Бешанковіцкая 19576 20498 922 697 89 3,4 
2 Браслаўская 33526 33485 -41 618 659 1,8 
3 Верхнядзвінская 13784 13380 -404 746 1150 5,6 
4 Глыбоцкая 36055 36528 473 1162 1693 3,2 
5 Докшыцкая 20735 20777 42 492 450 2,4 
6 Дубровенская 22956 22543 -413 640 1144 2,8 
7 Лепельская 22831 21802 -1029 883 1914 4,1 
8 Мёрская 21947 21295 -652 748 1400 3,5 
9 Аршанская 89193 89734 541 2064 1532 2,3 
10 Полацкая 45127 44906 -221 942 1163 2,1 
11 Пастаўская 30420 30365 -55 431 1086 1,4 
12 Расонская 17767 14348 -3419 542 3993 3,8 
13 Сенненская 20890 20563 -327 479 785 2,3 
14 Талачынская 18477 18325 -152 465 914 2,5 
15 Ушацкая 31647 31592 -55 510 567 1,6 

16 Чашніцкая 69292 66209 -3083 2751 5834 4,2 
17 Шаркаўшчынская 17933 18085 152 576 689 3,2 
18 Шумілінская 9458 9633 175 457 282 4,7 
 Усяго па РЦБС 541614 534068 -7546 15203 25344 2,8 
19 г. Віцебск 223289 224285 996 6336 5340 2,8 
20 г. Наваполацк 127393 126701 -692 3878 4570 3,1 
 Усяго па ГЦБС 350682 350986 304 10214 9910 2,9 
 УСЯГО 892296 885054 -7242 25417 35254 2,9 
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вайны“, падчас якой кожны ўдзельнік авалодваў асновамі арыентавання па 

карце, атрымліваў інфармацыю, чым праславіўся канкрэтны герой вайны, 

знаёміўся з кнігамі пра акупацыйны рэжым і вызваленчую аперацыю. 
Насычанай праграмай быў адзначаны патрыятычны бібліямарафон 

дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1 Чашніцкай РЦБС ”Па слядах 

Перамогі…“, які ўключаў віртуальныя віктарыны ”75 год Перамозе“, ”Помнікі 

Вялікай Айчыннай вайны“; відэапрагляды ”Дзень памяці і смутку“, ”Парад 

Перамогі 1945 года“, ”Вызваленне Беларусі“; гадзіны памяці ”Дзеці супраць 

вайны“, ”Жанчына – легенда на вайне і ў мірным жыцці“. 
 

Эстэтычнае выхаванне 
 

Працуючы ў рамках эстэтычнага выхавання, дзіцячыя бібліятэкі 

вучаць дзяцей ўспрымаць, прыгожае ў жыцці, прыродзе і мастацтве, 

далучаюць іх да эстэтычных каштоўнасцей, фармуюць і развіваюць густ. 
Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС у 2020 

годзе ініцыявала праект ”Детишки + книжки“, які рэалізуецца сумесна з 

ДУА ”Яслі-сад № 1 г. Паставы“. У рамках праекта кожны месяц 

бібліятэкары наведваюць дзіцячы сад і праводзяць літаратурна-гульнявыя 

заняткі. 
Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС у 

рамках праекта ”Падарожжа ў свет французскага слова“ падрыхтавала 

слайд-падарожжа ”Чароўны свет кіно“ і выставу ”Кніга ў кадры“. Чытачы 

пазнаёміліся з гісторыяй кінематографа, паглядзелі першы фільм братоў 

Люм’ер – ”Прыбыццё цягніка“. Хлопчыкі і дзяўчынкі з задавальненнем 

прымерылі на сабе ролі стваральнікаў кінафільмаў, паўдзельнічалі ў 

кастынгу акцёраў на галоўную ролю. 
Супрацоўнікі Ушацкай раённай і дзіцячай бібліятэк прынялі 

ўдзел у раённым свяце ”Купалле“ і прапанавалі гасцям прыняць удзел у 

конкурсе па складанні лепшага кветкавага букета ”Купальскі букет“, у 

выніку якога лепшыя фларысты былі ўзнагароджаны дыпломамі і прызамі. 
Музычна-паэтычную вечарыну ”Музыка нас связала“ правяла 

бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска. На мерапрыемстве ў 

выкананні Сяргея Лузгіна гучалі вядомыя песні на вершы Б. Акуджавы, 

Д. Тухманава, А. Пушкіна. 
Бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС запрасіла на парад 

мастацтваў ”Приобщение к прекрасному“ навучэнцаў 4 класа сярэдняй 

школы № 10. Дзяці ўдзельнічалі ў інсцэніроўцы”Не хачу ў школу“, 

разгадванні філворда ”Прадметы для малявання“ і крыжаванкі ”Чароўныя 

казкі“, адгадвалі мелодыі з мультфільмаў і казак. 
На працягу года Гарадская дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

арганізавала персанальныя выставы малюнкаў вучаніцы 5 класа СШ № 2 

Кацярыны Іўчанкі”Мелодыі дзіцячай душы“ і вучаніцы 3 класа СШ № 2 

Юліі Іўчынай ”Акварэльная сімфонія прыроды“. У Шаркаўшчынскай 

дзіцячай бібліятэцы адбылося адкрыццё выставы карцін ”Кошки, котики, 

Працяг табліцы 
 

 

№ ЦБС 
Наведванні 

2019 План 

2020 2020 % +/- 

1 Бешанковіцкая 16739 16640 14164 85,1 -2575 
2 Браслаўская 18728 20150 20200 100,2 1472 
3 Верхнядзвінская 10614 13400 8342 62,3 -2272 
4 Глыбоцкая 27460 27050 24656 91,1 -2804 
5 Докшыцкая 20028 21000 17091 81,4 -2937 
6 Дубровенская 18053 18720 18757 100,2 704 
7 Лепельская 24571 25500 25548 100,2 977 
8 Мёрская 15318 15000 11550 77,0 -3768 
9 Аршанская 51644 51750 41184 79,6 -10460 
10 Полацкая 46495 46600 45853 98,4 -642 
11 Пастаўская 17257 17000 15042 88,5 -2215 
12 Расонская 9280 8400 7386 87,9 -1894 
13 Сенненская 17686 18330 15333 83,6 -2353 
14 Талачынская 14407 14400 14910 103,5 503 
15 Ушацкая 18061 17900 14498 81,0 -3563 

16 Чашніцкая 53090 49950 45211 90,5 -7879 
17 Шаркаўшчынская 12082 12220 11711 95,8 -371 
18 Шумілінская 18134 18000 18000 100,0 -134 
 Усяго па РЦБС 409647 412010 369436 89,7 -40211 
19 г. Віцебск 193509 212360 144854 68,2 -48655 
20 г. Наваполацк 93980 97110 71685 73,8 -22295 
 Усяго па ГЦБС 287489 309470 216539 70,0 -70950 
 УСЯГО 697136 721480 585975 81,2 -111161 
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коты“ маладой мастачкі, выкладчыцы мастацкага аддзялення філіяла ДУА 

”Лужкаўская дзіцячая школа мастацтваў“ Наталлі Карман.  
 

Здаровы лад жыцця 

 

У рамках рэспубліканскай акцыі ”Адзіны дзень бяспекі“ у дзіцячых 

бібліятэках былі праведзены урокі пажарнай бяспекі ”Каля небяспечнай 

рысы“ (Талачынская дзіцячая бібліятэка), ”И чтоб огонь дарил тепло“ 

(Бешанковіцкая раённая дзіцячая бібліятэка), сітуацыйная гульня 

”Знаки на дорогах нам в пути помогут“ (бібліятэка імя У. Караткевіча 

ЦБС г. Віцебска), пазнавальна-гульнявая праграма ”Остров 

безопасности“ (Сенненская дзіцячая бібліятэка), бліц-турнір 

”Путешествие в страну безопасности“ (аддзел дзіцячай і юнацкай 

літаратуры Гарадоцкай ЦБС), сустрэча з інспектарам МНС ”Если 

случится беда, звони 101, там помогут всегда!“ (дзіцячая бібліятэка імя 

Н. Крупскай Аршанскай ЦБС).  
Сумесна са спецыялістам Дубровенскага цэнтра гігіены і 

эпідэміялогіі М. Сырамолатавай у дзіцячай бібліятэцы Дубровенскай 

ЦБС праведзены ўрок-папярэджанне ”Наркотики – охотники за 

здоровьем“. На сустрэчу былі запрошаны вучні дзясятых класаў сярэдняй 

школы № 1. Большая частка сустрэчы была прысвечана пытанням бяспекі. 

Спецыяліст паведала вучням аб паходжанні наркатычных сродкаў і 

прывяла статыстычныя дадзеныя. 
З мэтай фарміравання ў дзяцей здаровага ладу жыцця гарадская 

дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС правяла ўрок здароўя ”Быць 

здаровым, жыць актыўна – гэта стыльна, пазітыўна“. Супрацоўнікі 

Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкі Чашніцкай РЦБС паспрабавалі 

аб’яднаць разнастайныя інтарэсы сваіх чытачоў і запрасілі іх (разам са 

сваімі спартыўнымі сродкамі: веласіпедамі, скейтбордамі, самакатамі, 

ролікавымі канькамі) на гульнявую праграму ”У краіне спартыўнага 

дзяцінства“, якая была насычана конкурсамі і забавамі: ”Змейка“, ”Зноў 

разам“, ”Купіны“. Гульнявы модуль ”Витамины – наши друзья и 

помощники“ адбыўся ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога Полацкай 

РЦБС. Пасля таго, як дзеці падзяліліся на каманды і прыдумалі сабе назву, 

яны прынялі ўдзел у віктарыне, адгадвалі загадкі пра садавіну і гародніну, 

вызначалі па паху прадукт харчавання, прыдумвалі рэцэпты салатаў, 

расказвалі пра вітаміны, якія змяшчаюцца ў прадуктах. 
 

Выхаванне экалагічнай культуры 

 

Дзіцячыя бібліятэкі актыўна прыцягвалі ўвагу чытачоў да 

пытанняў аховы навакольнага асяроддзя пасродкам акцый: ”Прояви заботу 

– сделай кормушку“, ”Накармі птушак зімой“, (Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка), ”Зберажом планету для нашчадкаў“ (дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога Полацкай РЦБС), ”Наш чысты горад!“ (Талачынская 

дзіцячая бібліятэка) і інш. 

Працяг табліцы 
 

 

№ ЦБС 
Дакументавыдача 

2019 План 

2020 2020 % +/- 

1 Бешанковіцкая 28630 27500 28111 102,2 -519 
2 Браслаўская 35567 36000 36002 100,0 435 
3 Верхнядзвінская 30016 29695 29718 100,1 -298 
4 Глыбоцкая 62810 61100 60630 99,2 -2180 
5 Докшыцкая 40258 40000 34267 85,7 -5991 
6 Дубровенская 28664 27000 27645 102,4 -1019 
7 Лепельская 59299 58000 59499 102,6 200 
8 Мёрская 32007 32000 27755 86,7 -4252 
9 Аршанская 148859 147500 120277 81,5 -28582 
10 Полацкая 108261 105000 109556 104,3 1295 
11 Пастаўская 38008 38000 29295 77,1 -8713 
12 Расонская 24002 24000 18063 75,3 -5939 
13 Сенненская 31215 31270 31329 100,2 114 
14 Талачынская 36048 36000 36635 101,8 587 
15 Ушацкая 47584 40000 36986 92,5 -10598 

16 Чашніцкая 127253 114000 118595 104,0 -8658 
17 Шаркаўшчынская 23206 23000 23138 100,6 -68 
18 Шумілінская 32891 31600 32884 104,1 -7 
 Усяго па РЦБС 934578 901665 860385 95,4 -74193 
19 г. Віцебск 405831 381000 311427 81,7 -94404 
20 г. Наваполацк 214640 214640 181897 84,7 -32743 
 Усяго па ГЦБС 620471 595640 493324 82,8 -127147 
 УСЯГО 1555049 1497305 1353709 90,4 -201340 
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У першую нядзелю жніўня ў дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога 

Полацкай РЦБС прайшоў Тыдзень экалогіі. Падчас мерапрыемства дзеці 

змаглі даведацца, якую шкоду наносяць прыродзе і здароўю ўпакоўкі 

тавараў, і навучыліся выбіраць тыя, што падлягаюць перапрацоўцы. Дзеці 

прынялі ўдзел у майстар-класе ”Мядзведзяня“, экагульні ”Сартавальнік“. 

На прыканцы кожны ўдзельнік праграмы атрымаў памяткі ”Што трэба 

ведаць аб ўпакоўцы“, ”Лічбы на ўпакоўцы“, ”Шкодна для здароўя“, 

”Правілы выбару ўпакоўкі“. Для анлайн удзельнікаў Тыдня экалогіі на 

старонцы групы бібліятэкі ”ВКонтакте“ (https://vk.com/public44671036) 

быў размешчаны майстар-клас ”Вясёлая клумба“. 
Працуючы ў 2020 годзе па праграме ”Беражом прыроду – 

беражом здароўе“ Ушацкая дзіцячая бібліятэка супрацоўнічала з 

раённай інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, 

Ушацкай сярэдняй школай, цэнтральнай раённай бальніцай, лясгасам. У 

бібліятэцы дзейнічалі кніжных выставы ”Защитник всего живого“, ”Есть 

прекрасная планета и зовут её Земля“, праведзены гульня ”Любим 

неспроста заповедные места“, экалагічны турнір ”О болотах с большой 

буквы“, экалагічная гульня ”Исчезающий мир на страницах Красной книги“, 

конкурс на лепшага знаўцу казак Р. Кіплінга ”Книга джунглей“ і інш. 

 

Сямейнае выхаванне 

 

Дзіцячыя бібліятэкі вобласці паспяхова выконваюць задачы па 

арганізацыі сямейнага выхавання. 
У рамках абласной дабрачыннай акцыі ”Мамин пирог“ пад 

дэвізам ”Теплоту наших сердец – детям“ супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк 

рэалізавалі мерапрыемствы, якія былі насычаны яркімі эмоцыямі і 

святочным настроем: гадзіна цікавай сустрэчы з выхаванцамі дзіцячых 

дамоў сямейнага тыпу і іх выхавацелямі ”Все согрето теплом ваших 

глаз…“ (дзіцячая бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС), свята ”Осенних 

красок хоровод“ для выхаванцаў дзіцячага сацыяльнага прытулку 

ДУА ”Сацыяльна-педагагічны цэнтр Полацкага раёна“ (дзіцячая 

бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС). 
Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС рэалізаваў праект 

па правядзенню сямейных урокаў мабільнай адукаванасці ”Бабушки и 

внуки“, мэтай якога з’яўляецца згуртаванне сям’і, навучанне 

выкарыстанню мабільнымі прыладамі, арганізацыя сямейнага вольнага 

часу. Праведзены акцыі ”В библиотеку – всей семьёй“, ”С пелёнок – 

читающий ребёнок“, урокі ”Не потеряйтесь в виртуальных джунглях“, 

”Мо-Би алгоритм. От простого к сложному“, ”Мо-Би алгоритм. От 

сложного – к совершенству“. 
Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС правяла 

ранішнік ”Весенние подарки для мамы“, падчас якога дзеткі разам з мамамі 

выконвалі творчыя заданні. Бібліятэкар падаравала дзецям вясновыя 

кошыкі, якія трэба было напоўніць падарункамі. Дзеці вельмі стараліся: 

яны рабілі сэрцы з ласкавымі словамі і букеты з каляровай бумагі, ляпілі 

Дадатак 2 
 

Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай 

вобласці ў 2020 годзе 
 

№ ЦБС 

С
е
т
к

а
 Карыстальнікі 

2019 План 
2020 2020 % +/- 

1 Бешанковіцкая 1 1610 1610 1610 100,0 0 
2 Браслаўская 1 1935 1900 1902 100,1 -33 
3 Верхнядзвінская 1 1618 1605 1611 100,4 -7 
4 Глыбоцкая 2 3133 3100 3133 101,1 0 
5 Докшыцкая 1 2108 2100 2110 100,5 2 
6 Дубровенская 1 1809 1800 1807 100,4 -2 
7 Лепельская 1 2759 2700 2707 100,3 -52 
8 Мёрская 1 2102 2100 2104 100,2 2 
9 Аршанская 2 7488 7480 5632 75,3 -1856 
10 Полацкая 2 6176 6130 6102 99,5 -74 
11 Пастаўская 1 2105 2057 2057 100,0 -48 
12 Расонская 1 1202 1200 909 75,8 -293 
13 Сенненская 1 1610 1605 1615 100,6 5 
14 Талачынская 1 1805 1800 1802 100,1 -3 

15 Ушацкая 1 2391 2100 2166 103,1 -225 
16 Чашніцкая 2 5963 5550 5581 100,6 -382 
17 Шаркаўшчынская 1 1581 1570 1575 100,3 -6 
18 Шумілінская 1 1566 1555 1557 100,1 -9 
 Усяго па РЦБС 22 48961 47962 45980 95,9 -2981 
19 г. Віцебск 5 23447 22950 21949 95,6 -1498 
20 г. Наваполацк 2 10414 10414 9971 95,7 -443 
 Усяго па ГЦБС 7 33861 33364 31920 95,7 -1941 
 УСЯГО 29 82822 81326 77900 95,8 -4922 
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пярсцёнкі і бранзалеты. Творчая дзейнасць межавалася з гульнёй ”Мыццё 

хустачак“, танцам ”Ну і мамы таксама“, выкарыстаннем сэнсарных 

мяшочкаў ”Адгадай, што ўнутры“. 
Для жыхароў і гасцей горада Чашнікі, задзейнічаўшы адкрытую 

пляцоўку дзіцячай бібліятэкі, супрацоўнікі ўстановы прапанавалі 

гульнявую праграму ”Сям’я, сагрэтая любоўю, заўсёды надзейная і 

моцная“. Гарадская дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС арганізавала 

ранішнік ”Мілая, каханая, самая прыгожая“, падчас якога быў паказаны 

міні-спектакль ”Мілыя мамы“ ў пастаноўцы ўдзельнікаў гуртка 

”Мельпамена“. Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС да 

Дня сям’і падрыхтавала бібліятэчны квілт ”Моя семья – самая…“. 

Дзіцячая бібліятэка Докшыцкай ЦБС распрацавала літаратурны тэст 

”Сям’я ў дзіцячай літаратуры“ і віртуальную віктарыну ”Пазнай твор па 

апісанню сям’і або сямейнай гісторыі“. 
Каларытным дапаўненнем да ўсіх мерапрыемстваў сямейнай 

тэматыкі выступалі выставы дзіцячых малюнкаў: ”Светлы вобраз 

мамы“ (Шаркаўшчынская дзіцячая бібліятэка), ”Семья глазами детей“ 

(Расонская дзіцячая бібліятэка), ”Мы для мамы нарисуем 

праздник“ (бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС) і г.д. 
 

Духоўнае выхаванне 

 

У 2020 годзе Беларусь адзначала 550-годдзе з часу заснавання 

Свята-Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра. Свята-Успенскі 

манастыр з’яўляецца галоўным праваслаўным цэнтрам у Беларусі, 

гістарычным помнікам XVII–XVIII стагоддзяў. А намаляваная на яшме 

Жыровіцкая ікона Божай Маці – адна з самых шануемых святынь у 

Беларусі. Праграмы юбілейных урачыстасцяў, якія праходзілі ў дзіцячых 

бібліятэках, былі насычаны мерапрыемствамі духоўнай тэматыкі: гадзіна 

духоўнасці ”Радуйся заре незаходимого солнца!“ (Шаркаўшчынская 

дзіцячая бібліятэка), гадзіна праваслаўнай культуры ”Духоўная спадчына 

Беларусі“ (Бешанковіцкая раённая дзіцячая бібліятэка), духоўна-

літаратурнае знаёмства ”Обретение Жировичского чуда“ (аддзел па 

рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС) і інш. 
Аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС рэалізоўваў новы 

духоўна-асветніцкі праект ”Веков связующая нить. Вера. Книга. 

Беларусь“. Мэта праекта – далучэнне дзяцей і падлеткаў да праваслаўнай 

гісторыі Беларусі, папулярызацыя літаратуры аб выдатных беларускіх 

асветніках, іх уклад у развіццё мастацтва, літаратуры і кнігадрукавання. У 

рамках праекта праведзены мерапрыемствы: ”Рождество на 

Беларуси“, ”Свет сквозь столетия. К. Туровский, М. Гусовский“, ”Явление 

Жировичского чуда“, ”Загадки Франциска Скорины“, ”Поклон 

Евфросинии Полоцкой“. Афармляліся выставы да дат праваслаўнага 

календара і беларускіх асветнікаў. На працягу летніх канікул рэалізоўваўся 

міні-праект ”Православное лето“. 

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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Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС у перыяд 

калядных святак правяла для вучняў 6 і 7 класаў сярэдняй школы № 10 

гадзіну духоўнасці ”И было чудо на земле…“. Расказаць пра Нараджэнне 

Хрыстова прыйшоў іерэй Богаяўленскага сабора айцец Георгій. Для дзяцей была 

прапанавала ”Калядная віктарына“ і выстава кніг ”Святло каляднай зоркі“. 
Да Дня беларускага пісьменства з удзелам благачыннага айца 

Пятра і протаіерэя Віктара Валашчука ў Шаркаўшчынскай дзіцячай 

бібліятэцы прайшоў ўрок ”Промні асветніцтва“. Удзельнікам 

мерапрыемства была прадэманстравана відэапрэзентацыя ”Асветнікі 

Беларусі“. 
 

Прававая асвета 

 

Дзіцячыя бібліятэкі, якія выкарыстоўваюць у сваёй дзейнасці 

прававыя інфармацыйныя рэсурсы, традыцыйна займаюцца прававой 

асветай дзяцей і падлеткаў, інфармаваннем бацькоў, педагогаў і 

выхавацеляў. 
Бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка да Сусветнага дня правоў дзіцяці падрыхтавалі 

прэзентацыю ”Счастья и солнца вам, дети!“ і анлайн-віктарыну ”Знаешь 

ли ты свои права?“. Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка правяла інтэрактыўную гульню-віктарыну ”Права 

литературных героев“. У дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 

Полацкай РЦБС прайшлі бібліятэчныя парады ”Незнакомец: друг или 

враг“, прысвечаныя пытанням бяспечнай жыццядзейнасці, юрыдычны 

практыкум ”Нарушения виртуальные, наказания – реальные“ для 

навучэнцаў 8 класа сярэдняй школы № 10. Падчас прэзентацыі падлеткі 

даведаліся аб нормах заканадаўства, крадзяжах, шляхам выкарыстання 

камп’ютарнай тэхнікі, вішынгу, аб адказнасці за ўзлом старонак у 

сацыяльных сетках. 

 

Арганізацыя вольнага часу 

 

Дзіцячыя бібліятэкі традыцыйна імкнуцца ахапіць змястоўным 

адпачынкам як мага больш школьнікаў, прыцягнуць дзяцей і падлеткаў да 

чытання, да ўдзелу ў гуртках і клубах, у масавых мерапрыемствах, якія 

спрыяюць развіццю іх творчых здольнасцей і пашырэнню кругагляду. 
Разнастайныя квэсты і конкурсы, творчыя майстэрні і вернісажы, 

забаўляльныя і пазнавальныя праграмы, кніжныя дэсанты і інтэрактыўныя 

гульні – усе гэтыя формы з’яўляюцца важнымі элементамі праграм летніх 

чытанняў і робяць лета ў бібліятэцы цікавым, карысным і запамінальным. 
У Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы праграма летняга чытання 

прайшла пад назвай ”Летнее солнце на книжной странице“. Былі 

падрыхтаваны выставы ”Вокруг света без билета“, ”Друзья нашего дома“, 

гучныя чытанні ”С книгой на скамейке“, чытацкі марафон ”Лето с 

книжкой: общайся, читай, взрослей“, гадзіны разважанняў ”Планета 

ДАДАТКІ 

 

Дадатак 1 
 

Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці 

Віды дзіцячых бібліятэк 2019 2020 

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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мечты“, ”Ещё раз о дружбе...“, акцыі ”Лепшае пажаданне гораду“ і 

”СТОП! Здоровье планеты в наших руках!“. 
Падчас летніх канікул у дзіцячай бібліятэцы Чашнікскай РЦБС 

рэалізаваны праект летняга чытання ”Библиоканикулы, или Лето с книгой – 

2020“. Удзельнікі праекта прынялі ўдзел творчай майстэрні ”Карандаш 

рисует сказки“, літаратурных анлайн-віктарынах ”Твои права и сказочная 

страна“,”Мы из мультфильмов и сказок. Отгадай без подсказок“, 

віртуальным квэсце ”Приключения Колобка в библиотеке“, паэтычным 

марафоне ”Читаем стихи Янки Журбы“. 
Бібліятэкі імкнуцца рэалізаваць свой асветніцкі, адукацыйны і 

досугавы патэнцыял актыўна ўкараняючы ў практыку новыя формы працы, 

якія адпавядаюць запытам сучасных дзяцей і падлеткаў. У дні школьных 

канікул бібліятэкі вобласці рэалізавалі шэраг цікавых віртуальных 

праектаў: культурна-асветніцкі праект ”Говорящая книга. Читают дети“ 

(Докшыцкая дзіцячая бібліятэка), анлайн-квэст ”Приключения Колобка 

в библиотеке“ (Чашнікская дзіцячая бібліятэка), чэрвеньская анлайн-

тусоўка ”Когда мои друзья со мной“ (аддзел па рабоце з дзецьмі 

цэнтральнай раённай бібліятэкі Лёзненскай ЦБС), праект 

”Виртуальные викторины“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі 

Пастаўскай ЦБС), інтэрнэт-праект ”Оставайся дома – слушай сказки из 

библиотеки“ (дзіцячая бібліятэка Сенненскай ЦБС). 
Штогод у бібліятэкі Віцебшчыны актыўна ўключаюцца ў 

рэалізацыю рэспубліканскай міжведамаснай праграмы ”Забота“ па 

арганізацыі вольнага часу дзяцей і падлеткаў і рэспубліканскай акцыі ”Лета 

з добрай кнігай“. Не застаюцца па-за ўвагай і іншыя акцыі, накіраваныя на 

папулярызацыю чытання: ”Читательская ленточка“ (дзіцячая 

бібліятэка Шумілінскай ЦБС), ”Читай! И пусть весь мир подождёт“ 

(Шаркаўшчынская дзіцячая бібліятэка), ”А я читаю больше всех!“ 

(Расонская дзіцячая бібліятэка), ”Книжный герой у меня дома“ 

(Докшыцкая дзіцячая бібліятэка), ”Книжное конфетти“ 

(Верхнядзвінская дзіцячая бібліятэка). 
У Дзень бібліятэк работнікі дзіцячай і цэнтральнай бібліятэк 

Докшыцкай ЦБС традыцыйна правялі ”Бібліясумеркі 2020“. Госці 

бібліятэкі адправіліся ў вялікую марскую прыгоду. На караблі іх сустрэў 

капітан са сваёй камандай – верным боцманам, штурманам, механікам, 

кокам і матросамі Дзецям трэба было прайсці ўсе выпрабаванні: навучыцца 

чытаць шыфроўкі і вывучыць семафорную азбуку, дапамагчы механікам 

адрамантаваць карабель, прайсці падводныя рыфы. 
18 верасня ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС прайшоў дзясяты ”Нясумны вечар у бібліятэцы“. 

Праграма юбілейнага нясумнага вечара была насычанай і цікавай. Героі 

свята – літаратурныя персанажы – падрыхтавалі для дзяцей флэшмоб. У 

пакоі ”10 футаў пад кілем“ удзельнікаў свята сустракалі Піраты. У пакоі 

”10 літар, 10 шрыфтоў“ можна было паспрабаваць свае сілы ў пісьме 

сапраўднымі пер’ямі, а ў пакоі цёткі Агаты даведацца самыя дакладныя 

прадказанні на бліжэйшую будучыню. Не менш цікавымі былі арт-праект 

 
Гадзіна цікавай сустрэчы ”Все согрето теплом ваших глаз“ 

з выхаванцамі дзіцячых дамоў сямейнага тыпу і іх мамамі-выхавацелямі 
у Верхнядзвінскай дзіцячай бібліятэцы 

 

 
Гульнявая пляцоўка ”Игроленд“ 

дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка 
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”Дапоўненая рэальнасць“, пакой майстрых і пакой страху. Самыя 

маленькія ўдзельнікі свята з задавальненнем праводзілі час у пакоі ”10 

казачных цудаў“. Скончыўся ”Нясумны вечар у бібліятэцы“ – святочнай 

дыскатэкай ля дворыка калегіума. 
Максімальна наблізіць бібліятэку да чытача, стварыць спрыяльныя 

магчымасці для пазнавальнага адпачынка і чытання, стымуляваць 

цікавасць дзяцей да кнігі дапамагаюць летнія чытальныя залы і 

бібліятэчныя пляцоўкі па-за сценамі бібліятэк. 
Падзеяй 2020 года стаў ”Проспект читающих детей: PRO-

движение книги“, які арганізавала Мёрская дзіцячая бібліятэка. Побач з 

бібліятэкай дзейнічала дасугавая зона з выставай найбольш цікавых кніг. 

Дзеці разгадвалі загадкі, складалі пазлы, удзельнічалі ў забаўляльных 

конкурсах віктарынах. Шмат станоўчых водгукаў ад дзяцей і дарослых 

атрымаў праект Сенненскай цэнтральнай раённай і дзіцячай бібліятэк 

”Библиотека под открытым небом. Книга под солнцем“. Штотыднёва 

працавалі бібліятэчныя панадворкі, летнія чытанні ў цэнтральным парку, 

забаўляльныя праграмы ”Мы вместе с книгой по жизни шагаем“, 

”Планета интересных каникул“ і інш. Цэнтральная і дзіцячая бібліятэкі 

Браслаўскай ЦБС арганізавалі бібліятэчныя пляцоўкі ”Читальный зал 

под открытым небом“ на Замкавай гары ў Браславе па нядзелях, у зоне 

Свабоднай бібліятэкі ў буднія дні. На пляцоўках працавала ”Творчая 

майстэрня Ката навукоўца“, праводзіліся літаратурныя віктарыны, 

гучныя чытанні, пазітыў-акцыі, фотаконкурсы, конкурсы малюнкаў: 

”Смотри на мир с позитивом“, ”Пойман за чтением“, ”РRОкниги“, 

”Отдаем книгу в хорошие руки“ і г.д. Два разы ў тыдзень у скверы ля 

бібліятэкі на свежым паветры працавала чытальная зала ”Літаратурны 

пікнік“ дзіцячай бібліятэкі Шумілінскай ЦБС. У дзіцячай бібліятэцы 

імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка па-ранейшаму працаваў клуб 

настольных гульняў ”Игротека в библиотеке“. 

 

Арганізацыя работы дзіцячых бібліятэк з сацыяльна 

неабароненымі катэгорыямі насельніцтва 

 

Супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк надаюць асаблівую ўвагу 

арганізацыі працы з сацыяльна неабароненымі катэгорыямі 

карыстальнікаў: дзецям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю, дзецям 

і падлеткам з небяспечных сямей, дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага 

развіцця і дзецям, якія стаяць на прафілактычным уліку ў камісіі і інспекцыі 

па справах непаўналетніх. У гэтым напрамку падтрымліваецца пастаянная 

сувязь з аддзяленнямі дзённага знаходжання інвалідаў, цэнтрамі 

карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Непаўналетнія 

дадзеных катэгорый актыўна прыцягваюцца да чытання, запрашаюцца на 

масавыя мерапрыемствы, якія праводзяцца бібліятэкамі. Дзеці-інваліды, 

якія не могуць наведваць бібліятэку з прычыны свайго захворвання, 

абслугоўваюцца бібліятэкарамі на даму. 

 
”Нескучный вечер в библиотеке-2020“ 

дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС 

 

 
Бібліятэчная пляцоўка на адкрытым паветры. 

Браслаўская дзіцячая бібліятэка 
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Дзіцячыя бібліятэкі Наваполацкай ЦБС плённа працавалі па 

сацыяльных праграмах. Так, дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака 

працавала па праграме ”Дорога добра“ для навучэнцаў інтэграваных 

класаў СШ № 4, № 8, № 1. Дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна працавала 

па праграме ”Солнышко“, для дзяцей і падлеткаў з сацыяльнага прытулку, 

а таксама рэалізавала валанцёрскі праект ”Сказкатэрапія“ для дзяцей з 

рэабілітацыйнай групы ў дзіцячай паліклінікі. З 1 чэрвеня Бешанковіцкая 

дзіцячая раённая бібліятэка пачала рэалізоўваць новы праект па 

абслугоўванню на даму дзяцей-інвалідаў ”Библиотекаря вызывали?“. 
Докшыцкая раённая дзіцячая бібліятэка сумесна з Камісіяй па 

справах непаўналетніх Докшыцкага райвыканкама рэалізавала сацыяльны 

праект ”Крок наперад“, накіраваны на прафілактыку правапарушэнняў, 

карысную занятасць падлеткаў і фарміраванне здаровага ладу жыцця. Былі 

праведзены свята дзяцінства ”Солнце детству подари“, навучальны майстар-

клас па стварэнню буктрэйлераў ”Книга онлайн“, вечар-сустрэча ”Петр-князь с 

женой Февронией завещали нам любовь“ і іншыя мерапрыемствы. 
Бібліятэкі вобласці актыўна супрацоўнічаюць з раённымі 

тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС падтрымлівае 

сувязі з аддзяленнем дзённага знаходжання інвалідаў (АДЗІ), якое 

наведваюць дзеці і дарослыя, з дзіцячым садам № 24, дзе ёсць група дзяцей 

з праблемным зрокам. Кожны месяц для іх наведвальнікаў праводзяцца 

разнастайныя мерапрыемствы. У 2020 годзе супрацоўнікі бібліятэкі 

прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі ”Збярэм партфель разам“. Яны 

падрыхтавалі для выхаванцаў ДУА ”Сацыяльна-педагагічны цэнтр 

Полацкага раёна“ конкурсную праграму ”Школа клоўнаў“, падчас якой 

можна было пазнаёміцца з загадказнаўствам, фізкультклоўнтурай, 

гульнявядзеннем. На кожным уроку дзяцей чакала займальнае і вясёлае 

заданне, якое прысвячалася Дню ведаў: адказвалі на пытанні віктарыны, 

праяўлялі трапнасць падчас атракцыёну ”Злаві мяч капелюшом“, гулялі ў 

гульню-перастаноўку ”Вясёлыя літары“. 
Бібліятэка імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска рэалізуе 

бібліятэчны праект ”Доброе сердце“, які прадугледжвае правядзенне 

дасугавых і адукацыйных мерапрыемстваў для людзей з інваліднасцю, якія 

наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання тэрытарыяльнага цэнтра 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН) Кастрычніцкага раёна 

г. Віцебска. У 2020 годзе супрацоўнікі бібліятэкі правялі экалагічнае 

падарожжа ”Планета цудаў Мікалая Сладкова“, гадзіну бяспекі ”Ты 

павінен гэта ведаць!“, урок-віншаванне ”Самым дарагім і любімым“, 

майстар-клас ”Чудо из ничего“, акцыю па збору кніг для бібліятэкі 

Віцебскага дома-інтэрната для састарэлых і інвалідаў. 
Супрацоўнікі бібліятэкі імя Н. Астроўскага ЦБС г. Віцебска 

падрыхтавалі для членаў клуба ”Остров надежды“ ДУА “Віцебскі гарадскі 

цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” гульнявую праграму ”Казачны 

калейдаскоп“ з пастаноўкай лялечнага спектакля па матывах рускіх народных 

казак. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 
”Бібліяпрыцемкі 2020“ Докшыцкай дзіцячай бібліятэкі 

 

 
”Проспект читающих детей: PRO-движение книги“ Мёрскай дзіцячай 

бібліятэкі 
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Сенненская дзіцячая бібліятэка працуе з Цэнтрам карэкцыйна-

развіваючага навучання і рэабілітацыі, органамі мясцовай улады, праводзіць 

маніторынгі зоны абслугоўвання. Валоданне звесткамі аб колькасці дзяцей-

сірот, дзяцей-інвалідаў, шматдзетных сем’яў дапамагае ўдасканальванню 

надомнага абслугоўвання гэтай катэгорыі карыстальнікаў. Для іх арганізуюцца 

дабрачынныя акцыі, конкурсна-гульнявыя праграмы, сярод якіх: ”Зимние 

забавы“, ”В гостях у Зимушки-Зимы“, лялечныя спектаклі ”Новый год с Лешим 

и Бабой Ягой“, ”Ліса, заяц і певень“, ”Чистюля колобок“, ”Маша и Медведь“. 

 

Міжнароднае супрацоўніцтва 

 

У 2020 годзе дзіцячыя бібліятэкі Шумілінскай і 

Верхнядзвінскай ЦБС прынялі ўдзел у Міжнародным конкурсе творчых 

работ ”Выразанкі“ па матывах казак Г.Х. Андэрсана, арганізаваным 

Інстытутам дацкай культуры ў Эстоніі, Латвіі і Літве ў супрацоўніцтве з 

грамадскай культурнай кампаніяй ”Будзьма беларусамі!“. На конкурс былі 

прадстаўлены работы Вікторыі Вараб’ёвай, навучэнкі 10 класа сярэдняй 

школы № 2 г.п. Шуміліна, у намінацыі ”выразанка“ па матывах 

казкі ”Дзікія лебедзі“ і Мікіты Мялешкі, вучня сярэдняй школы № 2 

г. Верхнядзвінска. Удзельнікі былі ўзнагароджаны дыпломамі. 
Супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк імя У. Караткевіча і імя 

Н. Крупскай Аршанскай ЦБС прынялі ўдзел у міжрэгіянальнай 

акцыі ”Безграничное чтение“, арганізаванай бібліятэкарамі 

МАУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ г. Пскова. Мэта акцыі – 

захаванне гістарычнай памяці Героя Савецкага Саюза Аляксандра Матросава, 

які здзейсніў свой подзвіг на Пскоўскай зямлі. У рамках акцыі 21 лютага ў 

дзіцячай бібліятэцы імя У.С. Караткевіча адбылася гадзіна памяці ”Во имя 

жизни, жертвуя собой“, а 26 лютага ў дзіцячай бібліятэцы імя Н. Крупскай 

прайшла гадзіна гераічнага партрэта ”Это имя звучит как легенда“. 
 

Выставачная дзейнасць 

 

У шэрагу розных форм рэкламы кнігі, папулярызацыі кніжнага 

фонду, выставы займаюць асаблівае месца. Гэта заўсёды творчасць і 

магчымасць злучыць у адзінае цэлае бібліятэкара, кнігу і чытача. Трэба 

адзначыць, што у апошні час сталі атрымоўваць вялікае 

распаўсюджанне”нетрадыцыйныя выставы“, якія не толькі прыцягваюць 

увагу да прадстаўленых выданняў, але і актывізуюць пазнавальную 

дзейнасць чытачоў, выклікаюць станоўчыя эмоцыі. Нетрадыцыйныя 

выставы – гэта магчымасць выйсці за рамкі стандарту, ўвасобіць у жыццё 

свой арыгінальны, не падобны на іншыя, праект, выкарыстоўваць 

гульнявую прыроду візуальнай культуры. Таму кожны год супрацоўнікі 

дзіцячых бібліятэк афармляюць цэлы шэраг тэматычных выстаў. 
Напярэдадні Дня Перамогі супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя 

С. Маршака ЦБС г. Наваполацка падрыхтавалі тэматычную арт-

выставу ”Кветкі Перамогі“, на якой была прадстаўлена літаратура, якая 

 
 

Незвычайную кніжную выставу-сюрпрыз аформілі ў Мёрскай 

дзіцячай бібліятэцы. Што за кніга хаваецца пад абгорткай, можна было 

ўбачыць толькі дома. Супрацоўнікі бібліятэкі пастараліся, каб кнігі на 

выставу трапілі толькі самыя цікавыя і нечаканыя. Выстава-сюрпрыз 

стварала абстаноўку свята – гэта самая сапраўдная сустрэча з добрай 

кнігай. Чытачы бібліятэкі маглі выбраць любы кніжны падарунак. 
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 распавядала пра гераізм і мужнасць людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны. 75 

гадоў мінула з дня заканчэння вайны, але час не зніжае цікавасці да гэтай тэмы, 

звяртаючы ўвагу сённяшняга пакалення на далёкія франтавыя гады, вяртаючы 

да вытокаў подзвігу і мужнасці савецкіх салдат. Чытанне кніг пра вайну дазваляе 

дакрануцца да гераічнага часу, адчуць гонар за сваю краіну, усю глыбіню любові 

і павагі да нашых ветэранаў – удзельнікаў той страшнай вайны, а самае 

галоўнае – усвядоміць тое, што вайна можа паўтарыцца, і мір неабходна берагчы. 

 
Да Дня беларускага пісьменства, які ў 2020 годзе адзначаўся 

6 верасня і праходзіў у горадзе Бялынічы Магілёўскай вобласці, 

Браслаўская дзіцячая бібліятэка аформіла змястоўную і пазнавальную 

выставу ”Вытокі славянскага пісьменства“, каб ушанаваць людзей, якія 

ўнеслі свой уклад у станаўленне беларускай пісьменнасці. 

 

Супрацоўнікі Лепельскай дзіцячай бібліятэкі аформілі серыю 

выстаў, на якіх былі прадстаўлены кнігі з вокладкамі, аформленымі ў адной 

каляровай гаме ”Месяц желтой (белой, зеленой) книги“. На выставе былі 

прадстаўлены творы мастацкай літаратуры і навукова-папулярнай 

літаратуры, кнігі па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве і 

прыродазнаўству, атласы і энцыклапедыі. Колеравая гама мае вялікае 

значэнне для ўспрымання. З дапамогай колеру можна лепш раскрыць змест 

матэрыялу, паўплываць на эмацыйны стан чытача, паўплываць на настрой. 
 

 
Кажуць, што ўсе людзі дзеляцца на тых, хто любіць сабак, і тых, 

хто любіць кошак. І тых, хто любіць кошак – у свеце мільёны. Напэўна, 

менавіта яны і прыдумалі адзначаць Сусветны дзень кошак 8 жніўня. Для 

ўсіх чытачоў, якім падабаюцца гэтыя дзіўныя жывёлы, аддзел па рабоце з 

дзецьмі Лёзненскай ЦБС падрыхтаваў выставу ”ЗаМУРчательные 

книги“ і аднайменную анлайн-віктарыну 

(https://learningapps.org/view13610145). 
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