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У выданні прадстаўлены агляд дзейнасці дзіцячых бібліятэк 

сістэмы Міністэрства культуры ў Віцебскай вобласці за 2021 год. У 

табліцах прадстаўлены статыстычныя дадзеныя і адносныя паказчыкі іх 

дзейнасці. 

Выданне прызначана для бібліятэчных работнікаў, супрацоўнікаў 

органаў кіравання культурай, а таксама ўсіх, хто цікавіцца развіццём 

бібліятэчнай справы ў вобласці. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ БІБЛІЯТЭЧНАГА 

АБСЛУГОЎВАННЯ ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБСКАЙ 

ВОБЛАСЦІ Ў 2021 ГОДЗЕ 
 

 

Па стане на 01.01.2022 года абслугоўваннем дзяцей і падлеткаў у 

Віцебскай вобласці займаюцца абласная бібліятэка, 23 цэнтральныя 

бібліятэкі, 32 гарадскія, 19 гарпасялковых, 324 сельскія бібліятэкі. 

Непасрэдна бібліятэчнае абслугоўванне юнага чытача ажыццяўляецца 27 

дзіцячымі бібліятэкамі. За 2021 год сетка дзіцячых бібліятэк скарацілася на 

2 адзінкі (на 01.01.2021 – 29). Філіял ”Дзіцячая бібліятэка“ ДУК 

”Дубровенская ЦБС“ рэарганізаваны ў сектар дзіцячай літаратуры 

цэнтральнай раённай бібліятэкі з 01.01.2021 г. рашэннем Дубровенскага 

РВК № 884 ад 23.12.2020 г. Ушацкая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 ДУК 

”Ушацкая ЦБС“ рэарганізавана ў аддзел дзіцячай і юнацкай кнігі з 

01.07.2021 г. рашэннем Ушацкага РВК № 495 ад 18.06.2021 г. 

Прыярытэтнымі напрамкамі дзейнасці дзіцячых бібліятэк у 2021 

годзе сталі выкананне дзяржаўнай праграмы ”Культура Беларусі“ на 2021–

2025 гады (зацверджана пастановай Савета Міністраў ад 29.01.2021 г. 

№ 53), выкананне плана мерапрыемстваў па правядзенні Года народнага 

адзінства (адпаведна Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 ад 01.01.2021 г. 

”Об объявлении 2021 года Годом народного единства“), а таксама: 

 грамадзянска-патрыятычнае выхаванне, папулярызацыя 

гераічнай гісторыі і вайсковай славы Айчыны; 

 духоўна-маральнае выхаванне; рэалізацыя культурных і 

адукацыйных патрэб; 

 папулярызацыя бібліятэкі, кнігі і чытання; 

 фарміраванне інфармацыйнай культуры дзяцей і моладзі; 

 праца з лепшымі творамі мастацкай літаратуры; 

 арганізацыя дасуга дзяцей і падлеткаў, падтрымка іх творчай 

самарэалізацыі; 

 праца з карыстальнікамі з абмежаванымі магчымасцямі здароўя 

і дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў; 

 арганізацыя абслугоўвання карыстальнікаў у зручных для іх 

рэжымах (стацыянарным, аддалёным) ва ўмовах абмежаваных мер, 

уведзеных з-за распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі COVID-19. 

На падставе статыстычных дадзеных аб сацыяльна-эканамічным 

становішчы Віцебскай вобласці на 1 студзеня 2021 года колькасць дзяцей 

ва ўзросце да 15 год склала 170 094 чалавек, або 15,2% ад агульнай 

колькасці насельніцтва (1 120 364). 

Паслугамі дзіцячых бібліятэк у 2021 годдзе карысталася 76 236 чалавек, 

што ў працэнтных суадносінах склала 44,8% (у 2020 годзе – 77 900 тыс.; 2019 – 

82 822 тыс.). Доля дзіцячай чытацкай аўдыторыі ва ўзросце да 15 год склала 

63 877 чытачоў (у 2020 годзе – 65 439 тыс.; 2019 – 70 227 тыс.). 

Карыстальнікам было выдадзена 1 321 546 тысяч экзэмпляраў дакументаў 
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(у 2020 годзе – 1 353 709 экз.; 2019 – 1 555 049 экз.). 

У 2021 годзе колькасць наведванняў склала 547 564 адзінак (у 2020 

годзе – 585 975 адзінак; 2019 – 697 136 адзінак). Працэнт выканання 

планавага паказчыка па наведваннях дзіцячымі бібліятэкамі Віцебскай 

вобласці быў выкананы на ўзроўні 102,1%. Па выніках справаздачнага года 

актыўнасць наведвання (наведвальнасць) склала 7,2 (у 2020 годзе – 7,5; 

2019 – 8,4), чытальнасць – 17,3 (у 2020 годзе – 17,4; 2019 – 18,8), 

абарачальнасць фонду – 1,6 (у 2020 годзе – 1,5; 2019 – 1,7). 

Па выніках работы дзіцячых бібліятэк назіраецца памяншэнне 

агульнай колькасці карыстальнікаў, у тым ліку да 15 год, колькасць 

дакументавыдачы, у тым ліку да 15 год, а таксама колькасць наведванняў. 

На зніжэнне паказчыкаў бібліятэчнай статыстыкі паўплывалі наступныя 

фактары: скарачэнне сеткі дзіцячых бібліятэк, неспрыяльная 

эпідэміялагічная абстаноўка, дэмаграфічная сітуацыя ў вобласці 

(памяншэнне колькасці насельніцтва), наяўнасць альтэрнатыўных крыніц 

інфармацыі, нестабільнасць у камплектаванні бібліятэчных фондаў, 

недахоп грашовых сродкаў на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. 

У 2021 годзе агульны аб’ём новых паступленняў у фонды дзіцячых 

бібліятэк вобласці склаў 27 296 тыс. асобнікаў (у 2020 годзе – 25 417 тыс., 

2019 – 24 791 тыс.). У сярэднім кожная бібліятэка за справаздачны год 

атрымала каля тысячы экзэмпляраў дакументаў. Доля выбыцця выданняў з 

агульнага фонду дзіцячых бібліятэк склала 28 922 тыс. экз. дакументаў (у 

2020 годзе – 35 254 тыс.; 2019 – 43 494 тыс.). Сумарны аб’ём фонду 

дзіцячых бібліятэк на 01.01.2021 года склаў 830 860 тыс. дакументаў (у 

2020 годзе – 885 054 тыс.; 2019 – 892 296 тыс.). У сярэднім фонд адной 

бібліятэкі склаў 30,7 тыс. экз. дакументаў. Кнігазабяспечанасць у разліку 

на аднаго карыстальніка дзіцячых бібліятэк склала 10,9 экз. дакументаў. 

Абнаўленне фонду ў 2021 годзе склала ў сярэднім 3,3%. Падтрымліваць 

інфармацыйны патэнцыял і прывабліваць юных наведвальнікаў дзіцячым 

бібліятэкам дапамагае падпіска на перыядычныя выданні (часопісы). Усяго 

ў справаздачным годзе было выпісана ў сярэднім 19 назваў на 1 установу. 

Па выніках 2021 года персанальнымі камп’ютарамі забяспечаны 

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

колькасць камп’ютараў склала 87 адзінак. У сярэднім па вобласці на 1 

дзіцячую бібліятэку прыходзіцца 3,2 камп’ютары. Доступ да інтэрнэту і 

электронную пошту маюць 24 дзіцячыя бібліятэкі. Па-ранейшаму не маюць 

выхад у інтэрнэт дзіцячая бібліятэка Шумілінскай ЦБС, бібліятэкі імя 

Я. Коласа і М. Лынькова ЦБС г. Віцебска. 

Свае прадстаўніцтвы ў сацыяльных сетках маюць 67% дзіцячых 

бібліятэк Віцебскай вобласці. Не працуюць у сацыяльных сетках 7 бібліятэк 

(Дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС, Дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай, 

філіял № 8 Аршанскай ЦБС, Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка-філіял № 1, 

Гарадская дзіцячая бібліятэка-філіял № 49 Талачынскай ЦБС, 

Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 Чашніцкай РЦБС, 

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Шаркаўшчынскай ЦБС, Бібліятэка-філіял 

№ 10 імя Я. Коласа ЦБС г. Віцебска). Па-ранейшаму найбольшай 

50 ”Да лепшых скарбаў 

дакраніся“ 

(праект) 

папулярызацыя 

беларускай 

культуры 

2018–2021 

51 ”Литературные 

каникулы – 2021“ 

(праект) 

дасугавы 2021 

52 Дзіцячая бібліятэка-
філіял № 4 імя  

А.С. Пушкіна 

”Пушкин – ХХІ век – 

Новополоцк“ 

(праграма) 

літаратурны 2016– 

53 ”Солнышко“ 

(праграма) 

шмат-профільны 

(у дапамогу 
сацыяльнаму 

прытулку) 

2003– 

54 ”Росток“ 

(праграма) 
шмат-профільны 

(у дапамогу 

дашкольным 

установам) 

2006– 

55 ”Природа – наш 

общий дом“ 

(праграма) 

літаратурна-
экалагічны 

1996– 

56 ”Беларуская 

чытанка“ 

(праект) 

папулярызацыя 
беларускай 

культуры 

2021–2023 

57 ”Читаем. Учимся. 

Играем“ 

(праект) 

дасугавы 2020–2022 
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папулярнасцю карыстаюцца сацыяльныя сеткі ”ВКонтакте“ (зарэгістравана 16 

бібліятэк), ”Одноклассники“ (зарэгістравана 5 бібліятэк) і Instagram 

(зарэгістравана 7 бібліятэк). У групах размяшчаецца інфармацыя аб конкурсах і 

акцыях, праведзеных мерапрыемствах, аб паступленнях новай літаратуры і 

іншая карысная інфармацыя. Трэба адзначыць, што Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка мае свой уласны інтэрнэт-сайт (http://det.doklibrary.by/index.php/ru/), і 

7 дзіцячых старонак размешчана на вэб-сайтах бібліятэчных сістэм: 

Бешанковіцкай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Мёрскай, Пастаўскай, 

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

У 2021 годзе ў дзіцячых бібліятэках Віцебскай вобласці працавала 120 

бібліятэчных спецыялістаў (у 2020 годзе – 132 спецыяліста, 2019 – 133 

спецыяліста). Вышэйшую бібліятэчную адукацыю маюць 47 супрацоўнікаў (у 

2020 – 50, 2019 – 57), сярэднюю спецыяльную адукацыю мае 41 супрацоўнік (у 

2020 – 47, 2019 – 50). 

Рэжым работы дзіцячых бібліятэк устанаўліваецца з улікам 

занятасці дзяцей у школе. У асноўным абслугоўванне карыстальнікаў 

забяспечваецца да 19.00 (22 бібліятэкі), да 18.00 працуюць 5 бібліятэк. З іх 

максімальная колькасць адкрыта для карыстальнікаў у суботу і нядзелю. 

2021 год для дзіцячых бібліятэк быў плённым, напоўненым 

святочнымі знамянальнымі падзеямі: Дзень народнага адзінства, 76 год 

Вялікай Перамогі, юбілейнымі датамі пісьменнікаў (130-годдзе 

М. Багдановіча, 125-годдзе К. Крапівы, 100-годде І. Шамякіна, 90-годдзе 

Н. Гілевіча) і інш. У цэнтры ўвагі таксама сталі бібліятэкі-юбіляры: 70 

годдзе адсвяткавалі Мёрская дзіцячая раённая бібліятэка, дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 Шаркаўшчынскай ЦБС, бібліятэка-філіял № 10 імя 

Я. Коласа ЦБС г. Віцебска, бібліятэка-філіял № 11 імя М. Лынькова ЦБС 

г. Віцебска; 60 годдзе адзначыла дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай – 

філіял № 8 Аршанскай ЦБС. 

У 2021 годзе дзіцячая раённая бібліятэка Бешанковіцкай ЦБС стала 

лаўрэатам прэміі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта за высокія 

творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі ”Лепшая 

дзіцячая бібліятэка“. Дзіцячая раённая бібліятэка Докшыцкай ЦБС заняла 

першае месца ў VII Рэспубліканскім конкурсе ”Библиотека – центр 

духовного просвещения и воспитания“ ў намінацыі ”История Православия 

родного края“. На конкурс была прадстаўлена работа ”Служылі Богу, 

людзям, бліжняму“ (гісторыя Свята-Пакроўскага храма ў асобах). 

Праграмна-праектная дзейнасць павышае сацыяльную 

запатрабаванасць бібліятэк і бібліятэчных рэсурсаў, а таксама дае 

магчымасць мэтанакіравана весці работу па розных напрамках дзейнасці. 

На працягу 2021 года дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці рэалізавалі 

57 мэтавых праграм і праектаў для дзяцей і падлеткаў. У мінулым годзе 

распачалі сваю дзейнасць наступныя праграмы і праекты: ”Святыні 

браслаўскай зямлі“ (дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС), ”Шаг вперед“ 

(Докшыцкая дзіцячая бібліятэка), ”Мир без опасности“ (дзіцячая 

бібліятэка Лепельскай ЦБС), ”Экалогія ад А да Я“ (Мёрская дзіцячая 

бібліятэка), ”Відэаэнцыклапедыя“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча 

32 ”БібліяЛета: з кнігай 

у летнім рукзачку“ 

(праект) 

дасугавы 2021 

33 Новалукомльская 
дзіцячая бібліятэка-

філіял № 4 

”ПУП“ (Познавательно. 
Увлекательно. Полезно) 

(праграма) 

навукова-
пазнавальны 

2021–2022 

Шаркаўшчынская ЦБС 

34 Дзіцячая бібліятэка-
філіял № 1 

”К книге и чтению 

через досуг и 

общение“ 

шматпрофільны 2021–2022 

ЦБС г. Віцебска 

35 Бібліятэка-філіял № 
14 імя 

У. Караткевіча 

”Нам засталася 

спадчына“ 

(праграма) 

краязнаўчы 2000– 

36 Бібліятэка-філіял № 

11 імя М. Лынькова 
”Усё пачынаецца з 

сям’і“ 

(праграма) 

сямейнае 

выхаванне 

2006– 

37 ”Листая страницы 

календаря“ 

(анлайн-праект) 

адукацыйны 2021 

38 Бібліятэка-філіял № 

9 імя С. Маршака 
”Увайсці ў свет 

прыгажосці“ 

(праграма) 

эстэтычны 2016– 

39 ”Доброе сердце“ 

(праект) 

дасугавы 2021 

40 ”Через театр кукол – 

в мир книги!“ 

(праект) 

літаратурны 2021 

ЦБС г. Наваполацка 

41 Дзіцячая бібліятэка-
філіял № 3 імя 

С. Маршака 

”Дети. Экология. 

Книга“ – эколагічна-

інфармацыйны цэнтр 

(праграма) 

экалагічны 2004– 

42 ”Кругозор“ (праграма) інфармацыйны 2009– 

43 ”К книге – через 

театр кукол“ 

(праграма) 

літаратурна-

эстэтычны 

2014–2023 

44 ”Дорога добра“ 

(праграма) 

сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-інвалідаў, 
арганізацыя 

вольнага часу 

2014–2023 

45 ”Книжный сад“ 

(праграма) 

літаратурны 2014–2021 

46 ”Тебе о праве и право 

о тебе“ (праект) 

прававы 2021–2022 

47 ”Правила движения 

достойны уважения“ 

(праект) 

прававы 2021–2022 

48 ”Работать творчески, 

отдыхать активно, 

жить долго“ 

(праект) 

здаровы лад 

жыцця 

2021– 

49 ”Растём вместе с 

книгой“ (праект) 
літаратурны 2018–2021 
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Аршанскай ЦБС), ”Через театр кукол – в мир книги!“ (бібліятэка-філіял 

№ 9 імя С. Маршака ЦБС г. Віцебска) і г. д. 

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 тысяч непаўналетніх ва 

ўзросце ад 4 да 15 год. У 2021 годзе пры дзіцячых бібліятэках Віцебскай 

вобласці ажыццяўлялі працу 207 клубных фарміраванняў для дзяцей і 

падлеткаў. На базе дзіцячых бібліятэк функцыянаваў 31 клуб. Усе 

мерапрыемствы звычайна праводзяцца ў пазаўрочны, канікулярны час і 

выхадныя дні для максімальнай занятасці дзяцей – членаў клубаў па інтарэсах. 

На базе бібліятэк г. Віцебска і Віцебскай вобласці функцыянуе 17 лялечных 

тэатраў, сярод якіх можна вылучыць 1 тэатр-батлейку і 3 тэатра кнігі. Тэатр 

кнігі ”Пятрушка“ раённай дзіцячай бібліятэкі Сенненскай ЦБС мае званне 

”народны“. 

Пры арганізацыі і правядзенні мерапрыемстваў для дзяцей і 

падлеткаў публічныя бібліятэкі Віцебскай вобласці цесна супрацоўнічалі з 

рознымі арганізацыямі і ўстановамі: школамі, дзіцячымі садамі, цэнтрамі 

дзіцячай творчасці, школамі мастацтваў, дзіцячымі аздараўленчымі 

лагерамі, дзіцячымі сацыяльнымі прытулкамі, клубнымі і медыцынскімі 

ўстановамі, аддзеламі па надзвычайных сітуацыях і праваахоўнымі 

органамі, царквой, грамадскімі арганізацыямі і г.д. 

За справаздачны год было праведзена 3 960 масавых 

мерапрыемстваў, у тым ліку анлайн – 152. Асноўныя культурна-асветніцкія 

мерапрыемствы бібліятэк былі прысвечаны Году народнага адзінства, 

прасоўванню кнігі і чытання, юбілейным датам. 

У 2021 годзе былі аформлены 1 922 бібліятэчныя экспазіцыі і 147 

мастацкіх выстаў. Для развіцця творчасці дзяцей і падлеткаў дзіцячымі 

бібліятэкамі было праведзена 77 майстар-класаў і арганізавана 141 акцыя. 

Такая работа дазваляе змястоўна арганізаваць вольны час дзяцей, спрыяе 

фарміраванню культуры міжасабовых зносін, выяўленню і ў пэўнай ступені 

рэалізацыі творчых здольнасцей і задаткаў дзяцей. Таксама бібліятэкі 

працягвалі працаваць над стварэннем віртуальных форм работы, такіх як 

інтэрактыўныя гульні, віртуальныя выставы, анлайн-віктарыны, анлайн-

падарожжы, відэа-прэзентацыі, сеткавыя акцыі. У якасці прыкладу можна 

прывесці рубрыкі ”Живой журнал“ і ”Приглашаем поиграть“ дзіцячай 

бібліятэкі імя С. Маршака ЦБС г. Наваполацка, ”Виртуальные 

викторины“ раённай дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі Пастаўскай ЦБС, 

фотачэлендж ”Повтори обложку книги“ дзіцячай бібліятэкі імя 

У. Караткевіча Аршанскай ЦБС і г.д. У цэлым дзейнасць дзіцячых бібліятэк 

была накіравана на задавальненне чытацкіх патрэб, папулярызацыю 

нацыянальнай і культурнай спадчыны, мовы і літаратуры, на падтрымку і 

развіццё чытання сярод дзяцей і падлеткаў. 

Далей у інфармацыйна-аналітычным бюлетэні прадстаўлены 

напрамкі, якія былі найбольш актуальнымі ў 2021 годзе. 

14 ”Библиоканикулы 

или Лето с книгой“ 

(праграма) 

дасугавы 2021 

15  ”Мир без опасности“ 

(праект) 
бібліятэчная 
прадлёнка 

2021 

Мёрская ЦБС 

16 Мёрская дзіцячая 

раённая бібліятэка 
”Спадчына“ 

(праграма) 

краязнаўчы 2021–2025 

17 ”Экалогія ад А да Я“ 

(праграма) 
экалагічны 2021–2025 

Аршанская ЦБС 

18 Дзіцячая бібліятэка 

імя У.С. Караткевіча – 
філіял № 1 

”Книжная Вселенная“ 

(праграма) 

літаратурны 2014–2025 

19 ”Ступеньки в мир 

прекрасного“ 

(праграма) 

музычна-
эстэтычны 

2017–2025 

20 ”Відэаэнцыклапедыя“ 

(праект) 
краязнаўчы 2021 

21 ”Большие открытия 

маленьких 

коллекций“ (праект) 

выставачная 

дзейнаць 

2021 

Полацкая РЦБС 

22 Дзіцячая бібліятэка 

імя Л. Талстога – 

філіял № 1 

”Защита детства“ 

(праграма) 

прававое 

выхаванне 

2017–2020 

23 ”У книги не бывает 

каникул“ (праграма) 
Інфармацыйна-

асветніцкі 
2021 

24 ”БиблиоPUZZLE“ 

(праект) 

цэнтр чытання і 

актыўнай 

творчасці 

2017– 

25 ”Веселое Новогодье“ 

(праект) 

дасугавы 2021–2022 

Пастаўская ЦБС 

26 Раённая дзіцячая 
бібліятэка імя 

У. Дубоўкі – філіял № 1 

”Детишки + книжки“ 

(праект) 
адукацыйны 2020–2022 

Расонская ЦБС 

27 Расонская дзіцячая 
бібліятэка 

”Я и любимая книга 

моя!“ (праграма) 
дасугавы 2021 

Сенненская ЦБС 

28 Сенненская дзіцячая 

раённая бібліятэка-

філіял № 1 

 

”Міласэрнасць“ 

(праект) 

сацыяльная 

рэабілітацыя 

дзяцей-інвалідаў, 

арганізацыя 

вольнага часу 

2013–2020 

Талачынская ЦБС 

29 Гарадская дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 49 
”Выхаваем 

кнігалюба“ 

(праект) 

літаратурны 2020–2021 

30 ”Лета кліча дзеці вас, 

для чытання кніг у 

нас“ (праект) 

літаратурны 2021-2022 

Чашніцкая ЦБС 

31 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

”Свет вакол нас“ 

(праграма) 

экалагічны 2021–2022 

7 46 



  

  
Дзейнасць дзіцячых бібліятэк у Год народнага адзінства. 

Краязнаўчае выхаванне 

 

1 студзеня 2021 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка 

падпісаў Указ № 1, згодна з якім у мэтах кансалідацыі грамадства, 

згуртавання беларускага народа на аснове ідэй суверэнітэту і незалежнасці 

краіны 2021 год у Беларусі аб’яўлены Годам народнага адзінства. Трэба 

адзначыць, што дзіцячыя бібліятэкі вобласці, якія працуюць з дзецьмі і 

моладдзю, правялі вялікую працу ў гэтым накірунку. 

У пералік мерапрыемстваў былі ўключаны дыялогавыя пляцоўкі, 

конкурсы, віктарыны, сустрэчы з цікавымі людзьмі, акцыі, літаратурна-

музычныя вечары, тэатралізаваныя пастаноўкі і канцэртныя праграмы, і 

яшчэ цэлы шэраг разнастайных мерапрыемстваў, якія былі праведзены ў 

рамках агульнарэспубліканскай акцыі ”Беларусь – краіна адзінства“ пад 

агульным дэвізам ”З любоўю да Беларусі“. Сярод мерапрыемстваў можна 

вылучыць пазнавальна-гульнявую пляцоўку ”Мы розныя – і ў гэтым наша 

моц“ (дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Чашніцкай РЦБС), гадзіну 

пазнання Айчыны ”Адзінства беларускага народа – аснова незалежнай 

краіны“ (аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС), квіз-гульню 

”Вместе – дружная страна“ (дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 

імя А.С. Пушкіна ЦБС г. Наваполацка), лялечны спектакль ”Усіх 

з’яднаў нас родны кут“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча – філіял 

№ 1 Аршанскай ЦБС) і г.д. 

Насычанай праграмай быў адзначаны гісторыка-патрыятычны 

марафон ”Давай ганарыцца, што мы беларусы!“ дзіцячай бібліятэкі 

Браслаўскай ЦБС. У рамках марафону на працягу года былі арганізаваны 

12 мерапрыемстваў з відэапрэзентацыямі і 13 кніжных выстаў, удзельнікамі 

якіх сталі 276 чалавек. Разнастайны па форме матэрыял мерапрыемстваў 

даў магчымасць усебакова прадставіць гісторыю і сучаснасць нашай 

краіны: гадзіна адкрыццяў ”Они заглянули в будущее“, рэтрапогляд 

”Славутыя родам сваім“, завочная экскурсія ”Беларусь – краіна храмаў, 

замкаў, палацаў“, слайд-партрэт ”Беларускія зоркі над спартыўнымі 

арэнамі“, гадзіна пазнанняў і адкрыццяў ”А імя і справы засталіся“, 

геаграфічны дыліжанс ”Первопроходцы дальних берегов. Уроженцы 

Беларуси в географических открытиях“, літаратурна-мастацкая 

прэзентацыя ”У часе высветленыя твары. Дзеячы культуры і мастацтва“, 

завочнае падарожжа ”Мой чароўны беларускі край, Бацькаўшчына светлая 

мая!“, відэакруіз ”А завецца Браслаўшчынай непаўторны родны край!“. 

Таксама з мэтай азнаямлення і вывучэння гісторыі сваёй краіны, 

замацавання сэнсу Года народнага адзінства афармляліся кніжныя 

выставы, якія адлюстроўвалі асноўныя этапы развіцця незалежнай 

беларускай дзяржавы з часу з’яўлення і да нашых дзён, раскрывалі 

своеасаблівы партрэт беларускага грамадства апошніх дзесяцігоддзяў: 

”Времён связующая нить“ (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка), ”Страна непобедима, когда един народ“ (аддзел па 

Дадатак 8 

 

Мэтавыя праграмы (праекты) 

 

№ Бібліятэка Назва праграмы 
Напрамак 

дзейнасці 

Тэрміны 

дзеяння 

Бешанковіцкая ЦБС 

1 Філіял ”Дзіцячая 

раённая бібліятэка“ 
”Чарадзейная 

скарбонка“ 

(праграма) 

папулярызацыя 

беларускай 

культуры 

2013–2021 

2 ”Лето с открытой 

книгой“ (праект) 
папулярызацыя 

чытання 
2021–2021 

Браслаўская ЦБС 

3 Дзіцячая бібліятэка Духоўна-асветніцкі 

праект ”Святыні 

браслаўскай зямлі“ 

духоўна-

асветніцкі 

2021–2021 

4 Інфармацыйна-
асветніцкі праект 

”Читаем, играем – и 

снова читаем“ 

папулярызацыя 
чытання 

2019–2021 

5 Краязнаўча- пошукавы 
праект ”Браслаў: тут 

мінуўшчына з 

сучаснасцю сышліся“ 

гісторыка-
краязнаўчы 

2021–2021 

Верхнядзвінская ЦБС 

6 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 
”В судьбе природы – 

наша судьба“ 

(праграма) 

экалагічны 2018–2021 

Глыбоцкая ЦБС 

7 Глыбоцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

 

Праграма ”Через 

книгу – к духовному 

возрождению“ 

(праграма) 

духоўны 

 

2020–2021 

8 ”Через книгу в мир 

природы“ 

(праграма) 

экалагічны 2019–2021 

9 Падсвільская 

дзіцячая бібліятэка-

філіял № 2 

”Першы крок да 

кнігі“ (праграма) 

папулярызацыя 

чытання  

2020–2021 

Докшыцкая ЦБС 

10 Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1 

”ЛУЧ“ (Лучшее 

учение – чтение) 
(праграма) 

папулярызацыя 

чытання  

2010–2021 

11 ”Лета. Чытач. Кніга“ 

(праграма) 

папулярызацыя 

чытання 

2021 

12 ”Шаг вперёд“  

(праект) 
прававы 2021 

Лепельская ЦБС 

13 Дзіцячая бібліятэка-

філіял № 1 

”Здоровый образ 

жизни – это здорово!“ 

(праграма) 

здаровы лад 

жыцця 

2017–2021 
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рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС), ”Зямля мая – Беларусь“ (Дзіцячая 

бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС), ”Мой край – часцінка Беларусі“ 

(Бешанковіцкая раённая дзіцячая бібліятэка), ”Мы – беларусы, мы – 

народ такі“ (Докшыцкая дзіцячая бібліятэка) і г.д. 

Адным з прыярытэтных напрамкаў у рабоце бібліятэкі з’яўляецца 

краязнаўчая дзейнасць. Супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк працуюць з 

кнігамі па гісторыі краю, збіраюць гісторыі пра людзей, якія жылі і 

дзейнічалі ў пэўнай мясцовасці, ладзяць сустрэчы з мясцовымі аўтарамі, 

выставы таленавітых землякоў. 

Трэба адзначыць работу дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС. З 2021 года яна распачала новы віртуальны праект 

”Відэаэнцыклапедыя“ ў рамках аматарскага аб’яднання ”Краязнаўчая 

майстэрня“ на афіцыйным сайце сістэмы. Літаратурнае краязнаўства, гісторыя 

літаратуры Аршаншчыны знаходзіцца ў пастаянным развіцці. На змену 

вядомым імёнам прыходзяць новыя, папаўняецца сузор’е літаратараў, расце 

колькасць аўтарскіх зборнікаў. А такія імёны, як У. Караткевіч, У. Корбан, 

П. Саковіч, Я. Сіпакоў уваходзяць у залаты фонд беларускай літаратуры. 

У рамках агульнабібліятэчнага патрыятычнага праекта ЦБС 

г. Наваполацка ”Гордимся прошлым. Строим будущее“ праходзіў 

конкурс на лепшую бібліяграфічную прадукцыю краязнаўчай тэматыкі. 

Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака стала пераможцам у намінацыі 

”Электронныя базы дадзеных“ за храналагічнае падарожжа ”Новополоцк: 

год за годом“ (https://prezi.com/view/qdlvP8ePizpVKpXFijXK/?webgl=0), у якім 

сабраны і сістэматызаваны па дзесяцігадовых перыядах асноўныя гістарычныя 

падзеі з жыцця горада Наваполацка, ад яго заснавання да нашых дзён, і 

інтэрактыўную краязнаўчую гульню-падарожжа ”Город, в котором я живу“ 

(https://view.genial.ly/60c212fc79b36f0d7891a231/interactive-content-gorod). 

У справаздачным годзе споўнілася 225 год гербу горада Докшыцы. 

Да гэтай даты Докшыцкай дзіцячай бібліятэкай быў распрацаваны і 

праведзены краязнаўчы квэст ”Легендамі авеяны старадаўні горад мой“. 

Падчас квэста чытачы старэйшага школьнага ўзросту пазнаёміліся з 

легендамі, паданнямі, сімволікай горада Докшыцы, паспрабавалі пазнаць 

вуліцы горада па старых фотаздымках. Яшчэ больш паглыбіць свае веды 

дапамагалі кніжныя выставы: ”Нясуць Дняпру і Нёману даніну“, 

”Невядомыя старонкі гісторыі нашага горада“, інтэрактыўная экскурсія 

”Горад шчаслівых надзей“, урок краязнаўства ”Докшыччына 

патрыятычная”. 

Дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС на пляцоўцы Свабодная 

бібліятэка прэзентавала маштабную фотавыставу ”Браслаў: тут 

мінуўшчына з сучаснасцю сышліся“, якая стала завяршэннем аднайменнага 

краязнаўчага пошукавага праекта. На выставе экспанавалася больш за 50 

фотаздымкаў з выявамі адметных мясцін Браслава ў сучасным выглядзе і 

мінулым. Здымкі мінулых гадоў былі знойдзены ў фондах краязнаўчага 

музея, а таксама ў асабістых фотаархівах браслаўчан. Пасля прэзентацыі на 

адкрытай пляцоўцы фотавыстава дэманстравалася ў чытальнай зале 

дзіцячай бібліятэкі. 

Дадатак 7 

 

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 Філіял ”Вярхоўская сельская 

бібліятэка“ 

6 Тэатр кнігі 

”Чарадзеі“ 

2010 Філіял ”Астровенская сельская 
бібліятэка“ 

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“ 2001 Слабадская сельская бібліятэка-

філіял № 28 

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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Папулярызацыя беларускай культуры, мовы і 

літаратуры. Супрацоўніцтва з ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі“ 

 

Традыцыйна дзіцячыя бібліятэкі надавалі вялікую ўвагу 

папулярызацыі беларускай літаратуры, мовы і культуры. Праводзіліся 

разнастайныя па форме і змесце мерапрыемствы, прысвечаныя творам 

класікаў нацыянальнай літаратуры, рабілася ўсё, каб іх імёны і творы, а 

таксама лепшыя творы сучасных аўтараў увайшлі ў кола чытання дзяцей і 

падлеткаў. 

У дзіцячай бібліятэцы Шаркаўшчынскай ЦБС з нагоды 125-

годдзя з дня нараджэння К. Крапівы быў арганізаваны тэатр на стале пад 

назвай ”Байкі дзеда Кандрата“. У час мерапрыемства ў выкананні 

ўдзельніц літаратурнага клуба ”Жывое слова“ прагучалі байкі 

”Дыпламаваны баран“ і ”Ганарысты парсюк“. На заканчэнне ўдзельнікі 

мерапрыемства разам з бібліятэкарам прадэкламавалі байку ”Мурашка і 

жук“. 

Актыўную работу разгарнуў аддзел па рабоце з дзецьмі 

Лёзненскай ЦБС у час святкавання 65-годдзя з дня нараджэння 

беларускага пісьменніка-прыродазнаўца У. Ягоўдзіка. На літаратурнае 

паляванне ”Лесные тайны Владимира Яговдика“ прыйшлі навучэнцы 3-га 

класа сярэдняй школы № 1. Дзеці ”збіралі“ грыбы і ягады, складалі 

прыродную азбуку беларускіх звяроў і птушак, паглядзелі буктрэйлер па 

кнізе ”Бабуліна варта“ і лялечны спектакль па матывах легенды ”Як на 

Беларусі з’явіліся буслы“. 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка ў справаздачным годзе распачалі новы літаратурны 

медыяпраект ”Беларуская чытанка“, які быў накіраваны на 

папулярызацыю беларускай літаратуры. Для дзяцей бібліятэкары агучылі і 

прадставілі ў анімацыйным фармаце казкі, вершы або байкі, якія можна 

паслухаць у зручны для сябе час. Праект размешчаны на сайце ЦБС 

г. Наваполацка http://novopolotsk-lib.by/index.php/detyam/belaruskaya-

chytanka у раздзеле ”Детям“, а таксама на старонцы бібліятэкі ў сацыяльнай 

сетцы ”ВКонтакте“. Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка таксама на сайце сістэмы у раздзеле ”Детям“ вядзе 

рубрыкі ”Живой журнал“ і ”Приглашаем поиграть“. ”Живой журнал“ 

змяшчае цікавыя артыкулы, майстар класы з дзіцячых часопісаў. Аб 

папулярнасці новага рэсурсу сведчыць статыстыка сайта, якая склала 1585 

віртуальных наведванняў. Рубрыка ”Приглашаем поиграть“ запрашае 

пагуляць у розныя літаратурныя гульні, адказаць на пытанні віктарын, 

рэбусаў, галаваломак. Трэба адзначыць, што не засталася па-за ўвагай і іх 

старонка сацыяльнай сетцы ”ВКонтакте“. Раз у тыдзень на старонцы 

”Детская библиотека имени С. Маршака г. Новополоцк“ 

https://vk.com/marshaka_np супрацоўнікамі бібліятэкі ў анлайн-рубрыцы 

”Сказка на ночь“ размяшчаюцца аудыяказкі знакамітых пісьменнікаў. А з 

2021 года распачала сваю дзейнасць яшчэ адна анлайн-рубрыка ”Писатель 

Клуб ”Вікторыя“ Бібліятэка-

філіял №11 

імя  

М. Лынькова 

2006 12  

(5 дзеці) 

сямейнае 

выхаванне 

бацькі, дзеці 

Клуб ”Сустрэча“ Бібліятэка-

філіял №9 

імя  
С. Маршака 

2008 10 арганізацыя 

вольнага часу 

пажылыя 

ЦБС г. Наваполацка 

Клуб ”Пралеска“ Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 4  

імя 

А.С. Пушкіна 

1996 26 літаратурна-

экалагічны 

мл.шк.  
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дня“, якая ўключае біяграфічныя даведкі аўтараў-імяніннікаў, кнігі якіх 

юныя чытачы могуць знайсці на паліцах бібліятэкі. 

Сапраўдным святам чытання 2021 года стаў Тыдзень дзіцячай і 

юнацкай кнігі, калі юныя чытачы рабіліся ўдзельнікамі самых 

разнастайных па форме, цікавых і пазнавальных па змесце 

мерапрыемстваў, на якіх кнізе адводзілася галоўнае месца. У якасці 

прыкладу можна прывесці найбольш яскравыя: ”Обойди весь белый свет, 

а роднее в мире нет“ бібліятэкі імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска з 

удзелам паэтэсы Т. Красновай-Гусачэнкі; ”С книгой мир добрей и ярче“ пад 

дэвізам ”Читайте сами, читайте с нами“ Сенненскай дзіцячай 

бібліятэкі; ”Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!“ дзіцячай 

бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС з тэатральнай 

пастаноўкай ”Хвастунишка“ лялечнага тэатра ”Карусель“; ”Тыдзень 

дзіцячай і юнацкай кнігі“ гарадской дзіцячай бібліятэкі Талачынскай 

ЦБС з тэатралізаваным ранішнікам ”Чароўнае царства Каралевы Кнігі“, 

днём ведаў ”Калі хочаш ведаць пра ўсё“, гульні-віктарыны ”Казка 

пачынаецца. Як яна называецца?“ і спектакля ”Непаслухмяная Даша“ 

лялечнага тэатра ”Куфэрак“. 

У рамках праекта ”Чытаем разам па-беларуску“ аддзел дзіцячай 

і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай бібліятэкі правёў 

літаратурны турнір ”Уважлівы чытач“ па казках беларускіх пісьменнікаў 

і быў насычаны кніжнай экспазіцыяй ”Казка нас добраму навучыць“, 

конкурсамі прымавак і загадак, лялечным спектаклем ”Вожык і заяц“. 

Бешанковіцкая дзіцячая раённая бібліятэка прапанавала 

дзецям этнаграфічны экскурс ”Хараство беларускага нацыянальнага 

касцюма“, у рамках праграмы ”Чарадзейная скарбонка“, які праходзіў у 

Бешанковіцкім гісторыка-краязнаўчым музеі. Дзеці пазнаёміліся з 

нацыянальным адзеннем Бешанковіцкага краю, даведаліся аб гісторыі яго 

стварэння. Таксама дзеці былі запрошаны ў раённы Дом фальклору на 

фальклорнае свята ”Прыйшла Масленіца ў госці“, дзе змаглі 

паўдзельнічаць у мясцовым святочным абрадзе. 

Да Міжнароднага дня роднай мовы цэнтральная раённая і 

дзіцячая бібліятэкі Докшыцкай ЦБС на працягу тыдня ладзілі 

мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай знакавай падзеі. Бібліятэкары 

прапанавалі сваім чытачам цікавую кніжную выставу ”Беларуская мова – 

мелодыя сэрца“, якая знаёміла з лепшымі творамі сучасных беларускіх 

аўтараў. Падчас паэтычнай вечарыны ”Роднай мовы пералівы“ аматары 

беларускай мовы пазнаёміліся з гісторыяй свята, прынялі ўдзел у моўным 

лато ”Багата ты, роднае слова“, адгадвалі загадкі, дапаўнялі беларускія 

прыказкі і прымаўкі, чыталі вершы беларускіх паэтаў. Ганаровым госцем 

вечарыны стала мясцовая паэтка Ірына Сясіцкая, удзельніца літаратурнага 

аб’яднання ”Крыніца“, якое працуе пры раённай газеце ”Родныя вытокі“. 

Папулярызацыі роднай мовы служылі акцыі, якія прапаноўвалі 

акунуцца ў чароўны свет беларускага слова: ”Мова родная, мова модная“ 

(дзіцячая бібліятэка Браслаўская ЦБС), ”Размаўляй са мной па-

беларуску“ (аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС), ”Маё любімае 

Полацкая РЦБС 

Экалагічны клуб 

”Экоша“ 

Дзіцячая 

бібліятэка 

імя 
Л. Талстога – 

філіял № 1 

2000 25 экалагічны дзеці 

Урокі бяспекі 

”Безопасное 

детство“ 

Дзіцячая 
бібліятэка 

імя 

Я. Журбы –  
філіял № 6 

2018 11 здаровы 
лад жыцця, 

прававое 

выхаванне 

дзеці 

Пастаўская ЦБС 

Клуб ”Нашчадкі“ Раённая 

дзіцячая 
бібліятэка 

імя 

У. Дубоўкі – 
філіял № 1 

2007 27 краязнаўчы дзеці 

Расонская ЦБС 

Клуб ”Кнігачэй-

эколаг“ 

Расонская 

дзіцячая 
бібліятэка 

2007 10 экалагічны дзеці 

Сенненская ЦБС 

Клуб ”Чамучка“ Сенненская 

дзіцячая 
раённая 

бібліятэка-

філіял № 1 

2017 9 літаратурна-

мастацкі 

мл.шк. 

Талачынская ЦБС 

Гурток 

”Мельпамена“ 

Гарадская 

дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 49 

2006 10 літаратурна-

мастацкі 

дзеці 

Гурток 

”Майстрыха“ 

2006 10 вытворча-
тэхнічны 

дзеці 

Чашніцкая РЦБС 

Клуб ”Чамучка“ 

 

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 1 

1993 23 навукова-

пазнавальны 

дзеці 

Аматарскае 
аб’яднанне 

”Крыніца“ 

1998 20 духоўна-
краязнаўчы 

дзеці 

Клуб па інтарэсах 

”Эўрыка“ 

Новалукомль
ская дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 4 

2013 25 навукова-
пазнавальны 

дзеці 

Клуб духоўнай 

асветы ”Благодать“ 

2020 29 духоўны дзеці 

Шаркаўшчынская ЦБС 

Клуб ”Жывое 

слова“ 

Дзіцячая 
бібліятэка-

філіял № 1 

2017 7 літаратурна-
мастацкі 

сяр.шк.  

Шумілінская ЦБС 

Клуб па інтарэсах 

”Homolegens“ 

Дзіцячая 
бібліятэка 

2007 12 прафарыен
тацыйны 

дзеці 

ЦБС г. Віцебска 

Гурток ”Бусляня“ Бібліятэка-

філіял №14 
імя 

У.  Караткевіча 

2007 10 краязнаўча-

экалагічны 

дзеці 
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беларускае слова“ (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), ”Мама чытае на 

роднай мове“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай 

ЦБС), ”Увесь дзень чытаем услых“ (Бешанковіцкая дзіцячая раённая 

бібліятэка) і г.д. 

Таксама, вялікай папулярнасцю карысталіся кніжныя выставы, 

накіраваныя на прапаганду беларускай культуры, мовы і літаратуры: 

”Вышыванка беларуская“, ”Летапісец эпохі“, ”Паклон табе, слова 

беларускае“, ”Час чытаць на роднай мове“, ”Волаты слова народнага“ і г.д. 

У рамках супрацоўніцтва з ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі“ 

адбылася творчая сустрэча з пісьменнікамі-землякамі Галінай і Сяргеем 

Трафімавымі ў дзіцячай бібліятэцы імя Н. Крупскай Аршанскай ЦБС 

пад назвай ”Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна“. 

Хлопчыкаў і дзяўчынак запрасілі ў захапляльнае падарожжа па старонках 

кнігі ”Ці ведаеце вы хмызнякі?“. Пісьменнікі здзівілі сваіх чытачоў 

нечаканымі сюрпрызамі і новымі адкрыццямі, абудзілі яркую фантазію, 

прымусілі разважаць і лагічна думаць. 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога – філіял № 1 Полацкай 

РЦБС арганізавала творчыя сустрэчы з удзельнікамі літаратурнага 

аб’яднання ”Наддзвінне“, на якім паэты Г. Загурская і П. Буганаў 

прэзентавалі свае творы, а таксама з дзіцячым паэтам І. Багданавай 

”Однажды, а может быть дважды“, на якой дзеці пазнаёміліся з вершамі 

яе новай кнігі ”Хто б пра што ні гаварыў“. 

 

 

Патрыятычнае выхаванне 

 

Ваенна-патрыятычныя мерапрыемствы бібліятэк вобласці былі 

арыентаваны, галоўным чынам, на развіццё пачуцця нацыянальнай 

прыналежнасці і павагі да подзвігаў мінулых пакаленняў. 

У студзені-лютым у школах горада Оршы праходзіў месячнік 

ваенна-патрыятычнай работы, у якую актыўна ўключыліся дзіцячыя 

бібліятэкі У. Караткевіча і Н. Крупскай. Праграма была насычана 

разнастайнымі мерапрыемствамі, якія садзейнічалі выхаванню 

патрыятызму, любові да Радзімы, фарміраванню пачуцця гонару за 

гераічнае мінулае і сучаснасць сваёй Радзімы: патрыятычная гадзіна ”Імя 

маёй Радзімы – Беларусь“, час гераічнага партрэта ”Мужнасцю сваёй у 

неўміручасць крочыў“, хроніка мужнасці і славы ”Кацюша – зброя 

Перамогі“, урок памяці ”Іх подзвіг мы захоўваем у сэрцах“. 

Дзіцячыя бібліятэкі імя С. Маршака і А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка ў рамках святкавання Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных 

Сіл Рэспублікі Беларусь падрыхтавалі спаборніцтвы, якія складаліся з 

вайскова-патрыятычных турніраў ”Служит Родине солдат“ і ”Хочется 

мальчишкам в армии служить!“. 

Дадатак 6 

 

Клубы, гурткі і аматарскія аб’яднанні 

 
Назва клуба Бібліятэка Год Удзель-

нікаў 

Напрамак 

дзейнасці 

Мэтавая 

аўдыторыя 

Бешанковіцкая ЦБС 

Клуб ”Крынічка“ Філіял 

”Дзіцячая 

раённая 
бібліятэка“ 

1990 17 літаратурны дзеці сяр. і ст. шк. 

узросту 

Браслаўская ЦБС 

Клуб ”Всезнайки“ Дзіцячая 

бібліятэка 

2020 27 дасугавы дзеці 

Верхнядзвінская ЦБС 

Гурток ”Экоша“ Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

2009 22 экалагічны дзеці мал. шк. 

узросту 

Глыбоцкая ЦБС 

Клуб ”Кнігавічок“ Глыбоцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 1 

2014 25 дасугавы дзеці мал. і сярэд. 

шк. узросту 

Клуб 

”Калейдаскоп“ 

2019 27 дасугавы дзеці мал. і сярэд. 
шк. узросту 

Клуб ”Светач“ 2020 24 духоўны падлеткі 

Клуб ”Чароўная 

школа“ 

Падсвільская 

дзіцячая 
бібліятэка-

філіял № 2 

1997 20 літаратурна-

мастацкі 

дзеці мал. і сярэд. 

шк. узросту 

Докшыцкая ЦБС 

Клуб ”Лукамор’е“ Докшыцкая 
дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

2007 15 літаратурны дзеці 

Клуб ”Бібліягоша“ 2012 14 

Лепельская ЦБС 

Клуб ”Крынічка“ Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

1999 25 экалагічны дзеці мал. шк. узросту 

Мёрская ЦБС 

Клуб ”Знайка“ Мёрская 

дзіцячая 

раённая 
бібліятэка 

1997 18 дасугавы мл.шк.  

Аршанская ЦБС 

Аматарскае аб’яднанне 

”Краязнаўчая 

майстэрня“ 

Дзіцячая 

бібліятэка імя 
У.С. Караткевіча 

– філіял № 1 

2008 12 краязнаўчы вучні школ горада 

Клуб аматараў 

бісерапляцення 

”З любоўю і фантазіяй“ 

2011 17 мастацкі дзеці і дарослыя 

      

Клуб ”Уют-компания“ Дзіцячая 

бібліятэка імя 

Н. Крупскай – 

філіял № 8 

2010 39 дасугавы дзеці і дарослыя 
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   Ваенна-патрыятычная тэматыка знаходзіла адлюстраванне ў 

фотавыставах і кніжных экспазіцыях: ”Давным-давно окончен бой“, 

”Цветы Победы“, ”Глазами тех, кто был в бою“, ”Книги – воители, 

книги – солдаты“, ”Мінулых гадоў жывая памяць“, ”Мы этой памяти 

верны“, ”Лица Победы: Они добывали нам Победу“. 

Таксамам бібліятэкі сталі актыўнымі ўдзельнікамі героіка-

патрыятычных акцый: ”В книжной памяти мгновения войны“ 

(Докшыцкая дзіцячая бібліятэка), ”Прочти книгу о войне – стань ближе 

к подвигу“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), 

”День белых журавлей“ (дзіцячыя бібліятэкі ЦБС г. Віцебска) і праектаў: 

”Шаги Победы. От Бреста до Берлина“ (аддзела па рабоце з дзецьмі 

Лёзненскай ЦБС), ”Мы о войне стихами говорим“ (дзіцячая бібліятэка 

імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС). 

Дзень Перамогі ўсе дзіцячыя бібліятэкі адзначаюць штогод і 

рыхтуюцца да гэтага свята надзвычай старанна. Так, дзіцячая бібліятэка 

Лепельскай ЦБС арганізавала ў гарадскім парку ваенна-гульнявую 

дзіцячую пляцоўку ”Наследники Победы“ з квэстам-гульнёй ”Равнение на 

Победу“, дзе трэба было знайсці назвы ўсіх гарадоў-герояў і запісаць іх, 

суаднесці падзеі і даты стрэлкамі, знайсці прозвішчы маршалаў Савецкага 

Саюза. Для дарослых жыхароў і гасцей горада была аформлена карта 

памятных месцаў Вялікай Айчыннай вайны ”Никто не забыт, ничто не 

забыто“, на якой былі адлюстраваны 85 самых знакамітых ваенных 

месцаў. Супрацоўнікі аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦБС 

правялі літаратурна-гераічны эшалон ”О победе и непобедимости, или Они 

прошли по той войне“. Гэта сустрэча стала стартам для праекта ”Шаги 

победы. От Бреста до Берлина“ у рамках якога была выдадзена кніга 

”Белорусские орлята. Лиозненская строка“. Выхад яе быў прымеркаваны 

да 50-годдзя заснавання Батальёна беларускіх арлят пры рэдакцыі газеты 

”Зорька“. У кнізе прадстаўлены 26 гісторый пра 28 юных герояў 

Лёзненскай зямлі. Актыўную работу разгарнула і дзіцячая бібліятэка 

Талачынскай ЦБС у рамках акцыі ”Віншавальная паштоўка да Дня 

Перамогі“ на адкрытай вулічнай тэматычнай пляцоўцы. Маленькія 

жыхары горада мелі магчымасць зрабіць віншавальную паштоўку і 

напісаць цёплыя словы да ветэранаў. Таксама была прадстаўлена кніжная 

выстава ”Я чытаю. Я памятаю. Я ганаруся“. 

Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 

быў прымеркаваны Тыдзень памяці ”Трэба памятаць“ дзіцячай 

бібліятэкі Браслаўскай ЦБС. Падлеткі ўшанавалі памяць ахвяр 

канцлагераў хвілінай маўчання, праслухалі аповед пра лагеры смерці на 

тэрыторыі Беларусі, праз электронную прэзентацыю пазнаёміліся з 

карцінамі мастака М. Савіцкага, абмеркавалі ўрывак з паэмы П. Броўкі 

”Голас сэрца“. 

 

 

 

Шумілінская ЦБС 

Дзіцячая 

бібліятэка 

http://www.shumi

lino1.lepshy.by/de

tskaya-biblioteka 
 

Старонка 

”Шумилинская 

детская 
библиотека“: 

https://vk.com/pu

blic114768109 

  

ЦБС г.Віцебска 

Бібліятэка-

філіял  

№ 9 імя 
С.Маршака 

 Старонка 

”Самуил 

Маршак“: 
https://vk.com/id4

54998101 

Старонка 

”Библиотека 

Самуил Маршак“: 
https://ok.ru/profil

e/561334781176 

 

Бібліятэка-
філіял  

№ 11  

імя 
М.Лынькова 

 Старонка 
”Библиотека 

им.М. Лынькова 

г.Витебск“: 
https://vk.com/pu

blic195501493 

  

Бібліятэка-

філіял  
№ 12  

імя 

Н.Астроўскага  

 Старонка 

”Детская-
Библиотека Н-

Островского“: 

https://vk.com/id4
80381092 

  

Бібліятэка-

філіял  
№ 14  

імя 

У.Караткевіча 

 Старонка 

”Бібліятэка імя 
Ул. Караткевіча“: 

https://vk.com/clu

b166435700 
 

  

ЦБС г.Наваполацка 

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 3 імя 

С.Маршака 

http://novopolotsk-

lib.by/index.php/det
yam 

 

Група ”Детская 

библиотека имени 
С.Маршака 

г.Новополоцк“ 

https://vk.com/mars
haka_np 

  

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 4 імя 

А.С.Пушкіна 

Група ”Детская 

библиотека 
им.А.С.Пушкина“: 

https://vk.com/pus

hkin_a_s_lib 

 Старонка ў 

Instagram: 
”detskaiabibl

ioteka_a.s.p“ 

(Детская 
Библиотека 

им. 

Пушкина): 
https://www.i

nstagram.com

/detskaiabiblio
teka_a.s.p/ 
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Эстэтычнае выхаванне 

 

Хто з дзіцячых пісьменнікаў самы лепшы? Гэта вырашылі даведацца 

супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС. З 15 

па 30 студзеня ў бібліятэцы праходзіла міні-апытанне ”Мой любимый детский 

писатель“ у рамках праграмы ”Книжная Вселенная“. Шляхам галасавання 

чытачы і бібліятэкары вызначылі самага чытаемага і запатрабаванага 

пісьменніка. Самыя маленькія наведвальнікі бібліятэкі прагаласавалі за Холлі 

Вэбб, пісьменнікаў-землякоў Трафімавых, дзеці сярэдняга школьнага ўзросту 

аддалі свае галасы Ю. Сітнікаву і К. Вільмант. 

Цікавасць прыхільнікаў японскай анімацыі вызваў ”Дзень анімэ“, 

які адбыўся ў дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка. Прысутным распавялі пра гісторыю і вытворчасць анімэ, 

вядомых рэжысёраў. Бібліятэкар пазнаёміла з манга, якія паступілі ў фонд 

бібліятэкі. Удзельнікі з азартам і лёгкасцю адказвалі на пытанні віктарын, 

потым стварылі топ-5 лепшых анімэ і атрымалі на памяць наклейку з 

персанажам. Удзельнікі фатаграфаваліся з ”Наруто“ і ”Сейлор Мун“ каля 

аформленай выставы постэраў, абменьваліся меркаваннем адзін з адным і 

дзяліліся ўражаннямі. 

Трэба адзначыць, што дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ЦБС 

г. Наваполацка ў справаздачным годзе актыўна ўкараніла квэст-гульню ў 

работу з падрастаючым пакаленнем і правяла серыю квэстаў для дзяцей: 

”Снеговик-Почтовик“, ”В поисках пропавших сокровищ“, ”Тайна 

Золотого ключика“, ”Новогоднее путешествие в страну Оз“, ”Тайная 

комната“, ”Следствие ведут колобки“, ”Тайники времени“, ”По следам 

Хоббита“, ”Кто построил кошкин дом“. 

Бібліятэка імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска арганізавала 

выставу малюнкаў пераможцаў і ўдзельнікаў Міжнароднага конкурсу 

дзіцячага малюнка ”Мы – дзеці Космаса“, заснаваным Дабрачынным 

фондам імя А.І Рэрых і Цэнтрам Рэрыхаў у 2016 годзе. На выставе былі 

прадстаўлены работы юных мастакоў з розных краін свету, у тым ліку і з 

гарадоў Беларусі. У малюнках дзяцей, выкананых у розных тэхніках, 

знайшлі адлюстраванне іх роздумы пра Сусвет і Галактыкі, зоркі і планеты, 

пра незвычайную прыгажосць касмічнай прасторы, адзінства чалавека і 

космаса. У адкрыцці і закрыцці выставы прыняла ўдзел малодшы навуковы 

супрацоўнік ДУ ”Культурна-гістарычны комплекс ”Залатое кола 

г.Віцебска ”Дзвіна“ І.В. Садаводава. 

 

Здаровы лад жыцця 

 

Фарміраванне здаровага ладу жыцця, у тым ліку выпрацоўка 

негатыўных адносін да наркотыкаў, алкаголю і курэння з’яўляецца адным 

з актуальных напрамкаў дзейнасці бібліятэк. 

Да Сусветнага дня здароўя дзіцячыя бібліятэкі вобласці 

падрыхтавалі насычаную праграму, у рамках якой праводзіліся: акцыя 

Мёрская ЦБС 

Мёрская 

дзіцячая 

раённая 
бібліятэка 

https://miory-

biblioteka.by/dets

kay 
 

Група 

”Миорская-

Детская 
Библиотека“: 

https://vk.com/id4

35146937 

  

Аршанская ЦБС 

Дзіцячая 

бібліятэка імя 

У. Караткевіча, 
філіял № 1 

 Група ”Детская 

библиотека им. 

В.С. 
Короткевича“: 

https://vk.com/clu

b187365088 

 Профіль ў 

Instagram 

”Детская 
библиотека им. 

В.С.Короткевича“: 

https://instagram.
com/biblioteka_k

orotkevicha?utm_

med 

Полацкая РЦБС 

Дзіцячая 

бібліятэка імя 

Л.Талстога – 
філіял №1 

 Група ”Детская 

библиотека им. 

Л.Н.Толстого 
(филиал №1)“: 

https://vk.com/club4

4671036 
Старонка ”Библио 

Филиал“ Центр 
чтения и активного 

творчества в 

Полоцке: 

https://vk.com/bibli

opuzzle 

Старонка 

”Библиотека 

филиал 1“ Центр 
чтения и 

активного 

творчества в 
Полоцке 

https://ok.ru/profil
e/574366568412 

 

Старонка ў 

Instagram: 

https://www.i
nstagram.com

/detbibl.tolsto

y.polock 

Дзіцячая 

бібліятэка імя 
Я. Журбы – 

філіял № 6 

  Група ”Бiблiятэка 

iмя Я. Журбы“: 
https://ok.ru/group/5

5269949243423 

 

Пастаўская ЦБС 
Раённая 
дзіцячая 
бібліятэка імя 
У. Дубоўкі – 
філіял № 1 

http://libpost.of.by
/chitatelyu/detska
ya-stranichka/ 
 

  Старонка ў 
Instagram: 
www.instagram/ 
child_library_post
avy/ 

Расонская ЦБС 
Расонская 
дзіцячая 
бібліятэка 

 Група ”Россонская 
детская 
библиотека“: 
https://vk.com/club19
6368686 

  

Сенненская ЦБС 
Сенненская 
дзіцячая раённая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

http://cbs-
senno.by/index.php
/pages/all-for-kids 
 

   

Чашніцкая ЦБС 
Дзіцячая 
бібліятэка-
філіял №1 

   Старонка ў 
Instagram: 
https://www.i
nstagram.co
m/detbibchas
hniki/ 
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”Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить“ 

(дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС), спартыўна-гульнявая праграма 

”Спорт – лекарство от скуки и забот!“ (Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка Глыбоцкай ЦБС), конкурсная праграма ”В путь дорогу собирайся, 

за здоровьем отправляйся“ (Сенненская дзіцячая бібліятэка) і г.д. 

1 снежня – Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэтая дата 

штогод заклікае ўсю сусветную грамадскасць быць цярпімымі да тых, хто 

з’яўляецца пераношчыкам захворвання. Бібліятэкары нястомна праводзяць 

інфармацыйна-тлумачальную працу сярод падлеткаў з мэтай зберагчы 

дзіцячае здароўе. Так, дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай 

ЦБС арганізавала для школьнікаў сустрэчу з інспектарам МУС 

”Путешествие в мир безопасности и здоровья“. Сенненская дзіцячая 

бібліятэка запрасіла падлеткаў на гутарку з медыцынскім работнікам 

”В дорогу без СПИДа“. Гарадская дзіцячая бібліятэка Талачынскай 

ЦБС правяла анкетаванне ”Твой выбар – тваё жыццё!“. 

Усе дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці далучыліся да 

рэспубліканскай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі ”Беларусь супраць 

тытуню“ і прапанавалі сваім чытачам шэраг разнастайных 

мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне ўзроўню ведаў дзяцей і 

падлеткаў аб наступствах спажывання тытуню, фарміраванне грамадскай 

думкі на карысць адмовы ад курэння і здаровага ладу жыцця. У рамках 

акцыі былі праведзены ”Падарожжа ў краіну шкодных звычак“ (дзіцячая 

бібліятэка Чашніцкай РЦБС), акцыя-дыялог ”Кнігі і газеты замест 

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

урок здароўя ”Хочаш жыць – кідай курыць“ (дзіцячая бібліятэка імя 

Я. Журбы Полацкай РЦБС), гадзіна карысных парад ”Сцвярджае 

мудрых кніжак рад: курэнне – смерць, а тытунь – яд“ (гарадская 

дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС) і г.д. 

Сярод важных напрамкаў работы дзіцячых бібліятэк можна 

вылучыць яшчэ і працу па прафілактыцы наркаманіі. Бібліятэкары ставілі 

перад сабой задачы, накіраваныя на пашырэнне інфармацыйнага 

кругагляду дзяцей, падлеткаў і моладзі, а таксама сістэмную прафілактыку 

шкодных звычак. З гэтай мэтай распрацоўваліся і праводзіліся наступныя 

мерапрыемствы: вулічная акцыя ”Не попасть в зависимость“ (дзіцячая 

бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС), акцыя ”Дорога в 

никуда“ і гадзіна праблемных пытанняў ”Цена зависимости“ (Дзіцячая 

бібліятэка Шумілінскай ЦБС), віртуальная памятка ”Горькие плоды 

сладкой жизни“ (дзіцячая бібліятэка Верхнядзвінскай ЦБС) і г.д. 

 

Выхаванне экалагічнай культуры 

 

Супрацоўнікі бібліятэк выкарыстоўваюць розныя формы і метады 

рэкламы літаратуры па экалогіі. Праз кнігу яны выхоўваюць у чытачоў 

любоў да прыроды, вучаць іх не толькі ўспрымаць прыгажосць 

навакольнага свету, але і ахоўваць яго. 

Дадатак 5 

 

Прадстаўніцтвы дзіцячых бібліятэк у сацыяльных сетках 

 
Назва 

бібліятэкі 

Дзіцячая 

старонка на 

сайце ЦБС 

ВКонтакте Одноклассники Instagram 

Facebook 

Бешанковіцкая ЦБС 

Філіял 
”Дзіцячая 

раённая 

бібліятэка“ 

http://beshenkovic
hicbs.by/ru/filial-

detskaya-

rayonnaya-
biblioteka  

Старонка 
”Бешенковичска

я-Детская 

Районная-
Библиотека“: 

https://vk.com/rdb

2000 

  

Верхнядзвінская ЦБС 

Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

https://xn—

90aabzbrw.xn—

90ais/stranichka-
odnoj-biblioteki 

 Група 

”Верхнедвинска

я детская 
библиотека“: 

https://ok.ru/vdvi

nskchild 

Група 

”child_librar

y.vdvinsk“: 
https://www.i

nstagram.com

/child_library.
vdvinsk/ 

Глыбоцкая ЦБС 

Глыбоцкая 
дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

   Група 
”Глубокская 

детская 

библиотека“: 
https://www.f

acebook.com/

groups/53966
6934066719/ 

Падсвільская 

дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 2 

 Група ”Подсвиль

ская-Детская-

Библиотека 
библиотека“: 

https://vk.com/id6

19518729 

  

Докшыцкая ЦБС 

Докшыцкая 

дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 1 

Сайт: 

http://det.doklibrary

.by/index.php/ru/ 

Група 

”Докшицкая-

Детская 
Библиотека“: 

https://vk.com/id5

52762520 

  

Лепельская ЦБС 

Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

 Старонка 

”детская 

библиотека г. 
Лепель“: 

https://vk.com/pu
blic55828453 

Група ”Детская 

библиотека ГУК 

«Лепельская 
ЦБС»“: 

https://ok.ru/group
/60726043607226 

 

Старонка ў 

Instagram 

”biblioteka_de
tskaya_lepel“: 

https://www.i
nstagram.com

/biblioteka_de

tskaya_lepel/ 
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Бібліятэкамі на працягу года праводзіліся мерапрыемствы, 

прысвечаныя значным экалагічным датам: Міжнароднаму дню лясоў, 

Сусветнаму дню водных рэсурсаў, Гадзіне Зямлі, Міжнароднаму дню 

птушак, Сусветнаму дню Зямлі, Сусветнаму дню аховы навакольнага 

асяроддзя і г.д., а таксама ладзіліся кніжныя выставы: ”Добрые сказки о 

природе“, ”И все они создания природы“ (Бешанковіцкая раённая 

дзіцячая бібліятэка), ”Экалагічны веснік. Сем цудаў Белавежскай пушчы“ 

(Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), ”Месца жыцця – Зямля“ (бібліятэка 

імя У. Караткевіча ЦБС г. Віцебска) і г.д. 

Безумоўна, вялікі вопыт работы ў накірунку экалагічнай асветы 

назапашаны ў дзіцячай бібліятэцы Верхнядзвінскай ЦБС. Пачынаючы з 

2018 года бібліятэка працуе па праграме ”В судьбе природы – наша 

судьба“, а таксама арганізуе дзейнасць экалагічнага гуртка ”Экоша“. Так, 

сярод шматлікіх мерапрыемстваў 2021 года можна вылучыць экалагічную 

гульню ”Птичий калейдоскоп“, прымеркаваную да Сусветнага дня 

птушак, экагульню ”На якую птушку ты падобны“, музычную размінку, 

дзе дзеці пераўвасабляліся ў ”фламінга“ і ”пінгвінаў“, а таксама дапамагалі 

птушкам знайсці сваё месца на карце ляснога масіву, разгадвалі крыжаванкі 

і адгадвалі загадкі. А для юных удзелькаў гуртка ”Экоша“ бібліятэкары 

распрацавалі экаінструкцыю па збору і сарціроўцы смецця ”Zero-west – 

ноль отходов“. 

Экалагічны цэнтр дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака ЦБС г. 

Наваполацка працуе па праграме ”Дети. Экология. книга“, у рамках якой 

штогод праводзяцца разнастайныя мерапрыемствы, выдаюцца 

рэкамендацыйныя і тэматычныя спісы літаратуры, буклеты і 

інфармацыйныя бюлетэні да памятных дат: ”Козодой – птица 2021 года в 

Беларуси“, ”Новые издания по экологии“. 

Штогадовым і галоўным мерапрыемствам для Мёрскай ЦБС 

з’яўляецца экалагічны фестываль ”Жураўлі і журавіны Мёрскага краю“. 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі на свяце прадстаўлялі інтэрактыўную 

выставу ”Книжная тропинка“, віктарыну ”Што расце на балоце“ і 

фотаконкурс ”ВКонтакте“ ”Усміхніся роднаму краю“. Упершыню ў сваім 

Instagram праводзілі прамыя ўключэнні са свята, дзе паказвалі, што 

адбывалася ў самых цікавых лакацыях фестывалю. 

Значным мерапрыемствам для юных чытачоў дзіцячай бібліятэкі 

імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС стала выстава малюнкаў ”Экалогія 

вачыма дзяцей“, якая была праведзена сумесна з Аршанскай гарадской і 

раённай інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. 

На экспазіцыі было прадстаўлена больш за 60 лепшых работ юных 

аршанцаў, выхаванцаў устаноў дашкольнай адукацыі, навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Оршы 

і Аршанскага раёна. 

 

 

 

Дадатак 4 

 

Сацыякультурная дзейнасць 

 

ЦБС 

Арганізавана і праведзена, 

колькасць адзінак 

Рэалізав

ана 

Клубы і 

аматарскія 

аб’яднанні 

мерапрыемст
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Бешанковіцкая 71 11 4 0 24 1 1 0 1 17 

Браслаўская 177 0 8 0 77 5 1 1 1 27 

Верхнядзвінск

ая 
74 12 7 8 29 2 1 0 1 22 

Глыбоцкая 161 0 10 3 70 2 3 0 4 96 

Докшыцкая 184 81 5 4 43 0 1 3 2 29 

Лепельская 112 0 0 0 66 11 1 1 1 25 

Мёрская 69 3 4 6 77 4 3 0 1 18 

Аршанская 250 0 22 3 207 12 2 3 3 68 

Полацкая 366 0 6 26 55 9 5 2 3 57 

Пастаўская 77 0 2 0 28 1 6 1 1 27 

Расонская 46 0 1 3 81 3 0 0 1 10 

Сенненская 157 0 4 0 41 20 0 2 1 9 

Талачынская 71 0 4 1 49 6 0 2 3 30 

Ушацкая 91 0 2 0 50 0 1 1 3 66 

Чашніцкая 353 0 10 3 249 28 2 1 4 97 

Шаркаўшчынская 36 11 0 1 12 8 1 0 1 7 

Шумілінская 185 3 23 2 21 0 1 0 1 12 

Усяго па 

РЦБС 
2480 121 112 60 1179 112 29 17 32 617 

г. Віцебск 953 31 23 15 629 29 3 3 3 32 

г. Наваполацк 527 0 6 2 114 6 9 8 1 26 

Усяго па 

ГЦБС 
1480 31 29 17 743 35 12 11 4 58 

Усяго 3960 152 141 77 1922 147 41 28 36 675 
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Сямейнае выхаванне 

 

Узаемадзеянне бібліятэкі і сям’і – эфектыўны шлях далучэння 

дзіцяці да чытання. Бібліятэка можа дапамагчы сям’і вырасціць дзіця 

ўдумлівым чытачом, выхоўваць яго з дапамогай кнігі, даць сям’і той 

аб’яднальны пачатак, якое закладзена ў чытанні. 

На працягу года пры бібліятэках працавалі цэнтры і куткі 

сямейнага чытання. Для бацькоў афармляліся кніжныя выставы, 

праводзіліся агляды, гутаркі, сямейныя забаўляльныя мерапрыемствы, 

выдаваліся буклеты і памяткі. 

Так, захаванню сямейных каштоўнасцей, выхаванню беражлівых 

адносін да блізкіх і родных спрыялі кніжныя выставы і акцыі, 

прымеркаваныя да Сусветнага дня сям’і: выстава ”Мама, папа, я – 

дружная семья“ (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), акцыя ”Дружим с 

книгой всей семьёй“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай 

ЦБС), дзень сямейнага чытання ”Семейное чтение – увлекательное 

развлечение“ (Сенненская дзіцячая бібліятэка). 

З нагоды Дня маці ў дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка сабраліся будучыя мамы, удзельніцы інтэлектуальнага 

клуба ”Афіна“. Дзяўчынкі даведаліся пра гісторыю ўзнікнення свята, 

пазнаёміліся з творамі літаратуры, якія прысвечаны матулям і бабулям, 

праверылі свае веды, адказаўшы на пытанні віктарыны ”Абутковы салон“. 

Зрабілі ляльку-абярэг, майстар-клас па вырабе якой правяла народны 

майстар Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры Г.М. Акуцёнак. 

Таксама, супрацоўнікі дзіцячых бібліятэк падрыхтавалі для сваіх чытачоў 

акцыі, прымеркаваныя гэтаму святу: ”Дети о маме“ (дзіцячая бібліятэка 

Верхнядзвінскай ЦБС), ”Звонок маме!“ (Падсвільская дзіцячая 

бібліятэка Глыбоцкай ЦБС), ”Пусть мама услышит“ (дзіцячая 

бібліятэка Шумілінскай ЦБС), ”Поздравим маму вместе“ (Расонская 

дзіцячая бібліятэка) і г.д. 

Не застаўся па-за ўвагай і Дзень жанчын, які быў насычаны 

разнастайнымі праграмамі мерапрыемстваў. У рамках святкавання 

праходзілі святочная сустрэча ”В этом слове солнца свет“ (Глыбоцкая 

дзіцячая бібліятэка), конкурсная праграма ”Для девчонок озорных, милых, 

добрых, дорогих!“ (дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча Аршанскай 

ЦБС), літаратурна-музычная кампазіцыя ”Милая, любимая, самая 

красивая“ (Сенненская дзіцячая бібліятэка), тэматычны вечар ”Увесь 

свет пачынаецца з маці“ (гарадская дзіцячая бібліятэка Талачынскай 

ЦБС), пазнавальная гульня-віктарына ”Прекрасных женщин имена“ 

(дзіцячая бібліятэка Браслаўскай ЦБС) і г.д. 

 

 

 

 

 

ЦБС г.Віцебска 

Зуева  

Святлана 

Вячаславаўна 

Бібліятэка-

філіял № 9 

імя 
С. Маршака 

пн. – чц. 

10.00 – 19.00 

сб., нд. 
10.00 – 18.00 

пятніца 1-ы 

панядзелак 

месяца 

210009 

г. Віцебск,  

пр-т Фрунзэ, 60 
Тэлефон: 8-0212-26-

25-10 

E-mail: 
childlib@cbsvit.by 

Чарнушына 

Таццяна 
Аляксандраўна 

Бібліятэка-

філіял № 10 
імя Я. Коласа 

аўт. – пт. 

10.00 – 19.00 
сб., нд. 

10.00 – 18.00 

панядзелак 1-ы 

чацвер 
месяца 

210008 

г. Віцебск,  
вул. М.Горкага, 120 

Тэлефон: 8-0212-36-

26-44 

Чарнова  
Наталля 

Юр’еўна 

Бібліятэка-
філіял № 11 

імя 

М. Лынькова 

аўт. – пт. 
10.00 – 19.00 

сб., нд. 

10.00 – 18.00 

панядзелак 1-ы 
чацвер 

месяца 

210007 
г. Віцебск,  

вул. Зеленагурская, 14 

Тэлефон: 8-0212-26-
31-35 

Есіпенка 

Іна 
Валяр’янаўна 

Бібліятэка-

філіял № 12 
імя 

М. Астроўскага 

11.00 – 19.00 пятніца 1-ы 

панядзелак 
месяца 

210024 

г. Віцебск,  
вул. Дзімітрава, 34 

Тэлефон: 8-0212-64-

90-26 
E-mail: 

library12@cbsvit.by 

Ражноўская 
Галіна  

Іванаўна 

Бібліятэка-
філіял № 14 

імя 

У. Караткевіча 

аўт. – пт. 
09.00 – 19.00 

сб., нд. 

10.00 – 18.00 

панядзелак 1-ы 
аўторак 

месяца 

210029 
г. Віцебск,  

пр-т Маскоўскі, 64 

Тэлефон: 8-0212-37-

02-77 

E-mail: 

bibliokor@cbsvit.by 

ЦБС г.Наваполацка 

Хватынец 

Таццяна 

Вячаславаўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 3 
імя 

С. Маршака 

пн. – пт. 

10.00 – 19.00 

нд. 
11.00 – 19.00 

субота апошні 

дзень 

месяца 

211447 

г. Наваполацк,  

вул. Маладзёжная, 106 
Тэлефон: 8-0214-50-

36-20 

E-mail: 
filial3.novopolotsk@y

andex.by 

Варанец 

Таццяна 
Валер’еўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 4 

імя 

А. Пушкіна 

пн. – пт. 

10.00 – 19.00 
сб. 

11.00 – 19.00 

нядзеля апошняя 

серада 
месяца 

211446 

г. Наваполацк,  
вул. Юбілейная, 1 

Тэлефон: 8-0214-57-

24-84 
E-mail: 

lib4pushkin@yandex.by 
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Духоўнае выхаванне 

 

Бібліятэка, як культурная і асветніцкая ўстанова, бачыць сваю 

задачу ў планамернай і разнапланавай працы па далучэнні чытачоў да 

хрысціянскай спадчыны. Таму прыярытэтнай у гэтым накірунку заўсёды 

застаецца праца з падлеткамі, моладдзю і сям’ёй. 

Прыкладам такой працы з’яўляецца дзейнасць дзіцячай бібліятэкі 

імя У. Караткевіча Аршанскай ЦБС. 19 сакавіка ў рамках фестывалю 

праваслаўнай кнігі ”Дарогамі праваслаўя“ бібліятэка арганізавала гадзіну 

духоўнасці ”Построй храм своей души“. Загадчык бібліятэкай пазнаёміла 

дзяцей з выставай праваслаўнай літаратуры ”Духовные книги – книги о 

главном“, а святар падарыў дзецям кнігу ”Горе миру от соблазнов“. 

На Каляднае мерапрыемства ”Праз веру да дабра і свету“ 

дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС запрасіла іерэя 

Свята-Пакроўскай царквы Георгія Вайсковіча. Ён растлумачыў правілы 

святкавання Калядаў і падарыў прысутным папяровых анёлкаў, а 

бібліятэцы кнігі для фонду і абраз. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі 

Шаркаўшчынскай ЦБС падрыхтавалі і правялі для выхаванцаў 

ДУА ”Раённы цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі“ і 

ДУА ”Сацыяльна-педагагічны цэнтр Шаркаўшчынскага раёна“ калядную 

сустрэчу ”В сиянии рождественской свечи“ з удзелам іерэя Пятра 

Бараноўскага, настаяцеля Свята-Успенскай царквы. Святар павіншаваў 

дзяцей з надыходзячымі Калядамі і Новым годам, падзяліўся сваімі ведамі 

аб нараджэнні Ісуса Хрыста і аб традыцыі святкавання Раства. 

Кульмінацыяй сустрэчы стала запальванне каляднай свечкі, каля якой 

хлопчыкі і дзяўчынкі загадвалі свае запаветныя жаданні. 

 

Арганізацыя вольнага часу 

 

Кожнае лета бібліятэкары імкнуцца зрабіць для сваіх маленькіх 

чытачоў незвычайным, незабыўным. Конкурсы, гульні, прыгоды, 

падарожжы, сюрпрызы дазвалялі зрабіць вольны час дзяцей не толькі 

цікавым, але і карысным. Для бібліятэкі лета становіцца яшчэ адной 

магчымасцю прыцягнуць дзяцей і падлеткаў да чытання, да карыстання 

бібліятэкай. 

Дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай ЦБС 
рэалізавала летні праект ”Бібліятэка на траве“, у рамках якога было 

праведзена вясёлае свята ”Да здравствуют каникулы!“. У дзіцячую 

бібліятэку зазірнулі ўсімі любімыя героі: ратавальнікі Скай і Маршал, 

Міньёны, Міккі і Мінні Маўс, а таксама Баба-Яга. Яны прыйшлі, каб 

павіншаваць школьнікаў з заканчэннем навучальнага года. Дзеці прынялі 

ўдзел у займальных конкурсах, гульнях і танцах. Героі вясёлага свята 

Расонская ЦБС 

Моўшава 

Таццяна 

Міхайлаўна 

Расонская 

дзіцячая 

бібліятэка 

пн. – сб. 

9.00 – 18.00 

 

нядзеля апошні 

дзень 

месяца 

211471 

г. п. Расоны,  

вул. П.М. Машэрава, д. 3 
Тэлефон: 8-02159-5-

08-49 

E-mail: 
bdetsckaya@yandex.ru 

Сенненская ЦБС 

Гарбачова 

Таццяна 
Рыгораўна 

Сенненска

я дзіцячая 
раённая 

бібліятэка-

філіял № 1 

аўт. – пт. 

8.00 – 19.00 
сб. – нд. 

10.00 – 14.00  

15.00 – 19.00 

панядзелак апошні 

чацвер 
месяца 

211117 

г. Сянно, 
 вул. Савецкая, 13 

Тэлефон: 8-02135-4-

10-76 
E-mail: 

detbibsenno@yandex.by 

Талачынская ЦБС 

Манькоўская 
Алена 

Валер’еўна 

Гарадская 
дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 49 

10.00 – 19.00 панядзелак апошні 
чацвер 

месяца 

211092 
г. Талачын,  

вул. Набярэжная, 14 

Тэлефон: 8-02136-5-
24-97 

E-mail: 

detskbibltol@yandex.by 

Чашніцкая ЦБС 

Мядзюк  

Алена 
Леанідаўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 1 

 

8.00 – 19.00 пятніца апошні 

чацвер 
месяца 

211149 

г. Чашнікі,  
вул. Ленінская,10а 

Тэлефон: 8-02133-4-

11-45 
E-mail: 

detbib134@gmail.com 

Зубранкова 

Марына 
Міхайлаўна 

Новалуком

льская 
дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 4 

9.00 – 19.00 пятніца апошні 

чацвер 
месяца 

211162 

Чашніцкі раён,  
г. Новалукомль,  

вул. Набярэжная, 13 

Тэлефон: 8-02133-3-
45-93 

E-mail: 

z6080156@gmail.com 

Шаркаўшчынская ЦБС 

Паляк  

Тамара 

Эдвардаўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

пн. – чц. 

9.00 – 18.00 

сб. – нд. 
9.00 – 18.00 

абед 

13.00 – 14.00 

пятніца апошні 

чацвер 

месяца 

г.п. Шаркаўшчына, 

вул. Камсамольская, 8 

Тэлефон: 8-02154-4-
19-18 

E-mail: db-

shark@yandex.by 

Шумілінская ЦБС 

Бароўкіна 

Анжаліка 

Анатольеўна 

Дзіцячая 

бібліятэка 

аўт. – пт. 

08.00 – 19.00 

сб. – нд. 
10.00 – 19.00 

панядзелак апошняя 

пятніца 

месяца 

211259 

гп. Шуміліна,  

вул. Ленінская,17 
Тэлефон: 8-02130-5-

73-85 
E-mail: 

Biblioteka111@mail.ru 
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пабывалі не толькі ў дзіцячай бібліятэцы імя Н. Крупскай, але і ў іншых 

бібліятэках горада і раёна. 

Работа дзіцячай бібліятэкі Браслаўскай ЦБС у асноўным 

вызначалася летняй праграмай дзіцячага чытання ”Лето. Солнце. Сто 

фантазий“, пры выкананні якой выкарыстоўваліся разнастайныя формы 

работы: гульнявая праграма ”Давайте за руки возьмёмся!“, гутарка ”Без 

друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много“, літаратурнае падарожжа ”В 

книжном царстве очутиться, да чтоб в нём не заблудиться“, летні ўрок 

асцярожнасці ”Это важно знать…“, конкурс знаўцаў ”Русский язык велик 

и могуч“, інтэлектуальна-забаўляльная гульня ”О спорте, и не только“, 

свята кнігі ”Восьмое чудо света“, калейдаскоп рэкамендацый ”Самые-

самые…“, мульт-асарці ”Герои мультфильмов спешат к нам“ і інш. 

Летнія канікулы для юных лепяльчан і гасцей горада пачаліся з 

летніх чытанняў ”Библиоканикулы, или Лето с книгой“. Святочнае 

адкрыццё гэтай падзеі пачалося праграмай ”Давайте за руки возьмемся“, 

дзе бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі Лепельскай ЦБС праводзілі розныя 

цікавыя і забаўляльныя мерапрыемствы: гульні ”Путаница“, ”Папа 

ниточку запутал…“, ”Летел лебедь по синему небу“, конкурс 

”Перевертыши“, конкурсная праграма ”Ералаш“. Дзеці ўспаміналі назвы 

казак, у якіх пераблыталіся літары, адгадвалі казачных персанажаў, 

удзельнічалі ў конкурсах: ”Математика в сказках“, ”Сочини свою сказку“ 

і квэсце ”Коротышки на цветочной поляне“. 

Традыцыйна, у час летніх канікул, дзіцячая бібліятэка 

Докшыцкай ЦБС працавала па праграме летняга чытання ”Лета. Чытач. 

Кніга“. Свята дзяцінства адкрылася гульнявой праграмай ”Вясёлыя 

гномы“. Таксама быў дан старт конкурсу летняга чытання ”Кніжная 

эстафета сонечнага лета“. Самым значным мерапрыемствам была квэст-

гульня ”Бібліязмярканне“, падрыхтаваная сумеснымі намаганнямі 

дзіцячай і цэнтральнай раённай бібліятэкамі. Яна палюбілася дзецям і вось 

ужо ў пяты раз сабрала самых актыўных чытачоў. Сёлета іх чакалі героі 

вядомага мультфільма ”Трое з Прастаквашына“. Удзельнікі гульні, 

раздзяліўшыся на пяць каманд, атрымалі свой маршрутны ліст са 

станцыямі. Паштальён Печкін прапанаваў напісаць лісты з цёплымі 

пажаданнямі для дзецей, якія змагаюцца з цяжкімі хваробамі і адаслаць ім 

з дамапогай ”Дабрапошты“. Сабака Шарык ледзь паспяваў выконваць 

заяўкі па нанясенне аквагрыму, што паступалі ад ахвотных. Уласнаручна 

зрабіць магніцік або бранзалет з бісеру прапанавала мама дзядзі Фёдара. У 

патаемным пакоі дзеці змаглі акунуцца ў чароўны свет музыкі. Напэўна, 

больш за ўсіх пашанцавала камандзе, якая першай трапіла да ката 

Матроскіна. Шчасліўчыкі па чарзе гатавалі вафельныя трубачкі. 

Завяршылася квэст-гульня ”Вясковай дыскатэкай“ і агульным фота на 

памяць. 

Гарадская дзіцячая бібліятэка Талачынскай ЦБС працавала ў 

рамках праекта летняга чытання ”Лета кліча дзеці вас, да чытання кніг у 

нас“. Старт нясумнаму правядзенню летніх канікул дала гульнявая 

праграма ”Дзіцячым смехам хлыне лета“, падчас правядзення якой дзеці 

Лепельская ЦБС 

Доўнер  

Вольга 

Мікалаеўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 1 

пн. – пт. 

10.00 – 19.00 

сб. – нд. 
10.00 – 18.00 

без 

выхадных 

першы 

чацвер 

месяца 

211174 

г. Лепель,  

вул. Лабанка, д.35 
Тэлефон: 8-02132-3-

62-50 

E-mail: 
lepeldb@mail.ru 

Мёрская ЦБС 

Драба  

Анастасія 
Міхайлаўна 

Мёрская 

дзіцячая 
раённая 

бібліятэка 

аўт. – нд. 

9.00 – 18.00 
 

панядзелак 

 

апошні 

чацвер 
месяца 

211287 

г. Мёры,  
вул. Горкага, 5 

Тэлефон: 8-02152-4-

16-24 
E-mail: 

miori.det.bibl@yandex.ru 

Аршанская ЦБС 

Савіцкая 
Наталля 

Анатольеўна 

Дзіцячая 
бібліятэка 

імя 

У. Караткевіча, 
філіял № 1 

10.00 – 19.00 панядзелак апошні 
дзень 

месяца 

г. Орша,  
вул. Леніна, 6а 

Тэлефон: 8-0216-51-

16-49 
E-mail: 

bibliotekakorotkevicha

@mail.ru 

Палітава  

Жанна 

Анатольеўна 

Дзіцячая 

бібліятэка 

імя 
Н. Крупскай, 

філіял № 8 

10.00 – 19.00 пятніца апошні 

дзень 

месяца 

г. Орша, вул. Івана 

Чарняхоўскага, 5а 

Тэлефон: 8-0216-51-
30-40 

E-mail: 

biblioteka.n.krupskoy
@mail.ru 

Полацкая РЦБС 

Бандарэнка 

Вольга 
Уладзіміраўна 

Дзіцячая 

бібліятэка 
імя 

Л. Талстога – 

філіял № 1 

пн. – сб. 

10.00 – 19.00 
 

нядзеля апошні 

дзень 
месяца 

211401 

г. Полацк,  
вул. Свярдлова, 17 

Тэлефон: 8-0214-46-

26-33 
E-mail: 

detbibl.tolstoy@mail.r

u 

Еўдакімава 

Валянціна 

Леанідаўна 

Дзіцячая 

бібліятэка 

імя 
Я. Журбы – 

філіял № 6 

аўт. – сб. 

10.00 – 19.00 

нядзеля, 

панядзелак 

апошні 

дзень 

месяца 

211406 

г. Полацк,  

вул. Ленінградская, 47а 
Тэлефон: 8-0214-42-

29-53 

E-mail: 
library.office6@gmail.

com 

Пастаўская ЦБС 

Іванова 
Марына 

Мікалаеўна 

Раённая 
дзіцячая 

бібліятэка 

імя 
У. Дубоўкі – 

філіял № 1 

пн. – чц. 
10.00 – 19.00 

сб. – нд. 

10.00 – 18.00 

пятніца апошняя 
серада 

месяца 

211875 
г. Паставы, 

пл. Леніна, д. 21а 

Тэлефон: 8-02155-2-36-62 
E-mail: 

child.poslib@gmail.com 
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здзейснілі падарожжа ў ”Алфавітны горад“, паўдзельнічалі ў 

забаўляльным конкурсе ”Пакажы казачнага героя“, адгадвалі загадкі і 

малявалі. Дапоўніла мерапрыемства тэматычная кніжная выстава ”Мы не 

будзем сумаваць, будзем кніжкі мы чытаць“. 

10 верасня ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча 

Аршанскай ЦБС прайшла штогадовая культурна-адукацыйная праграма 

”Нескучный вечер в библиотеке – 11“. У гэтым годзе вечар быў 

прысвечаны 60-годдзю першага палёта чалавека ў космас і атрымаў назву 

”Улётный Нескучный вечер“. Ва ўтульных залах дзіцячай бібліятэкі 

праходзілі конкурсы, гульні, квэсты, былі арганізаваны творчыя майстэрні. 

Дапамагалі ствараць святочны настрой вядомыя аршанцы, чэмпіёны 

Беларусі па мотакросе, Аршанскі раённы цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей 

і моладзі, ансамбль барабаншчыц і іншыя творчыя калектывы горада. 

Завяршылася свята традыцыйна – святочнай дыскатэкай. 

У рамках бібліяночы, у чытальнай зале дзіцячай бібліятэкі 

Верхнядзвінскай ЦБС прайшла ”Вечеринка в стиле Гарри Поттера“. 

Для аматараў серыі кніг Джоан Роўлінг ”Гарри Поттер“ супрацоўнікі 

бібліятэкі падрыхтавалі тэматычную фотазону, гульнявы пакой і квэст 

”Гарри Поттер и магия Хогвартса“. Удзельнікі квэста шукалі пасадачныя 

білеты на поезд ”Хогвартс-экспресс“, падбіралі ключы, рашалі галаваломкі, 

праходзілі лабірынты і нават пагулялі ў любімую гульню потэраманаў 

”Квиддич“. У канцы квэста ўсіх удзельнікаў чакалі падарункі і candy-бар з 

пачастункамі. 

 

Арганізацыя работы дзіцячых бібліятэк з сацыяльна 

неабароненымі катэгорыямі насельніцтва 

 

З мэтай забеспячэння інвалідаў і фізічна аслабленых асоб роўнымі 

магчымасцямі Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка, Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка і Шаркаўшчынская дзіцячая бібліятэка абсталяваны пандусамі. 

Маюцца піктаграмы (Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка) і кнопкі выкліку 

персаналу для інвалідаў (Докшыцкая дзіцячая бібліятэка). 

У 2021 годзе бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога 

Полацкай РЦБС абслугоўвалі 5 бібліятэчных пунктаў, якія знаходзяцца 

на базе ДУА ”Яслі-сад № 13“, ДУА ”Яслі-сад № 24“ (групы для дзяцей з 

парушэннямі зроку), ДУА ”Дашкольны цэнтр развіцця дзяцей“, ДУА 

”Багатырскі яслі-сад“, ДУА ”Сярэдняя школа № 10 імя У. Азіна“. 

Дзякуючы нестацыянарнаму абслугоўванню, дзеці мелі магчымасць 

знаёміцца з дзіцячай мастацкай літаратурай, а кіраўнікі дзіцячым чытаннем 

атрымлівалі камплекты выданняў з улікам іх прафесійных патрэб. 

Таксама можна адзначыць актыўную працу бібліятэкі імя 

С. Маршака ЦБС г. Віцебска. Так, у 2021 годзе ў рамках праграмы ”Здесь 

душу исцелит добро“ быў дан старт цыклу мерапрыемстваў ”Мы играем в 

театр!“. Маладым людзям, якія наведваюць цэнтр дзённага знаходжання 

ДУ ”Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 

Дадатак 3 

 

Кантактныя дадзеныя 

 
Загадчык Назва 

бібліятэкі 

Час 

працы 

Выхадны 

дзень 

Сан- 

дзень 

Кантакты 

Бешанковіцкая ЦБС 

Карнакова 
Наталля 

Міхайлаўна 

Філіял 
”Дзіцячая 

раённая 

бібліятэка“ 

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Пятніца, 
2-гі па 

графіку 

апошні 
чацвер 

месяца 

211361 
г.п. Бешанковічы,  

вул. Камуністычная, 12 

Тэлефон: 8-02131-6-
51-30 

E-mail: 

besh_drb@vitebsk.by 

Браслаўская ЦБС 

Кірчанка 

Валянціна 

Яўгенаўна 

Дзіцячая 

бібліятэка 

пн. – пт. 

08.00 – 19.00 

сб., нд. 
10.00 – 19.00 

без 

выхадных 

апошні 

чацвер 

месяца 

211969 

г. Браслаў, вул. 

Савецкая, 108 
Тэлефон: 8-02153-6-

21-03 

E-mail: detbibl-
braslav@yandex.by 

Верхнядзвінская ЦБС 

Марачкоўская 

Вікторыя 
Мікалаеўна 

Дзіцячая 

бібліятэка-
філіял № 1 

9.00 – 18.00 

сб., нд: 
09.00 – 18.00, 

перапынак: 

13.00 – 14.00 

без 

выхадных 

апошні 

чацвер 
месяца 

211631 

г. Верхнядзвінск, вул. 
Савецкая, 34 

Тэлефон: 8-02151-6-

25-78 
E-mail: dbibl-

dvinsk@rambler.ru 

Глыбоцкая ЦБС 

Андрыеўска
я Таццяна 

Іванаўна 

Глыбоцкая 
дзіцячая 

бібліятэка- 

філіял № 1 

аўт. – пт. 
9.00 – 18.30 

сб., нд. 

9.00 – 17.00 

панядзелак апошні 
чацвер 

месяца 

211800 
г. Глыбокае,  

вул. Энгельса, 41а 

Тэлефон: 
8-02156-2-38-61 

8-02156-2-17-43 

Каляга  
Аксана 

Іосіфаўна 

Падсвільск
ая дзіцячая 

бібліятэка-

філіял № 2 

летні перыяд 
10.00 – 19.00 

перапынак 

14.00 – 15.00 
зімні перыяд 

9.00 – 18.00 

перапынак 
13.00 – 14.00 

панядзелак 
 

апошняя 
субота 

месяца 

211797 
Глыбоцкі р-н,  

г.п. Падсвілье,  

вул. Юбілейная, 89 
Тэлефон: 8-02156-3-

07-57 

E-mail: ibl89@tut.by 

Докшыцкая ЦБС 

Гудзь  

Алена 
Уладзіміраўна 

Докшыцка

я дзіцячая 
бібліятэка-

філіял № 1 

аўт. – нд. 

10.00 – 19.00 

панядзелак другая 

пятніца 
месяца 

211720 

г. Докшыцы,  
вул. Ленінская,14 

Тэлефон: 8-02157-2-

22-51 
E-mail: 

dokdetlib@mail.ru 
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Кастрычніцкага раёна г. Віцебска“, прапанавалі стаць акцёрамі тэатра 

мімікі і жэстаў. Госці навучыліся правільна апранаць ляльку на руку і 

рабіць першыя крокі са сваім героем. А у рамках бібліятэчнага праекта 

”Через театр кукол – в мир книг!“ бібліятэкары прапанавалі чытачам з 

абмежаванымі магчымасцямі паспрабаваць сябе ў ролі акцёраў лялечнага 

тэатра ”Усмешка“. Рэалізацыя бібліятэчнага праекта ”Доброе сердце“ 

прадугледжвала правядзенне дасугавых і адукацыйных мерапрыемстваў 

для гэтай катэгорыі карыстальнікаў: гутарка-ўшанаванне ”Роднай мовы 

пералівы“, урок здароўя ”В поисках страны Здоровье“, гадзіна памяці 

”Чернобыльская трагедия. Как это было…“, гадзіна экалогіі ”Еда в 

пластиковой упаковке“, урок прававых ведаў ”Твои права от А до Я“, 

лялечны спектакль ”Путешествие по книжному городу“, літаратурна-

музычная кампазіцыя ”Поклонись до земли своей матери“. 

 

Прафарыентацыя 

 

Выбар прафесіі – вельмі важны момант у жыцці чалавека. 

Падрыхтоўка падлеткаў да прафесійнага выбару дапамагае пазбегнуць 

многіх памылак, дапамагае не толькі вызначыць ВНУ, у якую выпускнік 

збіраецца падаваць дакументы, але і сфарміраваць станоўчую прафесійную 

матывацыю ў абранай вобласці дзейнасці. 

У рамках прафарыентацыйнага праекта ”От мечты к профессии“ 

аддзела дзіцячай літаратуры Лёзненскай ЦБС для вучняў 10 класа быў 

праведзены ўрок-трэнінг ”Что я знаю о профессии“. Школьнікам 

прадставілі відэапрэзентацыю ”Библиотечная профессия. Мифы и 

реальность“ і прапанавалі паўдзельнічаць у гульнях і практыкаваннях: 

”Один день из жизни…“, ”Детективы“, ”Холодно или горячо“, 

”Автобусная остановка“. 

Як правільна выбіраць прафесію? Чым трэба кіравацца пры яе 

выбары? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні змаглі атрымаць падлеткі, якія 

наведвалі мерапрыемствы дзіцячых бібліятэк Полацкай РЦБС. На ўроку 

”Правілы выбару прафесіі“ падлеткі даведаліся, якія прафесіі карыстаюцца 

попытам на рынку працы і якія, магчыма, узнікнуць у будучыні. А падчас 

занятка ”Профессии чудесные, земные и небесные“ знаёміліся з творчымі 

прафесіямі. Цікавым быў урок-практыкум ”И время ни на миг не 

остановишь“. Дзеці адказвалі на пытанні тэстаў, выконвалі практыкаванні, 

а потым знаёміліся з тэхналогіяй ”тайм-менеджмент“ і вучыліся правільна 

размяркоўваць свой час. Найвялікшай папулярнасцю карысталася выстава-

прафесіяграма ”Самая созидательная профессия“. 

На працягу года па прафарыентацыі праходзіў цыкл 

мерапрыемстваў і ў дзіцячай бібліятэцы імя А. Пушкіна ЦБС 

г. Наваполацка для навучэнцаў 8-9-х класаў. На сустрэчу да навучэнцаў 

прыходзіла прафкансультант С.Ф. Мядзведская. Яна растлумачвала 

структуру прафесійнага самавызначэння, праз гульню ”Піраміда“ 

арыентавала ў свеце суадносін профіляў і спецыяльнасцеў. 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Чыталь-

насць 

Абарачаль-

насць 

Наведваль-

насць 

Колькасць 

бібл. 

работнікаў 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 Усяго 

1 Бешанковіцкая 17,5 17,1 1,4 1,3 8,8 7,7 4 

2 Браслаўская 18,9 17,6 1,1 1,0 10,6 7,7 4 

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

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

5 Докшыцкая 16,2 16,2 1,6 1,7 8,1 8,5 4 

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

7 Лепельская 22,0 21,5 2,7 2,7 9,4 8,6 5 

8 Мёрская 13,2 14,4 1,3 1,5 5,5 6,6 4 

9 Аршанская 21,4 19,8 1,3 1,7 7,3 6,1 9 

10 Полацкая 18,0 18,0 2,4 2,4 7,5 7,6 10 

11 Пастаўская 14,2 18,0 1,0 1,3 7,3 8,0 5 

12 Расонская 19,9 18,3 1,3 1,2 8,1 7,1 2 

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

14 Талачынская 20,3 19,9 2,0 1,9 8,3 8,3 4 

15 Ушацкая 17,1 12,6 1,2 0,0 6,7 4,7 0 

16 Чашніцкая 21,2 20,2 1,8 1,8 8,1 8,2 9 

17 Шаркаўшчынская 14,7 14,9 1,3 1,3 7,4 8,0 3 

18 Шумілінская 21,1 20,6 3,4 3,1 11,6 11,8 3 

 Усяго па РЦБС 18,7 18,5 1,6 1,8 8,0 7,6 79 

19 г. Віцебск 14,2 13,9 1,4 1,2 6,6 6,4 26 

20 г. Наваполацк 18,2 19,0 1,4 1,5 7,2 6,6 15 

 Усяго па ГЦБС 15,5 15,6 1,4 1,3 6,8 6,5 41 

 УСЯГО 17,4 17,3 1,5 1,6 7,5 7,2 120 
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САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. ФОТАФАКТ 

 
 

 
”Праздник-проказник“ 

Дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай Аршанскай ЦБС 

 
 

 
”Піжамная вечарынка“ 

Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 Чашніцкай РЦБС 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Бібліятэчны фонд (экз.) 

Усяго Пасту
піла 

2021 

Выбыла 

2021 

% абн. 

фонду 2020 2021 +/- 

1 Бешанковіцкая 20498 20573 75 647 572 3,1 

2 Браслаўская 33485 33718 233 358 250 1,1 

3 Верхнядзвінская 13380 13186 -194 678 872 5,1 

4 Глыбоцкая 36528 37063 535 1043 508 2,8 

5 Докшыцкая 20777 20536 -241 493 734 2,4 

6 Дубровенская 22543 0 -22543 0 0 0,0 

7 Лепельская 21802 22082 280 1743 1454 7,9 

8 Мёрская 21295 21134 -161 947 1108 4,5 

9 Аршанская 89734 90246 512 2031 1519 2,3 

10 Полацкая 44906 45151 245 1755 1510 3,9 

11 Пастаўская 30365 29985 -380 504 884 1,7 

12 Расонская 14348 15409 1061 1122 334 7,3 

13 Сенненская 20563 20790 227 944 716 4,5 

14 Талачынская 18325 18575 250 550 300 3,0 

15 Ушацкая 31592 0 -31592 251 49 0,0 

16 Чашніцкая 66209 64734 -1475 2037 4893 3,1 

17 Шаркаўшчынская 18085 18348 263 836 573 4,6 

18 Шумілінская 9633 10410 777 812 35 7,8 

 Усяго па РЦБС 534068 481940 -52128 16751 16311 3,5 

19 г. Віцебск 224285 225319 1034 6929 5895 3,1 

20 г. Наваполацк 126701 123601 -3100 3616 6716 2,9 

 Усяго па ГЦБС 350986 348920 -2066 10545 12611 3,0 

 УСЯГО 885054 830860 -54194 27296 28922 3,3 
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Бешанковіцкая раённая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

на свяце да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

 

 
”Пасвячэнне ў чытачы“ 

Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога Полацкай РЦБС 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Наведванні 

2020 
План 

2021 
2021 % +/- 

1 Бешанковіцкая 14164 12465 12465 100,0 -1699 

2 Браслаўская 20200 14800 14991 101,3 -5209 

3 Верхнядзвінская 8342 8469 8947 105,6 605 

4 Глыбоцкая 24656 24800 25606 103,3 950 

5 Докшыцкая 17091 17800 18341 103,0 1250 

6 Дубровенская 18757 0 0 0 -18757 

7 Лепельская 25548 23500 24000 102,1 -1548 

8 Мёрская 11550 14500 14848 102,4 3298 

9 Аршанская 41184 45200 46268 102,4 5084 

10 Полацкая 45853 41100 46276 112,6 423 

11 Пастаўская 15042 17000 17050 100,3 2008 

12 Расонская 7386 6700 6984 104,2 -402 

13 Сенненская 15333 16300 16665 102,2 1332 

14 Талачынская 14910 14400 15094 104,8 184 

15 Ушацкая 14498 17900 9032 50,5 -5466 

16 Чашніцкая 45211 46750 46235 98,9 1024 

17 Шаркаўшчынская 11711 12600 12691 100,7 980 

18 Шумілінская 18000 18000 18299 101,7 299 

 Усяго па РЦБС 369436 352284 353792 100,4 -15644 

19 г. Віцебск 144854 118520 128040 108,0 -16814 

20 г. Наваполацк 71685 65700 65732 100,0 -5953 

 Усяго па ГЦБС 216539 184220 193772 105,2 -22767 

 УСЯГО 585975 536504 547564 102,1 -38411 
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Дзень бібліятэк 

Мёрская дзіцячая раённая бібліятэка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працяг табліцы 

 

 

№ ЦБС 

Дакументавыдача 

2020 
План 

2021 
2021 % +/- 

1 Бешанковіцкая 28111 27500 27536 100,1 -575 

2 Браслаўская 36002 34000 34387 101,1 -1615 

3 Верхнядзвінская 29718 28215 28259 100,2 -1459 

4 Глыбоцкая 60630 61100 61181 100,1 551 

5 Докшыцкая 34267 40000 35007 87,5 740 

6 Дубровенская 27645 0 0 0 -27645 

7 Лепельская 59499 58000 59543 102,7 44 

8 Мёрская 27755 32000 32609 101,9 4854 

9 Аршанская 120277 147500 149232 101,2 28955 

10 Полацкая 109556 105000 109865 104,6 309 

11 Пастаўская 29295 38000 38250 100,7 8955 

12 Расонская 18063 18100 18055 99,8 -8 

13 Сенненская 31329 31300 31263 99,9 -66 

14 Талачынская 36635 36000 36184 100,5 -451 

15 Ушацкая 36986 40000 24337 60,8 -12649 

16 Чашніцкая 118595 107325 114394 106,6 -4201 

17 Шаркаўшчынская 23138 23000 23578 102,5 440 

18 Шумілінская 32884 31600 32079 101,5 -805 

 Усяго па РЦБС 860385 858640 855759 99,7 -4626 

19 г. Віцебск 311427 301500 277487 92,0 -33940 

20 г. Наваполацк 181897 188300 188300 100,0 6403 

 Усяго па ГЦБС 493324 489800 465787 95,1 -27537 

 УСЯГО 1353709 1348440 1321546 98,0 -32163 
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”Вместе мы – Беларусь“ 

Верхнядзвінская дзіцячая бібліятэка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 2 

 

Асноўныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай вобласці 

за 2021 год 

 

№ ЦБС 

С
е
т
к

а
 Карыстальнікі 

2020 
План 

2021 
2021 % +/- 

1 Бешанковіцкая 1 1610 1610 1610 100,0 0 

2 Браслаўская 1 1902 1900 1954 102,8 52 

3 Верхнядзвінская 1 1611 1525 1558 102,2 -53 

4 Глыбоцкая 2 3133 3100 3151 101,6 18 

5 Докшыцкая 1 2110 2100 2155 102,6 45 

6 Дубровенская 0 1807 0 0 0 -1807 

7 Лепельская 1 2707 2700 2775 102,8 68 

8 Мёрская 1 2104 2100 2260 107,6 156 

9 Аршанская 2 5632 7480 7555 101,0 1923 

10 Полацкая 2 6102 6100 6120 100,3 18 

11 Пастаўская 1 2057 2100 2122 101,0 65 

12 Расонская 1 909 1200 986 82,2 77 

13 Сенненская 1 1615 1600 1600 100,0 -15 

14 Талачынская 1 1802 1800 1814 100,8 12 

15 Ушацкая 0 2166 2100 1924 91,6 -242 

16 Чашніцкая 2 5581 5500 5658 102,9 77 

17 Шаркаўшчынская 1 1575 1570 1581 100,7 6 

18 Шумілінская 1 1557 1555 1555 100,0 -2 

 Усяго па РЦБС 20 45980 46040 46378 100,7 398 

19 г. Віцебск 5 21949 20650 19957 96,6 -1992 

20 г. Наваполацк 2 9971 9900 9901 100,0 -70 

 Усяго па ГЦБС 7 31920 30550 29858 97,7 -2062 

 УСЯГО 27 77900 76590 76236 99,5 -1664 
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ДАДАТКІ 

 

 

Дадатак 1 

 

Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці 

 
 

Віды дзіцячых бібліятэк 2020 2021 

раённыя 16 14 

гарадскія 12 12 

гарпасялковыя 1 1 

Усяго 29 27 

 

ЦБС Сетка 

 

Афіцыйныя назвы 

 
Від 

 

РЦБС 

 

Бешанковіцкая 1 Філіял ”Дзіцячая раённая 

бібліятэка“ 

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 

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 

Талачынская 1 Гарадская дзіцячая бібліятэка-

філіял № 49 

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 27   
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