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ГАЛОЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА ВОБЛАСЦІ

È

стория создания Витебской областной библиотеки имеет в своей летописи несколько дат. Но на каждом этапе она стремилась выполнять главную миссию библиотек — сохранение для настоящих и будущих поколений Витебщины книжно-документальной памяти нации, предоставление равного доступа к информации, содействие развитию культуры,
образования.
В течение 80 лет складывались традиции
собирания и бережного сохранения книжного
фонда, самоотверженного служения на благо
просвещения.
Витебская областная библиотека вносит существенный вклад в формирование научного,
культурного и образовательного потенциала
области. Она аккумулирует и хранит историческую память, без которой невозможно сознательное бытие ни государства, ни общества, ни отдельного человека.
Информационное общество III тысячелетия
активно предъявляет новые требования к библиотеке. Внедряя новые информационные
технологии, используя свой высокий профессиональный потенциал, библиотека обеспечивает важнейшее условие интеллектуального прорыва в Будущее.
Библиотека сыграла неоценимую роль в
становлении и развитии библиотечного дела на Витебщине. Миссию главной библиотеки
региона она продолжает выполнять и сейчас.
Трудно переоценить вклад многих поколений высокопрофессиональных сотрудников в
сохранение и приумножение библиотечных фондов. Ваш труд постоянно востребован, его
результаты становятся достоянием многих тысяч читателей.
Сохраняя традиции, Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина успешно развивается в новых экономических и социальных условиях.
Уверен, что Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина и далее будет вносить свой
достойный вклад в сохранение и развитие лучших традиций науки и культуры.
От души желаю доброго здоровья, счастья, воплощения в жизнь творческих замыслов!
Директор Национальной библиотеки Беларуси,
профессор, доктор педагогических наук
Р. МОТУЛЬСКИЙ
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Æ

ыццё кожнага чалавека звязана з кнігай,
таму бібліятэка патрэбна людзям заўсёды. Яна —
захавальніца мудрасці і дасягненняў чалавечай
цывілізацыі, невычарпальная крыніца ведаў і нацыянальных каштоўнасцей.
Абласной навуковай бібліятэцы імя У.І. Леніна належыць важная роля ў сацыяльна-культурным жыцці горада і вобласці. Уся яе шматгранная дзейнасць накіравана
на развіццё адукацыі і навукі, распаўсюджванне ведаў,
умацаванне духоўнасці і адзінай культурнай прасторы,
а ў выніку — на фарміраванне новага інтэлектуальнага
грамадства.
Пройдзены калектывам бібліятэкі шлях — гэта ўзор
самаадданага і шчырага служэння ідэалам дабрыні,
гуманізму і асветы. Сёння ў бібліятэцы працуе
высокапрафесійны і творчы калектыў, які забяспечвае
яе дынамічнае развіццё і вялікую запатрабаванасць
сярод насельніцтва, спалучаючы сучасныя тэхналогіі
і традыцыйныя метады бібліятэчнай дзейнасці.
Наперадзе – выкананне складаных і адказных задач па фарміраванні ўласных і эфектыўным
выкарыстанні сусветных інфармацыйных рэсурсаў, пошук перспектыўных ідэй і рашэнняў.
Жадаю супрацоўнікам бібліятэкі моцнага здароўя, энергіі і далейшых творчых здзяйсненняў.
Няхай заўсёды вам спадарожнічае поспех у выкананні важнай грамадскай місіі — быць асяродкам ведаў, асветы, культуры.
Начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама,
заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь
М. ПАШЫНСКІ
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гадоў… Столькі споўнiлася ў пачатку 2009 года
Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна. За
гэтыя доўгія гады існавання галоўная бібліятэка
вобласці стала буйным кнігасховішчам, сапраўдным
інфармацыйным і культурным асяродкам нашага краю. Яе паслугамі карыстаюцца дзесяткі тысяч
жыхароў не толькі Віцебска, але і іншых рэгіёнаў
вобласці. Яна з’яўляецца метадычным цэнтрам і цэнтрам бібліятэчнага краязнаўства Віцебшчыны.
Сённяшняя дзейнасць бібліятэкі абапіраецца на
лепшыя традыці і здабыткі мінулых гадоў, спалучаючы іх з сучаснымі дасягненнямі і інфармацыйнымі
тэхналогіямі. Абслугоўванне чытачоў вядзецца ў рамках прыярытэтных напрамкаў, вызначаных cучаснымі
патрабаваннямі.
Высокакваліфікаваны
персанал
робіць усё магчымае па стварэнні спрыяльных умоў для
карыстання бібліятэчнай і інфармацыйнай прасторай.
Напярэдадні знамянальнай даты ў жыцці Віцебскай
абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна створаны летапіс яе
гісторыі, у якім кароткія нарысы розных этапаў яе мінулага спалучаюцца з успамінамі сціплых
прапагандыстаў кнігі.
Дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна
А. СЁМКІН
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Ã

історыя ўзнікнення бібліятэк у Віцебску пачынаецца з XVII–XVIII стагоддзяў. Першыя
кніжныя зборы ўзніклі пры цэрквах і манастырах (езуітаў, базыльян, піяраў і інш.). Усе
яны былі параўнальна невялікія па памерах і складаліся, як правіла, з кніг рэлігійнага
зместу. У 1869 годзе згарэў дамініканскі сабор, а разам з ім і бібліятэка, у якой налічвалася каля 600
кніг XV–XVIII стагоддзяў.
З канца XVIII – пачатку XIX стагоддзя бібліятэкі сталі ўзнікаць пры свецкіх навучальных установах.
Адна з іх была створана ў 1794 годзе пры мясцовым народным вучылішчы. У 1803 годзе ў бібліятэцы было
ўсяго 206 кніжак на рускай і 70 — на замежных мовах.1 У 1808 годзе вучылішча было рэарганізавана
ў губернскую мужчынскую гімназію, і гэта станоўча адбілася на стане бібліятэкі. У час Айчыннай вайны, яшчэ да акупацыі горада французамі, бібліятэка была вывезена ў Вялікія Лукі і цалкам захавалася.
Пазней, у 1820-я гады, яна папоўнілася кнігамі з зачыненай па загаду Аляксандра I Полацкай езуіцкай
акадэміі.2 Найбагацейшая бібліятэка Полацкай акадэміі (20000 тамоў) была раздзелена паміж Віленскім
універсітэтам, Полацкай духоўнай семінарыяй і Віцебскай гімназіяй. У дарэвалюцыйныя гады бібліятэка
Аляксандраўскай гімназіі была буйнейшым кніжным зборам Віцебска.
Акрамя фундаментальнай, у гімназіі існавала яшчэ і вучнёўская бібліятэка, створаная ў пачатку
1870-х гадоў. Абедзве бібліятэкі існавалі за кошт прыватных ахвяраванняў і тых нязначных сродкаў,
якія адпускаліся на гэта ўладамі. У 1887 годзе бібліятэка налічвала звыш 14 тысяч тамоў.3
Другой па велічыні бібліятэкай з’яўляўся кніжны збор мясцовай духоўнай семінарыі. Яе пачатак быў
пакладзены ў 1807 годзе, калі гэта навучальная ўстанова знаходзілася ў Полацку. У розныя перыяды сюды
былі перададзены многія царкоўныя, манастырскія бібліятэкі, бібліятэкі духоўных вучылішчаў Віцебскай
губерніі, кніжныя зборы Сафійскага сабора і епіскапа Красоўскага. У 1932 годзе Полацкай духоўнай
семінарыі была перададзена частка бібліятэкі мясцовай езуіцкай акадэміі. Пасля пераводу семінарыі ў
Віцебск у 1856 годзе бібліятэка зноў папоўніла свой фонд кніжкамі віцебскіх езуіцкіх бібліятэк. У 1888
годзе ў яе фондзе налічвалася 8 тысяч тамоў. У большасці сваёй гэта былі багаслоўскія кнігі на лацінскай
мове. Рускіх кніг налічвалася вельмі мала, а грэчаскіх не было зусім. У 1903 годзе па распараджэнні
Сінода найбольш каштоўныя кніжкі былі перададзены ў Кіеўскую духоўную акадэмію. Прыехаўшы ў
Віцебск, бібліятэкары Кіеўскай акадэміі забралі 17 (з 18) шафаў з езуіцкімі і ўніяцкімі выданнямі. «То, что с
большим трудом и любовью собрали наши предки, мы уступили почти без сожаления», — з горыччу пісаў
пазней М. Багародскі.4 У наступныя гады ў Кіеве быў выдадзены «Систематический каталог библиотеки
Киевской духовной академии (б. Полоцкой униатской библиотеки), составленный А.С. Крыловским», дзе
былі пералічаны кнігі, якія былі прывезены ў Кіеў з бібліятэкі Віцебскай духоўнай семінарыі.
Акрамя фундаментальнай бібліятэкі, пры Віцебскай духоўнай семінарыі з 1862 года існавала яшчэ і
вучнёўская бібліятэк. Адчыненая і папоўненая на ахвяраванні прыватных асоб, яна была нязначнай па
памерах.
У 1909 годзе была створана бібліятэка Віцебскай вучонай архіўнай камісіі ( ВВАК) — трэцяя па памеры бібліятэка дарэвалюцыйнага Віцебска. Пытанне аб яе стварэнні было ўзнята ў маі 1909 года на
ўстаноўчай канферэнцыі ВВАК — грамадскай арганізацыі, якая займалася вывучэннем гістарычнага
мінулага Полацка-Віцебскага краю, аховай помнікаў і культуры Віцебшчыны. Савет камісіі звярнуўся да
мясцовых кнігалюбаў і вучоных таварыстваў з просьбай прыслаць свае выданні і работы, а таксама любую гістарычную і краязнаўчую літаратуру. Звыш 100 устаноў (статыстычныя камітэты, музеі, архівы,
універсітэты і інстытуты) адгукнуліся на просьбу. Частку кніг са сваіх збораў перадалі ў бібліятэку
краязнаўцы А. Сапуноў, У. Арсеньеў, У. Стукаліч, М. Багародскі і інш. Дваццаць кніг са збору вядомага этнографа М. Нікіфароўскага пасля яго смерці (1910 г.) перадала бібліятэцы ўдава нябожчыка. У 1910 годзе
камісіі была перададзена бібліятэка вядомага віцебскага краязнаўцы А. Семянтоўскага-Курылы (1821–
1893), якая налічвала звыш 400 тамоў. У гэтыя ж гады гараджане наладзілі сувязь з Каліфарнійскім
універсітэтам, Смітсанаўскім інстытутам у Вашынгтоне, Нью-Йорскай публічнай бібліятэкай, якія ў адказ на атрыманыя імі выданні Віцебскай камісіі (тры тамы «Полоцко-Витебской старины, першы том
«Трудов», пяць брашур) прыслалі свае кнігі.5 Бібліятэка складалася з кніг агульнага зместу, перыядычных
выданняў і калекцыі А. Семянтоўскага-Курылы. Дзякуючы вялікай актыўнасці членаў ВВАК колькасць
кніг у бібліятэцы налічвала на 1 снежня 1911 года 3726 тамоў 1859 назваў. Збор віцебскіх краязнаўцаў
складаўся з трох аддзелаў: агульнага, перыядычных выданняў і калекцыі А. Семянтоўскага-Курылы.
Найбольш прадстаўнічым з’яўляўся гістарычны раздзел — 1700 тамоў. Беларускі раздзел цалкам
прысвячаўся Віцебшчыне і налічваў 600 кніжак. Раздзел археаграфіі, архівазнаўства і бібліяграфіі
складаўся з 500 тамоў, геаграфіі, этнаграфіі і статыстыкі — 470 тамоў, археалогіі — 340. Акрамя таго,
у бібліятэцы былі невялікія раздзелы багаслоўя (268 экз), мастацкай літаратуры і яе гісторыі (187 экз.),
гісторыі мастацтва (135 экз.), генеалогіі і геральдыкі (115 экз.), нумізматыкі і сфрагістыкі (54 экз.)6. У наступныя гады яе фонды значна ўзраслі.
У бібліятэцы ВВАК былі прадстаўлены многія работы такіх вядомых вучоных і краязнаўцаў, як
Е. Раманаў, М. Доўнар-Запольскі, Я. Карскі, П. Шэйн, А. Успенскі, А. Сапуноў, М. Нікіфароўскі,
А. Семянтоўскі-Курыла, Б. і В. Мадзалеўскія, Д. Даўгяла, У. Стукаліч, І. Гарбачэўскі, В. Арсеньеў (першы прадстаўнік ВВАК, затым прафесар Маскоўскага ўніверсітэта), Ю. Арсеньеў ( вядомы спецыяліст па
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геральдыцы, прафесар Маскоўскага археалагічнага інстытута, захавальнік Аружэйнай палаты). Поўна
былі прадстаўлены ў бібліятэцы камплекты «Памятных книжек» розных губерняў, «Обзоры», «Адрескалендари», «Документы московского архива», «Описи документов Виленского центрального архива
древних актовых книг», «Материалы по археологии России», «Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской», «Труды» вучоных архіўных камісій,
каталогі бібліятэк, архіваў, музеяў, «Ученые записки» розных гістарычных таварыстваў і ўніверсітэтаў,
часопісы «Русская старина», «Исторический вестник», «Старые годы», «Вестник археологии и истории»,
«Русский архив», «Архив Юго-Западной России», «Вестник Европы», «Нива» і іншыя.
Адна са старэйшых бібліятэк горада, створаная ў 1868 годзе, належала Віцебскаму дваранскаму сходу.
Праз чвэрць стагоддзя ў яе фондах налічвалася ўжо 4200 экземпляраў кніг і часопісаў. Гэта былі кнігі па
гісторыі, геаграфіі, прыродазнаўстве і філасофіі. Найбуйнейшым з’яўляўся раздзел мастацкай літаратуры
(1177 тамоў), у якім былі шырока прадстаўлены творы айчынных і замежных аўтараў. Вялікай папулярнасцю ў гараджан карысталіся творы І. Лажэчнікава, які займаў ў 1853–1854 гадах пасаду віцэ-губернатара.
Па матывах падзей з жыцця Віцебска І. Лажэчнікаў напісаў аповесці «Внучка панцырного боярина» і «Вся
беда от стыда». Тут пісьменнік падрыхтаваў да трэцяга выдання свой вядомы раман «Ледяной дом». Трэба
адзначыць, што вялікую ўдзельную вагу складалі ў бібліятэцы часопісы — да 47 працэнтаў, а літаратура на
замежных мовах (у асноўным на нямецкай і французскай) — 27,5 працэнта.7
У 1910 годзе, адначасова з адкрыццём Настаўніцкага інстытута, пры ім былі адчынены фундаментальная і вучнёўская бібліятэкі. Пазней да іх далучылася яшчэ адна бібліятэка, арганізаваная бацькоўскім гуртком. На 1 студзеня 1917 года фонд фундаментальнай бібліятэкі налічваў 2200 тамоў, вучнёўскай — 1431,
бібліятэкі бацькоўскага гуртка — 802.8
Першая спроба адкрыцця ў горадзе публічнай бібліятэкі адносіцца да 1830 года, пасля атрымання
віцебскім губернатарам Цыркуляра МУС ад 5 ліпеня 1830 года «О заведении в губерниях публичных библиотек для чтения» 9 — , але яна не мела поспеху10. Па некаторых звестках яна была адчынена толькі ў
1865 годзе. З 1874 года існавала бібліятэка пры дабрачынным таварыстве, з сярэдзіны 1870-х — бібліятэка
пры ваенным клубе, з 1878 года — бібліятэка таварыства віцебскіх сельскіх гаспадароў11. Аб бібліятэцы
Закатальскага пяхотнага палка, раскватэраванага ў Віцебску, ёсць звесткі ў «Систематическом каталоге», выдадзеным у 1897 годзе.
У пачатку мінулага стагоддзя ў бібліятэчным жыцці Віцебска наступіла прыкметнае ажыўленне. Былі
адчынены бібліятэкі пры латышскім дабрачынным і яўрэйскім літаратурна-музычным таварыствах, пры
I і II грамадскіх сходах, рымска-каталіцкім дабрачынным таварыстве, таварыстве прыказчыкаў, акруговым судзе, нямецкім таварыстве апекі, цэнтральная настаўніцкая бібліятэка і іншыя.12 Свае бібліятэкі
мелі многія хрысціянскія храмы горада (Cв. Міхайлаўскі касцёл, Cв. Успенскі сабор, Cв. Кафедральны
Мікалаеўскі сабор і інш.).13 У 1915 годзе, у сувязі з Першай сусветнай вайной, у Віцебску апынулася
бібліятэка Віленскай ваеннай акругі. Параўнальна невялікія бібліятэкі меліся пры Марыінскай і
Аляксееўскай жаночых гімназіях, мужчынскім і жаночым духоўных вучылішчах, прыватных гімназіях
Варварынай, Чарновай, Неруша, прыватным камерцыйным вучылішчы Грэкава і іншых установах.
Адной з найбольш вядомых бібліятэк у дарэвалюцыйным Віцебску з’яўлялася гарадская бібліятэка
імя А.С. Пушкіна, урачыстае адкрыццё якой адбылося 29 студзеня 1905 года. Фонд яе быў сабраны
выключна мясцовымі кнігалюбамі і налічваў 1300 тамоў. Чытачы, якія карысталіся ёю пастаянна,
павінны былі ўносіць плату ў памеры не меней трох рублёў у год.14
У лютым 1904 года адчынілася чытальня пры Св. Уладзімірскім брацтве. Першапаткова ў ёй было
ўсяго 183 кнігі, перададзеныя, верагодна, з царкоўна-археалагічнага музея. У наступныя гады бібліятэка
выпісвала шэраг перыядычных выданняў, пераважна багаслоўскага зместу. Да 1909 года яе фонд вырас да
1088 экземпляраў. Найбольш буйны з іх — багаслоўскі, які налічваў 451 экземпляр, філасофія, псіхалогія
і логіка — 185 экземпляраў, белетрыстыка — 181. У 1908 годзе бібліятэкай карысталіся 905 чытачоў. У
першыя гады свайго існавання бібліятэка не мела свайго памяшкання. З 1907 года яна знаходзілася ў адным
з пакояў архіерэйскага дома на Саборнай плошчы.15 Існавала свая бібліятэка і ў гарадскога таварыства
эсперантыстаў.
Першыя прыватныя бібліятэкі ў Віцебску ўзніклі ў 1840–1850 гадах. Адна з іх была створана братам вядомага
беларускага пісьменніка А. Вярыгі-Дарэўскага Сямёнам і ўтрымлівалася ім на працягу шасці гадоў. «В начале
40-х годов Семен увлекся идеей создать в Витебске публичную читальню», — адзначае Г. Кісялёў. Яго
пісьмо да Завадскага ілюструе першыя крокі арганізатараў чытальні: «Витебская молодежь в числе ста
с лишним человек хочет иметь свою общую приятельскую библиотеку, и все произведения, которые
будут составлять ее, хотела бы выписывать из вашего книжного магазина…». Пазней Арцём Вярыга
пісаў, што яго брат, нягледзячы на ўсе матэрыльныя цяжкасці, на працягу 6 гадоў утрымліваў у Віцебску
публічную бібліятэку. 16
У 1857 годзе адчынілася крама-чытальня Льва Мендэльсона. Знаходзілася яна ў адным з пакояў першага
паверха дома Вайцяхоўскага па Смаленскай вуліцы (зараз дом № 33 па вуліцы Леніна). Пастаянных
чытачоў тут было 10 чалавек, а кніжны фонд яе складаў 850 экзэмпляраў. За права карыстацца бібліятэкай
бралася плата — ад 50 капеек да аднаго рубля.17 Праз сем гадоў такая ж чытальня была адчынена Іванам
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Місюрам. У ёй налічвалася 539 экзэмпляраў кніг і часопісаў, а плата за карыстанне была ўстаноўлена
ўсяго 30 капеек. Мабыць, менавіта таму пастаянных чытачоў было больш — 20 чалавек.18
У «Памятных книжках Витебской губернии» за 1895 і 1914 гады ёсць упамінанне аб прыватных
бібліятэках С. Міндэльс, В. Магероўскага, В. Државінскай, Л. Райскіна, Р. Махлінай, Л. Дрэйцар і
Т. Чарвінскай. Дзве апошнія існавалі да Кастрычніцкай рэвалюцыі і карысталіся ў горадзе папулярнасцю.
Бібліятэка Т. Чарвінскай, створаная ў пачатку 1890-х гадоў, была адной з першых у Віцебску, дзе кніжкі
выдаваліся на дом. У 1906 годзе быў выдадзены каталог гэтага кніжнага збору.19
Кастрычніцкая рэвалюцыя прынесла значныя змены не толькі ў грамадска-палітычным, але і ў культурным
жыцці. Пачаўся новы перыяд развіцця бібліятэчнай справы. У кастрычніку 1920 года пры пададдзеле
мастацтва губвыканкама сталі ствараць Тэатральную бібліятэку. Прыкладна ў гэты час была адчынена
бібліятэка сельскагаспадарчага тэхнікума, якая пазней была перададзена ветэрынарнаму інстытуту.
Бібліятэка былой духоўнай семінарыі, у якой налічвалася каля 1500 старадрукаваных кніг, была
разбурана. Найбольш каштоўныя кнігі былі перададзены ў Віцебскае аддзяленне Маскоўскага
археалагічнага інстытута і ў губернскі музей. 20
Выконваючы сумесную пастанову, губернская Камісія па ахове помнікаў прыступіла ў 1921 годзе да
работы па адкрыцці ў горадзе адзінай навуковай бібліятэкі. Для гэтага апісваліся кнігі з бібліятэкі былой
духоўнай семінарыі, адбіраліся старадрукаваныя кніжкі з бібліятэкі Віцебскага аддзялення Маскоўскага
археалагічнага інстытута.21 Вясной 1921 года бібліятэцы Віцебскага аддзялення археалагічнага інстытута
перадалі каштоўную бібліятэку старадрукаваных кніг XVII і XVIII стагоддзяў французскіх і італьянскіх
аўтараў, прывезеную з вёскі Лескавічы.22 У губернскі музей была перададзена частка бібліятэкі езуіцкага
каледжа, знойдзеная на гарышчы касцёла. У ёй аказаліся кнігі XVI–XVII стагоддзяў.23
Увогуле, у 1921 годзе ў горадзе працавалі наступныя бібліятэкі: Цэнтральная (па вул. Смаленскай,
побач з кінатэатрам «Рэкорд»), Перасовачная (там жа), Цэнтральная педагагічная (вул. Замкавая, 12),
Камітэта па барацьбе з беспрацоўем (вул. Канатная), 2-я Працоўная (вул. Сталярная), 3-я Працоўная
(вул. Прама-Елагская), 4-я Працоўная (вул. Ільінская), 5-я Працоўная (вул. Прабойная, 14), Дзіцячая
(вул. Бальнічная), Яўрэйская Цэнтральная (Бібкін зав., 1), Польская (вул. Замкавая, 101), РКСМ
(вул. Смаленская, клуб імя К. Лібкнехта), Партыйная (пры Губпарткоме), Турэмная (пры губернскай
турме), Губернскага кааперацыйнага саюза (на вуглу вул. Вакзальнай і Канатнай).24
А вось што пісала аб стане бібліятэчнай справы на Віцебшчыне газета «Савецкая Беларусь» ад 6 лютага
1923 года:
«Бібліятэчныя справы на Вітабшчыне
У правадыроў асьветы Вітабшчыны ў адносінах бібліятэчных спраў было дзьве тэндэнцыі.
Першая — адчыніць ў Вітабску бібліатэку з заданьнямі ледзь ні вядомай Пецярбурскай публічнай
бібліатэкі; але ў хуткім часе ад гэтай думкі ім прышлося адмовіцца, бо не хапала сродкаў дзеля
ўтрыманьня штатаў у патрэбным ліку, і публічная бібліатэка была рэарганізавана ў «Дом Книги», які
з заданьнямі меней вялікімі, чым публічная бібліатэка, існуе і да гэтага часу.
Цікаў гэты пераход ад вялікага к малому: то бібліатэка мелася зьбіраць і ўсё выхадзячае з сучаснага
друку і ўсё друкаванае на розных мовах і розных зьместаў — што знаходзілася-б на Вітабшчыне, то яна
адмаўляецца ад гэтага і ня мае магчымасці зьмясціць у сваіх пакоях нават і таго кніжнага багацьця, якое
сабрана ў Вітабску рознымі органамі асьветы, пачынаючы з 1917 г.; і вялікі лік кніжак з сабранага будзе
адпраўлен на перапрацоўку на паперную фабрыку, як кнігі старыя і не падходзячыя да сучаснага моманту.
Які лік кніжак сабраны — сьведчыць тое, што з аднаго Вітабскага павету было сабрана каля 50.000
адных толькі кніг на польскай мове, а іх няма ні ў «Доме Книги», ні ў польскай нацыянальнай бібліятэцы
(якая маець ўсяго 4-5000 кніг).
Ма - быць, і гэтыя культурныя каштоўнасці жджэ той самы лёс папернай перапрацоўкі.
Бібліатэчнае будаўніцтва дайшло да таго, што «Дом Книги» ня мае магчымасці зьбіраць і тыя
нешматлікія, але вельмі цікавыя выданьні і кніжкі, якія з часу рэвалюцыі выходзілі ў Вітабску. І зробілася
так, што гэтых кніжак ня знойдзеш цяпер нідзе ў Вітабску. Нядаўна некаторыя з іх патрабаваліся
мясцоваму Губ Парткому, і зусім выпадкова нешта значнае захаваўшыся было ў бібліятэцы зачыненага
Вітабскага Архэолёгічнага Інстытуту.
Другая тэндэнцыя — гэта адчыніць як магчыма больш бібліатэк па вёсках; заданьні былі надта
вялікія і трэба было адчыніць бібліятэкі ў кожнай вёсцы Вітабшчыны; у Вяліжскім, напрыклад, павеце
быў зроблен стражайшы выгавар загадчыкам валасных аддзелаў асьветы, не адчыніўшым бібліатэкі ў
кожнай вёсцы воласьці.
Самы вялікі размах бібліатэчнага будаўніцтва быў у сярэдзіне 1922 г., калі па ўсёй Вітабшчыне ў гарадох і вёсках было адчынена ўсяго 258 вялікіх і маленькіх бібліатэк.
І вось у скутку агульных скарачэнняў штатаў у мінулым годзе, лік бібліатэк на абшарах усёй
Вітабшчыны быў даведзены да 63.
У лік 63 бібліатэк, якія прыходзяцца на Вітабшчыну, уваходзіць і 12 гарадзскіх бібліатэк у горадзе
Вітабску са 139.323 кнігамі: цэнтральная бібліатэка «Дом Книги» — 54.000 тамоў, чытыры раённых
бібліатэкі — маюць усяго 15.477 т., бібліатэка інстытуту нар.асвь., каля 10.000 т. і паступіўшая ў
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склад яе каштоўная бібліатэка зачыненага Вітабскага Архэолёгічнага Інстытуту — каля 30.000 т.,
бібліатэка пры Тэхнікуме — 5000 т., тры нацыанальных бібліатэкі: жыдоўская, польская і латышская
— 11.500 т., цэнтральная юнашаская бібліатэка — 1966 т. і бібліатэка пры Іспраўдоме — 1.300 кн.
У мінулым годзе сярэдні лік узятых у месяц кніг са ўсіх бібліатэк Вітабску даходзіў да 10.000 кніг.
У гэты лік уваходзяць каля 720 кніг, узятых у жыдоўскай бібліатэцы, каля 560 кніг, узятых у латышскай бібліатэцы і каля 412 кн., узятых у польскай бібліатэцы.
І вось, напасьледак застаецца пажадаць вітабскім бібліатэчным працаўнікам і дзеячам асьветы, каб
яны больш працавалі па ахове каштоўнейшага з таго, што мае ўсечалавечая культура, — кнігі і каб
меньш думалі аб адпраўцы іх на папяровыя фабрыкі.
Алеся Гаротная25 »
Да 1924 года колькасць бібліятэк павялічылася да 21. Аднак у «Бюллетене официальных распоряжений и сообщений Витебского губернского отдела народного образования» за гэты год было адзначана,
што «…В библиотеках засилье старых книг, не отвечающих сегодняшнему духу».26
10 мая 1925 года культурна-гістарычная секцыя Акруговага таварыства краязнаўства разгледзела пытанне аб арганізацыі ў горадзе навуковай бібліятэкі. Адзначаючы, што ў горадзе ёсць «Дом книги», бібліятэкі
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага тэхнікума, Маркава манастыра і земаддзела, пастанавілі: «Просить
Инбелкульт27 об организации в Витебске отделения Белорусской государственной библиотеки.» 28
Жаданне мець у горадзе навуковую бібліятэку было звязана з адносна большай (у параўнанні з дарэвалюцыйным перыядам) колькасцю навуковых і навучальных устаноў. Так, напрыклад, у першай палове 1920-х
гадоў у Віцебску працавалі педагагічны інстытут, Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута,
сельскагаспадарчы (з 1924 года — ветэрынарны) інстытут, механіка-будаўнічы (цяпер станкабудаўнічы),
мастацкі і музычны тэхнікумы, педагагічнае і яўрэйскае педагагічнае вучылішчы. Да таго ж у горадзе
працавалі музеі: Рэвалюцыі, гістарычны, сялянскі, заалагічны, эканамічны, беларускай даўніны і іншыя.
Але гэта прапанова Таварыства краязнаўства была пакінута без увагі. Таму 14 кастрычніка 1925 года
Прэзідыум Віцебскага акруговага выканкама прыняў пастанову: «…Лічыць жаданым мець у Віцебску
Аддзяленьне Дзяржаўнай бібліатэкі з папаўненьнем яе кніжным фондам навуковага зьместу Дзяржаўнай
бібліатэкі і кнігамі, якія маюцца у бібліатэкі быўшага Археалагічнага Інстытуту, прычым разьмясціць
у памяшканні Б. Успенскай стараабрадчаскай царквы па Камуністычнай вуліцы дом № 6.»29
Гэта дата і лічылася днём заснавання Віцебскай абласной бібліятэкі. І толькі нядаўна былі выяўлены
архіўныя дакументы, якія даюць падставу для яе перагляду.
Прыгадаем падзеі тых дзён. За арганізацыю бібліятэкі ўзяліся з энтузіязмам. 16 кастрычніка 1925 года была
створана спецыяльная камісія, у склад якой увайшоў загадчык Дзяржаўнай бібліятэкі І.Б. Сіманоўскі. Камісія
правяла абследаванне памяшкання, якое адводзілася пад бібліятэку, і прызнала яго непрыгодным.30
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Вялікую зацікаўленасць да арганізацыі бібліятэкі праявіла Акруговае таварыства краязнаўства. Яно
звярнулася ў Выканаўчы камітэт з прапановай аб размяшчэнні бібліятэкі ў другім месцы:

Урэшце, гарсавет выдзеліў памяшканне па вуліцы Валадарскага, 3.
Народны Камісарыят Асветы (НКА) таксама хадайнічаў аб выдачы сродкаў на ўтрыманне аддзялення БДБ.31
СНК БССР падтрымаў рашэнне і ў сакавіку 1926 года прыняў праект пастановы на адкрыццё аддзялення БДБ у Віцебску.
Выпіска з пратакола № 56 пасяджэньня Савета Народных Камісараў Беларускай ССР аб выдачы сродкаў на камплектаваньне Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі і на адкрыцьцё яе аддзяленьняў у
Віцебску і Магілёве ад 7 красавіка 1926 г.
{…} 938. Слухалі:
Хадайніцтва НК Асьветы аб выдачы сродкаў на камплектаваньне Беларускае дзяржаўнае бібліятэкі
творамі друку і на адчыненьне аддзяленьняў у Віцебску і Магілёве.
Пастанавілі:
…
2. Прызнаць мэтазгодным правясьці проэктуемую Народным Камісарыятам Асьветы організацыйную
сувязь Віцебскай і Магілёўскай бібліотэк з Беларускай дзяржаўнай бібліотэкай з наступнага году.
Выдаткі на гэтую мэту прадугледзець па бюджэце 1926–27 г.32
Але бюджэтная нарада Дзяржаўнага планавага камітэта рашэннем за № 177 ад 26 красавіка 1926 года
адмовіла ў фінансаванні.33 У маі 1926 года СНК прыняў пастанову «Аб рэорганізацыі Беларускае
дзяржаўнае і ўніверсітэцкае бібліатэкі», у якой было вызначана права бібліятэкі на адкрыццё філіялаў.
Гэта адыграла станоўчую ролю ў вырашэнні пытання арганізацыі бібліятэкі ў Віцебску.
Шмат намаганняў па арганізацыі Віцебскага аддзялення БДБ прыклалі дырэктар краязнаўчага музея Іосіф Ігнатавіч Васілевіч і навуковы супрацоўнік Валянцін Васільевіч Дабравольскі, якія сабралі і
збераглі каштоўны кніжны фонд.
Яшчэ ў кастрычніку 1925 года В.В. Дабравольскі прыняў і апячатаў унікальны кніжны збор Успенскага
сабора. У архіве захаваўся такі дакумент:
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«15/Х.25 г. № 218
Прад’яўнік гэтага навуковы супрацоўнік Беларускага Дзяржаўнага Музею В.В .Дабравольскі
камандзіруецца ў будынак былого Усьпенскага Сабору для атрымання на учот і для апячатання
бібліятэкі і рознага рода кніг, якія зьмешчаюцца ў Саборы.
Што і сведчыцца адпаведнымі подпісамі і пячаткаю.
Загадчык.»34
Сабраныя кніжкі размяшчаліся ў двух невялікіх пакойчыках па вуліцы Камуністычнай, 6, у будынку
былой стараабрадніцкай царквы. Вялася інтэнсіўная перапіска з Дзяржаўнай бібліятэкай, мясцовымі і
рэспубліканскімі ўладамі аб вырашэнні лёсу бібліятэкі.
Вось адзін з такіх зваротаў:
«5/V.1927 г. № 68
Загадчыку Дзяржаўнай бібліятэкі
Маючы на ўвазе, што навуковую Бібліатэку, якая ў гэты час арганізуецца пры Музэю, з будучага
бюджэтнага году прапануецца лічыць Аддзяленнем Дзяржаўнай Бібліатэкі. Я лічу мэтазгодным паслаць
Вам праект патрэбнага штату супрацоўнікаў, які павінен ісхадзіць ад Вас.
Калі па незалежачым ад Вас прычынам адчыненне Аддзялення Дзярж. бібліатэкі ня будзе праектавацца,
прашу мне аб гэтым паведаміць, каб гэты штат я мог прапанаваць як для бібл. пры Музэю.
Дырэктар Васілевіч
Да гэтага дадаецца праект штату Віцебскага аддзял. Бел. Дзярж. б-кі на 1927–29 гады:
Загадчык 1/2 — па сумяшчэнню; навуковых супрацоўнікаў — 2; прыбіральшчыцы — 2.
Асноўваецца пры наліччы багатага кніжнага фонду, дасягаючага звыш 30000 тамоў.»35
У чэрвені 1927 года Віцебскі акруговы выканкам зноў звяртаецца ў СНК БССР з просьбай аб
зацвярджэнні праекта Віцебскага аддзялення Беларускай Дзяржаўнай бібліятэкі.36 Вялася інтэнсіўная
работа па падрыхтоўцы бібліятэкі да яе адкрыцця. Аб гэтым яскрава сведчыць артыкул, надрукаваны ў
газеце «Заря Запада» 8.10.1927 г.:
Большое культурное начинание
После закрытия в 1924 году существовавшего в гор. Витебске педагогического института, осталась библиотека, насчитывающая до 35 тыс. книг по разнообразным областям науки. Этот богатый книжный
фонд до сих пор лежал во временном помещении в беспорядке и без всякой инвентаризации. Книги оставались недоступными для широкого пользования.
Только недавно, по постановлению Наркомпросса БССР, этот книжный фонд перешел в ведение
Белорусской государственной библиотеки. Работники нашего музея по поручению госбиблиотеки произвели перевозку книг в специальное помещение, отведенное Горсоветом, где и открыто отделение белорусской
государственной библиотеки. Значительная часть этих книг уже приведена в порядок.
Придавая большое значение открытию отделения белорусской государственной библиотеки, в которой
ощущается острая потребность как со стороны научных учреждений (ветинститут, краеведы, техникумы и др.), так и со стороны трудящихся масс, — Окрисполком обратился в Совнарком БССР с просьбой
об утверждении проекта открытия Витебского отделения государственной публичной библиотеки, положив в основу её имеющийся книжный фонд.
Предварительные работы к открытию библиотеки уже проделаны. Отремонтировано помещение, оборудованы полки. Большая часть книг уже систематизирована и если Совнаркомом будет своевременно утверждён проект, — открытие библиотеки можно будет приурочить к десятилетию Октябрьской революции.
Н.
Але Наркамфін БССР адмовіў у выдачы сродкаў на ўтрыманне бібліятэкі.37
І толькі ў студзені 1928 года па распараджэнні СНК БССР Наркамат Асветы атрымаў дазвол на
фінансаванне новай установы з крэдытаў па сваім каштарысе.38
У маі 1928 года Наркаматам Асветы былі зацверджаны штаты па Віцебскаiм аддзяленнi Дзяржаўнай
бібліятэкі ў Віцебску на 1928/1929 год:
Загадчык — 1; бібліятэчны супрацоўнік — 1; служыцель — 1; усяго: 3 адзінкі39
«Заря Запада» адгукнулася на гэта нататкай:
«Новая культурная адзінка»
Па пастанове Савета Народных Камісараў БССР у Віцебску адчыняецца аддзяленне беларускай дзяржаўнай
бібліятэкі, якая ставіць сабе мэтай абслугоўваць чытачоў выключна навуковай літаратурай па разнастайных галінах ведаў.
Для адчыняемай бібліятэкі Віцебскім Гарсаветам адведзяна памяшканне ў доме № 3 па вуліцы
Валадарскага, побач з Дзяржаўным музэем, дзе, да рэчы сказаць, зъмяшчаецца і праўленне акруговага таварыства краязнаўства.Прызначаным для бібліятэкі штатам навуковых супрацоўнікаў ужо ўтвараеццца
разборка сабранага асноўнага кніжнага фонду, наладжваецца інвэнтарызацыя яго і наогул выконваюцца
іншыя арганізацыйныя работы з тым, каб закончыць іх да дня сьвяткавання кастрычніцкай рэвалюцыі,
калі і маецца намер адчыніць бібліятэку.
«Заря Запада» 1928 № 160
11 июля 1928 г.
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дчынілася бібліятэка не да дня святкавання Кастрычніцкай рэвалюцыі, а да 10-годдзя
Беларусі. Гэтую радасную вестку паведаміла сваім чытачам «Заря Запада»:

ʋ1 3 ɹɧɜɚɪɹ 1929 ɝ.

Ƚɨɞ ɢɡɞɚɧɢɹ 12-ɣ

Новая культурная ўстанова
Да дзесяцігодзьдзя Беларусі мы падыйшлі з дасягненьнямі нятолькі эканамічнага характару. Мы можам ганарыцца адчыненьнем новай культурнай установы — навуковай бібліатэкі, якая зьяўляецца аддзяленьнем Беларускай дзяржаўнай бібліатэкі.
Зусім скромна прайшло урачыстае паседжаньне, прысьвечаное гэтаму важнаму здарэньню.
Вітаючы гасьцей — прадстаўнікоў розных грамадзкіх культурных арганізацый, тав. Будзько
некалькімі лічбамі паказаў, як мы за 10 год існаваньня БССР узрасьлі, як ад культурнага і эканамічнага
заняпаду мы прыйшлі к такім дасягненьням, якія-бы ні водная буржуазная ўлада не зрабіла за сотні
гадоў.
Загадчык бібліатэкі тав. Васілевіч каротка абмаляваў перашкоды, якія сустрэліся на шляху
арганізацыі бібліатэкі. Цяпер яна ўжо ўпаўне падрыхтавана для абслугоўваньня працоўных.
— 3 вялікімі цяжкасьцямі сабралі мы неабходную літаратуру каля 35000 кніг, шмат аддзелаў з якіх
трэба адзначыць: гістарычны, выданьні па краязнаўству нашай краіны, беларускія часопісы за 10 год,
літаратура навуковага зьместу і г. д. Наша бібліатэка зьявіцца тэй культурнай крыніцай, адкуль будуць атрымоўваць патрэбныя веды культурныя сілы гораду і акругі.
3 прывітаньнем па адрасу арганізатараў бібліатэкі—працаўнікоў гістарычнага музэю выступалі
за тым т.т. Варпаховіч — т-ва краязнаўства, Мазуркевіч — літаратурнай групы Белваппа, праф.
Сьмірэнскі — сэкцыі навуковых працаўнікоў, Баранава — ад «Дому кнігі» і бібліатэчных працаўнікоў.
Прадстаўнік АК КПБ тав. Раманчук у сваёй прамове падрабязгова спыніўся на задачах, якія стаяць перад навуковай бібліатэкай.»
Бібліятэка размясцілася па вул. Валадарскага, 3 на другім паверсе адной з прыбудоў былой ратушы.
Побач знаходзіліся Дзяржаўны музей і Таварыства краязнаўства. Такое суседства наклала пэўны адбітак
на ўсю далейшую дзейнасць бібліятэкі. Дастаткова адзначыць, што ў першыя гады яе існавання менавіта
дырэктары музея з’яўляліся адначасова і кіраўнікамі бібліятэкі.
Першым загадчыкам бібліятэкі быў Язэп Ігнатавіч Васілевіч, вядомы дзеяч беларускага нацыянальнавызваленчага руху, археолаг, педагог, які валодаў энцыклапедычнымі ведамі і выдатнымі арганізатарскімі
здольнасцямі.
Адкрыццё бібліятэкі было адказам на запатрабаванне часу. Некаторыя даследчыкі гісторыі культуры
Беларусі 20-х гадоў называюць гэты перыяд беларускім рэнесансам.
У канцы 1929 года Усесаюзнае таварыства культурных сувязей з замежжам запрасіла для выдавецтва
Вальтэра дэ Грюйтэра і Ко звесткі пра бібліятэку для размяшчэння іх у «Ежегоднике Ученого Мира.»40
У іх адрас быў накіраваны такі адказ:
«Отделение Белорусской Государственной Библиотеки /г. Витебск, Володарского 3 /
Заведует Иосиф Игнатьевич Василевич при двух сотрудниках: Вере Владимировне Хруцкой и Валентине
Васильевиче Добровольском.
2. Отделение имеет установку Научной библиотеки и подразделяется на отделы:
а) Общий
б) Белоруссоведческий
в) Еврейский
г) Иностранных книг
д) Старопечатных книг
е) Периодической литературы.
Всего имеется до 30.000 томов. Библиотека пополняется книжной Палатой из Минска и кроме того
на покупку книг и периодики ассигновано на текущий год 800 руб. Весь годовой бюджет Библиотеки выражается в сумме 4356 р.»41
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У 1930 годзе бібліятэка папоўніла свае фонды атрыманай у дар багатай кніжнай калекцыяй вядомага
віцебскага краязнаўца А.Р. Брадоўскага (1859–1928).42
З лістапада 1930 года работай бібліятэкі кіраваў Шчуцкі Раман Сцяпанавіч43, які дагэтуль працаваў
прапагандыстам Акруговага камітэта партыі.
У канцы лютага 1931 г. бібліятэка прыпыніла работу ў сувязі з рамонтам будынка і аднавіла сваю
дзейнасць толькі ў жніўні.
У рэдакцыю газеты «Віцебскі пралетарый» быў накіраваны ліст з просьбай размясціць на старонках
газеты наступны тэкст:
«Віцебскае Аддзяленне Беларускай Дзяржаўнай Бібліотэкі /Валадарская, 3/ пасьля палугадавога перапынку аднаўляе сваю дзейнасць з 15 жніўня і будзе адчынена штодзенна з 12 да 3 і 6 да 10 гадзін вечара.
У бібліятэцы поўнасьцю укамплектаваны аддзелы беларускай кнігі, значна папоўнены аддзелы па
тэхніцы і грамадзскім навукам, упарадкаваны архіў старой кнігі. Маюцца усе навуковыя часопісы на
расейскай і беларускай мовах, а таксама і замежныя выданні на ангельскай, нямецкай і французскай
мовах. Выпісаны ўсе цэнтральныя і беларускія газэты.
Пры бібліятэцы маецца агульная чытальная зала і пакоі для навуковай працы.
Бібліятэка абслугоўвае навуковых працаўнікоў, інжэнерна-тэхнічны персаналь, настаўнікаў,
студэнтаў, вынаходцаў і рабочых-ударнікаў, якія займаюцца навукова-дасьледчай працай.
Кнігі, часопісы і газэты на дом не выдаюцца.
Літаратура, забароненая Галоўлітам, выдаецца толькі з дазволу загадчыка бібліотэкі для навуковай працы.
Заг. Віц. Аддзяленьня: С.Шчуцкі»44
Пра далейшую дзейнасць бібліятэкі сведчыць наступны дакумент:
«Гадавая справаздача Бібліятэкі за 1934 г.
Поўная назва бібліятэкі: Віцебскае Аддзяленне Дзяржаўнай Бібліатэкі імя Леніна.
Да якога тыпа адносіцца: Навуковая.
Адрас бібліятэкі: г. Віцебск, Валадарская 1/3.
Каму належыць бібліятэка: Наркамасвету.
На якія сродкі ўтрымліваецца — Дзяржаўным бюджэце.
Ці маецца пры бібліятэцы чытальня — Да.
Ці маецца пры бібліятэцы дзіцячае аддзяленне — Не.
Чытачоў 558, выдана кніг 4933
Агульная колькасць кніг 33032,
з іх грам.-пал. 3981;
точныя навукі — 1051;
прыкладныя навукі — 3971; у т.л. па тэхніцы 2747, па с/г — 1224;
мастацкая літаратура — 766;
іншыя кнігі — 23263.45
Зацвердж. штат на 1 ліпеня 1935 г.
Загадчык 0,5 — Шэўчык Ю.Г.
Бухгалтар 0,5 — Міронаў В.
Бібліот. ІІІ разр. 1 — Хруцкая В. У.
ІІ разр. 1 — Голубава В. Г.
Прыбіральшчыца — 1
Усяго 4 адзінкі.»46
У гэтыя гады па ініцыятыве Дзяржаўнай бібліятэкі пачалася арганізацыя сістэмы МБА. Віцебскае аддзяленне актыўна ўключылася ў работу.
Бібліятэка набывала ўсё большую папулярнасць. Рос бібліятэчны фонд. Павялічвалася колькасць чытачоў,
што вызначала неабходнасць дадатковых выдаткаў на ўтрыманне бібліятэкі, новых штатных адзінак.
Пераканаўча сведчыць аб гэтым
«Тлумачальная запіска
Па каштарысу 1936 года Віцебскага аддзялення Дзяржаўнай бібліотэкі.
1. Узвязку з ростам новых кніжных фондаў бібліотэкі і неабходнасцю апрацаваць старыя ў колькасць
около 50000 тамоў кніг пры дзейнічаючай чытальні і міжбібліятэчным абанемэнце, абыйсціся з двума
бібліотэкарамі зусім немагчыма. Неабходна маючаеся фактычнае становішча аформіць павелічэннем
на 1 бібліотэкара па штату.
2. Увядзенне пасады швейцара неабходна — без гэтага наведвальнікі бібліотэкі навуковыя работнікі, студэнты ВУЗаў і Камандзіры РСЧА прымушаны сядзець у чытальнях апранутыя і ў галошах, а карыдор бібліятэкі
зусім без аховы. Маецца шмат неудобстваў і непрыемнасцей за гэта ад чытачоў. Адна — ж прыбіральшчыца
— апальшчыца яна — ж кур’ер нагружана зарас дастаткова і швейцарам яшчэ быць няможа.
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3. Па гаспадарчым выдаткам
Павелічэнне асыгнаванняў на Адм Гаспадарчыя выдаткі неабходна ў звязку з ростам бібліотэкі і расшырэннем самога будынка бібліотэкі ў два з лішнім разы які зарас скарыстоўваўся і абслугоўваўся акрамя нас яшчэ двума установамі, а ў 1936 г. будзе заняты толькі намі.
Па грунтаваму рамонту.
На грунт рамонт патрэбна 25000 р. т-я будынак Аддзялення дзякуючы яго старыннасці і адсутнасці Многа
год рамонта прышоў у становішча поўразваліны пагражаючай абваламі аб чым горінжынерам складзен акт.
Загадчык Бібліотэкі
Бухгалтар»47
У першым паўгоддзі 1937 года штат бібліятэкі цалкам змяніўся. У архіве захаваўся спіс работнікаў:
Бібліятэкар Шчавель Аляксандра Максімаўна,1895г.н., пражыв. вул.Валадарская,д.3/1
Шчэцін Павел Васільевіч, 1908 г. н., ------------ Кіеўская вул., 8
Зуперман Ірына Ісакаўна,1908 г.н., --------------------пл.Свабоды,2
Аксенцьева ----------------------------------------------------------------- 48
У сувязі з рамонтам бібліятэка больш года не працавала. Былі пашыраны яе плошчы і зроблена пераабсталяванне. Вось як пісала аб гэтым у нумары ад 25 мая 1938 года газета «Віцебскі пралетарый»:
У БІБЛІЯТЭЦЫ ІМЯ ЛЕНІНА
Сапраўдным ачагом культуры з'яўляецца бібліятэка імя Леніна (Філіял Дзяржаўнай бібліятэкі БССР).
У свой час ворагі народа, якія арудвалі ў Гістарычным музеі, пад чыім веданнем знаходзілася бібліятэка,
нямала пашкодзілі. Яны засмечвалі бібліятэку контррэвалюцыйнай літаратурай, зачынялі дзверы масаваму чытачу. I нарэшце, ворагі дабіліся закрыцця бібліятэкі і паўтара года яна не працавала.
Толькі з 1 студзеня гэтага года бібліятэка зноў адкрыта. Яе беспамылкова можна назваць залатым
кніжным фондам. Тут знаходзіцца больш 150 тысяч кніг.
Бібліятэка зараз капітальна пераабсталёўваецца. У хуткім часе працоўныя горада атрымаюць — дзве
вялікіх чытальні, залу, два пакоі для работы па самаадукацыі. Тут 9 аддзелаў: філасофскі, соцыяльнаэканамічны, дакладных навук, мастацкай літаратуры і інш. Можна знайсці кнігі па любому пытанню. Акрамя
таго, ёсць вельмі багаты архіў газет і журналаў. Арганізавана вітрына з літаратурай па антырэлігійных
пытаннях.
За апошнія месяцы пасля адкрыцця бібліятэкі колькасць чытачоў штодзёна расце. Наведвальнікамі
сталі не толькі навуковыя работнікі, але шырокія масы рабочых, служычых, студэнтаў.
А. Кіслік
У 1938 годзе ў рэспубліцы было ўведзена абласное дзяленне і 15 студзеня ўтворана Віцебская
вобласць.
19 жніўня 1939 года была прынята Пастанова № 756 пасяджэння Савета Народных Камісараў
Беларускай ССР «Аб рабоце Дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна», дзе ў п. 6 пазначана: «Рэарганізаваць
у самастойныя абласныя бібліятэкі былыя філіялы Дзяржбібліятэкі ў Гомелі і Віцебску.»49 Такім чынам,
Віцебскае аддзяленне БДБ імя У.І.Леніна было рэарганізавана ў абласную бібліятэку імя У.І. Леніна.
Бібліятэцы былі прыдадзены функцыі метадычнага цэнтра. У канцы 1939 г. дырэктарам бiблiятэкi быў
прызначаны П.В. Шчэцiн, якi дагэтуль працаваў бiблiятэкарам.
Тады ж, у 1939 годзе, было прынята рашэнне аб арганізацыі метадычнай службы.50 Аднак забяспечыць гэты накірунак бібліятэка не магла з-за адсутнасці прафесійнай падрыхтоўкі кадраў.51 Аб гэтым сведчыць даведка загадчыцы навуковай чытальнай залы Дзяржаўнай бібліятэкі імя У.І. Леніна
С.А. Грынштэйн, якая ў маі 1941 года зрабіла праверку дзейнасці Віцебскай абласной бібліятэкі імя
У.І. Леніна і адзначыла: «Штат работников как по количеству, так и по специальной подготовке и по
библиотечному стажу не может выполнить вышеупомянутую задачу. В областной библиотеке нет
ни одного человека со специальным библиотечным образованием. По стажу работы из 9-ти человек
5 человек работают с 1940 года.»52 У гэтай жа даведцы прыводзяцца і некаторыя статыстычныя звесткі:
«Контингент читателей библиотеки остался на уровне 1939 года. Так, на 1.V.1941 года имеется: всего
читателей 3488 чел. Из них: рабочих — 487 чел., служащих — 522 чел., вузовцев — 475, прочих — 482,
средняя школа — 1152 чел.»53
На жаль, ніякіх іншых звестак аб рабоце бібліятэкі ў перадваенныя гады не захавалася.
З першых дзён вайны дырэктар бібліятэкі знаходзіўся на фронце. Загадам па абласному аддзелу народнай адукацыі кіраўніцтва бібліятэкай было ўскладзена на Ірыну Ісакаўну Зуперман, якая з 1937 года
працавала тут бібліятэкарам. Але ўжо 11 ліпеня горад быў акупіраваны фашыстамі.
У гады Вялікай Айчыннай вайны бібліятэка зведала ўсе выпрабаванні акупацыйнага рэжыму. Будынак
бібліятэкі цудам уцалеў, але кніжны фонд быў цалкам знішчаны.54
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чэрвеня 1944 года горад быў вызвалены. Разам з горадам аднаўлялася і бібліятэка.
Ужо праз месяц пасля вызвалення Віцебска, з 1 жніўня 1944 года бібліятэка пачала
абслугоўваць чытачоў. Калектыву з трох чалавек (дырэктару — Анатолю Іваноўскаму,
бібліятэкару — Марыі Шайкевіч, тэхнічцы Наталлі Анціпавай) выдзелілі два пакойчыкі ў даваенным
памяшканні бібліятэкі. Гараджане прыносілі сюды свае цудам уцалелыя кнігі, і гэта з’явілася тым вытокам, адкуль абласная бібліятэка пачала сваё другое нараджэнне.
Грунтоўную дапамогу ў аднаўленні кніжных фондаў аказалі Дзяржфонд літаратуры Масквы і Ленінграда,
бібліятэкі Расійскай Федэрацыі і Казахстана. Вельмі своечасовай была і пастанова Саўнаркома БССР
«Аб аднаўленні кніжнага фонду Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У.І. Леніна, абласных, гарадскіх і раённых
бібліятэк». Першую партыю кніг у колькасці 900 экзэмпляраў бібліятэка атрымала адразу.
У верасні дырэктарам бібліятэкі быў прызначаны Рыгор Сямёнавіч Зайцаў. У бібліятэцы не было
элементарнага абсталявання — сталоў. Замест крэслаў бібліятэкары выкарыстоўвалі скрыні ад патронаў.
Але ўжо да канца 1944 года бібліятэку наведвалі 250 чытачоў, а яе кніжны фонд выглядаў наступным
чынам:
Назва аддзела

Шыфр аддзела

Колькасць

Палітычная

32

399

Медыцынская

61

391

Грамадска-палітычная,
эканамічная

3

2224

Сельская гаспадарка

63

385

Ваенная

355

606

4

50

Мовазнаўства
Часопісы

1734

Мастацкая

1734

Брашуры

1390

Сярэднеазіяцкая

800
8881554

У 1945 годзе ў бібліятэку прыйшлі працаваць А.І. Гаўрыльчык, А.М. Краўцова, Э.Д. Шастакоўская,
М.І. Пурыжонак, Э.Е. Фейгельсон, Л.Г. Гарэлышава (Янчанка), Л.А. Пярлова, В.Я. Клімава. Штат складаў
14 чалавек (без тэхнічнага персаналу). Намеснікам дырэктара была прызначана А.І. Гаўрыльчык.
Паступова аднаўляўся будынак, пачалі дзейнічаць новыя аддзелы. Так, у 1946 годзе ўжо працавалі аддзел апрацоўкі, абанемент, дзіцячы аддзел, чытальная зала, МБА. Супрацоўнікі бібліятэкі не мелі яшчэ
дастатковай падрыхтоўкі і вопыту, але кампенсавалі іх гарачай адданасцю сваёй справе.
Паслугамі бібліятэкі карысталіся 4,5 тысячы чалавек. Няўхільна рос яе аўтарытэт сярод насельніцтва.
За выдатную работу па арганізацыі вольнага часу насельніцтва ў 1946 годзе бібліятэка ўзнагароджана
Пераходным Чырвоным Сцягам рэспубліканскага камітэта па справах культурна-асветніцкіх устаноў
пры Савеце Міністраў БССР.
На 1 жніўня 1947 года ў бібліятэцы налічвалася ўжо 62 384 экземпляры кніг. Штодзень бібліятэку наведвала 375 чалавек. Штат бібліятэчных работнікаў складаў 21 адзінку56:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Зайцев Георгий Семёнович
2. Гаврильчик Елена Ивановна
3. Острейко Екатерина Павловна
Куликовская Мария
4
Семёновна
5. Пуриженок Мария Ивановна

Занимаемая должность
директор
зам. директора
зав. чит. залом
зав. детским отделом
зав. отделом выдачи

6.

Соболевская Тамара Павловна зав. отделом обработки

7.
8.
9.
10.
11.

Матусова Фаня Семёновна
Шейнина Гинда Ильинична
Фейгельсон Эсфирь Ефимовна
Шайкевич Мария Семёновна
Лондон Сара Самойловна

ст. библиотекарь дет. отдела
зав. мет. кабинетом с исполнением обязанностей библиографа
ст. библиотекарь с исполнением обязанностей зав. МБА и передвижки
ст. библиотекарь отдела выдачи
ст. библиотекарь чит. зала
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№
п/п
12.
13.
14.
15.

Фамилия, имя, отчество

Перлова Лидия Антоновна
Кравцова Ася Мееровна
Кривошеева Ася Алексеевна
Майор Дия Семёновна
Карамзина Антонина
16.
Максимовна
17. Шелупкина Лидия Ивановна
18. Острейко Вера Павловна
19. Цырлин Израиль Соломонович
20. Буйван Ядвига Брониславовна
Горелышева Лидия
21.
Григорьевна

Занимаемая должность
библиотекарь отд. обработки
библиотекарь отд. выдачи
библиотекарь дет. отдела
библиотекарь отд. выдачи
библиотекарь отд. выдачи
библиотекарь филиала на заводе стройматериалов
библиотекарь читального зала
библиотекарь с исполнением обязанностей художника
пом. библиотекаря чит. зала
пом. библиотекаря отд. обработки

У 1947 годзе аднавіў сваю работу метадычны кабінет, галоўнай задачай якога было аказанне дапамогі
бібліятэкам вобласці ў арганізацыі абслугоўвання насельніцтва. Дзейнасць бібліятэкі была скіравана не
толькі на выкананне ўласных задач, але і на забеспячэнне развіцця ўсёй бібліятэчнай сеткі вобласці
Паляпшаліся ўмовы работы бібліятэкі: яна займала 9 прасторных пакояў плошчай 388 м2, было набыта абсталяванне. Паступова наладжвалася сістэма кнігазабеспячэння.
Далейшыя гады былі гадамі хуткага росту і кніжнага фонду, і колькасці чытачоў, гадамі развіцця
ўсёй бібліятэчнай работы. У 1950 годзе кніжны фонд складаў ужо 132 686 экземпляраў. Бібліятэка
атрымлівала каля 50 назваў часопісаў і газет.57 У 1951 годзе быў створаны абменна-рэзервовы сектар.
Каб наблізіць кнігу да чытача, бібліятэка арганізавала перасоўныя бібліятэкі непасрэдна на прадпрыемствах, у рабочых інтэрнатах. Згодна справаздачы за I паўгоддзе 1953 года іх колькасць дасягнула 31.
У сузязі з вострым недахопам кваліфікаваных кадраў бібліятэка становіцца і цэнтрам навучання. На яе базе
ў 1953 годзе арганізуюцца гадавыя курсы падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі бібліятэчных работнікаў вобласці.
У снежні 1953 года памёр дырэктар бібліятэкі Р.С. Зайцаў. У сакавіку 1954 года на яго месца быў прызначаны Рабаў Міхаіл Іванавіч — былы галоўны рэдактар абласной газеты «Віцебскі рабочы».
З 1 студзеня 1955 года дырэктарам бібліятэкі быў прызначаны Ванцееў Уладзімір Іванавіч, які паспяхова кіраваў яе дзейнасцю на працягу 23 гадоў. Гады яго кіравання адзначаны такімі значнымі падзеямі,
як пабудова новага будынка і пераезд у яго, упарадкаванне структуры бібліятэкі і ўкамплектаванне яе
штатаў, цэнтралізацыя бібліятэчнай сеткі вобласці.
У 1955 годзе было прынята рашэнне аб закрыцці дзіцячага аддзела. Гэта было абумоўлена тым, што
побач, на другім паверсе будынка ГДК, размяшчалася гарадская дзіцячая бібліятэка, якая ажыццяўляла
ўсю дзейнасць па абслугоўванні дзяцей.
Адметнай падзеяй у жыцці бібліятэкі з’явілася тое, што з 1959 года бібліятэка пачала атрымліваць
усесаюзны платны абавязковы экземпляр.
Бібліятэка вабіла чытачоў не толькі сваім багатым кніжным фондам, але і магчымасцю сустрэцца са
сваімі аднадумцамі. Яна цесна супрацоўнічала з установамі культуры і мастацтва горада, ВНУ і таварыствам
«Веды». Частымі гасцямі былі артысты тэатра імя Я. Коласа, музыканты, мастакі, выкладчыкі ВНУ, якiя
былі не толькі актыўнымі чытачамі, але і ўдзельнікамі шматлікіх мерапрыемстваў. Цікавымі і адукаванымі
людзьмі, таленавітымі арганізатарамі і ўмелымі прапагандыстамі кнігі былі і самі бібліятэкары: загадчыца абанемента Марыя Сямёнаўна Шайкевіч, загадчыца чытальнай залы Валянціна Фёдараўна Рэпнікава,
бібліятэкары Ася Міхайлаўна Краўцова, Клара Міхайлаўна Пугачова і іншыя. Яны збіралі вакол сябе не
толькі моладзь, але і прадстаўнікоў старэйшага пакалення. У бібліятэку часта ішлі сем’ямі.
Карэнным чынам памянялася структура бібліятэкі. Былі адкрыты новыя аддзелы, сектары, чытальныя залы, што дазволіла больш кваліфікавана абслугоўваць чытачоў. Сярод іх — аддзел літаратуры
па мастацтве, аддзел тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры, аддзел беларускай і краязнаўчай
літаратуры, сектары перыядычных выданняў і замежнай літаратуры. Наяўнасць вялікай лекцыйнай
залы дазваляла праводзіць мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі.
З 1967 года пачалася новая старонка ў гісторыі бібліятэкі. З пераездам у новае памяшканне
павялічыўся штат работнікаў. Калектыў значна папоўніўся новымі супрацоўнікамі. Многія з іх звязалі з
бібліятэкай усю сваю працоўную дзейнасць. Сярод іх Л.К. Башарымава, Л.Я. Вінаградава, В.Я. Віштартэне,
Т.В. Ганчарова, І.А. Гершун, Л.С. Гудзелева, В.М. Дунец, Я.В. Ермакова, Г.І. Калеснік, Н.І. Краснік,
З.П. Лук’янава, Т.А. Ляшкевіч, Э.З. Палітык, Э.В. Разумава, С.С. Сакалова, З.К. Суднека, Л.Ф. Фаміна,
Н.А. Хабічава. Любоў да прафесіі ў спалучэнні з поўнай самааддачай, вернасць абранаму шляху зрабілі з
іх сапраўдных прапагандыстаў кнігі. Для многіх з іх праца ў бібліятэцы стала справай усяго жыцця.
Жыхары горада вырашылі ўпрыгожыць бібліятэку. Узнікла ідэя аб стварэнні ленінскага сквера, за
ажыццяўленне якой з энтузіязмам узяліся члены дружыны «Юныя іскраўцы» музея баявой і працоўнай
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Работнікі бібліятэкі, узнагароджаныя медалём «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
Злева направа: нам. дырэктара А.І. Гаўрыльчык, дырэктар Г.С. Зайцаў, заг. абанемента М.І. Пурыжонак і
загадчыца МБА Э.Д. Шастакоўская. 1946 год.

Бібліятэкар чытальнай залы А.М. Краўцова
абслугоўвае чытачоў
Чытача абслугоўвае бібліёграф А. Вышадскі

З чытачамі — заг. абанемента М.І. Пурыжонак

Заг. МБА Э.Д. Шастакоўская прымае заказ
на замежную літаратуру

1948 год. Заг. метадычнага
кабінета Э. Д. Шастакоўская
заг. дзіцячай гарадской
бібліятэкі Г.І. Каралёва і
бібліятэкар М.Я. Кокарава

Заг. аддзела апрацоўкі
В.Я. Клімава і
бібліятэкар Л.А. Пярлова

1949 год. Група супрацоўнікаў
Зверху: Л.П Ільіна., Л.С. Паташанская, А.М. Краўцова
Ніжні рад (злева направа): А.А. Крывашэева, Г.І. Шэйніна,
В.П. Астрэйка, Л.А. Пярлова, Д.С. Майер, Э.Х. Фейгельсон

1950 г. Супрацоўнікі бібліятэкі — удзельнікі Першамайскай дэманстрацыі

1953 год. Група супрацоўнікаў (злева направа):
1 рад: Л.А. Пярлова, Н.С. Кітовіч, Л.Г. Янчанка, Э.Х. Фейгельсон, Я.П. Ушал
2 рад: Д.Н. Геніна, В.П. Астрэйка, Д.С. Майер
3 рад: Т.Е. Маркава, З.А. Каранеўская, А.М. Краўцова, В.Я. Ноткіна, Т. Голубева

1957 г.
На Першамайскай дэманстрацыі

Бiблiятэчная група месячных курсаў культасветработнiкаў вобласцi.
г. Вiцебск, чэрвень 1962 г.

Бібліёграф Д.Н. Геніна (злева) і
загадчыца аддзела Л.Ц. Бяззубік. 1967 г.

Аддзел тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры
(злева направа): Р.М. Брукаш, В.А. Лапо,
Л.Я. Вінаградава, Т.А. Ляшкевіч, В.Я. Ноткіна. 1967 год.

Бібліятэкары Г.І. Кечына і
С.С. Гарбачэўская. 1972 г.

1975 год. Ветэраны бібліятэкі (злева направа).
1 рад: Л.Р. Янчанка, В.Я. Ноткіна, Э.Х. Фейгельсон, Л.А. Пярлова
2 рад: Н.М. Скрыпец, В.П. Астрэйка, А.Х. Іваноў, Н.С. Кітовіч,
В.Ф. Рэпнікава, М.С. Шайкевіч

1978 год.
Ля будынка бібліятэкі

1985 г. Удзельнікі конкурсу «Лепшы па прафесіі» (злева направа):
Н. Філімонава, І. Серабро, А. Жураўлёва, Г. Кібісава, М. Матылёнак

1988 г. У Зялёнагурскай ваяводскай бібліятэцы

1989 год. Вытворчая нарада

славы завода імя С. Кірава. Дзеці напісалі пісьмо ў Ленінград, у Рошчынскі лясгас. Там горача падтрымалі
пачынанне віцебскіх школьнікаў. З гадавальніка былі выкапаны 29 саджанцаў, сярод якіх было 15 серабрыстых елак, і прывезены ў Віцебск. Дружына «Юных іскраўцаў» разам з работнікамі бібліятэкі і
навучэнцамі ГПТВ-19 разбілі сквер. Тады ж быў закладзены і памятны камень.
Былі створаны ўсе ўмовы для таго, каб бібліятэка ў поўнай меры стала інфармацыйным, адукацыйным і метадычным цэнтрам, сапраўдным культурным асяродкам горада. Уся яе дзейнасць шырока
адлюстроўвалася ў друку. Вось як пісаў пра бібліятэку намеснік дырэктара па навуковай рабоце Анатоль
Філімонаў: «Мы павінны весці яшчэ больш шырокую прапаганду палітычнай, навуковай, тэхнічнай і
вытворчай літаратуры, палепшыць даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне ўсіх
чытачоў, павысіць узровень арганізацыйна-метадычнага кіраўніцтва масавымі бібліятэкамі і каардынацыю работы бібліятэк розных ведамстваў, вывучаць, абагульняць, а галоўнае — укараняць перадавы
вопыт» («Віцебскі рабочы» 1967 г. 26 ліп.).
Аддзел тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры адразу наладзіў сувязі з прадпрыемствамі горада і
вобласці. Для іх складаліся спісы літаратуры, было наладжана інфармаванне спецыялістаў.
У сакавіку 1968 года ў бібліятэку быў перанесены кансультацыйны пункт абласнога савета Ўсесаюзнага
таварыства вынаходнікаў і рацыяналізатараў. Традыцыйнымі сталі Дні інфармацыі і Дні спецыяліста.
Праводзіліся абласныя чытацкія канферэнцыі па старонках часопісаў «Вопросы изобретательства» і
«Изобретатель и рационализатор» з удзелам супрацоўнікаў рэдакцый гэтых часопісаў.
Для інтэлігенцыі горада цэнтрам творчых зносін стаў аддзел літаратуры па мастацтве. І ў гэтым была
вялікая заслуга загадчыцы аддзела Іны Аляксееўны Гершун, чалавека высокай эрудыцыі, добразычлівага,
здольнага зацікавіць чытачоў, аб’яднаць вакол сябе аднадумцаў.
З набыццём кінаўстаноўкі з’явілася магчымасць арганізаваць кіналекторый. Чытачы з ахвотай збіраліся
на прагляд і абмеркаванне мастацкіх і дакументальных стужак. Паспяхова працаваў універсітэт аматараў
кнігі, у якім на працягу трох гадоў чытачы знаёміліся з творамі рускіх і савецкіх пісьменнікаў, слухалі
лекцыі па мастацтве і эстэтыцы, прымалі непасрэдны ўдзел у музычна-літаратурных вечарынах.
Стварэнне аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры паклала пачатак развіццю краязнаўства,
больш шырокай прапагандзе беларускай мовы і культуры. Супрацоўнікі аддзела з энтузіязмам узяліся
за фарміраванне фонду і даведачна-бібліяграфічнага апарата.
Усё гэта станоўча адбілася на асноўных паказчыках дзейнасці бібліятэкі. Ужо за 1968 год колькасць
чытачоў павялічылася на 10 тысяч і склала на пачатак 1969 года 24 008 карыстальнікаў. Узраслі ўдвая
кнігавыдача і колькасць наведванняў, яны склалі адпаведна 400 000 і 165 000.
Важным крокам у жыцці бібліятэк Віцебшчыны стала цэнтралізацыя бібліятэчнай сеткі, якая прыйшлася на 1975–1978 гады. Істотна ўзрасла арганізуючая роля абласной бібліятэкі як навукова-метадычнага
цэнтра. Значнае месца ў яе дзейнасці займала метадычнае кіраўніцтва бібліятэкамі вобласці. Яно
здзяйснялася шляхам арганізацыі розных форм павышэння кваліфікацыі, падрыхтоўкі метадычных і
бібліяграфічных матэрыялаў, каардынацыі дзейнасці бібліятэк розных сістэм і ведамстваў, вывучэння і
абагульнення вопыту работы. Эфектыўна працавалі абласныя школы перадавога вопыту.
Для інфармацыйнага забеспячэння кіруючых работнікаў і спецыялістаў галіны, арганізацый культуры і мастацтва вобласці, творчых аб’яднанняў у лютым 1979 года пачаў работу сектар інфармацыі
па праблемах культуры і мастацтва. З гэтага часу пачалося выданне інфармацыйных паведамленняў
«Культурнае жыццё Віцебскай вобласці».
Бібліятэка актыўна шукала новыя формы і метады работы. У 1985 годзе сярод бібліятэкараў быў праведзены конкурс «Лепшы па прафесіі».
У чэрвені 1986 года пачаў сваю работу клуб краязнаўцаў, у 1987 годзе — лекторый па мастацтве.
З мэтай узмацнення ўплыву на работу бібліятэк усіх сістэм і ведамстваў і ўдасканалення сістэмы выкарыстання бібліятэчных рэсурсаў пры бібліятэцы быў створаны навукова-метадычны савет, а ў 1986–1988 гадах
пачалі працаваць гурткі па вывучэнні замежных моў: англійскай, нямецкай, польскай.
1988 год быў адзначаны правядзеннем першага абласнога конкурсу бібліятэчных работнікаў «Лепшы
па прафесіі», а ў 1990 годзе ўпершыню было праведзена абласное свята «Дзень бібліятэкара».
З 1988 года ў структуры абласной бібліятэкі з’явіўся аддзел дзіцячай літаратуры.
Пашырыліся творчыя міжнародныя сувязі бібліятэкі. З правядзеннем у 1988 і 1990 гадах I і II Усесаюзных фестываляў польскай песні ў Віцебску гараджан захапіла цікавасць да польскай культуры і мастацтва.
Было наладжана цеснае супрацоўніцтва з польскімі калегамі з Зялёнагурскай ваяводскай бібліятэкі. З мэтай абмену вопытам работы група бібліятэчных работнікаў Віцебскай абласной бібліятэкі ў маі 1988 года
наведала Зялёнагурскую бібліятэку, дзе пазнаёмілася не толькі з работай бібліятэк, але і з культурным і
сацыяльным жыццём ваяводства. Праз год бібліятэка прымала польскіх калег у сябе.
Доўгімі гадамі сяброўства звязаны Віцебская і Смаленская абласныя бібліятэкі. Іх аб’ядналі сумесныя
семінары, «круглыя сталы», абмен метадычнымі і інфармацыйнымі выданнямі.
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пачатку 90-х гадоў адбыліся значныя змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі.
Яна стала незалежнай дзяржавай. Гэта спрыяла адраджэнню нацыянальнай мовы і
культуры.
Улічваючы ўсё большую i большую цікавасць чытачоў да гісторыі свайго краю, захавання і адраджэння духоўнай культуры беларускага народа, у 1994 годзе з аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры
быў вылучаны сектар краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі.
У 1994 годзе з мэтай аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў, пашырэння інфармацыйных паслуг
бібліятэка прыступіла да ўкаранення аўтаматызаванай інфармацыйнай бібліятэчнай сістэмы (АБІС).
У дзейнасці бібліятэкі адбыліся глыбокія якасныя перамены. Яна стала звяном ствараемай агульнанацыянальнай інфармацыйнай інфраструктуры. Першыя камп’ютэры з’явіліся ў аддзеле камплектавання і апрацоўкі, а затым новыя інфармацыйныя тэхналогіі паступова пачалі ўкараняцца ў работу
іншых аддзелаў.
У 1995 годзе бібліятэка адзначыла свой 70-гадовы юбілей.
Значнай падзеяй у жыцці бібліятэкі стала адкрыццё ў 1998 годзе нямецкай чытальнай залы пры
садзейнічанні нямецкага культурнага цэнтра імя Гётэ.
Чытачы атрымалі магчымасць падрабязна знаёміцца з інфармацыяй аб усіх сферах жыцця Германіі і
ўдасканальваць валоданне нямецкай мовай. Для гэтага былі створаны ўсе ўмовы: добра ўкамплектаваны
кніжны фонд, наяўнасць сучасных тэхнічных сродкаў, высокі прафесіяналізм супрацоўнікаў, якія прайшлі
стажыроўкі па індывідуальных праграмах павышэння прафесійнай і моўнай кваліфікацыі ў Германіі.
Падзеяй міжнароднага ўзроўню стала адкрыццё грамадскага Internet-цэнтра пры бібліятэцы ў
лістападзе 2001 года.
З мэтай забеспячэння даступнасці прававой інфармацыі для чытачоў усіх катэгорый 17 студзеня
2002 года адчыніў свае дзверы публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ).
Асаблівую каштоўнасць у бібліятэцы мае кніжны фонд. Сёння бібліятэка валодае ўніверсальным па
зместу фондам, у асноўным прадстаўленым выданнямі пасляваенных гадоў на рускай, беларускай і замежнах мовах, што дае магчымасць амаль поўнасцю задавальняць запатрабаванні самых розных катэгорый чытачоў. Зараз фонд налічвае звыш 694 тысячы экземпляраў.
Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляе фонд рэдкіх дарэвалюцыйных выданняў краязнаўчага зместу. Сярод іх «Памятныя кніжкі Віцебскай губерні», «Полацкія епархіальныя ведамасці» 1872–1914 гг.,
«Віцебская даўніна» Т.1. (1883), Т.4. (1885), Т.5. (1888) А.П.Сапунова; «Расія» Т.9. (1905) В.Сямёнава;
працы П. Шэйна, Я. Нікіфароўскага і многіх іншых выдатных гісторыкаў, літаратараў, краязнаўцаў.
Бібліятэка атрымлівае звыш 700 назваў часопісаў і газет — ад навуковых і тэарэтычных да папулярных і дзіцячых. Да паслуг чытачоў фонд нотна-музычнай літаратуры, лепшая ў вобласці фанатэка, у
складзе якой больш за 7 тысяч грампласцінак, кампакт-дыскаў. Мультымедыйны цэнтр, створаны пры
аддзеле літаратуры па мастацтве, утрымлівае больш за 20 тысяч вядомых музычных твораў айчынных і
замежных класікаў, вакалістаў XIX–XXI стст., запісаў рок-музыкі, джаза, беларускага фальклору і інш.
Віцебская абласная бібліятэка — навуковая ўстанова ўніверсальнага профілю, адна з буйнейшых
устаноў культуры ў вобласці, цэнтр навукова-метадычнай і бібліяграфічнай дзейнасці. На яе базе з канца 70-х і да сярэдзіны 80-х гадоў плённа працавалі абласныя школы перадавага бібліятэчнага вопыту. На
працягу 20-ці гадоў дзейнічаў Савет дырэктароў ЦБС, дзе разглядаліся розныя пытанні арганізацыйнаметадычнага кіраўніцтва.
З лістапада 1991 года аднавілі сваю работу курсы павышэння кваліфікацыі сельскіх бібліятэкараў
вобласці, якія працавалі пры бібліятэцы да 2003 года.
Адзін з напрамкаў дзейнасці бібліятэкі — навукова-даследчая работа. Пачынаючы з 1988 года
супрацоўнікі абласной бібліятэкі ўдзельнічалі ў буйных даследаваннях, якія праводзіла сацыялагічная служба Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Шэраг даследаванняў праведзены самастойна. Гэта —
«Вывучэнне чытацкага запыту і паўнаты задавальнення бібліяграфічных запытаў чытачоў, якія звярталіся
ў аддзелы абслугоўвання» (1996 г.); «Эфектыўнасць выкарыстання перыядычных выданняў абласной
бібліятэкі» (1998 г.); «Інфармацыйныя запыты настаўнікаў і крыніцы іх задавальнення» (1999 г.). З мэтай
вывучэння погляду чытачоў на бібліятэчнае абслугоўванне праведзены анкетныя даследаванні: «Бібліятэка
вачыма чытача» (2000 г.); «Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання студэнтаў Віцебскага ўніверсітэта
імя П.М. Машэрава» (2003 г.); «Сучасныя тэхналогіі і абслугоўванне карыстальнікаў дакументамі на замежных мовах» (2006 г.); «Запатрабаванасць сацыяльна значнай літаратуры карыстальнікамі абласной
бібліятэкі»(2007 г.) і іншыя.
Вынікі даследаванняў укараняюцца ў штодзённую дзейнасць бібліятэкі, спрыяючы ўдасканальванню
бібліятэчных тэхналогій, арганізацыі бібліятэчна-бібліяграфічнага абслугоўвання чытачоў, забеспячэнню ўмоў больш поўнага задавальнення чытацкіх запатрабаванняў.
Бібліятэка праводзіць вялікую даведачна-інфармацыйную і выдавецкую работу. Штоквартальна выдаецца навукова-дапаможны паказальнік краязнаўчай літаратуры «Віцебская вобласць», штомесячна
— інфармацыйнае паведамленне «Культурнае жыццё Віцебшчыны», «Старонкі бібліятэчнага жыцця Віцебшчыны», «Беларускія пісьменнікі-юбіляры». Сярод выданняў асаблівай увагі заслугоўваюць
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Намеснік міністра У. Карэнда віншуе калектыў
бібліятэкі з юбілеем 1995 г.

Калектыў аддзела дзіцячай літаратуры 1997 г.

Адкрыццё фотавыставы У. Іваноўскага,
віцэ-прэзідэнта Заходне-Беларускага
таварыства аховы птушак 1999 г.
Супрацоўнікі аддзела беларускай літаратуры
з Народным паэтам Беларусі Н. Гілевічам
2000 г.

Сустрэча з прадстаўнікамі холдынгу РВУ
«Літаратура і мастацтва» 2007 г.

Літаратурная сустрэча з паэтам Д. Сімановічам
ў салоне «ОЛИ-art»
2007 г.

Будні бібліятэкі

такія бібліяграфічныя паказальнікі, як «Прырода і прыродныя рэсурсы Віцебскай вобласці» (1989 г.),
«Віцебшчына ў творах мастацкай літаратуры» (1998 г.), «Віцебшчына тэатральная» (2001 г.), «Гісторыя
славутых родаў Віцебшчыны» (2000 г.), «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Віцебшчыны» (2003 г.),
«Пётр Міронавіч Машэраў» (2003 г.), «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы» (2005 г.),
«Каляндар знамянальных і памятных дат», які выдаецца штогод.
Калектыў бібліятэкі падтрымлівае сувязі з творчымі арганізацыямі, установамі культуры і мастацтва,
адукацыі і творчымі саюзамі.
Пастаянна праводзяцца прэзентацыі і прэм’еры кніг, сустрэчы з пісьменнікамі, знакамітымі людзьмі
краю. У апошняе дзесяцігоддзе добрай традыцыяй стала правядзенне выстаў віцебскіх мастакоў у сценах
бібліятэкі. Больш 10-ці гадоў працаваў краязнаўчы клуб «Сустрэчы», а з 2001 года пры аддзеле літаратуры па
мастацтве працуе мастацка-эстэтычны салон «ОЛИ-art», які аб’ядноўвае творчую інтэлігенцыю горада.
Штогод паслугамі бібліятэкі карыстаюцца звыш 55 тысяч чытачоў, выдаецца звыш 1 млн. 100 тысяч выданняў. Сёння бібліятэчным абслугоўваннем займаюцца 122 бібліятэкары з вышэйшай і
сярэдне-спецыяльнай адукацыяй. Іх вызначае высокі прафесіяналізм, эрудыцыя, выдатнае веданне
фонду, уменне аператыўна і якасна абслужыць чытача з выкарыстаннем усіх фондавых і даведачнабібліяграфічных магчымасцей аддзелаў, а з пераходам на аўтаматызаваны рэжым — і з выкарыстаннем
агульнабібліятэчных інфармацыйных рэсурсаў.
Перад супрацоўнікамі бібліятэкі стаіць яшчэ шмат нявырашаных задач. Але, выхоўваючы пакаленне
бібліятэчных спецыялістаў на лепшых прыкладах мінулых гадоў, беражліва захоўваючы памяць і
развіваючы новыя традыцыі, калектыў нашай бібліятэкі з упэўненасцю глядзіць у заўтрашні дзень.
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ёння ў бібліятэцы функцыянуюць 14 аддзелаў і 3 сектары:

Сектар рэгістрацыі, уліку і кантролю ажыццяўляе рэгістрацыю і перарэгістрацыю чытачоў бібліятэкі,
выдачу чытацкіх білетаў, афармленне разавага наведвання. Уся работа вядзецца ў аўтамытазаваным
рэжыме. Тут чытачы могуць азнаёміцца з правіламі карыстання бібліятэкай, атрымаць неабходную
інфармацыю пра аддзелы і службы бібліятэкі.
Аддзел абанемента — адзін са старэйшых і буйнейшых аддзелаў. Ён ажыццяўляе выдачу кніг за межы
бібліятэкі і з’яўляецца найбольш папулярным і зручным для чытачоў. Прыярытэтнымі накірункамі яго
работы з’яўляюцца забеспячэнне індывідуальнага абслугоўвання карыстальнікаў у мэтах задавальнення іх інфармацыўных запытаў, павышэння культурнага і прафесійнага ўзроўню, падтрымка адукацыі і
самаадукацыі, арганізацыя вольнага часу. Штогод паслугамі аддзела карыстаюцца звыш 10 тысяч гараджан. Гэта людзі рознага ўзросту і заняткаў: студэнты, навучэнцы школ, гімназій і ліцэяў, выкладчыкі
ВНУ і тэхнікумаў, спецыялісты вышэйшага і сярэдняга звяна, пенсіянеры і іншыя.
З 2000 года аддзел працуе ў аўтаматызаваным рэжыме. Абслугоўванне чытачоў ажыццяўляецца
з дапамогай электроннага каталога бібліятэкі, што паскарае і робіць больш якасным гэты працэс.
Галоўным у рабоце з чытачамі з’яўляецца індывідуальная работа, дапамога ў выбары кніг з улікам іх
запытаў і інтарэсаў. У межах аддзела створаны камерцыйны абанемент. За невялікую плату чытач
мае магчымасць прачытаць кнігі павышанага попыту: навінкі інтэлектуальнай прозы, фантастыкі,
дэтэктыўнага і сентыментальнага рамана.
Чытачы абанемента — самыя актыўныя ўдзельнікі дабрачыннай акцыі «Кнігі — у падарунак
бібліятэцы», дзякуючы якой фонд аддзела папаўняецца цікавымі выданнямі.
Міжбібліятэчны абанемент ажыццяўляе пошук і выдачу (дастаўку) літаратуры, якая адсутнічае
ў фондах бібліятэк вобласці, а таксама абласной бібліятэкі. Ён дае магчымасць атрымаць у часовае карыстанне літаратуру, неабходную для самаадукацыі, навуковай ці практычнай дзейнасці праз бібліятэкі
розных тыпаў і ведамаснай прыналежнасці.
З мэтай бібліяграфічнага ўдакладнення запытаў карыстальнікаў актыўна ажыццяўляюцца звароты
праз Інтэрнэт да электронных каталогаў буйнейшых рэспубліканскіх бібліятэк, Расійскай Дзяржаўнай
бібліятэкі (г. Масква), Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі (г. Санкт-Пецярбург), бібліятэк другіх краін
СНД. МБА ажыццяўляе выдачу копій электронных дакументаў, электронных версій, Інтэрнэт-версій.
Сектар МБА мае сувязь з усімі ўніверсальнымі і галіновымі цэнтрамі МБА Рэспублікі Беларусь,
Нацыянальнай бібліятэкай Карэліі, а таксама са Смаленскай і Навасібірскай абласнымі навуковымі
бібліятэкамі. Дагэтуль самым распаўсюджаным спосабам дастаўкі заказаў па МБА з’яўляліся паштовыя
перасылкі. Зараз для больш аператыўнага выканання заказаў, атрыманых ад чытачоў абласной бібліятэкі
і абанентаў вобласці, выкарыстоўваюцца паслугі электроннай пошты, капіравальная тэхніка.
Сектар ажыццяўляе каардынацыю работы МБА ўсіх бібліятэк вобласці, аказвае ім метадычную і кансультацыйную дапамогу.
Аддзел перыядычнай літаратуры быў створаны ў 1967 годзе як сектар чытальнай залы, у 1991 годзе
ён рэарганізаваны ў самастойнае структурнае падраздзяленне. Разлічаны на 29 чытацкіх месцаў. Штогод
у аддзел паступае каля 65 найменняў газет і 244 найменні часопісаў, якія з’яўляюцца гарантаванай
крыніцай аператыўнай інфармацыі па розных галінах ведаў. Галіновы склад фонду разнастайны:
ён прадстаўлены перыядычнымі выданнямі па гісторыі, філасофіі, сацыялогіі, палітыцы, псіхалогіі,
педагогіцы, рэлігіязнаўстве, прыродазнаўстве, медыцыне, літаратуразнаўстве, спорце і інш. Штогод
паслугамі аддзела карыстаюцца 5500 чытачоў.
Галоўны напрамак дзейнасці аддзела — інфармацыйнае забеспячэнне запытаў чытачоў на
перыядычныя выданні. Для гэтага выкарыстоўваюцца розныя формы работы: пастаянна дзейнічаюць
экспазіцыі перыядычных выданняў «Навіны перыядычнага друку», тэматычныя выставы, інфармацыйнапазнавальныя гадзіны, гадзіны цікавых паведамленняў і інш.
З 2000 года аддзел у сваёй рабоце выбраў прыярытэтны напрамак, мэтай якога з’яўляецца
інфармацыйная работа па здаровым ладзе жыцця. Адпаведна з гэтым аддзел афармляе кніжныя выставы,
праводзіць Дні інфармацыі, агляды літаратуры, гадзіны інфармацыі, рыхтуе бібліяграфічныя спісы.
З 2007 года аддзел працуе ў рамках прэзідэнцкай праграмы «Дзеці Беларусі», прынятай на 2006–
2010 гады. Вядзецца пэўная даведачна-бібліяграфічная работа. Супрацоўнікі прымаюць удзел у стварэнні
базы дадзеных электроннага каталога «Артыкулы».
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Сектар рэгістрацыі,
уліку і кантролю
(знізу ўверх):
Г. Канаплёва,
В. Маісеенка,
М. Матвеева,
Т. Радзевіч

Аддзел абанемента
(злева направа)
Першы рад А. Новік, Т. Лукашык, Л. Несцярэнка, С. Гарбачэўская, А. Кочатава, А. Рабушка.
Другі рад З. Сакалова, І. Бабурова, Л. Балоціна, Л. Макаранка, Ж. Бобрыкава

Аддзел
перыядычнай літаратуры
(злева направа)
Першы рад Г. Самахвалава, С. Сакалова,
Другі рад А. Кармалітава, Ф. Сцепанец, Л. Шавярноўская, А. Брускова

Аддзел аўтаматызацыі
бібліятэчных працэсаў
(злева направа)
Першы рад
Н. Давідовіч,
А. Юпатава.
Другі рад
В. Слонаў,
Н. Грыдзюшка

ПЦПІ
(злева направа)
Першы рад
Т. Ражкова,
Ю. Земец.
Другі рад
Т. Мілюцікава,
С. Курсо,
Л. Луцкевіч

Інфармацыйнабібліяграфічны
аддзел
(злева направа):
А. Цытовіч,
А. Смірнова,
В. Аўсяннікава,
Н. Каралёва,
А. Скрыпнік,
Н. Шастакова

Аддзел аўтаматызацыі (першапачаткова сектар) створаны ў 1998 годзе, у кастрычніку 2006 года
рэарганізаваны ў аддзел.
Аддзел вядзе работу па ўкараненні аўтаматызаванай інфармацыйнай бібліятэчнай сістэмы і
павышэнні камп’ютарнай адукацыі спецыялістаў бібліятэкі. З 96 камп’ютараў бібліятэкі 82 аб’яднаны
ў лакальную сетку.
Асноўнымі задачамі аддзела з’яўляюцца: арганізацыя бесперабойнага функцыянавання
аўтаматызаванай бібліятэчна-інфармацыйнай сістэмы (АБIС) бібліятэкі, падтрымка электроннай
сувязі з бібліятэкамі вобласці і другімі інфармацыйнымі цэнтрамі, аказанне метадычнай і практычнай дапамогі супрацоўнікам абласной бібліятэкі і бібліятэкарам вобласці па пытаннях выкарыстання
дзейснага праграмнага забеспячэння, электроннай пошты і Інтэрнэту.
У 1999 годзе быў распрацаваны сайт бібліятэкі, які пастаянна абнаўляецца і на сённяшні дзень
налічвае больш за 500 старонак. У чэрвені 2009 года ў Інтэрнэце была выстаўлена новая версія
афіцыйнага сайта бібліятэкі.
Аддзел забяспечвае тэхнічную падтрымку вядзення паўнатэкставай базы дадзеных «Прыдзвінскі
край: гісторыя і сучаснасць», у якой прадстаўлены звесткі па гісторыі, розных галінах эканомікі і культуры Віцебшчыны.
На серверах усталявана аперацыйная сістэма Linuх і адпаведнае праграмнае забеспячэнне, вядзецца работа па стварэнні паўнатэкставай фактаграфічнай базы даных «Памяць Віцебшчыны».
Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ) створаны 17 студзеня 2002 года ў адпаведнасці з
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 студзеня 1998 года № 565 « О порядке распространения
правовой информации в Республике Беларусь» у мэтах развіцця і ўдасканалення адзінай дзяржаўнай
сістэмы прававой інфармацыі, забеспячэння канстытуцыйнага права грамадзян на атрыманне поўнай,
афіцыйнай і актуальнай прававой інфармацыі, а таксама аказання дапамогі ў вучэбным працэсе па
прававых пытаннях выкладчыкам, студэнтам і навучэнцам.
ПЦПІ з’яўляецца самастойным сектарам бібліятэкі, у якім знаходзяцца інфармацыйна-прававыя
рэсурсы на электронных і папяровых носьбітах інфармацыі. У ПЦПІ сабрана даведачная, вучэбная
літаратура, манаграфіі, перыядычныя, бібліяграфічныя выданні па прававых пытаннях. Сектар
аснашчаны электронным банкам дадзеных прававой інфармацыі «Эталон», які ўключае ў сябе базы
дадзеных «Законодательство Республики Беларусь», «Международные договоры», «Решения органов
местного самоуправления», «Судебная практика Республики Беларусь», «Законодательство Российской
Федерации».
Цэнтр забяспечвае бясплатны доступ карыстальнікаў да крыніц прававой інфармацыі, у тым ліку да
рашэнняў мясцовых органаў кіравання і самакіравання.
За прававой інфармацыяй звяртаецца самае шырокае кола чытачоў: служачыя, студэнты, выкладчыкі,
юрысты, прадпрымальнікі, пенсіянеры. Штогод паслугамі цэнтра карыстаецца каля 4 тысяч чытачоў.
У аддзеле працуюць 3 спецыялісты з вышэйшай бібліятэчнай адукацыяй і 1 — з вышэйшай юрыдычнай, што дае магчымасць кваліфікавана задавальняць запыты чытачоў па любых юрыдычных
пытаннях.
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел (ІБА) з’яўляецца цэнтрам даведачнай і інфармацыйна-бібліяграфічнай работы ў бібліятэцы, які аб’ядноўвае аўтаматызаваны і традыцыйны бібліяграфічны пошук.
Для пошуку чытачам неабходнай інфармацыі выкарыстоўваецца даведачна-бібліяграфічны апарат
бібліятэкі — сукупнасць традыцыйных і электронных даведачных выданняў, бібліятэчных каталогаў
і картатэк. Падсобны фонд аддзела налічвае 3 тысяч адзінак (энцыклапедый, слоўнікаў, даведнікаў,
бібліяграфічных паказальнікаў).
Для выканання складаных даведак выкарыстоўваецца Інтэрнэт, які дае магчымасць карыстацца
электроннымі каталогамі, базамі дадзеных буйнейшых бібліятэк краіны і замежжа.
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел займаецца аналітыка-сінтэтычнай апрацоўкай інфармацыі з
перыядычных выданняў, якія паступаюць ў бібліятэку, і папаўняе новымі бібліяграфічнымі запісамі базу
дадзеных «Артыкулы». Штогод супрацоўнікамі аддзела рыхтуецца каля 20 найменняў бібліяграфічных
спісаў і паказальнікаў па актуальных тэмах.
Даведачная служба даволі папулярная сярод карыстальнікаў бібліятэкі: менавіта тут выконваюцца найбольш
складаныя даведкі, выкарыстоўваюцца ўсе крыніцы для пошуку неабходнай чытачам інфармацыі.
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Аддзел бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў, пачынаючы з 1939 года, прайшоў пэўны
шлях станаўлення. Спачатку — метадычны кабінет з невялікім штатам супрацоўнікаў, затым — метадычны аддзел, з 1956 года — навукова-метадычны аддзел. У сувязі з пашырэннем функцый у 1993 годзе
ён рэарганізаваны ў аддзел бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры.
Аддзел захаваў лепшыя традыцыі метадычнай службы і паспяхова выкарыстоўвае новыя накірункі.
Супрацоўнікі аддзела ажыццяўляюць метадычнае і арганізацыйнае забеспячэнне дзейнасці бібліятэк вобласці,
выконваюць каардынуючыя функцыі, аказваюць дапамогу ў творчым і прафесійным развіцці бібліятэкараў.
На сучасным этапе аналітычная функцыя становіцца вядучым накірункам метадычнай работы.
Аддзел займаецца аналізам работы бібліятэк, выяўляе іх творчы патэнцыял, прапаноўвае метадычныя
рэкамендацыі па ўдасканаленні бібліятэчнай работы.
Навукова-даследчая дзейнасць аддзела накіравана на ўдасканаленне арганізацыі бібліятэчнабібліяграфічнага абслугоўвання чытачоў, забеспячэнне ўмоў для найбольш поўнага задавальнення іх
патрэбнасцяў, на распрацоўку механізмаў зваротнай сувязі і шляхоў перспектыўнага развіцця бібліятэк. З
1993 па 2007 год было праведзена 15 сацыялагічных даследаванняў: «Эфектыўнасць выкарыстання перыядычных выданняў», «Бібліятэка вачыма чытача», «Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання студэнтаў»,
«Запатрабаванасць сацыяльна значнай літаратуры карыстальнікамі абласной бібліятэкі» і інш.
Імклівае развіццё аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў, рост колькасці электронных публікацый
патрабуюць выкарыстання новых методык і тэхналогій у дзейнасці аддзела. З гэтай мэтай пастаянна
папаўняюцца электронныя базы дадзеных «Артыкулы» і «Культура і мастацтва», якія налічваюць на пачатак 2009 года каля 9 тысяч запісаў.
У аддзеле створаны і пастаянна папаўняецца фонд бібліятэчнай перыёдыкі, літаратуры і неапублікаваных
дакументаў па бібліятэчнай справе і бібліяграфіі. Дакументы з фонду запатрабаваны шматлікімі
карыстальнікамі з ліку бібліятэкараў, студэнтаў, спецыялістаў галіны культуры і мастацтва.
Аддзел працуе творча, пастаянна шукае шляхі абнаўлення дзейнасці, падтрымлівае прафесійныя
сувязі з рэгіёнамі-суседзямі з мэтай абмену вопытам работы і інфармацыяй.
Агульная чытальная зала — равесніца бібліятэкі. Арганізаваная ў 1929 годзе, яна доўгі час функцыянавала ў якасці адзінай чытальнай залы, якая засяродзіла ў сваім фондзе літаратуру па ўсіх галінах
ведаў, што мелася ў бібліятэцы. У 1967 годзе ў сувязі з пераездам у новы будынак з фондаў чытальнай
залы і абанемента быў сфарміраваны шэраг аддзелаў і сектараў. Аднак і па сённяшні дзень агульная чытальная зала з’яўляецца адной са шматпрофільных па складзе свайго фонду. Разнастайнасць галіновага
складу кніжнага фонду аддзела, яго тэматычная шматграннасць з’яўляюцца «візітнай карткай» аддзела
і значна адрознівае яго ад другіх структурных падраздзяленняў.
Падсобны фонд налічвае звыш 28 тыс. экземпляраў і складаецца з літаратуры навучальнага, навуковага і навукова-папулярнага зместу. Экалогія, матэматыка, фізіка, астраномія, хімія, біялогія, медыцына, а таксама гісторыя, этнаграфія, культуралогія, сацыялогія, статыстыка, філасофія, этыка, педагогіка,
паліталогія, псіхалогія, языказнаўства і літаратуразнаўства — вось далёка не поўны пералік тэматычнай
разнастайнасці кніжнага фонду.
Штогод агульная чытальная зала абслугоўвае звыш 9 тысяч чытачоў. Кнігавыдача складае 116 тысяч
экземпляраў, наведвальнасць — 33 тысячы. У аддзеле рэгулярна праводзяцца кніжныя выставы і прагляды літаратуры, прысвечаныя як юбілейным і знамянальным датам, так і тэматычныя, прысвечаныя
актуальным праблемам сённяшняга дня: прапагандзе здаровага ладу жыцця, ахове навакольнага асяроддзя, сямейным каштоўнасцям, прафілактыцы СНІДу і наркаманіі і інш. Многія выставы знаёмяць
чытачоў з рэдкімі кнігамі з фонду бібліятэкі.
Шматгадовае супрацоўніцтва звязвае аддзел з Віцебскім абласным дзяржаўным інстытутам павышэння
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыіі. Для слухачоў курсаў праводзяцца Дні інфармацыі, бібліяграфічныя агляды. Наладжана цесная сувязь з аддзеламі адукацыі горада
і вобласці. На абласных семінарах і штогадовых жнівеньскіх чытаннях арганізуюцца выязныя выставы, на
якіх настаўнікі знаёмяцца з новай літаратурай па педагогіцы, гісторыі, псіхалогіі, літаратуразнаўстве і інш.
Аддзел тэхнічнай, эканамічнай і сельскагаспадарчай літаратуры створаны ў 1967 годзе. Штогод аддзел
абслугоўвае звыш 8 тысяч чытачоў. Кніжны фонд прадстаўлены навучальнай, навуковай, навукова-тэхнічнай,
тэхнічнай, вытворчай, энцыклапедычнай і навукова-папулярнай літаратурай і пастаянна папаўняецца
новымі выданнямі па самых актуальных напрамках эканомікі, тэхнікі і сельскай гаспадаркi. Найбольш поўна
прадстаўлена літаратура па эканоміцы, яна складае 65 % ад агульнага фонду. Фонд аддзела арыентаваны
на патрэбы розных катэгорый чытачоў, у тым ліку кіраўнікоў рознага ўзроўню кіравання, прадстаўнікоў
бізнесу, прадпрыемстваў і арганізацый горада, выкладчыкаў і студэнтаў. Ён утрымлівае кнігі, перыядычныя
выданні, нарматыўна-тэхнічную дакументацыю. У аддзеле знаходзіцца каля 24 тыс. экзэмпляраў кніг і звыш
140 найменняў перыядычных выданняў. Кнігавыдача складае 254 тыс., наведванні — звыш 37 тыс.
З навінкамі літаратуры чытачы штоквартальна знаёмяцца на выставах новых паступленняў. Для
спецыялістаў народнай гаспадаркі рэгулярна праводзяцца Дні інфармацыі. Аддзел цесна супрацоўнічае
з Віцебскім філіялам РНТБ, метадычным аб’яднаннем пры Віцебскім дзяржаўным прафесійнапалітэхнічным ліцэі.
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Аддзел
бібліятэказнаўства
і навуковых
даследаванняў
(злева направа):
Н. Старавойтава,
Т. Пацалуёнак,
Л. Гудзелева,
В. Нявейкава,
А. Лемеш

Агульная
чытальная зала
(злева направа)
Першы рад
Я. Ермакова,
В. Міхеева,
Н. Філімонава,
Л. Шэкаленка.
Другі рад
В. Піліпенка,
Т. Калінава,
І. Сарока,
Т. Сцяпанава,
Т. Шакуціна,
Н. Абрамовіч,
М. Акуловіч,
В. Ніколіна

Аддзел
эканамічнай,
тэхнічнай і
сельскагаспадарчай
літаратуры
(злева направа)
Першы рад
Л. Кунавіч.
Другі рад
А. Штанцова,
І. Петухова,
Н. Кохан,
В. Турчын,
І. Аўрамава,
А. Петрачкова,
М. Барышнікава,
І. Наварэнка.

Аддзел каталогаў
(злева направа):
А. Кандрацюк,
М. Шпакава,
Х. Гасанава,
С. Ляшчынская,
Я. Рамбальская,
С. Дзядзічкіна

Аддзел
кнігазахавання
(злева направа):
С. Паўлоўская,
А. Пятрэнка,
І. Копаць,
В. Дзмітрыева,
М. Корзун,
Е. Скварцова,
В. Біруліна

Аддзел
камплектавання
і апрацоўкі
літаратуры
(злева направа)
Першы рад
В. Раманчанка,
Т. Салаўёва,
В. Рыпінчык.
Другі рад
Г. Піскунова,
Л. Мандзік,
Ж. Папалава

Аддзел каталогаў Шлях кожнага чытача да інфармацыі пачынаецца з каталогаў, якія з’яўляюцца
сродкам арыентацыі ў інфармацыйнай прасторы бібліятэкі. Сістэма каталогаў і картатэк раскрывае
змест кніжных фондаў бібліятэкі і інфармуе аб наяўнасці ў бібліятэцы дакументаў на розных носьбітах
па ўсіх галінах ведаў.
Апроч традыцыйных каталогаў чытачы маюць магчымасць працаваць з электронным каталогам,
які вядзецца з 1995 года. Ён забяспечвае максімальна аператыўны і дакладны пошук інфармацыі.
У агульны электронны каталог уваходзяць наступныя базы даных: «Кнігі», «Артыкулы», «Архіў
артыкулаў», «Краязнаўчая літаратура», «Выяўленчыя выданні», «Ноты», «Аўдыёвізуальныя дакументы»,
«Аўтарэфераты дысертацый», «ДАСТы», «Нямецкая літаратура», «Культура і мастацтва», «Каталог
перыядычных выданняў». З 1997 года супрацоўнікі сектара каталогаў, а затым і супрацоўнікі іншых
аддзелаў, сталі папаўняць базы дадзеных электроннага каталога літаратурай больш ранніх гадоў
выдання, працуючы ў праграме «Рэтраспекцыя».
У канцы 2005 года была завершана рэтраканверсія галіновай літаратуры, выдадзенай пасля 1988
года, і пачаўся перавод у машыначытальную форму аддзелаў сістэматычнага каталога, пабудаванага па
табліцах УДК і ТБК, згодна «Праграме рэкласіфікацыі літаратуры з сістэматычнага каталога і ўвядзення
яе ў электронны каталог», распрацаванай у 2006 годзе.
За 2006–2008 гады было рэкласіфікавана і ўведзена ў электронны каталог звыш 65 тысяч
бібліяграфічных запісаў на кнігі незалежна ад года выдання. Праведзеная работа забяспечвае пошук
дакументаў у электронным каталогу па аўтары, асноўным загалоўку, асобных творах, якія складаюць
зборнік, адказных асобах, персаналіях, загалоўках серый, ключавых словах, ISSN, ISBN, інвентарных
нумарах і шыфрах ББК. Для карыстальнікаў створаны 7 аўтаматызаваных рабочых месцаў з доступам
да электроннага каталога бібліятэкі.
Аддзел кнігазахавання з’яўляецца асноўным фондасховішчам бібліятэкі. Існуе з 1953 года, пашыраны ў 1967 годзе. Яго плошча разлічана на 500 тысяч экзэмпляраў.
Па змесце фонд аддзела ўніверсальны і складаецца з даведачных выданняў, галіновай і мастацкай
літаратуры. Кнігі, часопісы захоўваюцца з 1944 года, газеты (былыя саюзныя, рэспубліканскія, абласныя і раённыя) — з 1945 года. Акрамя таго, у фондзе ёсць выяўленчыя выданні і карты.
Рэдкія і асабліва каштоўныя выданні вылучаны з агульнага фонду.
Фонд рэдкай кнігі аддзела налічвае больш за 300 экзэмпляраў. Гэта кнігі па філасофіі, прыродазнаўстве,
медыцыне, гісторыі, геаграфіі, літаратуразнаўстве, а таксама мастацкія творы рускіх і замежных
пісьменнікаў ХІХ–пачатку ХХ стагоддзяў. Найбольш старое выданне — Вейдемеер А. «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII века.Ч. 1.» — СПб., 1846.
Фонд мініяцюрных выданняў, памер якіх ад 5 см да 13 см, утрымлівае, у асноўным, мастацкія творы і
невялікую колькасць галіновай літаратуры.
Фонд аддзела прызначаны для пастаяннага захавання. Кнігі і іншая друкаваная прадукцыя выдаецца
ў аддзелы бібліятэкі па чытацкіх запатрабаваннях у часовае карыстанне. Дакладная сістэма арганізацыі
фонда дае магчымасць выконваць запатрабаванні за 5–7 хвілін.
Аддзел камплектавання і апрацоўкі фондаў. ажыццяўляе аператыўнае і якаснае папаўненне фонду
бібліятэкі ўсімі відамі дакументаў, камплектуе фонд матэрыяламі на розных носьбітах інфармацыі. На
1 студзеня 2009 года ў фондах абласной бібліятэкі налічвалася звыш 690 тысяч адзінак захавання, у
тым ліку звыш 15 тысяч аўдыёвізуальных дакументаў, 17 тысяч выяўленчых, а таксама электронныя
дакументы, ноты, карты, стандарты і іншае.
Камплектаванне вядзецца на аснове прамых дагавораў з выдавецтвамі і кнігагандлюючымі
арганізацыямі. Штогод фарміруюцца папярэднія заказы па тэматычных планах выдавецтваў Беларусі,
асвоены і сучасныя крыніцы камплектавання праз электронныя кніжныя магазіны. Штогод фонд
бібліятэкі папаўняецца ў сярэднім на 15 тысяч дакументаў. Падтрымліваць свой інфармацыйны патэнцыял дапамагае падпіска на перыядычныя выданні дзяржаў СНД і Рэспублікі Беларусь, якая склала на
2009 год 650 найменняў часопісаў і газет. Вялікая ўвага надаецца прыцягненню на камплектаванне
пазабюджэтных сродкаў фінансавання.
З мая 1995 года аддзел працуе ў аўтаматызаваным рэжыме. Створана 7 аўтаматызаваных рабочых
месцаў. У 2000 годзе пачалася рэгістрацыя і апрацоўка аўтарэфератаў дысертацый. З 2008 года
ствараецца каталог перыядычных выданняў.
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Аддзел беларускай літаратуры (першапачаткова аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры)
упершыню адчыніў дзверы для чытачоў у 1967 годзе. Папярэднічала гэтай падзеі сур’ёзная і карпатлівая
праца па вылучэнні з агульнага фонду бібліятэкі літаратуры аб Беларусі і асабліва аб Віцебшчыне, яе
гісторыі, прыродных рэсурсах, развіцці культуры і навукі, эканоміцы рэгіёна.
На хвалі нацыянальнага адраджэння аддзел стаў сапраўдным асяродкам нацыянальнай культуры. Тут
адбываліся прэзентацыі кніг беларускіх аўтараў, літаратурныя вечарыны, сустрэчы з пісьменнікамі і
паэтамі. Вабіў да сябе і краязнаўчы клуб «Сустрэчы», на пасяджэннях якога чытачы бліжэй знаёміліся з
малавядомымі і цікавымі фактамі з падзей мінулага і сучаснасці.
У 1994 годзе з аддзела быў вылучаны самастойны сектар краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі,
а аддзел стаў называцца аддзелам беларускай літаратуры. Асноўнымі накірункамі аддзела стала
поўнае і аператыўнае задавальненне запытаў карыстальнікаў па пытаннях гісторыі Беларусі, культуры,
літаратуры, мастацтва Беларусі, захавання гісторыка-культурнай спадчыны; арганізацыя сустрэч,
вечарын беларусазнаўчай тэматыкі, выдавецкая дзейнасць.
З 2005 года аддзел штодзённа папаўняе базу дадзеных электроннага каталога бібліятэкі «Артыкулы».
Штогод паслугамі аддзела карыстаюцца каля 6 тысяч чытачоў, якім выдаецца звыш 100 тысяч
выданняў.
Аддзел супрацоўнічае з абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, Таварыствам беларускай
мовы імя Ф. Скарыны, арганізуе сустрэчы з пісьменнікамі. За час існавання аддзела яго гасцямі былі
Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Янка Брыль, Святлана Алексіевіч,
Генадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Адам Мальдзіс, Сяргей Законнікаў і іншыя.
Сектар краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі быў вылучаны ў 1994 годзе з аддзела беларускай і
краязнаўчай літаратуры ў самастойнае структурнае падраздзяленне. Асноўнымі напрамкамі дзейнасці
сектара з’яўляюцца: выяўленне і камплектаванне краязнаўчых дакументаў, забеспячэнне іх захаванасці,
папулярызацыя краязнаўчых матэрыялаў і інфармацыі аб краі, падрыхтоўка і правядзенне масавых
мерапрыемстваў, аказанне метадычнай і кансультацыйнай дапамогі раённым і сельскім бібліятэкам
вобласці па краязнаўстве.
Для якаснага задавальнення чытацкіх запытаў фонд краязнаўчай літаратуры пастаянна папаўняецца
літаратурай па розных галінах ведаў. Зараз ён налічвае звыш 5000 экземпляраў выданняў. Гэта кнігі,
статыстычныя зборнікі, брашуры, буклеты, картаграфічныя і выяўленчыя выданні, CD, DVD, газеты,
часопісы, паштоўкі і іншыя віды дакументаў. Частку фонда складаюць кнігі XIX – пач. XX стст. (208 экз.)
і дарэвалюцыйныя газеты.
Асновай краязнаўчага даведачна-бібліяграфічнага апарата з’яўляецца краязнаўчая картатэка «Віцебская
вобласць» — адзіная ў вобласці, якая адлюстроўвае поўны рэпертуар друку, што па зместу адносіцца да краю.
На сённяшні дзень картатэка змяшчае больш за 194 тысячы бібліяграфічных запісаў. У картатэку
ўключаны бібліяграфічныя запісы з 1943 года, якія змешчаны ў адваротнай храналогіі, што дазваляе
наблізіць новую інфармацыю да карыстальніка.
З 1997 года сектар камп’ютарызаваны, супрацоўнікамі створана электронная бібліяграфічная база даных
«Краязнаўчая літаратура», якая з’яўляецца поўнай крыніцай ведаў па любых пытаннях вывучэння краю.
На яе аснове рыхтуецца і выдаецца штоквартальны бібліяграфічны паказальнік «Віцебская вобласць».
Значная ўвага ў рабоце сектара надаецца бібліяграфічна-выдавецкай дзейнасці, якою ён займаецца з
1967 года. На сучасным этапе сектарам штогод рыхтуецца 7–8 выданняў, прысвечаных Віцебску і вобласці.
У 2007 годзе на XV рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры» за
пошукавую і даследчую работу выданне «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы» бiблiятэка
атрымала высокую адзнаку і ўзнагароду.
У распаўсюджванні гістарычных ведаў пра край, людзей, якiя яго ўславілi, важная роля надаецца
«Календару знамянальных і памятных дат», які пачаў выдавацца з 1966 года, а з 2007 года ствараецца ў
аўтаматызаваным рэжыме на аснове БД «Памяць Віцебшчыны».
Зараз у карыстальнікаў ёсць магчымасць побач з друкаванай бібліяграфічнай прадукцыяй знаёміцца
з яе электроннымі аналагамі. Некаторыя электронныя версіі друкаваных бібліяграфічных і метадычных
выданняў бібліятэкі прадстаўлены ў фарматах HTML і PDF і даступныя на старонках сайта.
У супрацоўніцтве з раённымі бібліятэкамі вобласці ствараецца поўнатэкставая база дадзеных
«Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць», у якой прадстаўлена інфармацыя па гісторыі, культуры,
мастацтве, навуцы, эканоміцы, медыцыне, прыродзе, архітэктуры Віцебскай вобласці.

36

Аддзел беларускай літаратуры (злева направа):
Н. Фенчанка, Н. Ціпанава, І. Баталка, І. Фёдарава, С. Заянкоўская, Л. Рагачова, І. Шаўчэнка

Сектар краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі (злева направа):
В. Тарасенка, А. Васілеўская, Г. Огінава, А. Ганчарова, Н. Кастунова, Н. Пугачова
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Сектар замежнай літаратуры (злева направа)
Першы рад Ю. Сарычава, І. Барок, Н. Пацалуёнак.
Другі рад І. Шанцава

Аддзел літаратуры па мастацтве (злева направа)
Першы рад А. Транкевіч, А. Цімафеева, І. Грыцай.
Другі рад Т. Лузан, В. Дарафеева, С. Бірукова, А. Хамутова
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Сектар замежнай літаратуры створаны ў 1970 годзе. Кніжны фонд прадстаўлены на 11 мовах свету і
налічвае 15145 адзінак кніг і перыядычных выданняў. Вялікую каштоўнасць складаюць энцыклапедычныя, лінгвістычныя і тлумачальныя слоўнікі.
Выключна каштоўным з’яўляецца фонд мастацкай літаратуры, у складзе якога знаходзяцца рарытэтныя кнігі, выдадзеныя ў Лондане, Парыжы і Берліне; творы класікаў рускай, беларускай літаратуры,
перакладзеныя на розныя мовы свету; зборы твораў класікаў англійскай, амерыканскай, французскай,
іспанскай, польскай літаратуры; зборы твораў сучасных аўтараў. Багацце кніжнага фонду дапаўняюць
перыядычныя выданні і дакументы на электронных носьбітах.
Разам са стацыянарным фондам у сектары замежнай літаратуры функцыянавалі часовыя калекцыі:
Брытанскай Рады (1996–2000 гг.), Пасольства США і Англійскага культурнага цэнтра (1998 г.).
У рамках супрацоўніцтва Віцебскай абласной бібліятэкі і Франка-Беларускай залы пры Пасольстве
Францыі ў Беларусі пры сектары ў 2002 г. пачаў дзейнічаць Французскі Куток Інфармацыі і Чытання,
у якім шырока прадстаўлены матэрыялы па вывучэнні французскай мовы і культуры Францыі. У рамках
гэтага супрацоўніцтва французскімі партнёрамі былі падараваны кнігі, аўдыё- і відэаматэрыялы.
Інфармацыйныя тэхналогіі істотна змянілі дзейнасць аддзела. Створана база даных «Замежная
літаратура», якая ўтрымлівае звыш 3000 запісаў. Сіламі супрацоўнікаў сектара папаўняецца база даных
«Артыкулы», якая адлюстроўвае артыкулы з перыядычных выданняў.
Нямецкая чытальная зала, адкрытая 7 ліпеня 1998 года пры садзейнічанні Інстытута імя Гётэ пры
пасольстве Германіі, — яскравы прыклад міжнароднага супрацоўніцтва.
Галоўным у дзейнасці залы з’яўляецца прадстаўленне найбольш поўнай інфармацыі аб культурным,
эканамічным і палітычным жыцці Германіі, дапамога чытачам у вывучэнні нямецкай мовы.
Да паслуг чытачоў, а іх звыш 1700 чалавек, — багатая калекцыя кніг па філасофіі і псіхалогіі,
рэлігіязнаўстве і сацыялогіі, палітыцы, эканоміцы, гісторыі, праве, больш за 30 найменняў перыядычных
выданняў. Важную частку фонду складаюць даведнікі, падручнікі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі,
практычныя кіраўніцтвы па нямецкай мове. Акрамя гэтага, маецца багаты збор мастацкай літаратуры.
Чытачам прапануецца шырокі выбар самавучыцеляў, якія суправаджаюцца аудыё- і відэаматэрыяламі, і
падзелены па ўзроўню складанасці; калекцыя мастацкіх фільмаў і відэаэкскурсіі па Германіі, тэматычныя
відэападборкі.
Дапаўняюць галіновыя крыніцы ўніверсальныя і галіновыя энцыклапедыі, даведнікі і слоўнікі. Яны
ахапляюць практычна ўсе галіны ведаў. Сярод іх і папулярная энцыклапедыя Бракгаўза.
У 1999 годзе супрацоўнікі пачалі ствараць электронны каталог, які пазней быў вылучаны ў асобную
базу даных «Нямецкая літаратура». На пачатак 2009 года яна ўтрымлівала 5696 бібліяграфічных запісаў.
Зала добра аснашчана сучаснымі тэхнічнымі сродкамі. Наяўнасць ксеракса і сканера дазваляе
раздрукоўваць фактаграфічную інфармацыю для выстаў і інфармацыйныя буклеты пра залу, рыхтаваць
бібліяграфічныя дапаможнікі розных формаў.

Аддзел літаратуры па мастацтве быў створаны ў 1967 годзе. Першы запіс у дзённіку работы зроблены 12 чэрвеня. У гэты дзень у аддзел былі запісаны першыя 17 чытачоў. Хутка аддзел стаў адным з самых
папулярных у бібліятэцы. Сюды прыходзілі не толькі пачытаць кнігі ці праслухаць грамзапісы, але і проста сустрэць аднадумцаў, абмеркаваць прачытанае, падзяліцца ўражаннямі.
Сёння ў аддзеле сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі добра спалучаюцца з традыцыйнымі метадамі
работы. Яго фонд складае звыш 35 тысяч дакументаў па ўсіх відах мастацтва, у тым ліку значнае месца займаюць нотныя выданні, цудоўныя альбомы па жывапісу, графіцы, дэкаратыўна-прыкладным
мастацтве. Для паслуг чытачоў — самая вялікая ў вобласці фанатэка. У аддзеле створаны даведачнабібліяграфічны апарат. Гэта цэлая сістэма каталогаў і картатэк на спецвіды выданняў, якія ўсебакова
раскрываюць фонд аддзела
З 1999 года аддзел камп’ютэрызаваны, і яго супрацоўнікі пачалі работу па стварэннi баз дадзеных
«Нотныя выданні», «Аўдыёвізуальныя дакументы» (2000 г.), «Выяўленчыя матэрыялы» (2002 г.), якія
налічваюць каля 16 тысяч запісаў.
Масавая работа, якую праводзіць аддзел, спрыяе росту яго папулярнасці сярод насельніцтва. Вабяць
чытачоў выставы вядомых віцебскіх мастакоў у сценах бібліятэкі. Мастацка-эстэтычны салон «ОЛИ-art»,
створаны пры аддзеле ў снежні 2001 года, аб’яднаў творчую інтэлігенцыю горада: мастакоў, музыкантаў,
пісьменнікаў і журналістаў, акцёраў віцебскіх тэатраў, мастацтвазнаўцаў.
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Аддзел дзіцячай літаратуры быў створаны ў 1988 годзе на базе абласной дзіцячай бібліятэкі імя
Н. Крупскай. Гісторыя яе ўзнікнення патрабуе некаторага ўдакладнення. Ля яе вытокаў стаяла гарадская
дзіцячая бібліятэка, адчыненая ў 1946 годзе. Размяшчалася яна ў будынку ГДК на другім паверсе, займала
2 невялікія пакоі і была адзінай дзіцячай бібліятэкай у горадзе.
Чытачоў (а іх было 1500) абслугоўвалі Еўдакія Іванаўна Каралёва і Ганна Іванаўна Іванова. Першай
загадчыцай бібліятэкі была Піваварава Аляксандра Фёдараўна, але працавала яна нядоўга. На змену ёй
прыйшла Лейтман Ася Барысаўна. Пазней, у 1948 годзе, была адчынена чытальная зала. Яе ўзначаліла
Быкава Рэната Фёдараўна.
У 1953 годзе плошчы бібліятэкі былі значна пашыраны. Прасторнае светлае памяшканне атрымалі
чытальная зала і абанемент, было арганізавана кнігасховішча. Штат павялічыўся да 5 чалавек.
У 1959 годзе бібліятэка пераехала ў новае памяшканне па вул. Леніна 48А і заняла другі паверх (на
першым паверсе размяшчалася цэнтральная гарадская бібліятэка імя А. Горкага).
У 1960 годзе бібліятэка атрымала статус абласной. Першым яе дырэктарам была прызначана
Матруна Мікітаўна Жылінская. Яе намаганнямі быў дабудаваны будынак і зроблена яго рэканструкцыя.
Бібліятэка атрымала свой транспарт.
Змянілася структура бібліятэкі. Былі створаны аддзелы камплектавання і апрацоўкі, метадычны
аддзел, бібліяграфічная служба, аддзелы абслугоўвання малодшых і старэйшых класаў. Штат
супрацоўнікаў адпаведна павялічыўся і складаў 22 адзінкі.
Паступова бібліятэка станавілася метадычным цэнтрам па бібліятэчным абслугоўванні дзяцей,
аказвала станоўчы ўплыў на работу дзіцячых бібліятэк вобласці. І ў гэтым была немалая заслуга
метадыстаў І.М. Ганчарова, М.І. Жыхара, Р.П. Баркоўскай, Н.В. Курсо, С.А. Каржыцкай, Т.Д. Янгузавай,
З. Б. Агеенкі.
Няўхільна рос аўтарытэт бiблiятэкi сярод насельніцтва. Было наладжана цеснае супрацоўніцтва
са школамі і дзіцячымі садкамі, школьнымі бібліятэкамі, кіраўнікамі дзіцячага чытання. Цікава
праходзілі ранішнікі, літаратурныя і музычныя вечары, віктарыны, Тыдні дзіцячай кнігі. Да паслуг
дзяцей быў старанна скамплектаваны кніжны фонд, які налічваў 100 тысяч адзінак. У 1971 годзе ім
карысталася 5,5 тысяч дзіцячых чытачоў. Цікавасць да кнігі была вялікай, у чытальных залах нават
не хапала месцаў.
У 1971 годзе бібліятэку ўзначаліў Анатоль Ільіч Філімонаў, які кіраваў яе дзейнасцю на працягу
17 гадоў.
У 1972 годзе гарадская бібліятэка імя А. Горкага пераехала ў новае памяшканне, і дзіцячая бібліятэка
заняла ўвесь будынак.
На доўгія гады звязалі сваё жыццё з бібліятэкай Ганна Іванаўна Іванова, Рэната Фёдараўна Быкава,
Галіна Рыгораўна Машара, Фаіна Максімаўна Якавіцкая, Тамара Фядосаўна Сцяпанава, Раіса Рыгораўна
Бабіта, Галія Пятроўна Янгузава, Ганна Іванаўна Каралькова, Наталля Леанідаўна Варапаева, Тамара
Дзянісаўна Янгузава.
У 1988 годзе бібліятэка была пераўтворана ў аддзел дзіцячай літаратуры абласной бібліятэкі імя
У.І. Леніна. Спачатку была аб’яднана метадычная служба, крыху пазней — аддзел камплектавання і
апрацоўкі. Абслугоўванне чытачоў, а іх штогод налічвалася звыш 6 тысяч, ажыццяўлялася па-ранейшаму
сектарамі абслугоўвання малодшых і старэйшых класаў.
З лютага 2005 года, у сувязі з аварыйным станам будынка, аддзел быў зачынены. У верасні 2006 года
ён размясціўся па адрасе: пр-т Будаўнікоў, 10. Чытачоў абслугоўваюць два структурныя падраздзяленні
— абанемент і невялікая, на пяць чытацкіх сталоў, чытальная зала. Фонд налічвае 90 тысяч экземпляраў
выданняў. Уладкаваўшыся на новым месцы, аддзел наладзіў сувязі са школамі і дзіцячымі ўстановамі,
з абласным аб’яднаннем пазашкольнай работы, з кінатэатрам «Брыганціна». На жаль, з-за абмежаванасці
плошчаў амаль уся масавая работа праводзіцца за межамі бібліятэкі.
Асноўнымі накірункамі работы аддзела з’яўляецца выхаванне культуры чытання, прапаганда
беларускай і краязнаўчай літаратуры, літаратуры па здаровым ладзе жыцця і асновах бяспекі
жыццядзейнасці, экалагічная асвета, праца з сацыяльна неабароненымі групамі дзяцей.
Бібліятэкары аказваюць дапамогу чытачам у падрыхтоўцы да вучэбнага працэсу, у пошуку літаратуры
пры падрыхтоўцы рэфератаў, у тэматычнай падборцы сцэнарыяў арганізатарам пазашкольнай работы,
у падрыхтоўцы класных гадзін.
У 2008 годзе карыстальнікамі аддзела дзіцячай літаратуры сталі 3784 чалавекі.
«Дапаможныя службы» Зладжаная работа бібліятэкі не ўяўляецца магчымай без гаспадарчай,
бухгалтарскай і кадравай служб.
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Аддзел дзіцячай літаратуры (злева направа):
Н.Варапаева, Л. Камінская, І. Вакар, В. Акулава

Бухгалтэрыя
(злева направа):
А. Гірдзюк,
Р. Самахвалава,
В. Сакалова
Інспектар па кадрах
Г. Сёмкіна

Сакратар
А. Сабецкая

Дырэктар
А. Сёмкін,
нам. дырэктара
па навуковай
рабоце
Т. Адамян,
нам. дырэктара
па АГД
А. Школа

Ëÿ

вытокаў бібліятэкі...

Значны ўклад у справу стварэння Віцебскага аддзялення дзяржаўнай бібліятэкі і фарміравання яе
фондаў унёс Валянцін Васільевіч Дабравольскі (1892–1932). Нарадзіўся ён у Віцебску, у сям’і вядомага духоўнага дзеяча Васіля Ільіча Дабравольскага. Закончыў мясцовую духоўную семінарыю, затым
паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Варшаўскага ўніверсітэта, які закончыў у 1915 годзе са
ступенню кандыдата навук і быў пакінуты ў ім для навуковай і выкладчыцкай дзейнасці. Але, ахоплены патрыятычнымі пачуццямі, Валянцін Васільевіч добраахвотна пайшоў у дзеючую армію, дзе
ваяваў з чэрвеня 1915 па люты 1918 года. Вярнуўшыся дамоў, выкладаў гісторыю і літаратуру ў адной
з сярэдніх школ горада. З кастрычніка 1919 года знаходзіўся ў радах Чырвонай Арміі. Службу скончыў
у канцы 1923 года афіцэрам для даручэнняў пры губернскім ваенным камісары. Дэмабілізаваўшыся,
Валянцін Васільевіч цалкам прысвяціў сябе навуковай рабоце. Працаваў загадчыкам філалагічнага
кабінета і загадчыкам аддзела старажытных рукапісаў і старадрукаванай кнігі Віцебскага аддзялення
Маскоўскага археалагічнага інстытута, у Віцебскім акруговым архіве. З лютага 1925 года працаваў у
Віцебскім аддзяленні дзяржаўнага музея (зараз абласны краязнаўчы) спачатку ў якасці бібліятэкара,
а затым навуковага супрацоўніка.
В.В. Дабравольскі, які з дзяцінства любіў і добра ведаў кнігу, шмат зрабіў для захавання ўнікальных
кніжных збораў. У прыватнасці, дзякуючы яму былі захаваны фонды бібліятэк Віцебскага аддзялення
Маскоўскага археалагічнага інстытута, каштоўныя кніжныя зборы Успенскага сабора і Маркава манастыра, якія ляглі ў аснову Віцебскага аддзялення дзяржаўнай бібліятэкі, дзе з 1929 па 1931 гады Валянцін
Васільевіч працаваў бібліятэкарам па сумяшчэнні.58
З’яўляючыся членам акруговага таварыства краязнаўства, ён сабраў і падрыхтаваў да друку
бібліяграфічныя матэрыялы па гісторыі Віцебшчыны, прымаў удзел у рабоце біяграфічнай камісіі, якая
займалася складаннем біяграфій знакамітых людзей краю. Пераехаўшы ў Ленінград летам 1931 года,
В.В. Дабравольскі стаў працаваць у кніжным фондзе Акадэміі навук. Вялікая эрудыцыя, веданне замежных моў (старажытнагрэчаскай, старажытнаяўрэйскай, лацінскай, польскай, балгарскай, французскай, англійскай і інш.) па праву вылучалі яго ў лік вядучых спецыялістаў. Працуючы ў Ленінградзе, ён
вывучаў персідскую і старажытнаіндыйскую мовы і рабіў пераклады з іх.
Актыўны ўдзел прымаў Валянцін Васільевіч і ў дзейнасці бібліяфільскіх арганізацый. Ён быў абраны сакратаром секцыі бібліяфілаў і экслібрыстаў Паўночна-Заходняга аддзела Усесаюзнага таварыства
філатэлістаў, якое ўзначальваў вядомы кнігавед М. Куфаеў. Памер Валянцін Васільевіч заўчасна ад
кровазліцця ў мозг.
З першага дня ўтварэння бібліятэкі працавала ў ёй Вера Уладзіміраўна
Хруцкая (1896–1966). Нарадзілася яна ў Мінску ў сям’і вядомага краязнаўца
У.Г. Краснянскага (1863–1930). Вера Уладзіміраўна паспяхова скончыла
Віцебскую жаночую гімназію і курсы медсясцёр. У 1915–1918 гадах працавала
сястрой міласэрнасці ў Віцебскім шпіталі. У бібліятэцы яна не была выпадковым чалавекам. З самага маленства Вера выхоўвалася ў атмасферы любві да
кнігі і змагла стаць добрым памочнікам сваім калегам па працы. За 9 гадоў работы яна набыла немалы вопыт у бібліятэчнай справе, неаднаразова адзначалася падзякамі і грашовымі прэміямі за сумленную працу. Сваю працоўную
дзейнасць Вера Уладзіміраўна працягвала ў гарадской бібліятэцы, а ў 1945–
1947 гадах загадвала бібліятэкай ветэрынарнага інстытута. Аб рабоце
В.У. Хруцкай у Віцебскім аддзяленні БДБ захаваўся наступны дакумент:
Справка 17.III.1937 г.
Хруцкая Вера Владимировна работала в качестве библиотекаря по 5 разряду в Госбиблиотеке имени
В.И. Ленина с 1 декабря 1928 г. по 16 марта 1937 года с окладом в месяц: 175 рублей, хлебная надбавка
10 руб. и за выслугу лет по 16 руб. ежемесячно. Уволена по собственному желанию согласно заявлению.
Зав. библиотекой
Рафалович59
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памяць сэрца захавала...

Марыя Сямёнаўна Шайкевіч:
А начиналось все так… В библиотеку я пришла 11 августа 1944 года, а 19 сентября — Героимова Феня.
Принял нас на работу молодой директор Анатолий Ивановский.
Уборщицей работала Антипова Наталья, вместе с которой мы приводили помещение в порядок. Из всего
довоенного фонда уцелело не более 100 книг. Жители города стали приносить в библиотеку чудом сохранившиеся у них книги, журналы. Работать приходилось без выходных.
Первыми читателями стали военнослужащие, которых интересовала литература для проведения политинформаций. Своим долгом мы считали посещение больных в госпиталях. Приносили туда книжки, проводили беседы, общались с медперсоналом.
Постепенно налаживалось комплектование.
К нашей большой радости в 1945 году коллектив пополнился новыми работниками. К нам пришли
М.Р. Байтемирова, Л.А. Перлова, М.И. Пуриженок, Е.И. Гаврильчик, Э.А. Шостаковская, А.М. Кравцова,
Э.Х. Фейгельсон, Л.Г. Янченко.
Вскоре Елена Ивановна Гаврильчик была назначена заместителем директора. Мы, молодые работники,
нуждались в помощи и в полной мере получали ее от Елены Ивановны. Она умело руководила нашей работой,
учила нас общаться с читателями, сама принимала участие в организации и проведении массовых мероприятий. Елена Ивановна была обаятельным, душевным человеком. Не будучи специалистом в области библиотечного дела, она все свои усилия направила на овладение профессией, глубоко вникала в работу, внимательно
следила за новинками профессиональной литературы и внедряла в практику нашей работы опыт других
библиотек. Живая, энергичная, она с энтузиазмом бралась за любое дело и служила для нас примером.
Нас очень волновала нехватка литературы, и мы использовали все возможности для пополнения фонда. Я была командирована за литературой в Москву, в Государственную библиотеку им. Ленина, а Мечелис
Фаина Петровна, работавшая секретарем, ездила в Казань. Поездки были сопряжены с большими трудностями, но радовало то, что нас с нетерпением ждали и наши коллеги, и наши читатели. Пополнение фонда
способствовало росту престижа библиотеки, притоку новых читателей.
Ни от какой работы мы не отказывались. Приходилось работать на разных участках. На первых
порах становления детского отдела мне было поручено его возглавить. Затем меня сменила Мария
Семеновна Куликовская, а я вернулась в отдел абонемента и возглавляла его 40 лет, вплоть до выхода
на пенсию в 1985 году.
Я всегда с благодарностью вспоминаю своих коллег. С 1960 года на абонементе работала Клара Михайловна
Пугачева. Она была моим помощником и единомышленником. На нее всегда и во всем можно было положиться. Прекрасное знание литературы, неиссякаемый оптимизм, чувство юмора быстро снискали Кларе
Михайловне любовь читателей.
Почти 20 лет я проработала вместе с Валентиной Михайловной Дунец. Несмотря на то, что стаж библиотечной работы до поступления в нашу библиотеку у нее был невелик, она быстро освоилась с работой
отдела, нашла общий язык с читателями и коллегами, хорошо ориентировалась в книжном фонде.
Бывая в библиотеке, я вижу, что библиотечное дело не стоит на месте. Нам на смену пришли молодые энтузиасты библиотечной работы. Мне небезразлична судьба родного отдела. На мой взгляд, нынешним работникам абонемента удается успешно сочетать заложенные нами традиции с требованиями нового времени.»
Ася Міхайлаўна Краўцова:
С 1 августа 1945 года я пришла в нашу старую библиотеку. Так и остались у меня в «Трудовой книжке» записи «принята» и «уволена». Вся жизнь
прошла в библиотеке.
Директор спросил:
— Что ты умеешь?
— Ничего не умею.
— Алфавит знаешь? Тогда расставляй по алфавиту каталожные карточки.
Что я и старалась делать добросовестно.
Библиотека была расположена на улице Суворова в здании современного
краеведческого музея. Трудно было с жильем. Одна из наших работниц, Мария
Семеновна Куликовская, ютилась в подвале здания. Стекол не было, окна были
заложены кирпичами. Мы сами убирали помещения. Сидели не на стульях, а
на патронных ящиках. Заявления писали на газетах. Был только один кабинетик, где сидели директор Георгий Семёнович Зайцев и его заместитель Елена
Ивановна Гаврильчик. Там же размещался и отдел обработки со всем фондом.
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Работников было очень мало, 8–10 человек. Сара Соломоновна Лондон и Гинда Ильинична Шейнина
работали в библиотеке еще до войны. Они и учили нас, молодых работников.
Елена Ивановна Гаврильчик была биологом по образованию, но библиотечное дело стало ее призванием. И читатели, и мы, работники, любили её за доброту и отзывчивость. В должности заместителя
директора она проработала 20 лет.
Жили бедно, но весело. Сами себе шили платья, мастерили туфли. И каждый день радовались жизни.
Помещение библиотеки отапливалось плохо. Было холодно. Замерзали и руки, и чернила. Мы сами занимались заготовкой дров. Мы сами ремонтировали книги, переплётчика не было. Хранилище было неприспособленным, и я всякий раз очень боялась подниматься на мостки, чтобы достать книги с верхних полок.
Наша библиотека была единственным очагом культуры в городе. Читатели охотно шли к нам. Еженедельно
проводились обзоры новинок литературы. Книг всем не хватало, поэтому существовала очередь.
Пережив войну, люди стремились приобрести знания. Никаких пивных и водочных — библиотека! Мы
подбирали для своих читателей необходимую литературу. После работы к нам приходил наш актив.
Мы играли на единственном уцелевшем пианино, пели песни, отмечали праздники.
Среди нашего актива читателей были и ставшие впоследствии известными Николай Ерёменко, Федор
Шмаков, Зинаида Конопелько, Елена Радзиловская, Владимир Лотовский, Галина Главацкая, Владимир
Рыжик, Юлия Богданова и другие. Постоянным нашим читателем был Давид Симанович, ныне признанный литератор и общественный деятель. Среди активистов хочется отметить Вениамина Матвеевича
Ревзона и Зою Андриановну Андрианову.
Из мастера мы «делали» инженера, из слесаря — мастера. Знали всех в городе и нас знали все. Несмотря на
нашу низкую зарплату, мы полностью отдавали себя работе.
Оказывали помощь другим библиотекам города и сельским избам-читальням. Ездили в колхоз на 2–3
недели, а то и месяцы. Убирали картофель.
Что можно ещё сказать о коллегах-библиотекарях? Я их
всегда вспоминаю с любовью и теплотой.
Легко и интересно работалось с Валентиной Федоровной
Репниковой, Татьяной Елисеевной Марковой, Галиной
Григорьевной Курицыной. С ними работа превращалась в
праздник.
Долгое время я работала с Кларой Михайловной Пугачевой.
Мы подружились на всю жизнь. Это истинный библиотекарь,
грамотный, эрудированный. Великолепный человек. Умная,
доброжелательная, порядочная, жизнерадостная. Клару
Михайловну очень любили читатели и помнят ее до сих пор.
Очень старательным, внимательным работником была
1953 год. Работники абонеменХабичева Нина Артёмовна, которая пришла к нам секретата: В.Ф. Репникова, М.С. Шайкевич,
рем, получила образование и стала хорошим специалистом.
Т.Е. Маркова, А.М. Кравцова, Г.Г. Курицына
Нельзя забыть и Светлану Петровну Германенко, которая
четко наладила работу книгохранилища.
Запомнился Филимонов Анатолий Ильич — остроумный, душевный человек.
С Марией Семёновной Шайкевич я проработала все время. Человека с большей самоотдачей я не видела.
Очень интересным человеком была Политик Эльвира Захаровна. Спокойная, сердечная, искренняя,
она с вниманием относилась к каждому читателю. Обладала великолепным чувством юмора, поэтическим даром. Всегда готова была прийти на помощь.
Часто вспоминаю Адмиралову Анну Владимировну — уравновешенную, тактичную, отзывчивую.
Спочинская Раиса Герасимовна — очень добрый человек, сочувствующий, сопереживающий каждому.
Нина Александровна Шутова всегда вносила в атмосферу коллектива тепло и доброту. Спокойная и
тактичная, она быстро завоевала любовь читателей и нас, своих коллег. Не так долго, чуть больше
10 лет, проработала у нас Инна Алексеевна Гершун. У всех, кто с ней общался, осталась хорошая память
об этой удивительной женщине. Умная, эрудированная, доброжелательная, она могла расположить к
себе людей.
За время своей работы я встречалась с людьми разных специальностей. Но
мое твердое убеждение, что профессия библиотекаря — самая лучшая в мире.
Сваю любоў да прафесіі Ася Міхайлаўна перадала дачцэ і ўнучцы.
Соф'я Сямёнаўна Сакалова, дачка Асі Міхайлаўны, прыйшла працаваць
у бібліятэку ў 1968 годзе. Атрымала вышэйшую бібліятэчную адукацыю ў
Ленінградскім інстытуце культуры. Доўгі час працавала ў аддзеле мастацтва, з 2001 па 2007 год кіравала яго работай. Зараз працуе ў аддзеле перыядычнай літаратуры.
З 1998 года пасля заканчэння інстытута ў аддзеле абанемента працуе
ўнучка Асі Міхайлаўны Зінаіда Сакалова.
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Вольга Якаўлеўна Ноткіна:
Впервые порог областной библиотеки я переступила 2 сентября 1947 года. Произошло это случайно. Я
ходила по городу в поисках работы. В разрушенном войной городе найти работу было очень трудно. На улице Ленина я встретила свою землячку Лидию Ивановну Шелупкину, которая работала тогда в областной
библиотеке. Она посоветовала мне обратиться в библиотеку, поскольку там была вакансия секретарямашинистки. Так я была принята на эту должность. Печатать на машинке я не умела, машинка была
немецкая трофейная с русским шрифтом, на которой не хватало 25% букв. Печатала на толстой оберточной бумаге, а недостающие буквы дописывала вручную. Так я научилась печатать на машинке.
Библиотека размещалась в здании каланчи и занимала небольшое двухэтажное помещение. Вход был с
улицы Суворова. Здесь размещались абонемент, читальный зал, детский отдел, отдел комплектования и
обработки; был один методист, один библиограф и один ответственный по МБА.
Отопление в библиотеке было печное. Дрова мы заготавливали сами и зачастую сами их пилили, кололи
и складывали в подвале библиотеки. Зимой в помещении было холодно, замерзали чернила. Поэтому у работников были припасены на работе валенки, телогрейки и другие теплые вещи, которыми были в то время
в нашем гардеробе.
Когда я пришла в библиотеку, её директором был Георгий Семёнович Зайцев, человек, прошедший войну и
потерявший там левую руку.
Проработав год секретарем-машинисткой, я решила получить библиотечную специальность. В 1948 году заочно поступила на библиотечное отделение Могилевского КПУ, которое закончила в 1950 году. В этом же году я
заочно поступила в Ленинградский институт культуры им. Н. Крупской, который закончила в 1954 году.
Вакансии библиотекаря в областной библиотеке не оказалось, и я переводом перешла в городскую библиотеку им. В.В. Маяковского. Через два года, в 1951 году, я вновь вернулась в библиотеку им. В.И. Ленина.
Книги из книгохранилища по запросам читателей подавались в читальный зал на второй этаж через проем
в потолке в деревянном ящике, подвешенном на веревке. Наши юмористы-острословы метко окрестили его «бадьёй». Веревка часто закручивалась, цеплялась за стеллажи, путалась, и бадья с грохотом на всю библиотеку
падала вниз. Вот такая была «техника на грани фантастики».
В книгохранилище я проработала год, затем меня перевели в читальный зал. С 1954 по 1967 год я работала методистом по работе с детским читателем, а последние два года возглавляла методический отдел.
Методический отдел, возглавляемый с 1950 по 1965 год Анатолием Ильичом Филимоновым, стал настоящим методическим центром по библиотечной работе в области.
В отделе работало 5 человек, которые осуществляли методическую и практическую помощь библиотекам области путем составления методических пособий, выездов на места, проведения учебы
кадров, обобщения и распространения передового опыта. Работа
усложнялась плохой полиграфической базой, которая была представлена допотопным ротатором. Эта примитивная техника не могла
дать ни количества, ни качества печати.
В 1965 году ушла на пенсию заместитель директора Е.И. Гаврильчик, и на её место был переведен А.И. Филимонов. Меня же
перевели на должность заведующей методическим отделом. В
это же время встал вопрос о строительстве нового здания библиотеки. Был выбран проект здания на 500 тыс. томов, заказана смета, но место было ещё не определено. Нам предлагали ме1952 год. Зав. методическим кабинетом
ста в конце проспекта Черняховского, в районе роддома, в конце
А.И. Филимонов и методист О.Я. Ноткина
Московского проспекта рядом с технологическим институтом,
в районе ботанического сада. Но мы сумели доказать, что библиотека должна находиться в центре, где
нет проблем с транспортом и т.д. В конце 1965 года началось строительство здания библиотеки. В это
время в Пскове уже завершалось строительство библиотеки по такому же типовому проекту, и мы вместе
с А.И. Филимоновым поехали в Псков. Это дало возможность внести изменения в проект, от чего-то отказаться, а что-то добавить.
Переезд в новое здание начался в январе 1967 года, а открытие библиотеки состоялось 12 июня
1967 года. Изменились условия работы. Особенно это оценили старые работники, проработавшие в
прежнем здании по 20 и более лет. Лично я на протяжении многих лет ежедневно, придя на работу
и переступив порог вестибюля, на мгновение останавливалась с мыслью: «Какое это счастье — работать в таком прекрасном здании!» Изменилась и структура библиотеки. Открылись новые отделы,
увеличился штат сотрудников с 35 до 100 человек, улучшилось финансирование, было приобретено новое оборудование. Были приобретены ротапринт и фотокопировальный аппарат «Эра». Это позволило
улучшить обеспечение сети библиотек области методическими и библиографическими материалами.
К нам пришли новые кадры с библиотечным и педагогическим образованием: Г.И. Колесник, И.А. Гершун,
С.И. Колтыгина, Т.В. Гончарова, Р.Г. Спочиньска, Э.З. Политик, Т.А. Ляшкевич, М.С. Буласова, З.К. Суднеко,
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Л. Батура, Э.В. Разумова, Н.А. Хабичева, С.С. Соколова,
Л.В. Бекишева, Л.К. Башаримова, О.А. Лаппо, Л.В. Широких,
Г.А. Сазонова, Т.Г. Свитина.
С мая 1967 г. по январь 1975 г. я работала зав. отделом
технической и сельскохозяйственной литературы. Здесь пришлось начинать с азов, с формирования фонда на базе общего
книжного фонда библиотеки. Кроме обслуживания 4 тысяч
читателей, отдел проводил большую информационную работу. В отделе работало 5 человек.
Составлялась и рассылалась ежеквартально в 200 адресов
коллективная информация о новых поступлениях литератуСотрудники отдела технической и сельскохозяйственной литературы:
ры, группа специалистов информировалась индивидуально.
Р.М.
Брукаш,
О.А. Лаппо, А.Е. Виноградова,
Практиковалось проведение информационных обзоров техТ.А. Ляшкевич, О.Я. Ноткина. 1967 г.
нической и сельскохозяйственной литературы по различным
темам на областном радио и на страницах газеты «Віцебскі рабочы». Совместно с БНТИ и Областным
Советом ВОИР проводились Дни информации и Дни специалиста. Проводились областные читательские
конференции по журналам «Вопросы изобретательства» и «Изобретатель и рационализатор» с участием работников редакции этих журналов.
С января 1975 года по 1 января 1986 года я работала заместителем директора по научной работе.
На этот период выпала работа по переходу библиотек на централизацию. Мы сами учились и учили
библиотечные кадры области.
Было проведено большое количество семинаров по изучению вопроса перехода на централизацию. В этой
работе были задействованы все работники библиотеки. Было организовано большое количество индивидуальных и коллективных выездов на места с целью оказания методической и практической помощи.
В апреле 1978 года директором нашей библиотеки стала Марина Сергеевна Крупская. Как прекрасный
организатор она внесла большую лепту в завершение работы по централизации библиотек. Она была
очень требовательным руководителем, но работать с ней было интересно и приятно. Благодаря общим усилиям наша область завершила централизацию досрочно.
Коллектив был небольшой, и у него сложились свои традиции: празднование юбилеев библиотеки,
встреча Нового года, празднование 8 Марта, юбилеев работников, проводов на пенсию и т.д.
У нас даже были свои «поэты», которые по любому поводу могли сочинить куплеты, четверостишия.
Это наши милые женщины М.С. Шайкевич, В.Ф. Репникова, Л.П. Ильина.
В библиотеке был и фотокружок, в котором мы с удовольствием учились фотоделу. Руководителем
кружка был фотокорреспондент газеты «Витебский рабочий» С. Капелько.
Когда я работала в должности заместителя директора, у меня появилась «голубая мечта» составить и издать путеводитель по библиотеке. В то время осуществить эту мечту было не так просто.
Лишь в мае 1985 года путеводитель был сдан в печать и вышел в свет в 1987 году.
Рэната Фёдараўна Быкава:
Моя трудовая деятельность в библиотеке началась 4 октября 1948 года. Библиотекарем я стала
случайно. Окончила 10-й класс вечерней школы. Надо было работать, но куда пойдешь, не имея специальности? Я часто посещала областную библиотеку и была знакома со многими работниками. Многие
девушки из библиотеки в то время заочно учились в Могилевском культпросветучилище, и меня тоже
уговорили учиться… И я поехала сдавать экзамены экстерном и, на удивление, проучившись 2 месяца,
получила «красный» диплом.
В детской библиотеке им. Н.К. Крупской, которая находилась на втором этаже ГДК и занимала 2 небольших комнаты, открывался читальный зал. Заведующий городским отделом культуры С.М. Поличанский поручил мне возглавить этот участок работы. Я ему была очень благодарна. Человек он был требовательный,
но справедливый. В библиотеке было два работника: Евдокия Ивановна Королева и Анна Ивановна Иванова.
Заведующей библиотекой была Ася Борисовна Лейтман. Она училась в педагогическом институте на стационаре, и встречались мы только в конце рабочего дня.
Я была единственным человеком в библиотеке со специальным образованием, потому и возложили на меня
всю библиотечную работу. Не хватало опыта, все познавалось в процессе работы. Часто приходилось обращаться за помощью в областную библиотеку, особенно к В. Острейко по вопросам классификации литературы.
Комплектовались мы в книжном магазине. Зимой книжки возили на санках, а в другое время носили сами. Нам
всегда и во всем помогали читатели, и в частности Сёма Гиндин. Впоследствии он получил 2 высших образования,
преподавал в школах историю и немецкий язык. Дружба с ним продолжалась долгие годы, до самой его смерти.
Оля Островская помогала выдавать книги. Жила она с отцом на чердаке банка по ул. Толстого. Её папа
работал там бухгалтером. Она закончила пединститут и уехала. Через много лет, будучи в командировке
в пос. Бигосово Верхнедвинского района, я встретила Олю. Она работала завучем в школе и преподавала
математику.
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Многие читатели были почти моими ровесниками, и мне было интересно с ними общаться. Рабочий день
заканчивался в 19 часов, но раньше 20–21 часа мы не расходились. Зимой сидели возле печки и вели бесконечные
разговоры о книгах, ребята мечтали о будущем. Каждому выпала своя доля.
Коля Кейзеров (у него была одна нога, он ходил с костылями, и для всех нас была большая радость, когда он
пришел на протезе) поступил в Ленинградский университет и со временем стал профессором.
Костя Дурихин и Тома Кутьина закончили медицинский институт, поженились. Костя стал профессором.
Жили они в Волгограде.
Арик Летунович окончил Ленинградское высшее инженерное училище, плавал на подводной лодке во
Владивостоке. Когда его списали на берег, работал в Сормове инженером-конструктором на судостроительном заводе. Каждый раз, навещая родителей, он заходил в библиотеку.
Верочка и Федя Дерибины окончили медицинский институт и стали врачами.
Миша Гицкович окончил пединститут, работал директором Дома пионеров, потом директором школы в
Новополоцке.
Фира Шейвах-Орлова преподавала физику в ветеринарном институте.
Был нашим читателем и Коля Еременко-младший, но только 3–4 года. Потом их семья переехала
в Минск.
Подрастали новые читатели.
Захар Козлинер стал лучшим физиком в городе. Валера Буянов, наш активный читатель и участник всех
мероприятий, стал главврачом 2-й городской больницы.
Алик Липсон и Гена Харкевич работали в Москонцерте. Благодаря им, я, находясь на курсах в Москве, побывала во всех концертных залах, во многих театрах Москвы. А если Алик не мог достать контрамарки, то
проводил меня через служебный вход и говорил: «Москонцерт». В концертном зале «Россия» он познакомил
меня с начинающим Винокуром. Он всегда обо мне говорил: « Это моя духовная мама». Где он теперь?
Библиотекарями стали Таня Бутанова, Жанна Горохова, Катя Борщева.
С младшими читателями работать стало легче, когда мы приобрели небольшой фильмоскоп и купили
диафильмы. После каждого мероприятия показывали «кино». В наш маленький читальный зал набивалось
столько ребят, что многие сидели на полу. Иногда приходилось выдавать «билеты» лучшим читателям.
Помню, как проводила свою первую читательскую конференцию по книге А. Фадеева «Молодая гвардия».
Готовила долго, бегала в областную библиотеку за советом. Ребята выступали очень хорошо, а я, напившись валерьянки после заключительного слова, побежала за стеллажи и потеряла сознание от страха.
Помню, как-то зимой был сильный мороз, кругом сугробы, а мы вместе с читателями, нагруженные фильмоскопом, книгами, шли в СШ № 43. На протяжении всей длинной улицы нас встречали школьники и кричали: «Артисты приехали!» и искренне радовались…
Мы организовывали встречи с Героями Советского Союза, проводили различные утренники, литературные и музыкальные вечера. Для проведения крупных мероприятий нам давали большой зал ГДК, где собиралось
до 300 ребят. Я не могу назвать лучшие мероприятия, мне кажется, что все проходило хорошо.
Много внимания уделяли урокам внеклассного чтения в школе. Книги носили сами, в любую погоду, по
2–3 пачки. Ожили, когда библиотека была реорганизована в областную и появился свой транспорт.
В 1953 году в библиотеку пришла работать Галина Григорьевна Машара, мой лучший помощник и друг по
сей день. В этом же году, благодаря новой заведующей Т.В. Комлевой, мы получили другое помещение: большой
читальный зал, хранилище, абонемент и даже кабинет для заведующей. К этому времени фонд библиотеки
значительно увеличился, выписывалось много периодики. К книгам относились очень бережно, иногда у нас
сохранялись такие, которых давно уже не было в других библиотеках. Списание литературы для меня всегда
проходило мучительно. Долго берегла книги, дописанные вручную моими старыми читателями. На протяжении ряда лет в библиотеке работала «Книжкина больница», где читатели сами ремонтировали книги.
В нашей работе были и курьёзы. Однажды я, торопясь в театр, закрыла в библиотеке читателя. Мальчик
был маленьким, приходил в библиотеку к открытию и читал до закрытия. И я не заметила Мишу. Во время
антракта подбегает ко мне работник общества «Знание» (оно находилось на 3-м этаже ГДК) и говорит: «Ты
закрыла в библиотеке ребёнка». Поклонник мой не растерялся, побежал в буфет и уже на понтонном мосту
меня догнал. Выпустили Мишу, одарили конфетами. На следующий день он приходит и просит, чтобы его
ещё когда-нибудь заперли. Через много лет, когда мы были уже в другом здании, коллеги сказали, что меня разыскивает какой-то мужчина. Выхожу, а это мой Миша! Долго разговаривали. Он даже помнил, что конфеты
назывались «Косолапый мишка» и ел он их тогда впервые. Сейчас он работает главврачом в Подмосковье.
В 1960 году наша библиотека получила статус областной. Первым её директором стала Матрёна
Никитична Жилинская — очень энергичная, деловая, бескорыстная. При ней достроили здание, все реконструировали, сделали паровое отопление, получили свой транспорт.
В городской библиотеке штат состоял из 5 человек. Когда она стала областной, увеличился ее штат:
отдел обслуживания разделили на младший (где я осталась) и старший (с 1968 года его возглавила
М.И. Борикова организовался отдел обработки (Г.Г. Машара и Т.Ф. Степанова). В течение года в библиотеку поступало 10–12 тысяч единиц изданий различной тематики, большое количество периодики. Все нужно
было обрабатывать.
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Появились библиографы: сначала Лилия Абрамовна Кузинец, затем Татьяна Васильевна Милютикова
и Анна Ивановна Королькова. Организовался методический кабинет, куда пришли Р.П. Барковская,
М.И. Жихарь, Н.В. Курсо, С.А. Коржицкая, З.Б. Агеенко, Т.Д. Янгузова. Началась другая жизнь. Мы начали
проводить семинары, ездить в командировки для оказания помощи и проверок. Нет ни одного района в
области, где бы мы не побывали.
Время вносит свои изменения. Ушла М.Н. Жилинская, пришел А.И. Филимонов.
Коллектив библиотеки был сплоченный, очень дружный. Часто вместе проводили праздники и даже организовали свадьбу Нади Лебедевой. В выходные дни всем коллективом ездили на природу.
С большой теплотой и благодарностью вспоминаю своих коллег: А.И. Иванову, Л. Попову, Н. Воропаеву,
Г.П. Янгузову. Я была счастливым начальником, потому что работала с такими людьми.
Мои пожелания нынешним библиотекарям: ценить и гордиться своей профессией, любить и уважать читателей, ибо книга способствует культурному становлению человека, чего не хватает в нашей нелегкой
теперешней жизни.
Ала Мікалаеўна Лемеш:
Хорошо помню свой первый рабочий день в библиотеке. Тепло и радушно встретил меня тогдашний директор Владимир Иванович Вантеев, доброжелательный и красивый человек. Он познакомил
меня с библиотекой и назначил библиотекарем отдела комплектования и обработки. Три года работы в этом отделе многому меня научили. Рядом располагался научно-методический отдел, интересный, но вместе с тем сложный и ответственный. Я подружилась с работниками этого отдела и
была рада, когда меня пригласили туда работать. Методисты были помощниками и советчиками
для библиотекарей области, людьми творческими и инициативными. Хочу сказать, что мне очень
повезло. С методической работой я связала всю свою трудовую деятельность, а это ни много, ни
мало — 30 лет.
Главным своим наставником я считаю Ларису Сергеевну Гуделеву. У нее я училась ответственному
подходу к делу, умению строить отношения с людьми, отстаивать интересы библиотек области, искренне любить свою профессию. Поэтому мне хочется подробнее рассказать об этом человеке.
Лариса Сергеевна работает в библиотеке с января 1970 года. «Библиотечные университеты» — по её
же словам, — постигала в отделах книгохранения, обработки и комплектования, каталогов. Но основным местом работы стал научно-методический отдел областной библиотеки, где она работала с 1971
по 1982 годы, а в январе 1979 года возглавила его.
Не служба, а служение, не бремя, а счастливая ноша, — наверное, эти слова могли бы стать девизом
её работы. Будучи человеком больших организаторских способностей, она много сделала для развития
библиотечного дела в области. Лариса Сергеевна — постоянный докладчик на областных семинарах,
научно-практических конференциях. Её выступления на этих мероприятиях всегда отличались глубоким
анализом, высоким профессионализмом, способностью увлечь аудиторию.
Требовательная к себе и окружающим, принципиальная, Лариса Сергеевна сумела создать в отделе атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Она поддерживала любую дельную инициативу, делилась опытом методической работы. Во время совместных выездов в библиотеки области, которые довольно широко практиковались в те годы, я наблюдала, как Лариса Сергеевна строит профессиональный
диалог с коллегами районного звена: доброжелательна и внимательна к собеседнику, с чувством собственного достоинства общается с руководством района.
Глубокий профессионализм, компетентность, умение констатировать факты, находить верные пути
к решению возникших проблем — вот что отличало Ларису Сергеевну как настоящего методиста. Она в
совершенстве знала своё дело и могла ему научить нас, тогдашних новичков в библиотечном деле.
Опыт работы в должности заведующей научно-методическим отделом, сложный и разноплановый,
конечно же, повлияли на назначение Ларисы Сергеевны директором областной библиотеки в 1982 году.
Двадцать лет Лариса Сергеевна возглавляла областную библиотеку им. В.И. Ленина, жила её жизнью
и заботами. Она понимала, что изучение и внедрение передовой библиотечной практики, использование
новейших технологий в обслуживании читателей, умение отстаивать профессиональные интересы и заглядывать в будущее позволят ей создать современную библиотеку.
Несмотря на то, что руководство областной библиотекой требовало много сил и времени, Лариса
Сергеевна большое внимание уделяла библиотекам области. Мы оказывали помощь библиотекам
области по разным направлениям деятельности, помогали библиотекарям сделать работу более
интересной, каждой библиотеке найти «своё лицо». Менялись направления работы, усложнялись
задачи, которые приходилось решать, но неизменными оставались стремление Ларисы Сергеевны
к познанию нового, беззаветная преданность делу. Вместе с прекрасными деловыми качествами
она владеет и ценными человеческими: сердечностью, приветливостью, чуткостью, готовностью
придти на помощь.
Лариса Сергеевна приложила много сил и знаний, чтобы направить работу коллектива библиотеки на
достижение значительных успехов в области библиотечного дела.
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Успамiны аб Эльвіры Захараўне Палiтык
Доўгія часы Эльвіра Захараўна па праву лічылася адным з лепшых супрацоўнікаў бібліятэкі. Філолаг
па адукацыі, яна адрознівалася выключнай эрудыцыяй, начытанасцю, адукаванасцю. Яна ў поўнай меры
асвоіла спецыфіку бібліятэчнай работы і стала выдатным спецыялістам.
Дабрасумленнасць, адкрытасць і ініцыятыўнасць — менавіта гэтыя якасці вызначалі яе дзелавы стыль. Эльвіра Захараўна не толькі выдатна спраўлялася з запланаванай работай, яна заўсёды
знаходзіла працу «звыш плана», бралася за любую працу, ад самай простай да самай складанай, дзе былI
патрэбны бібліятэчная кваліфікацыя і навык. Менавіта яна займалася арганізацыяй кніжнага фонду
аддзела і яго камплектаваннем. Эльвіра Захараўна была ініцыятарам стварэння літаратуразнаўчай
картатэкі і прыцягвала да працы над ёю маладых супрацоўнікаў. Яе агляды навінак літаратуры
слухаліся на адным дыханні.
Эльвіра Захараўна валодала не толькі цудоўнымі дзелавымі, прафесійнымі, але і чалавечымі, душэўнымі
якасцямі. Розум, добразычлівасць, глыбокая ўнутраная прыстойнасць і надзвычайнае пачуццё гумару —
гэтыя якасці зрабілі яе ўсеагульнай любіміцай.
Эльвіру Захараўну заўжды акружалі сябры і знаёмыя, да яе цягнуліся калегі. Яна ўмела выслухаць,
дапамагчы і падтрымаць.
Эльвіру Захараўну можна ўспамінаць бясконца, як і яе прафесійны і чалавечы вопыт, якiя яна так
ненадакучліва перадавала моладзі, яе шчырыя жарты, яе дружалюбнасць і адкрытасць. І дагэтуль
іншы раз здаецца, што адчыняцца дзверы чытальнай залы, і ў сваім нязменным берэце, са старой чорнай сумкай у руках з’явіцца Эльвіра Захараўна і скажа, весела гледзячы паверх прыспушчаных на кончык
носа акуляраў: «Прывітанне, чыталка! Ну як вы тут?»
Наталля Філімонава

Успамiны аб Мiкалаю Пятровiчы Правiлаве
Не только в обществе инвалидов хорошо знают и уважают этого человека. Многим горожанам он
известен тоже: скажите только слово «звездочет», и вам сразу ответят, что это Николай Правилов.
Вот что говорят люди, которые знают Николая уже не один десяток лет.
Валентина КОРОЛЬКОВА, бывший председатель правления городского общества инвалидов:
— С Николаем знакома почти 15 лет, с первых дней работы общества инвалидов в нашем городе. Он
— инвалид с детства, но судьба не сломила его. Николай — уважающий себя человек: всегда подтянут,
аккуратен, с достоинством держится. И очень прост в общении.
Удивляет и радует его эрудиция: он, как говорят, дока во многих областях знаний. И это вовсе не потому,
что работает в областной библиотеке имени Ленина, а потому, что стремится к самосовершенствованию.
Помните, был раньше такой киножурнал: «Хочу все знать!». Вот и у Николая всегда была такая цель. А известно, чем более высокие и значимые цели ставишь перед собой, тем большего и добиваешься в жизни.
Николай Правилов, и это тоже очень важно, был одним из инициаторов создания в городе общества
инвалидов. И жаль, что теперь он оказался как бы вне его, а его знания и умение находить с людьми общий язык вполне бы пригодились, особенно в наше нелегкое время. Ведь многие помнят его активность в
первые годы общества, его помощь Т. Савицкой в работе творческого клуба «Лира».
Неонила ГОРОШКО, инвалид-колясочник:
— Феноменальная память у этого человека! Он у нас — ходячая энциклопедия. Николай — отличный
товарищ, на него всегда можно положиться: если что-то пообещал, обязательно выполнит. Мы с ним
были участниками первых соревнований среди инвалидов в конце 80-х годов в Витебске и в Минске. Я постоянно ощущала рядом надежное плечо настоящего друга. А еще в моей памяти хранится трогательный момент: он заметил в траве яркие цветочки и подарил мне букетик из них.
Он очень следит за собой, хотя делать ему это нелегко: болезнь рук не дает. Своими больными руками он
научился владеть не хуже, чем здоровый человек. Можно только удивляться его жизнелюбию и силе воли.
Да, он — инвалид III группы. И хотя работает, живется ему, конечно же, очень и очень трудно. Но он
такой человек, что никогда не попросит ни у кого помощи. А так как, в отличие от нас, колясочников,
он самостоятельно ходит, то является как бы связующим звеном между нами и окружающим миром:
и книгу принесет, и расскажет что-то новенькое, и совет полезный даст.
Его до сих пор многие зовут Колей, потому что считают своим, родным и близким, доверяют ему.
Относятся к нему как к другу, брату, товарищу. Многие ли среди нас заслуживают такое отношение
к себе?
— Детство было обычным, — говорит Николай. — И дрался, и на велосипеде гонял, и в художественной
самодеятельности участвовал. И очень благодарен бабушке и ее брату — они не отгораживали меня от
людей, наоборот, все делали для того, чтобы я всегда находился среди своих сверстников. До 5-го класса я
был вратарем уличной команды по футболу, никто надо мной не насмехался, не издевался.
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А ведь Николай, учась в СШ № 12, был и участником сначала кружка, а затем — театра кукол в ДК
местной промышленности, вел спектакли. Стремился трудом доказывать свою причастность к обществу. Окончил заочно Ленинградский институт культуры имени Крупской, а там требовали, чтобы
все заочники работали по специальности. Он стал библиографом широкого профиля и трудится до сих
пор в отделе комплектации областной библиотеки.
А знают его в городе еще и потому, что он долгое время подрабатывал фотографом в универмаге, попутно снимал все демонстрации, события, праздники, естественно, делал и портреты людей.
Увлекся астрологией — и получил уважительное прозвище «Звездочет». Немного играет на пианино
и гитаре — в семье к музыке всегда относились уважительно, и в театре кукол она звучала постоянно.
Поэтому я нисколько не удивился, когда услышал от него такую жизнеутверждающую фразу:
— Чувство одиночества ко мне приходит очень редко.
Волий ЗАКИРОВ. «Віцьбічы» 26 жніўня 2003 г.

Успамiны аб Клары Мiхайлаўне Пугачовай
Служэнне… Менавіта гэтым словам можна назваць працу бібліятэкара, які ўкладае ў выкананне
сваіх абавязкаў цеплыню душы, інтэлект, імкненне знайсці нешта новае, цікавае.
Вось такім бібліятэкарам па прызванні была і застаецца Клара Міхайлаўна Пугачова.
Адпрацаваўшы на абанеменце каля 40 гадоў, яна заваявала вялікую любоў і павагу не толькі шматлікіх
чытачоў, але і нас, маладых калег. Яе ўнутраная абаяльнасць разам з цудоўным веданнем літаратуры, уменне знайсці патрэбнае слова ў дыялогу з чытачом, дазволілі ёй стварыць у калектыве атмасферу творчай
садружнасці, узаемаразумення. Яна заўсёды магла зразумець, дараваць і дапамагчы, даць добрую параду.
Яе бібліяграфічныя агляды заўсёды вызначаліся дасціпнасцю, іх адрознівала цудоўнае веданне тэмы,
даступнасць выкладання для любога кола чытачоў.
А як умела Клара Міхайлаўна разраджаць напружаную сітуацыю, патушыць у самым зародку паспяваючы канфлікт. Самых «цяжкіх» чытачоў яна магла аблашчыць словам і цяплом свайго сэрца. Аб ёй
можна сказаць: «Абаяльны і прывабны ва ўсіх адносінах чалавек, дэвіз жыцця якога — рабіць так, каб
акружаючым людзям усё было добра».
Дзіна Якаўлева

Успамiны аб Валянціне Фёдараўне Рэпнікавай
У 1967 годзе я, малады спецыяліст, прыйшла працаваць у абласную бібліятэку. Мяне накіравалі ў
агульную чытальную залу, якую ўзначальвала Валянціна Фёдараўна Рэпнікава. Яна была вельмі прывабнай жанчынай, разумным шчырым чалавекам, добрым кіраўніком. У аддзеле заўсёды панавала
добразычлівая атмасфера ўзаемаразумення паміж супрацоўнікамі. За справамі яна заўсёды бачыла людзей, іх праблемы і поспехі.
У кніжным царстве на другі план адыходзілі яе асабістыя клопаты і праблемы. Галоўнай дзеючай асобай
для яе заставаўся чытач, і мы, маладыя спецыялісты, павінны былі няўхільна трымацца гэтага правіла.
Да кожнай справы Валянціна Фёдараўна адносілася адказна і з душой. Тактоўнасць і ўнутраная культура дапамагалі ёй наладжваць творчыя кантакты з арганізацыямі і ўстановамі горада. Чытачоў
не пакідалі раўнадушнымі і масавыя мерапрыемствы, якія праводзіліся пры непасрэдным кіраўніцтве і
ўдзеле загадчыцы. Падрыхтоўцы іх яна аддавала многа сіл і ўмення.
Чалавек творчы, ініцыятыўны, яна ўмела запальваць агеньчыкі ў сэрцах чытачоў і калег.
Валянціна Фёдараўна належала да катэгорыі людзей, якія прыходзяць у прафесію раз і назаўсёды. Яна
любіла сваю работу і ганарылася тым, што яна — бібліятэкар.
Галiна Кечына

Успамiны аб Анатолю Iльiчу Фiлiмонаве
Ва ўсёй аднаўленчай працы па развiцці сеткi бiблiятэк вобласцi, станаўленні бiблiятэчнай справы ёсць
вялiкая заслуга асабiста Анатоля Iльiча Фiлiмонава. У любое надвор'е, па бездарожжы, дзе пехатой, дзе
на спадарожных машынах яму даводзiлася дабiрацца да самых аддаленых раёнаў i вёсак вобласцi, каб
сваiм аўтарытэтам, сваiмi парадамi аказаць дапамогу ў арганiзацыi работы бiблiятэк. Надавалася
ўвага i абучэнню бiблiятэчных кадраў, правядзенню абласных семiнараў. Усяму гэтаму ён аддаваў свае
сiлы, веды i сваё майстэрства.
У 1971 годзе Анатоль Iльiч узначалiў тады яшчэ зусiм маладую абласную дзiцячую бiблiятэку
iмя Н.К. Крупскай. Работа на гэтай пасадзе пачалася у нейкай ступенi сiмвалiчна — з вялiкага
капiтальнага рамонту. Пад яго кiраўнiцтвам у бiблiятэцы быў сабраны дзейсны творчы калектыў са
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сваiм асаблiвым прафесiйным i псiхалагiчным станам, дзякуючы чаму абласная дзiцячая бiблiятэка
стала сапраўдным метадычным цэнтрам па арганiзацыi бiблiятэчнага абслугоўвання дзяцей i
падлеткаў з улiкам патрабаванняў часу. Бiблiятэкай выдавалiся методыка-бiблiяграфiчныя матэрыялы ў дапамогу арганiзацыi работы дзiцячых бiблiятэк, якiя атрымлiвалi высокiя адзнакi на
рэспубліканскім узроўнi.
Пры дзейснай метадычнай i практычнай дапамозе асабiста Анатоля Iльiча i калектыва ў дзiцячых
бiблiятэках вобласцi паспяхова прайшоў працэс цэнтралізацыі.
Але ж, калi гаварыць пра асобу Анатоля Iльiча Фiлiмонава, то нельга абысцiся толькi яго паслуговым
спісам, пералiкам зробленага. Ёсць у iм якасцi, вельмi вызначальныя для чалавечай асобы, можа, нават
рэдкiя. Анатоль Iльiч — сапраўдны беларускi iнтэлiгент з добрым веданнем сваёй гiсторыi, цудоўнай беларускай мовы. I, наколькi гэта было магчыма, ён нёс гэта людзям. Пад яго асабiстай апекай адбывалася ў свой час стварэнне ў абласной бiблiятэцы аддзела беларускай i краязнаўчай лiтаратуры — аддзела,
якi сёння мае багаты фонд лiтаратуры i карыстаецца павагай сярод чытачоў.
I яшчэ вельмi важная адметнасць. Акрамя высокага прафесiяналiзму, эрудыцыi, Анатоля Iльіча
вызначалi добразычлiвыя, паважлівыя i далiкатныя адносiны да сваiх калег, наогул да людзей. Яго
ўнутраная культура i выхаванасць не дазвалялi зняважлiвых i абыякавых адносiн да тых, з кiм
даводзiлася працаваць, усталёўваць дзелавыя зносiны. Гэта прыклад кiраўнiка, якi многа зрабiў не
толькi на бiблiятэчнай нiве, але i для канкрэтных людзей.
Амаль 40 гадоў аддаў Анатоль Iльiч Фiлiмонаў служэнню бiблiятэчнай справе. Зярняты, якiя былi
пасеяны iм, садзейнiчалi стварэнню ў Вiцебскай вобласцi сеткi бiблiятэк, iх паступальнаму i стваральнаму развiццю. А тыя, каму пашчасцiла працаваць поруч з iм, з цеплынёй i ўдзячнасцю ўспамiнаюць аб
гадах сумеснай работы.»
Святлана Каржыцкая

Успамiны аб Iгнаце Андрэевiчу Бабкове
Больше всего в этом мире меня удивляют люди — их судьбы, пристрастия, мировоззрение, их микрокосмос. Вот удивил Игнат Андреевич Бобков. Работает он в отделе детской литературы Витебской
областной библиотеки имени Ленина переплетчиком книг — заменяет обложки, корешки, сшивает,
словом, реанимирует к жизни. Детишки, пока не познают истинную цену книги, как известно, не очень
бережны к ней. Работы хватает.
У Игната Андреевича небольшой отдельный кабинетик. Стол заставлен всякой необходимой разностью. Здесь шилья, клей, ножницы, ножи, пресс и главное — специальный станок, который изобрел
сам мастер. Книга фиксируется, когда уже подбиты страницы, зажимается, причем в какой угодно
плоскости. Работается споро, получается замечательно. Ну и что? — скажет читатель. Мастеров у
нас много, земля на них не оскудела, мало ли... Да, но Игнату Андреевичу в декабре этого года исполняется... 90 лет! И каждое утро с окраины Витебска он добирается сюда, в центр, на улицу Ленина. Без
опозданий. Вообще для долгожителей характерна умеренность и размеренность во всем, они будто приноравливают свой внутренний режим к неспешной смене дней и ночей. Ко сну Игнат Андреевич отходит
в 21.15. (Почему с такой точностью в минутах? — подумал я, когда разговаривал с ним). Встает в 5.30.
Полчаса уходит на зарядку. (Эх, сделать бы ее когда-нибудь, хотя бы ради шутки...). В 6.00 — завтрак.
В 7.40 — выход из дома. Игнат Андреевич знает: автобус приходит ровно в восемь. Ровно в девять, а то
и раньше он уже на работе. В 16.40 — домой. Обедает в столовой музыкального училища — среди молодежи ему приятно. Иногда берет с собой «тормозок».
И в разговоре дед Игнат очень обстоятельный. Задам вопрос, а он начинает разворачивать целую
картину жизни. Стараюсь направить его в русло темы, исключить ненужные подробности, а он так
спокойно, своим мелодичным голосом:
— А вы не спешите... — и еще останавливающий жест рукой сделает.
«Да, у тебя такого запаса времени нет...» — невольно подумаешь.
А еще я удивился совершенно ясной памяти Игната Андреевича: сколько дат, событий, названий городов в его голове. Словно и нет за спиной толщи лет.
Родился в Сенненском районе, в Беленеве, в крестьянской семье. Так случилось, что только в 11 лет пошел в школу. Но подумайте: было это в 1926 году! Тяга к учебе увлекала, после начальной четырехлетки
захотел учиться дальше. Но в школе мест не хватало. В первую очередь брали детей батраков, потом
бедняков. Игнат к этой категории не относился. Жили на хуторе, имели крепкое хозяйство... Пришлось
идти в платный класс. Отцу нужно было платить 4 рубля в год. Сравните: все налоги составляли 9,5
рубля. Да, образование дорого стоит во все времена.
В детстве у Игната появилась первая личная книга, он ее хорошо помнит — «Занимательная техника в прошлом». Отец выписывал «Крестьянскую газету», в ней мальчонка и наткнулся на колонку
аннотаций книг, которые высылались наложенным платежом. А когда получил книгу, первым делом...
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переплел ее. Раньше к этому занятию его немного приобщили в школе. Большая страничная ценность
была в мягких обложках, жалко было брать в руки.
А еще с юных лет Игнат Андреевич вспоминает книгу «Ясное утро» и цитирует на память стихи:
Мы засеем, мы запашем
Все поля в Союзе нашем.
Все болота и леса
Превратим в цветущий сад.
Не земля то будет — клад!
Незатейливые стишки, но эпоху отражают. Неспроста же Игнат поначалу хотел стать агрономом. Но
все повернулось по-иному. С недоверчивой улыбкой слушаю я, когда он, оглядываясь на прожитое, говорит:
— Даже похвалиться нечем...
Игнат Андреевич закончил механико-энергетический техникум в Витебске. Немного поработал на
БелГРЭСе. Потом — армия. Попал аж на Дальний Восток. Пробыл там с 1940-го по 1946 год. Награжден медалью «За победу над Японией».
С 1954-го — на Витебской ТЭЦ, уволился в 1981 году, когда стукнуло 66 лет. И удивительно: трудовой стаж
у него сегодня тоже 66 лет. А говорит, «похвалиться нечем». Только два года поотдыхал Игнат Андреевич, а
потом пошел в отдел по трудоустройству проситься на работу.
А там ему задали смешной вопрос:
— Книги переплетать умеете?
Поначалу у него были только шило и ножницы.
Интересно Игнат Андреевич работает. Прежде чем взяться за реставрацию книги, обязательно полистает ее, бегло изучит содержание, можно сказать, ознакомится с ее духовной сутью.
Я спросил, довелось ли ему когда переплетать Библию? Оказывается, нет. Как забыл, что долгие десятилетия Книга Книг не была у нас массовым чтением. А сам Игнат Андреевич, как выяснилось, в тридцатые годы
состоял даже в членах Союза воинствующих безбожников, которым заправлял Емельян Ярославский. В Бога
он не верит и сегодня. Говорит:
— У меня нет ложного страха ни перед чем.
Вот поди ты, а жизнь человеку отмерена свыше щедрой горстью.
Нет «ложного страха», не любит «ложную информацию». Не понравилось, например, деду Игнату, как американцы обставляли свое военное вторжение в Ирак — слишком много было наговорено на страну. Политикой,
кстати, он интересуется с 1935 года. А в партии никогда не был — понял, что в ней «карьеризм», а этого не
любит. Крушение Советского Союза для Андреевича «отвратительно».
Учитывая долголетие деда (одной из внучек уже 40 лет) немного расспросил его о бытовых пристрастиях,
привычках. «Утепляться» не любит. Из еды предпочитает макароны, гуляш, телятину, отбивные котлеты. Паровые — не предлагать. Не курит, а от рюмки не отказывается.
— Граммов триста можете выпить? — задал я провокационный вопрос.
— Не смешите меня, что здесь пить? — развеселился дед. — Но меру знаю, на земле никогда не валялся.
Навеселе Андреевич любит затянуть песню — «Землянку», «Услышь меня, хорошая...».
Друзей у него нет, но считает, что одиноким человеку быть нельзя. По телевизору смотрит сериалы,
новости. И вопреки заветам древних, совсем не думает о смерти.
В отпуске сидеть без дела не может, дня через два приходит на работу. Вот такая она, обычная привычка
жить.
Когда об Игнате Андреевиче мне рассказал директор областной библиотеки Александр Сёмкин, я сразу
проявил к нему интерес. Конечно, и возраст заинтриговал, а бережное, участливое отношение к книге почти
породнило. В таких людях держится жизнь, как духовное содержание в хорошем томе.
Сергей Рублевский

На працягу ўсёй 80-гадовай гісторыі бібліятэкі велізарным багаццем былі і ёсць яе супрацоўнікі,
чыімі намаганнямі створаны фонды, бібліяграфічныя паказальнікі, інфармацыйна-пошукавы апарат,
абслугоўваюцца чытачы ў сценах бібліятэкі, а па міжбібліятэчным абанеменце — па ўсёй вобласці і за
яе межамі, аказваецца метадычная дапамога бібліятэкам у розных кутках Віцебшчыны.
У бібліятэку ідуць працаваць найбольш адукаваныя, кваліфікаваныя, улюбёныя ў сваю працу людзі,
якія звязваюць з ёй дзесяцігоддзі свайго жыцця, нягледзячы на высокую інтэнсіўнасць і напружанасць,
нязручны выхадны дзень, двухзменную работу, невысокі заробак. Усе дасягненні бібліятэкі — гэта вынік
працы і адданага служэння справе не аднаго пакалення яе супрацоўнікаў.
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ашы ветэраны
Астрэйка Вера Паўлаўна
(25 жніўня 1921г. – 17 красавіка 2002 г.)
Нарадзілася ў сям’і сельскага настаўніка. У 1938 годзе скончыла Лёзненскую
сярэднюю школу і ў гэтым жа годзе паступіла на філалагічны факультэт
Магілёўскага педінстытута. Вучоба была перапынена вайной. У 1941 годзе разам з бацькамі была эвакуіравана ў Калінінскую вобласць, дзе працавала ў калгасе.
Пасля вайны працягвала вучобу ў інстытуце.
У 1947 годзе была прынята на работу ў абласную бібліятэку. Асноўным месцам
работы быў аддзел камплектавання і апрацоўкі, які яна ўзначальвала 32 гады. На
пенсію выйшла ў 1993 годзе.
Баталка Ірына Іванаўна
Нарадзілася 6 верасня 1961 года ў Полацку ў сям’і служачых. Пасля заканчэння сярэдняй школы два гады працавала штампоўшчыцай на заводзе. У 1980 годзе
паступіла ў Мінскі інстытут культуры. У 1984 годзе, атрымаўшы спецыяльнасць
бібліятэкара-бібліёграфа, была накіравана ў Віцебскую абласную дзіцячую бібліятэку
імя Н. Крупскай. У 1996 годзе была прызначана галоўным бібліятэкарам сектара
старэйшых класаў. З чэрвеня 2004 года працуе галоўным бібліятэкарам аддзела беларускай літаратуры.
Башарымава Лідзія Кірылаўна
Нарадзілася 29 снежня 1933 года ў Магілёве. У 1945 годзе скончыла 8 класаў і паступіла
ў Магілёўскае культасветвучылішча. Пасля заканчэння была накіравана ў Коханаўскі раённы аддзел культуры на пасаду інспектара. З лістапада 1956 па сакавік 1967 года працавала інспектарам аддзела культуры ў Віцебскім раёне, загадвала чытальнай залай раённай бібліятэкі, раённай дзіцячай бібліятэкай. Завочна скончыла бібліятэчнае аддзяленне
Мінскага педінстытута. У сакавіку 1967 года была прынята ў абласную бібліятэку старшым бібліятэкарам чытальнай залы. З мая 1994 года працавала вядучым бібліятэкарам
сектара рэгістратуры і ўліку. На пенсію выйшла ў студзені 2000 года.
Бекішава Людміла Васільеўна
Нарадзілася 25 студзеня 1936 года ў Гарадку ў сям’і рабочых. У 1955 годзе скончыла сярэднюю школу. Пасля заканчэння бібліятэчнага факультэта Мінскага педінстытута ў
1966 годзе была прынята на работу ў абласную бібліятэку, дзе і працавала да выхаду
на пенсію ў 1990 годзе.

Біруліна Вера Ібрагімаўна
Нарадзілася 23 мая 1957 года ў Віцебску ў рабочай сям’і. У 1974 годзе скончыла
сярэднюю школу. У 1975 годзе была прынята ў абласную бібліятэку малодшым
бібліятэкарам аддзела кнігасховішча. У 1983 годзе закончыла завочнае аддзяленне Мінскага інстытута культуры. Працавала бібліёграфам аддзела беларускай і
краязнаўчай літаратуры, кіравала работай аддзела літаратуры па мастацтве, з
лістапада 2001 года — загадчыца аддзела кнігасховішча.

Борыкава Марыя Іванаўна
Нарадзілася 18 кастрычніка 1940 года ў вёсцы Навікі Бешанковіцкага раёна ў сям’і калгаснікаў. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1957 годзе паступіла ў
тэхнічнае вучылішча № 8 г. Віцебска і была накіравана на работу ў швейнае атэлье
ў Мурманску. У 1961–1966 гадах вучылася на гісторыка-філалагічным факультэце
Мурманскага педінстытута. Працавала настаўнікам гісторыі ў школе. У 1967 годзе
пераехала ў Віцебск. У 1968 годзе была прынята бібліятэкарам у абласную дзіцячую
бібліятэку імя Н.К. Крупскай, кіравала аддзелам абслугоўвання дзяцей сярэдняга
школьнага ўзросту. Пасля рэарганізацыі дзіцячай бібліятэкі ў дзіцячы аддзел абласной бібліятэкі (1988 г.) кіравала ім да 2001 года. На пенсію выйшла ў 2003 годзе.
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Быкава Рэната Фёдараўна
Нарадзілася 8 ліпеня 1927 года ў Маскве ў сям’і ваеннаслужачага. У 1937 годзе бацька быў рэпрэсіраваны, і ў 1938 годзе Рэната з маці пераехалі на радзіму бацькоў — у
Віцебск. Сярэднюю школу закончыла у 1948 годзе і ў гэтым жа годзе — Магілёўскае
культасветвучылішча экстэрнам. З 1948 па 1956 гады працавала загадчыцай чытальнай залы Віцебскай гарадской дзіцячай бібліятэкі. У лістападзе 1956 года ўзначаліла
бібліятэку. Вышэйшую бібліятэчную адукацыю атрымала ў Ленінградскім інстытуце
культуры. У 1960 годзе бібліятэка была пераўтворана ў абласную дзіцячую імя Н.
Крупскай. З гэтага моманту і да выхаду на пенсію (ў 1985 годзе) працавала загадчыцай
аддзела абслугоўвання чытачоў малодшага ўзросту.
Бяззубік Лідзія Цярэнцьеўна
Нарадзілася 21 лістапада 1923 года ў вёсцы Гарбачова, што на Талачыншчыне. У
1941 годзе скончыла Коханаўскую сярэднюю школу. У час вайны жыла ў вёсцы са сваімі
бацькамі. У снежні 1943 года за сувязь з партызанамі была арыштавана немцамі і ў
сакавіку 1944 года вывезена ў Германію. Вярнулася дадому ў жніўні 1945 года.
У 1946 годзе паступіла на бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута, які
скончыла ў 1950 годзе. З 1950 года працавала ў абласной бібліятэцы: у 1951–1963
гадах узначальвала чытальную залу, працавала ў навукова-метадычным аддзеле. У 1967 годзе ўзначаліла толькі што створаны аддзел беларускай і краязнаўчай
літаратуры. У 1981 годзе выйшла на пенсію.
Варапаева НаталляЛеанідаўна
Нарадзілася 9 красавіка 1955 года ў Віцебску ў сям’і служачых. У 1972 годзе скончыла сярэднюю школу і год працавала ў дзіцячым садзе. У 1973 годзе паступіла ў
Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум, які з адзнакай скончыла ў 1985 годзе. Па накіраванні
працавала ў Гарадокскай раённай дзіцячай бібліятэцы. У лістападзе 1976 года была
пераведзена ў абласную дзіцячую бібліятэку імя Крупскай. Вышэйшую бібліятэчную
адукацыю завочна атрымала ў 1982 годзе ў Мінскім інстытуце культуры. З 1983
года кіруе работай сектара абслугоўвання дзяцей 1–5 класаў.
Вінаградава Ларыса Яўгеньеўна
Нарадзілася 15 мая 1943 года ў Віцебску ў сям’і рабочых. У 1960 годзе скончыла сярэднюю школу і паступіла ў Віцебскі педінстытут на хіміка-біялагічны факультэт.
Пасля заканчэння інстытута ў 1965 годзе была накіравана ў Плоскую сярэднюю школу
Талачынскага раёна. У 1967 годзе паступіла на работу ў Віцебскую абласную бібліятэку.
Працавала ў аддзеле тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры, у сектары МБА. Пасля
выхаду на пенсію да 2009 года працягвала працаваць ў аддзеле кнігасховішча.

Віштартэне Вера Якаўлеўна
(25 верасня 1923 г. – 27 красавіка 1979 г.)
Нарадзілася ў вёсцы Башкі Віцебскага раёна ў сям’і калгаснікаў. Да вайны скончыла
сярэднюю школу. У гады вайны была вывезена ў Германію, дзе перажыла жахі канцлагера Равенсбрук. Пасля вайны, з кастрычніка 1945 года, працавала настаўніцай пачатковых класаў Віцебскай СШ № 24. Наступныя 20 гадоў яе біяграфія была звязана
з Калінінградскай вобласцю, дзе яна працавала ва ўстановах адукацыі і культуры.
У 1967 годзе завочна скончыла бібліятэчнае аддзяленне Ленінградскага інстытута
культуры. У гэтым жа годзе яна пераехала ў Віцебск і паступіла на работу ў абласную бібліятэку. Яе пастаянным месцам работы быў абанемент.
Ганчарова Тамара Васільеўна
Нарадзілася 16 красавіка 1938 года ў Маскве ў сям’і рабочых. У пачатку 40-х гадоў
сям’я пераехала ў Магілёўскую вобласць. У 1955 годзе паступіла на філалагічны
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля яго заканчэння, з 1960
па 1967 гады, выкладала рускую мову і літаратуру ў школе. У 1967 годзе была
прынята старшым бібліятэкарам ў абласную бібліятэку. Прымала непасрэдны
ўдзел у станаўленні і развіцці аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры, на
працягу 10 гадоў узначальвала яго. У 2000 годзе за шматгадовую плённую працу
ўзнагароджана Ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У
жніўні 2006 года выйшла на пенсію.
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Гарбачэўская Святлана Сямёнаўна
Нарадзілася 15 красавіка 1950 г. у Калінінградзе ў сям’і ваеннаслужачага. Пасля
заканчэння сярэдняй школы паступіла на філалагічны факультэт Вільнюскага
ўніверсітэта, які скончыла ў 1972 годзе. Працоўную дзейнасць пачала бібліятэкарам
Віцебскай абласной бібліятэкі. У 1976–1977 гадах працавала інструктарамметадыстам абласнога таварыства кнігалюбаў. У ліпені 1977 года зноў вярнулася ў
бібліятэку. Працавала бібліёграфам, загадчыцай даведачна-бібліяграфічнага аддзела. Зараз працуе бібліятэкарам аддзела абанемента.

Гасанава Хаванісі Алхасаўна
Нарадзілася 18 студзеня 1959 года ў с. Джагар Кусарскага раёна ў Азербайджане.
Закончыла сярэднюю школу. Прафесію бібліятэкара-бібліёграфа атрымала ў
Азербайджанскім дзяржаўным універсітэце імя С.М. Кірава. У 1988 годзе пераехала
ў Віцебск. З ліпеня 1988 года працуе ў абласной бібліятэцы ў аддзеле каталогаў вядучым бібліятэкарам.

Гаўрыльчык Алена Іванаўна
(15 ліпеня 1910 г. – 10 чэрвеня 1993 г.)
Нарадзілася ў г. Каўнасе. Атрымала вышэйшую педагагічную адукацыю. У бібліятэку
прыйшла 1 красавіка 1945 года на пасаду загадчыка абанемента. Яе сур’ёзныя адносіны
да справы, аналітычны склад розуму, арганізатарскія здольнасці, уменне працаваць з
людзьмі адразу заўважыла кіраўніцтва, і праз два месяцы яна была вылучана на пасаду намесніка дырэктара. На гэтай пасадзе працавала на працягу дваццаці гадоў. На
пенсію выйшла ў 1965 годзе.

Германенка Святлана Пятроўна
(20 красавіка 1938 г. – 5 красавіка 2001 г.)
Нарадзілася ў Гарадку ў сям’і служачых. У 1953 годзе сям’я пераехала ў Віцебск.
Вучобу прадоўжыла ў СШ № 3, якую скончыла ў 1955 годзе. Пасля заканчэння ў
1957 годзе гадавых курсаў бібліятэчнага вучаніцтва пры абласной бібліятэцы была
накіравана загадчыцай Акцябрскай сельскай бібліятэкі Віцебскага раёна. З сакавіка
1962 года працавала ў абласной бібліятэцы спачатку памочнікам бібліятэкара, затым бібліятэкарам. Са студзеня 1967 года і па ліпень 1990 года ўзначальвала аддзел
кнігасховішча. У 1970 годзе завочна скончыла Ленінградскі інстытут культуры.

Гершун Іна Аляксееўна
(16 лютага 1918 г. – 20 красавіка 1990 г.)
Нарадзілася ў Ленінградзе ў сям’і рабочых.
У 1950 годзе скончыла Маскоўскі бібліятэчны інстытут. Працавала па спецыяльнасці
ў бібліятэках Масквы і Орска. Са студзеня 1967 да выхаду на пенсію ў снежні 1977 года
ўзначальвала аддзел літаратуры па мастацтве Віцебскай абласной бібліятэкі. Яе эрудыцыя, высокі прафесіяналізм і ўменне весці дыялог у спалучэнні з такімі чалавечымі
якасцямі, як дабразычлівасць, інтэлігентнасць і шчырая зацікаўленасць да субяседніка,
спрыялі таму, што створаны аддзел адразу стаў любімым месцам чытачоў.

Дарафеева Вольга Аляксееўна
Нарадзілася 5 снежня 1959 года ў пасёлку Вярхоў’е Віцебскага раёна ў сям’і рабочых.
Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1977 годзе паступіла ў Магілёўскі бібліятэчны
тэхнікум. Тры гады працавала па размеркаванні ў Езярышчанскай бібліятэцы
Гарадоцкай ЦБС. З ліпеня 1982 года — у абласной бібліятэцы. У 1985 годзе закончыла завочнае аддзялянне Мінскага інстытута культуры. Працавала бібліятэкарам,
старшым, галоўным бібліятэкарам аддзела беларускай літаратуры, намеснікам
дырэктара. Зараз займае пасаду загадчыка аддзела літаратуры па мастацтве.

56

Дзевяцьярава Зінаіда Іванаўна
(4 лістапада 1924 г. – 17 чэрвеня 1991 г.)
Нарадзілася ў Віцебску ў сям’і рабочых. Да вайны скончыла 9 класаў СШ № 17.
У 1942 годзе была вывезена на работу ў Нямеччыну і знаходзілася там да 1945 года.
Пасля вызвалення вярнулася ў родны горад. У 1946–1949 гадах працавала бухгалтарам ў абласным лекцыйным бюро. У 1949 годзе была прызначана галоўным бухгалтарам абласной бібліятэкі. На гэтай пасадзе працавала 15 гадоў. У 1966 годзе ў
сувязі са стварэннем цэнтралізаванай бухгалтэрыі ўпраўлення культуры была пераведзена намеснікам галоўнага бухгалтара і працягвала весці бухгалтарскі ўлік
па абласной бібліятэцы. На пенсію выйшла ў 1987 годзе.
Дунец Валянціна Міхайлаўна
Нарадзілася 25 лістапада 1934 года ў вёсцы Машчэні Сенненскага раёна ў сям’і
сялян. У 1953 годзе скончыла сярэднюю школу, у 1958 годзе — гістарычны факультэт Магілёўскага педінстытута. З 1958 па 1964 год працавала ў сістэме народнай адукацыі Прыморскага краю і Пскоўскай вобласці.У 1967 годзе сям’я пераехала ў
Віцебск, і Валянціна Міхайлаўна была прынята на работу ў абласную бібліятэку. Уся
яе далейшая працоўная дзейнасць была звязана з аддзелам абанемента, дзе яна працавала да выхаду на пенсію ў 1993 годзе.
Ермакова Яўгенія Васільеўна
Нарадзілася 30 кастрычніка 1949 года ў г. Тамбове.
У 1967 годзе закончыла сярэднюю школу ў Віцебску і была прынята малодшым
бібліятэкарам у Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна. У 1974 годзе без адрыву ад
вытворчасці скончыла Ленінградскі дзяржаўны інстытут культуры імя Н.К. Крупскай,
атрымаўшы спецыяльнасць бібліятэкара-бібліёграфа. Працавала бібліятэкарам на абанеменце, старшым бібліятэкарам аддзела камплектавання і апрацоўкі фонду. У чэрвені
1975 года была пераведзена на работу ва ўпраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама
на пасаду старшага інспектара па бібліятэчнай рабоце. У 1979–1990 гадах працавала
намеснікам дырэктара кніжнага магазіна. З 1991 года працуе ў абласной бібліятэцы. Узначальвала аддзелы
каталогаў, камплектавання і апрацоўкі фонду. Пасля выхаду на пенсію працягвае працаваць.
Задарожная Марыя Фотаўна
Нарадзілася 4 лістапада 1934 года ў вёсцы Любаўка Краснакуцкага раёна
Харкаўскай вобласці ў сям’і рабочых.
У 1967 годзе сям’я пераехала ў Віцебск, і Марыя Фотаўна была прынята
бібліятэкарам у абласную бібліятэку. Працавала на абанеменце, а ў 1986–1990 гадах — намеснікам дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце. У 1990 годзе
выйшла на пенсію.

Іваноў Анатоль Харытонавіч
(2 красавіка 1923 г. – 11 лістапада 1992 г.)
Нарадзіўся ў вёсцы Скарыха Карамышаўскага раёна Пскоўскай вобласці. Да вайны
скончыў школу. Ваяваў. Быў паранены. У 1953 годзе атрымаў дыплом бібліятэчнага
аддзялення Ленінградскага інстытута культуры. Працаваў у бібліятэцы Віцебскага
абласнога савета прафсаюзаў, з 1967 па 1978 год — у абласной бібліятэцы. У 1971–
1977 гадах кіраваў работай навукова-метадычнага аддзела.

Іванова Ганна Іванаўна
Нарадзілася 24 жніўня 1922 года ў вёсцы Астрацёнкі Расонскага раёна ў сялянскай сям’і. У 1936 годзе скончыла Заборскую сярэднюю школу і паступіла ў Полацкае
педвучылішча, пасля заканчэння якога настаўнічала на Расоншчыне. У 1945 годзе
пераехала ў Віцебск і працавала настаўніцай у школах № 6 і № 13. У 1951 годзе была
накіравана на працу ў гарадскую дзіцячую бібліятэку імя Н.К. Крупскай, якая ў 1960
годзе была рэарганізавана ў абласную дзіцячую бібліятэку. Тут і працавала Ганна
Іванаўна да выхаду на пенсію ў 1978 годзе.

57

Казлова Лілія Якаўлеўна
Нарадзілася 4 лютага 1941 года ў вёсцы Бузаны Бешанковіцкага раёна. У 1957 годзе скончыла Астровенскую сярэднюю школу і была прынята бібліятэкарам у Віцебскую
цэнтралізаваную бібліятэку імя М. Горкага. У 1961 годзе скончыла Мінскі бібліятэчны
тэхнікум, а ў 1967 — Ленінградскі інстытут культуры. З 1967 па 1971 гады працавала
ў Віцебскай гарадской бібліятэцы імя М. Горкага. У снежні 1971 года была пераведзена ў
навукова-метадычны аддзел абласной бібліятэкі. Працавала галоўным бібліятэкарам, загадчыцай аддзела. Працяглы час кіравала аддзелам камплектавання і апрацоўкі. На пенсію
выйшла ў снежні 2000 года. Узнагароджана юбілейным медалём «За доблестный труд».
Каралькова Ганна Іванаўна
Нарадзілася 25 кастрычніка 1947 года ў вёсцы Камарова, што на Смаленшчыне,
у сям’і калгаснікаў. Сярэднюю школу закончыла ў 1966 годзе. Год працавала ў калгасе, а ў 1967 годзе паступіла на бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута,
які скончыла ў 1971 годзе. Бібліятэчную дзейнасць пачала загадчыцай чытальнай
залы Віцебскай гарадской бібліятэкі імя І.А. Крылова. У 1975 годзе была запрошана на работу ў бібліятэку Віцебскага абласнога савета прафсаюзаў. У чэрвені
1979 года перайшла ў дзіцячую абласную бібліятэку імя Н.К. Крупскай. Працавала
бібліёграфам, галоўным бібліёграфам. Выйшла на пенсію ў 2008 годзе.
Кечына Галіна Іванаўна
Нарадзілася 2 студзеня 1937 года ў вёсцы Дзедзіна Асвейскага раёна ў сям’і служачых. У 1956 годзе скончыла Асвейскую сярэднюю школу. Працавала бібліятэкарам
Асвейскага РКПБ, у школьнай бібліятэцы, выхавальніцай дзіцячага садка. У 1960
годзе паступіла ў Маскоўскі інстытут культуры на бібліятэчнае аддзяленне, пасля
заканчэння якога ў 1961 годзе была накіравана ў Белгародскую абласную бібліятэку.
У верасні 1967 года была прынята бібліятэкарам у Віцебскую абласную бібліятэку.
Асноўным месцам работы Галіны Іванаўны стаў аддзел перыядычнай літаратуры,
які яна ўзначальвала на працягу доўгіх гадоў. Дасягнуўшы пенсіённага ўзросту, яна
да 2005 года працягвала працаваць у родным аддзеле.
Кітовіч Наталля Сцяпанаўна
(25 студзеня 1925 г. – 23 лютага 2000 г.)
Нарадзілася ў Віцебску ў сям’і служачых. У 1943 годзе разам з маці была вывезена ў
Германію. У 1945 годзе вярнулася ў Віцебск. У 1949 годзе скончыла з медалём сярэднюю
школу № 56 і паступіла ў Мінскі педінстытут на бібліятэчны факультэт. Пасля
заканчэння ВНУ ў 1953 годзе была накіравана ў Віцебскую абласную бібліятэку.
Працавала бібліёграфам, галоўным бібліёграфам. На пенсію выйшла ў 1982 годзе.
Яе намаганнямі ствараўся даведачна-бібліяграфічны апарат бібліятэкі, сістэма
каталогаў. Узнагароджана медалём « За доблестный труд».
Краўцова Ася Міхайлаўна
Нарадзілася 19 сакавіка 1926 года ў Віцебску ў сям’і рабочага. Да вайны скончыла сямігодку. У вайну разам з сям’ёй знаходзілася ў эвакуацыі ў Пярмі. У родны Віцебск вярнулася ў 1945 годзе і была прынята бібліятэкарам у абласную
бібліятэку. У 1949 годзе завочна скончыла бібліятэчнае аддзяленне Магілёўскага
культасветвучылішча. Выбар, які яна зрабіла ў маладыя гады, стаў справай ўсяго
жыцця. Амаль паўстагоддзя адпрацавала яна на абанеменце буйнейшай бібліятэкі
вобласці. На пенсію выйшла ў 1993 годзе.

Краснік Надзежда Іванаўна
Нарадзілася 6 студзеня 1948 года ў вёсцы Холм Слабодскага раёна
Смаленскай вобласці ў сям’і калгасніка. У 1963 годзе паступіла ў Чалябінскае
культасветвучылішча на бібліятэчнае аддзяленне, пасля заканчэння якога працавала метадыстам раённай бібліятэкі. У 1969 годзе пераехала ў Віцебск. Працавала
метадыстам абласнога дома мастацкай самадзейнасці, інструктарам Дома культуры. У 1972 годзе без адрыву ад вытворчасці закончыла Ленінградскі інстытут
культуры і паступіла на работу ў абласную бібліятэку. Працавала ў навуковаметадычным аддзеле, кіравала работай аддзела абанемента і чытальнай залы,
курсаў павышэння кваліфікацыі. У 2005 годзе выйшла на пенсію.
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Крывашэева Анастасія Аляксееўна
(24 снежня 1921 г. – 15 студзеня 1999 г.)
Нарадзілася ў Архангельскай вобласці ў сялянскай сям’і. Прафесію бібліятэкара атрымала ў Мурманскай
палітыка-асветніцкай школе, якую скончыла ў 1940 годзе. Працавала ў сельскіх бібліятэках Мурманскай вобласці
і Мурманскай абласной бібліятэцы.
У 1947 годзе сям’я пераехала на радзіму мужа ў г. Віцебск. У гэтым жа годзе Анастасія Аляксееўна паступіла на
работу ў абласную бібліятэку. У 1953–1959 гадах працавала бібліятэкарам у Суражскім раёне. З мая 1959 года да
выхаду на пенсію ў 1987 годзе працавала бібліятэкарам аддзела камплектавання і апрацоўкі.

Курсо Нэлі Васільеўна
Нарадзілася 30 сакавіка 1945 года ў вёсцы Занькі Лепельскага раёна ў сялянскай сям’і. У 1962 годзе скончыла сярэднюю школу. У 1965 годзе была прынята памочнікам бібліятэкара абласной дзіцячай бібліятэкі. У гэтым жа годзе
паступіла на завочнае аддзяляенне Ленінградскага інстытута культуры, які
скончыла ў 1970 годзе. Да 1979 года працавала ў навукова-метадычным аддзеле. У
1979 годзе была прызначана на пасаду старшага інспектара ўпраўлення культуры
Віцебскага аблвыканкама. У абласной бібліятэцы працуе з сакавіка 1982 года: загадчыцай аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры, намеснікам дырэктара
па навуковай рабоце. У 1994 годзе ўзначаліла створаны сектар краязнаўчай літаратуры. На пенсію
выйшла ў лістападзе 2007 года.
Курсо Святлана Генадзьеўна
Нарадзілася 21 жніўня 1960 года ў вёсцы Камень Лепельскага раёна ў сям’і
калгаснікаў. У 1977 годзе закончыла сярэднюю школу і ў 1978 годзе паступіла ў Мінскі
інстытут культуры на бібліятэчнае аддзяленне. Пасля заканчэння інстытута
ў 1982 годзе працавала дырэктарам Каменскага ДК. З лютага 1985 года працуе ў
абласной бібліятэцы: бібліятэкарам аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры,
галоўным бібліятэкарам аддзела камплектавання і апрацоўкі, загадчыцай аддзела апрацоўкі. У студзені 2002 года ёй быў даручаны адказны ўчастак работы —
арганізацыя публічнага цэнтра прававой інфармацыі і кіраўніцтва ім.
Лазарэнка Марыя Мікалаеўна
Нарадзілася 1 мая 1930 года ў вёсцы Дзямех Расонскага раёна ў сям’і калгаснікаў.
Да вайны скончыла 3 класы Краснапольскай школы. У 1950 годзе скончыла сярэднюю школу і адразу паступіла ў Мінскі педінстытут на бібліятэчны факультэт. Пасля заканчэння інстытута ў 1954 годзе была размеркавана ў Віцебскую
абласную бібліятэку. Працавала на розных участках работы: у аддзеле камплектавання і апрацоўкі фонду, метадычным аддзеле, кнігасховішчы. На пенсію выйшла ў 1985 годзе.

Лапо Вольга Андрэеўна
Нарадзілася 15 лістапада 1928 года ў вёсцы Майская Бялыніцкага раёна Магілёўскай
вобласці ў сялянскай сям’і. Да вайны скончыла 6 класаў. У 1945 годзе закончыла сямігодку і
паступіла ў Магілёўскае культасветвучылішча, па сканчэнні якога працавала ў сельскіх
і раённых бібліятэках Мінскай і Віцебскай абласцей. У 1961 годзе скончыла бібліятэчны
факультэт Мінскага педінстытута.
У 1967 годзе паступіла на работу ў Віцебскую абласную бібліятэку. На пасадзе
старшага бібліятэкара аддзела тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры Вольга
Андрэеўна адпрацавала 17 гадоў. На пенсію выйшла ў 1984 годзе.
Лемеш Ала Мікалаеўна
Нарадзілася 2 мая 1954 года ў горадзе Паўднева-Курыльску Сахалінскай вобласці
ў сям’і ваеннаслужачага. У 1957 годзе сям’я пераехала ў Беларусь на Сенненшчыну. У
1971 годзе скончыла Багушэўскую сярэднюю школу і паступіла на бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута. У 1975 годзе па накіраванні была прынята ў Віцебскую
абласную бібліятэку бібліятэкарам аддзела камплектавання і апрацоўкі. У 1978 годзе
пераведзена ў навукова-метадычны аддзел. З 1991 года ўзначальвае аддзел. За шматгадовую плённую працу ў 2000 годзе ўзнагароджана Ганаровым знакам Міністэрства
культуры РБ.
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Лук’янава Зінаіда Пятроўна
(24.07.1924 г. – 11.12.2008 г.)
Нарадзілася 24 жніўня 1924 года ў горадзе Сочы ў сям’і служачых. Скончыла сярэднюю школу ў г. Пакрове Уладзімірскай вобласці. У 1946 годзе атрымала спецыяльнасць філолага і выйшла замуж за вайскоўца. У 1960 годзе сям’я пераехала ў
Віцебск. З 1961 па 1967 гады працавала кантралёрам АТК на заводзе радыёдэталяў.
У сакавіку 1967 года была прынята бібліятэкарам ў абласную бібліятэку. Асноўнае
месца работы — кнігасховішча. У 1987 годзе выйшла на пенсію.
Ляшкевіч Тамара Антонаўна
Нарадзілася 23 ліпеня 1944 года ў вёсцы Смалькі Віцебскага раёна ў сям’і служачых. У 1961 годзе скончыла сярэднюю школу. У 1967 годзе, пасля заканчэння
бібліятэчнага факультэта Мінскага педінстытута, была накіравана на работу
ў Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна. Працавала бібліятэкарам аддзела
тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры. З 1972 года па 1993 узначальвала сектар МБА. З 1993 па 2001 гады кіравала аддзелам кнігасховішча. У 2001 годзе выйшла
на пенсію.

Макаранка Лілія Анатольеўна
Нарадзілася 2 сакавіка 1965 года ў вёсцы Канашкава, што на Лёзненшчыне. У 1982
годзе скончыла Лёзненскую сярэднюю школу і паступіла на філалагічны факультэт
Віцебскага педінстытута імя С.М. Кірава. Атрымаўшы дыплом настаўніка рускай
мовы і літаратуры, працавала настаўніцай у сельскай школе. У 1986 годзе пераехала на пастаяннае месца жыхарства ў Віцебск. У студзені 1987 была прынята
бібліятэкарам абанемента абласной бібліятэкі імя У. Леніна. Працавала старшым,
вядучым, галоўным бібліятэкарам абанемента. З 2006 года ўзначальвае аддзел.

Машара Галіна Рыгораўна
Нарадзілася 13 студзеня 1931 года ў Віцебску ў сям’і рабочых. У 1948 годзе скончыла сямігодку і паступіла ў Віцебскае педагагічнае вучылішча. Атрымаўшы адукацыю, на працягу двух гадоў настаўнічала на Полаччыне. У 1954 годзе паступіла
на работу ў Віцебскую абласную дзіцячую бібліятэку імя Крупскай. Працавала загадчыцай чытальнай залы, а з 1960 года ўзначальвала аддзел камплектавання. На
пенсію выйшла ў 1986 годзе.

Мікіцюк Вольга Аляксееўна
Нарадзілася 5 сакавіка 1962 года ў Гарадку Віцебскай вобласці ў сям’і служачых. У
бібліятэцы працуе са студзеня 1982 года.
У 1989 годзе скончыла завочнае аддзяленне Віцебскага педінстытута, атрымаўшы
спецыяльнасць настаўніка рускай мовы і літаратуры. Працавала сакратароммашыністкай, інспектарам па кадрах. З ліпеня 2004 года ўзначальвае сектар МБА.

Мілюцікава Таццяна Васільеўна
Нарадзілася 7 мая 1946 года ў Гарадку Львоўскай вобласці ў сям’і ваеннаслужачага. У 1963 годзе скончыла сярэднюю школу і паступіла ў Ленінградскі інстытут
культуры на бібліятэчнае аддзяленне. Пэўны час сумяшчала вучобу ў інстытуце з
працай памочніка бібліятэкара Дзяржаўнай Публічнай бібліятэкі імя СалтыковаШчадрына. У ліпені 1970 года пераехала ў Віцебск. Працавала загадчыцай чытальнай залы бібліятэкі імя І.А. Крылова, у верасні 1971 года была пераведзена старшым бібліёграфам абласной дзіцячай бібліятэкі, у 1974 годзе прызначана галоўным
бібліёграфам. З 1988 года працуе ў абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна. Да 2002 года
працавала галоўным бібліёграфам даведачна-бібліяграфічнага аддзела. Пасля выхаду на пенсію працуе ў
публічным цэнтры прававой інфармацыі.
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Ноткіна Вольга Якаўлеўна
Нарадзілася 25 снежня 1928 года ў вёсцы Калышкі Лёзненскага раёна. Зведала жахі
вайны ў яўрэйскім гета. Пасля вайны сям’я пераехала ў Віцебск. З 1947 па 1949 гады
працавала ў абласной бібліятэцы сакратаром-машыністкай, бібліятэкарам. Затым
была пераведзена бібліятэкарам ў гарадскую бібліятэку імя Маякоўскага. У 1951
годзе зноў вярнулася ў абласную бібліятэку і з ёй звязала свой лёс. Завочна скончыла
Магілёўскае культасветвучылішча і Ленінградскі бібліятэчны інстытут. Працавала
метадыстам, кіравала работай аддзела тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры,
працавала намеснікам дырэктара. На пенсію выйшла ў 1986 годзе.
Палітык Эльвіра Захараўна
(15 мая 1929 г. – 21 лістапада 2000 г.)
Нарадзілася ў Віцебску ў сям’і служачых. У час вайны знаходзілася пры эвакашпіталі,
дзе маці працавала медсястрой. Пасля вызвалення Віцебска сям’я вярнулася ў родны горад. У 1949 годзе скончыла сярэднюю школу і паступіла ў Віцебскі настаўніцкі інстытут
на філалагічны факультэт, пасля заканчэння якога працавала ў Балашаўскай сярэдняй
школе Суражскага раёна. У 1960 годзе сям’я вярнулася ў Віцебск. У 1967 годзе была прынята бібліятэкарам чытальнай залы абласной бібліятэкі, дзе і заставалася да выхаду на
пенсію ў 1985 годзе.
Папалава Жанна Вадзімаўна
Нарадзілася 23 чэрвеня 1958 года ў вёсцы Добрына Віцебскага раёна. Пасля заканчэння сярэдняй школы працавала на прадпрыемствах Барысава. У 1978–1983
гадах вучылася на бібліятэчным аддзяленні Мінскага інстытута культуры. Па
размеркаванні была накіравана ў Віцебскую абласную бібліятэку. Працавала ў
навукова-метадычным аддзеле, у сектары каталогаў. У 2004 годзе пераведзена ў аддзел камплектавання і апрацоўкі. З 2006 года кіруе яго работай.

Паўлоўская Соф’я Леанідаўна
Нарадзілася 19 снежня 1962 года ў вёсцы Ляўковічы Кіраўскага раёна Магілёўскай
вобласці. У 1979 годзе закончыла сярэднюю школу і паступіла ў Магілёўскі бібліятэчны
тэхнікум, пасля заканчэння якога ў 1982 годзе была накіравана ў Латыгальскую
бібліятэку, што на Сенненшчыне. У 1986 годзе была прынята бібліятэкарам сектара МБА ў абласную бібліятэку. З 1997 года працуе на пасадзе галоўнага бібліятэкара
аддзела кнігасховішча.

Пацалуёнак Таццяна Віктараўна
Нарадзілася 16 лютага 1953 года ў вёсцы Востры Канец Верхнядзвінскага раёна
ў сям’і настаўнікаў. У 1969 годзе скончыла сярэднюю школу і паступіла ў Пскоўскі
педінстытут на факультэт замежных моў. У 1974 годзе атрымала дыплом і была
накіравана настаўнікам нямецкай мовы ў Гаўраўскую сярэднюю школу, што на
Пскоўшчыне.
У 1980 годзе пераехала ў Віцебск. Працавала выхавацельніцай у дзіцячым садку.
У бібліятэцы працуе з сакавіка 1987 года на пасадзе галоўнага бібліятэкара аддзела
бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў. Займаецца інфармацыйнай работай па пытаннях культуры і мастацва.
Піліпенка Валянціна Рыгораўна
Нарадзілася 24 студзеня 1957 года ў вёсцы Крывое Сяло Бешанковіцкага раёна.
Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1974 годзе працавала швачкай-матарысткай
Віцебскай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». У 1977 годзе паступіла ў Мінскі
інстытут культуры на бібліятэчны факультэт, які скончыла ў 1982 годзе. Па
накіраванні была прынята ў абласную бібліятэку. Працавала на абанеменце, у
даведачна-бібліяграфічным аддзеле. З 1992 года працуе ў чытальнай зале, спачатку
вядучым, а з 2003 года — галоўным бібліятэкарам.
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Піскунова Ганна Іванаўна
Нарадзілася 20 жніўня 1959 года ў вёсцы Ляўковічы Кіраўскага раёна Магілёўскай
вобласці ў сям’і калгаснікаў. У 1976–1980 гадах вучылася на філалагічным факультэце Магілёўскага педінстытута. Да 1985 года працавала ў сістэме народнай
адукацыі. У студзені 1985 года была прынята ў абласную бібліятэку бібліятэкарам
аддзела камплектавання і апрацоўкі, дзе і працуе зараз вядучым бібліятэкарам.

Правілаў Мікалай Пятровіч
(30 верасня 1949 г. – 25 снежня 2004 г.)
Нарадзіўся ў Віцебску. У 1967 годзе закончыў сярэднюю школу. У 1968 годзе паступіў
на завочнае аддзяленне Ленінградскага інстытута культуры. У 1971 годзе ўладкаваўся
бібліятэкарам у абласную бібліятэку. Працаваў у сектары абменна-рэзервовага фонду,
аддзеле камплектавання і апрацоўкі. Яго вызначалі шырокі кругагляд, эрудыцыя. Ён многа чытаў і добра ведаў гістарычную, краязнаўчую літаратуру, захапляўся гісторыяй
рэлігіі, астралогіяй, быў фатографам-аматарам. Добразычлівы, ураўнаважаны,
ветлівы, ён пакінуў аб сабе добрую памяць.

Пугачова Клара Міхайлаўна
Нарадзілася 8 лістапада 1938 года ў г.п. Шуміліна Віцебскай вобласці ў сям’і служачых. У 1955 годзе скончыла Обальскую сярэднюю школу і працавала бібліятэкарам
Дабейскай сельскай бібліятэкі.
У 1960 годзе пераехала ў Віцебск і была прынята на работу ў абласную бібліятэку.
У 1962 годзе скончыла завочна Ленінградскі інстытут культуры. Працавала бібліятэкарам,
загадчыцай аддзела абанемента. Прымала актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Неаднаразова выбіралася дэпутатам Акцябрскага райсавета. У 2000 годзе выйшла на пенсію.

Пярлова Лідзія Антонаўна
Нарадзілася 5 чэрвеня 1924 года ў вёсцы Прасмышчана Віцебскага раёна ў сялянскай
сям’і. У 1914 годзе скончыла Старасельскую сярэднюю школу. У час вайны жыла разам
з бацькамі на акупіраванай тэрыторыі. З 15 ліпеня 1944 па 10 студзеня 1945 года працавала ў ЦСУ. З 10 студзеня 1945 года працавала ў абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна,
прымала актыўны ўдзел у адраджэнні бібліятэкі. Завочна скончыла Ленінградскі
інстытут культуры. З 1951 па 1965 гады ўзначальвала аддзел МБА, затым доўгі час
кіравала работай сектара каталогаў. На пенсію выйшла ў 1983 годзе.

Разумава Эма Васільеўна
Нарадзілася 27 ліпеня 1935 года ў вёсцы Будзілава Бешанковіцкага раёна ў сям’і
калгаснікаў. У 1966 годзе скончыла бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута.
Працоўная дзейнасць у абласной бібліятэцы пачалася ў 1967 годзе ў аддзеле
кнігасховішча. Затым была пераведзена на пасаду старшага бібліятэкара ў аддзел
тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры. У 1975 годзе была прызначана загадчыцай гэтага аддзела і кіравала яго работай да выхаду на пенсію ў 1991 годзе.

Ройзнер Святлана Якаўлеўна
Нарадзілася 24 жніўня 1934 года ў Віцебску. У 1952 годзе скончыла школу і паступіла
ў Віцебскі педінстытут на фізіка-матэматычны факультэт. З 1956 па 1959 год
працавала ў Талачынскай СШ № 2. Са студзеня 1960 года працавала бібліёграфам
даведачна-бібліяграфічнага аддзела абласной бібліятэкі, галоўным бібліятэкарам
сектара каталогаў. У 1990 годзе выйшла на пенсію.
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Рэпнікава Валянціна Фёдараўна
(3 лiстапада 1918 г. – 8 студзеня 2002 г.)
Нарадзілася ў Архангельскай вобласці ў сям’і служачага. У 1937 годзе паступіла ў Ленінградcкі караблебудаўнічы інстытут, вучобу ў якім
перапыніла вайна. У 1945–1946 гадах працавала інспектарам аддзела
культуры ў Баранавічах, а затым — у Баранавіцкай абласной бібліятэцы.
У 1948 годзе была прынята на работу ў Віцебскую абласную бібліятэку.
Працавала бібліятэкарам, загадвала абанементам, была бібліёграфам. У
1952 годзе скончыла завочнае аддзяленне Ленінградскга інстытута культуры. З 1953 года да выхаду на пенсію ў 1984 годзе ўзначальвала агульную чытальную залу. З’яўлялася
дэпутатам гарсавета. Была ўзнагароджана медалём «За доблесную працу».
Сакалова Соф’я Сямёнаўна
Нарадзілася 17 снежня 1950 года ў Віцебску. У 1968 годзе скончыла сярэднюю школу і была прынята малодшым бібліятэкарам у абласную бібліятэку. У 1974 годзе
скончыла завочнае аддзяленне Ленінградскага інстытута культуры. Працавала
бібліятэкарам у аддзеле тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры, бібліёграфам у
даведачна-бібліяграфічным аддзеле. У 1981 годзе была пераведзена ў аддзел мастацтва старшым бібліятэкарам. У 1994 годзе прызначана галоўным бібліятэкарам, з
2001 па 2007 гады кіравала яго работай. Пасля выхаду на пенсію працуе ў аддзеле
перыядычнай літаратуры.
Салаўёва Людміла Міхаўлаўна
(31 студзеня 1934 г. – 1 красавіка 1973 г.)
Нарадзілася ў г. Гарадок Віцебскай вобласці ў сям’і настаўнікаў. У 1952 годзе скончыла Гарадокскую СШ № 2, потым — гадавыя курсы машыністак. Працавала ў
кніжным калектары г. Віцебска, у будаўніча-мантажным упраўленні № 1. У 1961
годзе была прынята на работу ў Віцебскую абласную бібліятэку сакратароммашыністкай. Завочна скончыла бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута.
Працавала бібліятэкарам, галоўным бібліятэкарам. Узначальвала сектар МБА.
Свіціна Таццяна Рыгораўна
Нарадзілася 25 снежня 1927 года ў сяле Ерафееўка на Тамбоўшчыне. Пасля заканчэння сямігодкі працавала ўчотчыцай у калгасе. У 1944 годзе паступіла ў Тамбоўскае
педвучылішча, пасля заканчэння якога працавала настаўніцай пачатковых класаў
у Оршы. У 1962 годзе была прынята на работу ў Віцебскую абласную бібліятэку.
Завочна скончыла бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута. Працавала
бібліятэкарам чытальнай залы, старшым бібліятэкарам аддзела мастацтва. На
працягу 8 гадоў (1977–1985 гады) узначальвала аддзел літаратуры па мастацтве. З
1985 года — на пенсіі.
Скрыпец Ніна Міхайлаўна
(18 ліпеня 1923 г. – 16 студзеня 1996 г. )
Нарадзілася ў Віцебску ў сям’і служачых. У 1939 годзе паступіла ў Віцебскі
педагагічны інстытут імя С.М. Кірава. З кастрычніка 1942 па лістапад 1943 года
была медыцынскай сястрой партызанскага атрада імя Чапаева, а са снежня 1943
года і да канца вайны знаходзілася ў дзеючай арміі. Дэмабілізавалася ў жніўні 1945
года. Прафесію бібліятэкара пачала асвойваць у Дымаўскай сельскай бібліятэцы
Віцебскага раёна. У маі 1950 года была пераведзена бібліятэкарам ў абласную
бібліятэку. Завочна скончыла Ленінградскі інстытут культуры. Доўгія гады працавала ў аддзеле камплектавання і апрацоўкі фондаў. На пенсію пайшла ў 1984 годзе.
Спачынская Раіса Герасімаўна
Нарадзілася 20 ліпеня 1931 года ў Мінску ў сям’і служачых. У 1938 годзе сям’я пераехала ў Віцебск. У пачатку вайны была эвакуіравана ў Арэнбургскую вобласць. У 1953
годзе скончыла фізіка-матэматычны факультэт Віцебскага педінстытута. Працавала
настаўніцай матэматыкі Ветрынскай школы, метадыстам Віцебскага інстытута
ўдасканальвання настаўнікаў. У 1956 годзе была абрана сакратаром Акцябрскага райкама ЛКСМБ. У 1965 годзе ўладкавалася на работу ў абласную бібліятэку. Працавала
бібліятэкарам, старшым бібліятэкарам. Доўгі час узначальвала сектар замежнай
літаратуры. У 1987 годзе выйшла на пенсію.

63

Суднека Зінаіда Калістратаўна
(3 лістапада 1934 г. – 24 мая 1996 г.)
Нарадзілася ў Магілёве ў сям’і рабочых. Пасля заканчэння школы паступіла ў
Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум і з верасня 1958 года пачала працаваць ў Круглянскай
раённай бібліятэцы. У перыяд з 1964 па 1968 год вучылася ў Мінскім педінстытуце
на бібліятэчным факультэце. Па размеркаванні была накіравана ў Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна і ў жніўні 1968 года прызначана на пасаду загадчыцы
даведачна-бібліяграфічнага аддзела, дзе працавала да выхаду на пенсію ў 1990 годзе.
Сцяпанава Тамара Фядосаўна
Нарадзілася 8 снежня 1935 года ў вёсцы Бянцяі Віцебскага раёна ў сям’і рабочых. У
1955 годзе скончыла сярэднюю школу і працавала загадчыцай Пышнякоўскай хатычытальні. Завочна скончыла Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум. У кастрычніку 1963
года прыйшла працаваць у аддзел камплектавання і апрацоўкі. абласной дзіцячай
бібліятэкі імя Н. Крупскай. Пасля аб’яднання дзіцячай і дарослай бібліятэк працавала ў навукова-метадычным аддзеле і аддзеле перыядычнай літаратуры. На пенсію
выйшла ў 1996 годзе.

Фёдарава Ірына Пятроўна
Нарадзілася 23 верасня 1967 года ў Магілёве. У абласную бібліятэку прыйшла ў жніўні 1985 года пасля заканчэння Магілёўскага бібліятэчнага тэхнікума.
Яе працоўная дзейнасць звязана з аддзелам беларускай літаратуры: бібліятэкар,
галоўны бібліятэкар. Зараз Ірына Пятроўна ўзначальвае аддзел. У 2007 годзе завочна скончыла бібліятэчны факультэт Віцебскага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава.

Фейгельсон Эстэр Хаймаўна
(19 жніўня 1911 г. – 25 снежня 1983 г. )
Нарадзілася ў Віцебску ў сям’і рабочых. У жніўні 1945 года была прынята бібліятэкарам ў абласную бібліятэку. У 1947 годзе скончыла Магілёўскае
культасветвучылішча. Працавала ў чытальнай зале, МБА, навукова-метадычным
аддзеле. У жніўні 1975 года выйшла на пенсію.

Філімонава Наталля Анатольеўна
Нарадзілася 10 ліпеня 1953 года ў Віцебску ў сям’і бібліятэкараў. У 1971 годзе паступіла на бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута. У снежні
1972 года была прынята ў абласную бібліятэку бібліятэкарам. Чытальная зала
стала асноўным месцам яе работы. Тут раскрыліся яе здольнасці ў правядзенні масавых мерапрыемстваў: літаратурна-музычных вечарын, аглядаў літаратуры, у
тым ліку на радыё і тэлебачанні. У 1992 годзе яна была прызначана галоўным
бібліятэкарам аддзела. Са студзеня 2000 года кіруе работай агульнай чытальнай
залы.
У 2003 годзе ўзнагароджана нагрудным знакам «За вклад в развитие культуры Беларуси».
Філімонаў Анатоль Ільіч
Нарадзіўся 22 чэрвеня 1924 года ў вёсцы Тур’ева Сенненскага раёна ў сям’і сялян. Да
вайны вучыўся ў школе. Са жніўня 1943 па ліпень 1944 ваяваў у партызанах, з ліпеня
па верасень 1944 года змагаўся з фашыстамі на фронце. Быў паранены, атрымаў
інваліднасць.
У 1946 годзе паступіў на бібліятэчны факультэт Мінскага педінстытута, пасля заканчэння якога ў 1950 годзе разам з жонкай, Лідзіяй Цярэнцьеўнай Бяззубік, быў
накіраваны ў Віцебскую абласную бібліятэку. Працаваў на пасадзе загадчыка навуковаметадычнага аддзела, намеснікам дырэктара. У 1971 годзе ўзначаліў абласную дзіцячую
бібліятэку імя Н.К. Крупскай. Пасля выхаду на пенсію ў 1988 годзе працаваў у таварыстве кнігалюбаў.
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Хабічава Ніна Арцёмаўна
Нарадзілася 25 мая 1938 года ў вёсцы Падбярэззе Віцебскага раёна ў сям’і калгаснікаў.
Скончыла сямігодку і адразу пачала працаваць. Працу сумяшчала з вучобай у вячэрняй школе. У 1968 годзе была прынята на работу ў абласную бібліятэку. У гэтым жа
годзе паступіла на завочнае аддзяленне бібліятэчнага факультэта Ленінградскага
інстытута культуры, які скончыла ў 1973 годзе. Працавала бібліятэкарам, старшым
бібліятэкарам у аддзелах кнігасховішча і тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры.
У 2001 годзе выйшла на пенсію.

Цімафеева Алена Аркадзьеўна
Нарадзілася 4 кастрычніка 1957 года ў Віцебску ў сям’і служачых. Пасля заканчэння сярэдняй школы працавала аператарам на дывановым камбінаце. У 1976 годзе
паступіла ў Віцебскі педінстытут імя С.М. Кірава. Атрымаўшы дыплом, год працавала
выхавальнiцай дзіцячага сада № 83. У 1982 годзе была прынята бібліятэкарам у абласную бібліятэку. Працавала у сектары інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва, аддзеле перыядычнай літаратуры, агульнай чытальнай зале, аддзеле абанемента.
Але асноўным месцам яе работы стаў аддзел літаратуры па мастацтве.
Шайкевіч Марыя Сямёнаўна
Нарадзілася 4 чэрвеня 1924 года ў мястэчку Янавічы Віцебскага раёна ў сям’і рабочых. У 1928 годзе сям’я пераехала ў Віцебск. У вайну разам з сям’ёй знаходзілася ў
эвакуацыі ў Свярдлоўскай вобласці. Пасля вызвалення Віцебска вярнулася ў родны
горад. У той жа дзень, 11 жніўня 1944 года была прынята бібліятэкарам у абласную
бібліятэку. Працавала, вучылася. У 1951 годзе скончыла філалагічны факультэт
Настаўніцкага інстытута. Вышэйшую бібліятэчную адукацыю атрымала ў 1958
годзе, скончыўшы Ленінградскі інстытут культуры. У 1948 годзе ўзначаліла аддзел
абанемента і кіравала яго работай да выхаду на пенсію ў 1986 годзе.
Шаўлюк Надзежда Іванаўна
Нарадзілася 12 жніўня 1936 года ў вёсцы Собалева Кадыйскага раёна Кастрамской
вобласці. У 1958 годзе годзе пераехала да месца працы мужа ў г. Паставы Віцебскай
вобласці. Да 1974 года працавала бібліятэкарам у раённай бібліятэцы. У 1969 годзе
скончыла завочнае аддзяленне бібліятэчнага факультэта Мінскага педінстытута.
У 1974–1978 гадах працавала ў бібліятэках горада Віцебска. Са жніўня 1978 па снежань 1982 года ўзначальвала Сенненскую ЦБС, са снежня 1982 па сакавік 1984 працавала намеснікам дырэктара абласной міжсаюзнай бібліятэкі. У чэрвені 1984 года
была прынята ў абласную бібліятэку. На працягу 12 гадоў кіравала работай агульнай
чытальнай залы. На пенсію выйшла ў 2001 годзе.
Янгузава Тамара Дзянісаўна
Нарадзілася 23 верасня 1951 года ў вёсцы Юрздыка Чэрвеньскага раёна Мінскай
вобласці. У 1968 годзе скончыла сярэднюю школу. Працавала на заводзе. У 1970–1974 гадах вучылася на бібліятэчным факультэце Мінскага педінстытута, пасля заканчэння якога была размеркавана ў Віцебскую абласную дзіцячую бібліятэку. Прафесійную
дзейнасць пачала старшым бібліятэкарам навукова-метадычнага аддзела, а ў 1981
годзе ўзначаліла гэты аддзел. У сакавіку 1986 года была прызначана загадчыкам аддзела камплектавання і апрацоўкі. Пасля аб’яднання дзіцячай і дарослай бібліятэк
працуе галоўным бібліятэкарам аддзела камплектавання і апрацоўкі.
Янчанка Лідзія Рыгораўна
(14 студзеня 1926 г. – 11 лютага 2002 г.)
Нарадзілася ў вёсцы Баранава Лёзненскага раёна ў сям’і селяніна. У 1941 годзе
скончыла 8 класаў Высачанскай сярэдняй школы. У 1945 годзе паступіла на работу ў абласную бібліятэку памочнікам бібліятэкара. Завочна скончыла Магілёўскае
культасветвучылішча. Працавала ў сектары МБА, навукова-метадычным аддзеле,
сектары каталогаў, аддзеле камплектавання і апрацоўкі. Доўгі час узначальвала партыйную арганізацыю бібліятэкі. Працоўную дзейнасць завяршыла ў 1984 годзе.
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Трэба адзначыць, што ў станаўленні і развіцці абласной бібліятэкі прымалі ўдзел не толькі спецыялісты
бібліятэчнай справы. За 80 гадоў існавання тут працаваў шэраг тэхнічных работнікаў, без сціплай працы якіх нельга ўявіць жыццё бібліятэкі. Яны наводзілі чысціню і парадак, стваралі ўтульнасць і камфорт
для наведвальнікаў, былі неад’емнай часткай працоўнага калектыву.
Больш трыццаці гадоў працавала прыбіральшчыцай Марыя Іванаўна Лаўрэнава, старанна выконвала абавязкі гардэробшчыцы Ганна Іванаўна Ваканава, выдатным знаўцам сваёй справы была друкар
Мілада Васільеўна Голубева. Добрым словам успамінаюць у калектыве вадзіцеляў Мікалая Антонавіча
Шыціка і Уладзіміра Ягоравіча Бруева.

Бабкоў Ігнат Андрэевіч
(20 снежня1915 г. – 28 мая 2006 г.)
Нарадзіўся ў в. Белянёва Сенненскага раёна. Закончыў механіка-энергетычны тэхнікум у Віцебску. Працоўную дзейнасць пачаў на БелДРЭСе.
З 1940 па 1946 год служыў у арміі на Далёкім Усходзе. Узнагароджаны медалём «За победу над Японией». З 1954 па 1981 год працаваў на Віцебскай
ТЭЦ, з 1983 – пераплётчык кніг аддзела дзіцячай літаратуры.

Волкава Аляксандра Ягораўна
Нарадзілася 12 лістапада 1924 года ў Чарнігаўскай вобласці. Рана засталася без
бацькоў. Выхоўвалася ў дзіцячым доме. Пасля пераезду на пастаяннае месца жыхарства ў Віцебск, з 1955 па 1958 год працавала ў бібліятэцы прыбіральшчыцай. Затым
працавала ў іншых установах і арганізацыях. Выйшаўшы на пенсію ў 1979 годзе,
была запрошана ў бібліятэку, дзе на працягу 20 гадоў старанна выконвала абавязкі
прыбіральшчыцы.

Лаўрэнава Марыя Іванаўна
Нарадзілася 8 сакавіка 1921 года ў Віцебску. Скончыла сямігодку. У 1956 годзе
была прынята прыбіральшчыцай ў абласную бібліятэку і на доўгія гады звязала з
ёй сваё жыццё. Марыя Іванаўна — добры і спагадлівы чалавек. Яна многім дапамагала добрай парадай, справай. Без яе непасрэднага ўдзелу не абыходзілася ні адна
колькі-небудзь значная падзея. Рухавая і энергічная, дабразычлівая і спагадлівая,
яна ніколі не заставалася без справы. Усе бібліятэчныя праблемы яна ўспрымала як
свае асабістыя і па магчымасці дапамагала іх вырашаць. На пенсію выйшла ў 1987
годзе.

Ткачонак Георгій Герасімавіч
(29 ліпеня 1911г. – 6 красавіка 1997г.)
Нарадзіўся ў г. Ламаносаве Ленінградскай вобласці. Удзельнік Вялікай Айчыннай
вайны.
Працаваць у бібліятэку прыйшоў у 1980 годзе, знаходзячыся на заслужаным адпачынку. У 1980–1993 гадах працаваў у абласной бібліятэцы сталяром. Майстар
на ўсе рукі, працавіты, сумленны, безадказны, сціплы, ён карыстаўся заслужанай
павагай у калектыве і лічыў бібліятэку сваім домам. Нягледзячы на ўзрост, ён быў
малады душой, лёгкі на ўздым, па-гаспадарску адносіўся да сваіх абавязкаў. На сваім
прысядзібным участку ён вырошчваў цудоўныя кветкі і шчодра адорваў імі супрацоўніц бібліятэкі. У калектыве Георгій Герасімавіч пакінуў аб сабе добрую памяць.

__________________
— успамiны калегаў па працы i знаёмых пра ветэрана размешчаны ў папярэднiм раздзеле
— аўтабiяграфiчныя ўспамiны ветэрана размешчаны ў папярэднiм раздзеле
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Ê

іраўнiкi бібліятэкi

Сціплыя звесткі з біяграфій першых дырэктароў у большасці дазваляюць толькі мець уяўленне аб часе
іх працы ў бібліятэцы.

Даваенны перыяд
1. Васілевіч Іосіф (Язэп) Ігнатавіч — 1929–1930 гг.
2. Шчуцкі Сцяпан Раманавіч — 1930–1934 гг.
3. Шэўчык Юрый Рыгоравіч — з 4 чэрвеня 1934 г. па 1 лютага 1936 г.
4. Рафаловіч Агнэса Сямёнаўна — 1936 г. па верасень 1937 г.
5. Сопат Андрэй Мікітавіч — з лютага 1938 г. па верасень 1939 г.
6. Шчэцін Павел Васільевіч — са снежня 1939 г. па 22 чэрвеня 1941 г.
Першым загадчыкам бібліятэкі быў Язэп Ігнатавіч Васілевіч (1870–1934), вядомы дзеяч беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, археолаг, педагог, які
валодаў энцыклапедычнымі ведамі і выдатнымі арганізатарскімі здольнасцямі.
Нарадзіўся ён у 1870 годзе ў вёсцы Крывічы Мядзельскага раёна Мінскай вобласці
ў сялянскай сям’і. Язэп Ігнатавіч скончыў настаўніцкую семінарыю, Маскоўскі
археалагічны інстытут (1914), вучыўся ў Маскоўскім юрыдычным інстытуце.
Праслухаў цыкл лекцый па рускай гісторыі ў інстытуце імя Шаняўскага. Ён —
адзін са стваральнікаў і дырэктар Будслаўскай гімназіі (1917–1919). У 1919–
1920-х гадах Язэп Ігнатавіч знаходзіўся ў Маскве, дзе загадваў інфармацыйным
аддзелам упраўлення рэўкомаў Заходняга фронту. З 1921 года — дырэктар
Белпедтэхнікума ў Мінску, выкладчык археалогіі ў БДУ. Пачынаючы з 1924 года
кіраваў дзейнасцю Віцебскага аддзялення дзяржаўнага музея, а ў 1929 годзе быў прызначаны загадчыкам Віцебскага аддзялення дзяржаўнай бібліятэкі па сумяшчэнні. У жніўні 1930 года быў арыштаваны
па так званай справе «Саюз вызвалення Беларусі» і высланы ў Башкірыю, дзе і памёр у 1934 годзе.
У канцы 1939 года дырэктарам бібліятэкі быў прызначаны Павел Васільевіч
Шчэцін (1студзеня 1908 г. – 17 сакавіка 1992 г.), які дагэтуль працаваў
бібліятэкарам і зарэкамендаваў сябе, як выдатны спецыяліст і актыўны
прапагандыст кнігі.
Нарадзіўся на Глыбоччыне ў сялянскай сям’і. Скончыў Магілёўскае
культасветвучылішча, пасля чаго быў накіраваны бібліятэкарам у Віцебскую
раённую бібліятэку. У 1937 годзе перайшоў на работу ў Віцебскае абласное
аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі імя У. Леніна. У канцы 1939 года быў
прызначаны дырэктарам. З першых дзён вайны змагаўся на фронце. У баях пад
Масквой быў цяжка паранены. Пасля лячэння прадоўжыў вайсковую службу ў
Навасібірску. У 1945 годзе вярнуўся ў родны горад і прадоўжыў службу ў міліцыі. Працаваў начальнікам
пашпартнага стала Чыгуначнага РАУС г. Віцебска.
За баявыя заслугі ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і медалём «За победу над Германией».

Пасляваенны перыяд:
1. Іваноўскі Анатоль — да верасня 1944 г.
2. Зайцаў Рыгор Сямёнавіч — 1944 – 1953 гг.
3. Рабаў Міхаіл Іванавіч — сакавік – снежань 1954 г.
4. Ванцееў Уладзімір Іванавіч — 1955 – 1978 гг.
5. Крупская Марына Сяргееўна — 1978 – 1981 гг.
6. Гудзелева Ларыса Сяргееўна — 1982 – 2002 гг.
7. Сёмкін Аляксандр Іосіфавіч — з 2002 г.
Зайцаў Рыгор Сямёнавіч
(22 красавіка 1912 г. – 1954 г.)
Нарадзіўся ў Віцебску. У 1930 годзе скончыў сярэднюю школу, а затым гадавыя курсы
пры Віцебскім Белпедтэхнікуме. У 1931–1932 гадах працаваў у Сутокскай пачатковай
школе Лёзненскага раёна. У 1933 годзе паступіў ў Магілёўскі педінстытут. Скончыў яго
ў 1937 годзе і адразу быў прызваны на тэрміновую службу ў войска. З 1938 па 1941 год
працаваў выкладчыкам у СШ № 35 г. Віцебска.
Ваяваў з фашыстамі ў партызанскім атрадзе, з сакавіка 1943 года — на фронце. У
1944 годзе быў цяжка паранены і ў сувязі з інваліднасцю дэмабілізаваны. Зв яго плячыма
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была вучоба у Белпедтэхнiкуме, Магiлеускiм педiнстытуце, выкладчыцкая дзейнасць. Да прызначэння на
пасаду дырэктара бiблiятэкi у вераснi 1944 г. ён працаваў загадчыкам Акцябрскага РАНА у г. Вiцебске. Памёр
у 1954 годзе. За баявыя заслугі ўзнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны I ступені і медалямі.
Рабаў Міхаіл Іванавіч
Біяграфічных звестак пра Міхаіла Іванавіча знойдзена не было, але па ўспамінах
былых супрацоўнікаў, ён быў чалавекам творчым, з высокім інтэлектам і шырокім
кругаглядам. Да прызначэння на пасаду дырэктара Рабау С.I. працавау галоуным рэдактарам абласной газеты «Вiцебскi рабочы». Але, на жаль, працаваў Міхаіл Іванавіч
толькі да канца 1954 года, а затым зноў перайшоў на журналісцкую работу.

Ванцееў Уладзімір Іванавіч (3 ліпеня 1912 г. – 1 верасня 1996 г. )
Нарадзіўся ў горадзе Нікалаеўску Валгаградскай вобласці ў сям’і рабочых.
Скончыў сярэднюю школу і чатыры курсы Саратаўскага педінстытута. Працаваў
выкладчыкам у школе рабочай моладзі. У 1934–1935 гадах праходзіў тэрміновую
службу ў Чырвонай Арміі, затым працаваў у г. Нікалаеўску намеснікам дырэктара
школы механізацыі. З першых дзён вайны быў на фронце, пад Смаленскам трапіў
у акружэнне, затым ваяваў у партызанах, у брыгадзе Лявонава. З 1944 па 1950
гады знаходзіўся на партыйнай рабоце. Загадваў аддзелам прапаганды і агітацыі
Сенненскага райкама і г. Оршы, быў лектарам абкама партыі.
З 1950 па 1953 гады ўзначальваў аддзел культуры Віцебскага аблвыканкама, затым нядоўгі час быў
дырэктарам краязнаўчага музея. У снежні 1954 года быў прызначаны дырэктарам абласной бібліятэкі
імя У.І. Леніна, дзе працаваў да выхаду на пенсію ў 1978 годзе.
Узнагароджаны ардэнамі Чырвонага Сцягу і Чырвонай Зоркі, шматлiкiмi медалямi.
Крупская Марына Сяргееўна
Нарадзілася 1 жніўня 1931 года ў Алтайскім краі ў сялянскай сям’і. Скончыла сельскагаспадарчы тэхнікум. Два гады працавала аграномам. У 1963–1969 гадах працавала бібліятэкарам Зябраўскага Дома афіцэраў Гомельскай вобласці. У 1965 годзе завочна скончыла Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум. З 1969 па 1975 гады працавала ў
бібліятэцы Шаўляйскага гаркама партыі Літоўскай ССР. У 1972 годзе завочна скончыла
бібліятэчнае аддзяленне Мінскага педінстытута. У 1975 годзе пераехала ў г. Віцебск.
Працавала загадчыцай бібліятэкі праектнага інстытута, дырэктарам бібліятэчнага
калектара. У сакавіку 1978 года была прызначана дырэктарам абласной бібліятэкі. На
гэтай пасадзе працавала да 1981 года. З лістапада 1981 года па верасень 1986 года працавала намеснікам
начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама. На пенсію выйшла ў верасні 1986 года.
Гудзелева Ларыса Сяргееўна
Нарадзілася 8 снежня 1946 года ў вёсцы Пушкары Віцебскага раёна. У 1967 годзе
скончыла Полацкае педвучылішча. Працавала настаўніцай на Лёзненшчыне. У 1969 годзе
паступіла на завочнае аддзяленне бібліятэчнага факультэта Мінскага педінстытута,
які скончыла ў 1974 годзе. У студзені 1970 года была прынята бібліятэкарам у абласную
бібліятэку. Асноўным месцам работы стаў навукова-метадычны аддзел, дзе яна
працавала з 1971 года старшым метадыстам, галоўным бібліятэкарам, а з 1978 па 1982
гады ўзначальвала аддзел. У 1982 годзе была прызначана дырэктарам бібліятэкі і на
працягу 20-ці гадоў кіравала яе дзейнасцю. Пасля выхаду на пенсію ў 2002 годзе працягвае
працаваць у аддзеле бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў.
Сёмкін Аляксандр Іосіфавіч
Нарадзіўся 25 лістапада 1953 года ў Слаўгарадзе Магілёўскай вобласці. Пасля заканчэння
сярэдняй школы працаваў рабочым Слаўгарадскага прамкамбіната. У 1972–1974
гадах праходзіў службу ў радах Савецкай Арміі. З 1974 па 1982 год працаваў вадзіцелем у
Слаўгарадскім будаўніча-мантажным упраўленні, раённых аб’яднаннях «Сельгасхімія» і
«Сельгастэхніка». У 1982–1990 гадах працаваў загадчыкам аўтаклуба, дырэктарам РДК.
У сакавіку 1990 года быў пераведены на пасаду загадчыка аддзела культуры Дубровенскага
райвыканкама Віцебскай вобласці. У гэтым жа годзе скончыў завочнае аддзяленне
Мінскага інстытута культуры, атрымаўшы кваліфікацыю арганізатара-метадыста
культасветработы. На пасадзе загадчыка працаваў да красавіка 2002 года.
24 красавіка 2002 года прызначаны дырэктарам Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
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д гадоў студэнцтва бібліятэка для мяне — другі мой дом. Гэта натуральна: калі сам займаешся
творчасцю, заўсёды знойдзеш тут штосьці дзеля духоўнага спажывання. Любая бібліятэка — найперш
месца для чытання. Але для мяне чытальная зала, якая б утульная яна ні была, — не той асяродак,
дзе я магу цалкам абстрагавацца. Таму я — хутчэй чытач-»абанементшчык», чытач, які знаходзіць
у бібліятэцы патрэбную літаратуру, а ўжо знаёміцца з ёю будзе ўсё-такі дома, у стане поўнай
засяроджанасці і адсутнасці раздражняльнікаў — іншых чытачоў, занадта ці, наадварот, недастаткова яркага асвятлення, рыпення дзвярэй, перашэптвання бібліятэкараў і г. д.
Я бываю ў абласной бібліятэцы амаль кожны дзень. I магчымасць набыць тут кніжкі — не адзіная
таму прычына. Мяне прыцягвае сама атмасфера бібліятэкі, мне падабаецца быць сведкам духоўнага
сталення схіленага над кнігаю чалавека. Я думаю пра неадольную цягу яго да ведаў, і гэта дадае мне
ахвоты штосьці рабіць самому.
Я з піетэтам стаўлюся да працы бібліятэкара. Таму, нават добра не ведаючы кагосьці з тых, хто
тут шчыруе, я заўсёды рады сустрэчы з імі, бо ўпэўнены — у галоўным, у падыходзе да найбольш важных
праблем ажыццяўлення ідэй разумнага, добрага, вечнага мы з імi аднадумцы.
Асабліва цесныя сувязі як чытач я падтрымліваю, вядома ж, з аддзелам беларускай літаратуры.
Прэзентацыі кніг, якія мы сумесна ладзім, творчыя вечарыны, сустрэчы — усё гэта той грунт, з якога
сілкуецца сяброўства бібліятэкі і нашай пісьменніцкай суполкі. Гэта ўжо традыцыя, якая даўно прайшла праверку ўзаемаразуменнем у агульнай справе папулярызацыі айчыннай літаратуры. Можа, таму я
і ўспрымаю бібліятэкараў гэтага аддзела як сваіх асабістых сяброў.
Адмалку да сталых гадоў мы «камплектуем» арбіту свайго зямнога існавання самымі рознымі людзьмі.
Адны трапляюць у яе выпадкова, другія — наўмысна, трэція — бо мы іх чымсьці прынадзілі. Бібліятэкары
ж — гэта дадзенасць, якая суправаджае нас незалежна ад нашага жадання ці прыхільнасцей. Мне прыемна, што ў маім жыцці гэтая дадзенасць у дачыненні да вас, сябры, сумяшчае ў сабе і першае, і другое.
Мне з вамі — добра.
Франц Сіўко, пісьменнік, выкладчык беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага універсітэта
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о окончании Великой Отечественной войны вернуться в Витебск мне удалось только 3 января
1946 года. Хорошенько истосковавшись по книге, уже через три дня я посетил областную библиотеку,
получив при этом читательский билет под номером 13. Так я стал одним из активных ее читателей, а
номер читательского билета закрепился за мной и поныне.
Память еще и сегодня хранит воспоминания о том времени, когда библиотека располагалась в городской ратуше. Книжный фонд был небольшим, однако старательные библиотекари Мария Семёновна
Шайкевич и Ася Михайловна Кравцова, зная о моей страсти к чтению, всегда стремились помочь подобрать нужную книгу, посоветовать новую.
Работая в отделе пропаганды обкома комсомола, а позже в областном совете профсоюзов, у меня
часто возникала потребность в профессиональной литературе. Мария Семеновна и Ася Михайловна выявляли, обеспечивали меня необходимыми материалами, и я долгие годы выступал с лекциями на предприятиях города, в учебных заведениях, а также посещал многие учреждения и организации Витебской
области.
В конце 40-х – начале 50-х гг. при отделе абонемента была организована группа активистов, в состав которой входили преподаватели педагогического института, инженеры предприятий, студенты
старших курсов высших учебных заведений. С их участием постоянно проводились читательские конференции, литературные вечера и другие формы массовой работы. Мне хорошо запомнилось мероприятие, подготовленное в то время, по роману К. Симонова «Живые и мертвые», в котором пришлось выступать в качестве докладчика.
Позже, будучи студентом одного из московских вузов, я довольно часто посещал библиотеку, прорабатывая литературу по программным курсам «Экономика промышленности», «Промышленная статистика», «Экономика труда» и другим совершенно незнакомым дисциплинам. Библиотека стала для
меня вторым домом, а ее сотрудники - близкими людьми. И сегодня, по прошествии многих лет, я не
прекращаю пользоваться услугами библиотеки, где нахожу внимание, понимание и поддержку.
Вениамин Ревзон, ветеран Великой Отечественной войны
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сть, говорят, такой способ медитации: восстановить в воображении много раз пройденный путь,
вспоминая его в мельчайших подробностях.
Выхожу ярким апрельским днем 1947 года из калитки дома в Керосинном переулке в Витебске, сворачиваю на Большую Гражданскую, ныне Герцена. Вот мост через Двину. На другой стороне — мощеная булыжником набережная. Ее давно нет. Река подмыла берег, и он постепенно обрушился. Старая граница
его там, где сейчас стоят у воды железобетонные плиты.
Иду по отполированным старым камням. Слева, навстречу мне, почти вровень с берегом течет весенняя Двина, и неодолимо хочется вспрыгнуть на серую льдину. Справа — сплошные развалины, кое-где
приспособленные под жилье. Через Замковую, по обеим сторонам которой стоят коробки разрушенных
зданий, выхожу на площадь Свободы. Там тоже руины домов, церквей, костела, и только каланча возвышается невредимая, устоявшая против бомб, без счета обрушенных на город в пору десятимесячного
военного противостояния в 1943–44 годах.
Тогда все говорили «каланча», понижая в ранге это замечательное сооружение, предназначенное вроде бы для высматривания пожаров. А на самом деле это ратуша, построенная почти два с половиной
столетия тому назад как свидетельство дарования городу магдебургского права. О названном праве
не имел я тогда никакого представления. А влекла меня ратуша тем, что в ней находилось замечательное учреждение, которое я полюбил с первого посещения и люблю до сих пор, то есть спустя 58
лет. Называется оно Витебская областная библиотека, читателем которой я и состою почти шесть
десятилетий.
Первый раз привела меня сюда старшая сестра. По крутой лестнице поднялись мы на третий этаж,
в детский отдел. Выдано мне было две книжки: «Собачье царство» и «Человек под снегом». Авторов, увы,
не помню.
С тех пор я зачастил в библиотеку, особенно в летнюю пору, когда досуг делился между рекой и
книгой. Нередко бывало так, что полученную книжку тут же, на ступеньках и прочитаешь. Через
полчаса приходишь за другой. Поначалу мне устраивали экзамен: расскажи содержание. Потом стали
доверять, выдавали по две-три книги. Боже, сколько всякой чепухи я проглотил, пока научился читать с выбором!
Библиотека для меня была почти святым местом, библиотекари — людьми особенными. На них
словно падал отблеск тех духовных сокровищ, которые окружали их. Самыми красивыми женщинами
в мире считал я моих первых библиотекарей — Валентину Федоровну Репникову и Ренату Федоровну
Быкову. Когда стал взрослым и ценить женскую красоту мог более, так сказать, квалифицированно, я
убедился, что в свои девять лет не ошибся. Валентина Федоровна до последних своих дней была замечательно хороша собой, этакая нордическая красавица. Она ведь северянка, с Беломорья. Мы иногда зимой
встречались с ней на лыжне в Лучесе или Мазурино.
Ренату Федоровну недавно увидел на улице. В свои годы (не скажу в какие!) она по-прежнему красива. У
нее тот род красоты, которую не уносит время, потому что «подсветка» ее — доброта и благородство.
Никогда не забуду умных и добрых женщин, из рук которых много лет получал книги, по сей день
оставшиеся одной из радостей моей жизни. Это были Ася Михайловна Кравцова (сегодня ее заменили
дочь Соня Соколова и внучка Зина), Мария Семеновна Шайкевич, Лидия Терентьевна Беззубик (ее дочь
Наташа Филимонова по-прежнему на посту в читальном зале), Эльвира Захаровна Политик, Клара
Михайловна Пугачева, Галина Ивановна Кечина и еще одна Галина Ивановна — Столярова, которая, к
сожалению, уже не работает. Неотделимы в моем сознании от библиотеки Лариса Сергеевна Гуделева,
Тамара Васильевна Гончарова, Нелли Васильевна Курсо… Часто встречаю бывшего заместителя директора Ольгу Яковлевну Ноткину, неизменно доброжелательную и невозмутимо спокойную.
Чтобы не превращать эти воспоминания в подобие списка кораблей из «Илиады», скажу одно: в каждом отделе областной библиотеки приязненно смотрят на меня из-за барьерчика добрые и умные глаза
очаровательных женщин и милых девушек. Невольно приходит мысль: может быть, только на меня
они так смотрят? Нет, нет и еще раз нет! Здесь любят всех читателей.
Несколько поколений библиотекарей сменилось на моих глазах. Так же, впрочем, как и я менялся на
глазах этих поколений. Одно в библиотекарях остается неизменным — и в тех, давних, и в нынешних
молодых. Не подумайте, что впадаю в юбилейный тон, но есть в них редчайшее (особенно в наше время)
качество: полнейшее бескорыстие. Ничем иным не объяснишь, что почти никто на моей памяти не
ушел куда-нибудь, где больше платят. А уж такое место, где платят меньше, найти мудрено.
Впрочем, библиотека всегда была не худшим местом для работы: тепло, светло, публика приличная.
Хотя случалось всякое. Приходит, к примеру, молодой человек и просит Михаила Булгакова (в начале
70-х это был бестселлер из бестселлеров, почище полузабытых ныне Семенова и Пикуля). Приносят
юноше томик, а тот его хватает и убегает в неизвестном направлении.
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И воровали книги, и вырезали страницы, и обливали супом. Не в таких масштабах, как сейчас,
конечно. Но автор этих строк торжественно клянется, что ни в чем подобном не замечен. Даже
наоборот: не раз дарил библиотеке десятки «отработанных» собственных книжек, к которым не собирался возвращаться.
Библиотечная книга была почти святыней. Печатное слово вызывало глубочайшее уважение (сейчас,
кстати, печатным стало и непечатное слово). Читать «по диагонали», через пятое на десятое — такое просто в голове не умещалось. Берешь книгу с волнующим предвкушением, что вот сейчас ты откроешь ее — и погрузишься в чудный мир вымысла, неотличимого от правды.
Бывало, что в библиотеке «отсиживался» в трудные периоды жизни. Однажды сгоряча уволился с
работы. От домашних это скрывал. Три месяца, пока нашел другое место, зарабатывал внештатником в газете. Материалы писал в библиотеке, так как в перенаселенной редакции было трудно сосредоточиться. Для отдыха читал «Махабхарату», знаменитый кальяновский перевод великого индийского
эпоса. Не знаю, одолел ли кто с тех пор (дело было в 1970 году) эти пять толстенных большого формата томов. Если есть такие, отзовитесь. Готов организовать клуб знатоков индийского эпоса.
Своей тогда малолетней дочери купил пересказ «Махабхараты». Бывало, спрашиваю: «А скажи-ка,
дитя мое, кто такой Дхритараштра»? А она, подыгрывая мне, отвечает: «А это, папенька, отец
Дурьодханы и дядя Юдхиштхиры».
Кто-то сказал, что знания лучше усваиваются, когда поглощаются с удовольствием. Хорошая книга
и есть такое блюдо, одновременно вкусное и полезное. Сейчас многие из них, даже сложные по содержанию, выпускаются без примечаний, предисловий и комментариев. А ведь еще совсем недавно благодаря им книга становилась источником глубокой и разнообразной информации. Историю и культуру
мы изучали по примечаниям к произведениям Бальзака и Диккенса, Гете и Пушкина, Герцена и Толстого,
Купалы и Коласа. Другое дело, что эти примечания и комментарии отдавали нередко вульгарным марксизмом и доморощенной социологией, но основной корпус знаний искажению не поддается.
Воистину золотой век издательского и библиотечного дела наступил с середины 80-х годов. Рухнули
идеологические барьеры, потоком пошли в народ замечательные книги, прежде недоступные. Одна беда:
денег, чтобы их купить, библиотекам, в том числе и областной, не хватает. Даже периодические издания идут в сильно сокращенном против прежних времен списке. Да, книги сегодня дороги. И не по карману прежде всего молодым людям. Тем важней, чтобы они имелись в библиотеке. Тех, кому эти книги пойдут впрок, немного. Гораздо меньше, чем любителей детективов и сериалов, но именно они очень скоро
станут лицом нации, ее истинной элитой. На книгах для читающей молодежи экономить нельзя.
Время идет, а моя привязанность к библиотеке не ослабевает. Повезло, что живу в пяти минутах
ходьбы от нее. И, как это ни странно покажется кому-нибудь, не исчезло желание восполнять пробелы
образования. Кто, например, не слыхал про джойсовского «Улисса»? А кто прочитал его? Тем более что
на русский язык были в 30-е годы переведены лишь несколько фрагментов романа. И вот наконец на склоне лет ваш покорный слуга добрался до «Улисса». В титанический труд перевода этого произведения на
русский язык огромный вклад внес почти что наш земляк — Сергей Хоружий, сын героической женщины
Веры Хоружей, погибшей в годы войны в Витебске.
С годами больше тянет к мемуарам, биографиям, не слишком специальным трудам по культурологии. Иногда перечитываю любимые с юности книги. В лучших из них много разных уровней, течений
и противотечений, некоторые становятся понятными только теперь. Иногда делаешь для себя открытия (скорее всего уже сделанные профессиональными литературоведами). Так, например, замечаешь, что булгаковский Воланд со своей свитой напоминает Остапа Бендера и его эскорт. В обоих произведениях, написанных, кстати, примерно в одно время, немало похожих персонажей, пробуждающих в
памяти, в свою очередь, героев гофмановских фантасмагорий. А ведь все три автора, то есть Булгаков,
Ильф и Петров (Гофман покинул этот мир раньше), работали в отделе фельетонов газеты «Гудок».
Возможно, редакционное общение и вызвало к жизни такие разные и вместе с тем похожие произведения. Они — порождение своей эпохи, печать которой несмываема. И в прямом, и в переносном смысле. На
полях библиотечных книг ушедшей эпохи стоят штампы: «Проверено в таком-то году». Вроде известной фронтовой надписи: проверено, мин нет! В книгах тогда искали идеологические мины. И библиотека, таким образом, превращалась в некое взрывоопасное учреждение, вроде артиллерийского склада.
Время преувеличенного поиска вражеских козней прошло, и его никто не сумеет возвратить. А библиотека с ее сокровищами, которые дороже бриллиантов и золота, пребудет, я думаю, вовеки. И некий юноша через много-много лет раскроет книгу и задумается, заплачет или засмеется на той самой
строке, на которой призадумались, прослезились или улыбнулись мы.
Если только через много-много лет юноши не разучатся читать…
Натан Берхифанд, журналист
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ысль о том, что человеку интеллектуального труда необходима хорошая библиотека, кажется, не
вызывает никакого сомнения. И все же, при ее бесспорности к ней прибавляются многочисленные оговорки,
поправки с оглядкой на наше быстро меняющееся время. Мода на собирание больших частных библиотек
прошла, появились новые, современные источники информации, такие, например, как Интернет. Говорят
ли эти обстоятельства в пользу общественной библиотеки или против нее? Не хочу показаться неискренним, но в необходимости укрепления самой фундаментальной библиотеки в области я не сомневался никогда.
Учреждения такого рода, как библиотеки, музеи, архивы работают не только на день сегодняшний, но и на
день завтрашний. То, что сегодня прошло мимо государственных собраний духовной культуры, может оказаться завтра недоступным для общества. Не только работники этих учреждений, но абсолютно все, от
мала до велика, должны быть озабочены, чтобы редкая книга, фотография, документ, звуко- и видеозапись
были сохранены. По разным причинам, но сегодня мы вынуждены собирать все то, что ценно для истории
Витебска и края за его пределами. Не секрет, что местные книжные и газетные издания 19 и первой половины 20 вв. исследователям приходится искать в Петербурге, Москве, Минске, Киеве. Национальный исторический архив Республики Беларусь на третью часть состоит из документов, относящихся к витебскому
региону. Можно ли в этом что-то исправить, можно ли не растерять то, что завтра станет историей?
Хочется ответить на этот вопрос утвердительно. И во многом успех в этом зависит от библиотеки, от ее
работников, от субъективного фактора.
Последние 30 лет мне приходится регулярно пользоваться фондами Витебской областной библиотеки.
В 1976 году я стал студентом Витебского педагогического института (ныне Витебский гос. Университет
им. П.М. Машерова) и до сих пор, когда уже два десятка лет я работаю в этом учебном заведении, остаюсь
бессменным читателем. Все то, о чем можно было бы сегодня вспомнить, стало историей: историей библиотеки, историей ее коллектива работников и историей моей собственной жизни.
Интерес к истории искусства привел меня когда-то в соответствующий отдел областной библиотеки,
небольшое помещение на втором этаже, где размещалось всего шесть столов да еще два мягких кресла рядом с журнальным столиком. Но за спиной библиотекарей здесь на полках стояли замечательные альбомы
с репродукциями произведений художников любимых, хорошо известных и совсем незнакомых. В отделе много лет работали замечательные хозяйки Татьяна Григорьевна Свитина и Светлана Ивановна Колтыгина.
Моим отделом искусства, с которым я познакомился в 1976 г., были именно они. У отдела были не очень большие технические возможности, но и тогда здесь можно было послушать звукозаписи произведений музыки, и
тогда завсегдатаями его были учащиеся музыкального и культпросветучилища, студенты художественнографического факультета пединститута, будущие художники-дизайнеры из технологического института.
Библиотекари и сегодня отмечают, что накануне сессии читальные залы переполняются теми, кто гоним
обстоятельствами, необходимостью готовиться к сдаче экзамена. Но всегда среди читателей отдела искусства (не хочу обидеть другие отделы, наверное, и у них тоже есть что-то подобное) были настоящие «гурманы», которые приходили сюда, чтобы вдохновиться творчеством больших художников, послушать любимую
музыку, прочитать интересное о любимом актере. И работники отдела пытались помочь удовлетворить
этот интерес, что возможно лишь при условии хорошего знания фонда, большой собственной работе с литературой. В отделе искусства это стало доброй традицией. За долгие годы у меня сложилось мнение, что и
библиотекари-работники отдела любят все то, что их окружает, дорожат традициями своего отдела. Им
самим по-настоящему интересно все то, что беспокоит их читателей. В 1990-е годы культурная, творческая жизнь города Витебска оживилась. В ней важное место заняли акции, посвященные знаковым для города
именам художников, музыкантов, деятелей театра. Ничего нет удивительного в том, что на выставках,
концертах, спектаклях, творческих вечерах работники отдела искусства областной библиотеки стали завсегдатаями. Сегодня каждому из тех, кто интересуется историей витебской школы художников, современным ее состоянием, творческими экспериментами в области изобразительного искусства, музыки, театра,
в отделе могут предложить немало материалов. А когда-то, в то время, когда официально имена, например, таких художников, как М. Шагал и К. Малевич, были явно не в почете, работники отдела с трепетом
доставали из заветного шкафа потрепанный номер журнала «Декоративное искусство СССР» со статьей
Эренбурга о Шагале и ксерокопию другого редкого издания и делились с теми, кто не верил в ходульные идеологические штампы и сам хотел разобраться в том, сколь значимы эти художники.
Мой интерес к мировому искусству и искусству витебских художников привел меня в свое время в отдел
белорусской и краеведческой литературы, в котором работами три милые женщины, хозяйки и составительницы уникального каталога, в который попадали буквально все сведения о Витебщине, которые добывались, «выплавлялись» из местной и республиканской прессы. Нередко источниками информации становились
те читатели, которые трудились на ниве витебского краеведения, сами собирали материалы по истории
культуры края. Работники отдела Наталья Степановна Китович, Лидия Терентьевна Беззубик и Тамара
Васильевна Гончарова сделали немало для того, чтобы успешным оказался поиск наших краеведов. Доброй
традицией отдела стали встречи с литераторами, художниками, деятелями науки. Не в обиду работникам
других отделов, которые контактируют с общественностью, читателями и проводят много интересных
мероприятий, именно в белорусском отделе эта работа начиналась, велась систематически. Одной из ин-
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тересных инициатив, организованной при поддержке тогдашнего директора библиотеки Ларисы Сергеевны
Гуделевой и участии заведующей белорусским отделом Нелли Васильевны Курсо, стал клуб любителей краеведения, организованный в 1985 году. Клуб был создан по инициативе и авторитетом известного витебского
краеведа Аркадия Михайловича Подлипского. Его заседания с высоты сегодняшнего понимания истории сделались той формой общения, которая была необходима перестроечному времени, но без них у нас в Витебске
не «взросли» бы инициативы, которые привели к созданию в городе художественного музея и музея Марка
Шагала, музыкальных фестивалей И.И. Соллертинского и многого другого, чем мы можем в сегодняшней культурной жизни города гордиться. Витебская областная библиотека, ее «территория» стала той площадкой,
с которой стартовали эти инициативы. Вся история краеведческого клуба, кстати, достаточно непродолжительная, от его создания до скандального закрытия по требованию областного комитета партии стала
неотъемлемой частью эволюции нашего сознания, понимания реалий времени.
В той истории библиотеки, свидетелем которой был я, были и обидные промахи, о которых вспоминаешь
сейчас с сожалением. Так, совершенно напрасной была распродажа дублетного книжного фонда. Это была инициатива сверху. Книги-дублеты распродавали все библиотеки, в т.ч. и Национальная библиотека в Минске,
под предлогом освобождения полезной площади хранилищ, получения необходимых для других нужд денежных
средств. Больших денег, как стало понятно, библиотекам это не принесло, а вот «избавило» библиотеки, в
т.ч. и нашу, областную, от т.н. «малоспрашиваемой» литературы. Списывались годовые комплекты журналов, в т.ч. издававшихся в бывших соцстранах. В результате мы лишились, может быть, того, что уже нигде в Витебске и области не увидишь, не получишь. Областная библиотека — научная библиотека, и ее фонды должны быть по возможности избавлены от влияния каких-либо «революционных пересмотров». Только
принципиальность работников библиотеки может дать возможность завтрашнему читателю самому
выбирать, читать ли ему труды К. Маркса, В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, И. Сталина, Н. Хрущева,
Л. Брежнева и кого-то из новых руководителей, вдохновляться искусством Леонардо да Винчи и И. Репина или
М. Шагала и К. Малевича, а может быть, фильмами Г. Александрова или А. Тарковского.
Витебская областная библиотека взрослела вместе с нами, ее читателями, на моей памяти, наверное, она
пополняется уже третьим поколением работников. Возможности библиотеки сегодня несравненно большие,
чем тридцать лет назад. Сегодня она не просто дает возможность прочитать свежую газету или новую
книгу, прослушать звукозапись или воспользоваться услугами Интернета. Библиотека ждет литератора
с презентацией новой книги, художника с выставкой картин, актеров и режиссеров с новыми идеями, интересными поклонникам их творчества. Библиотека ждет поддержки, активного участия в ее каждодневных
делах, потому что то, что необходимо ей, на самом деле нужно нам всем, ее читателям.
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Александр Лисов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры ВГУ им. П.М. Машерова

ездарма кажуць, што бібліятэка – асяродак культуры. Сапраўды, атмасфера, якая пануе тут, прымушае задумацца аб найвышэйшых каштоўнасцях жыцця, а музы, што жывуць у сценах храма ведаў, натхняюць на неверагодныя пачынанні. Галоўная гаспадыня ў царстве літаратуры — Яе Вялікасць Кніга, якая
робіць нас, людзей, разумнымі і добрымі. Мудрасць кніг адбіваецца ў чалавечых пачуццях, поглядах, учынках.
І хоць мы жывём у эпоху высокіх інфармацыйных тэхналогій, калі камп’ютар і іншыя машыны прыйшлі на
дапамогу чалавецтву, цікавасць да кніг не паменшылася. Для мяне кніга па-ранейшаму застаецца адным з
найлепшых сяброў, якому можна даверыцца і ў якога можна многаму навучыцца.
Многія віцябляне ідуць у абласную бібліятэку, каб спатоліць душу. Ва ўтульных чытальных залах заўсёды
хочацца ўслухацца ў цішыню і атрымаць асалоду ад таго, што твае думкі, нарэшце, лунаюць у свабодным
палёце
Уважлівыя і добразычлівыя бібліятэкары дапамагаюць чытачу з’арыентавацца ў моры кніг, раючы
пазнаёміцца з найбольш цікавымі выданнямі. І тады аматарам чытання вельмі цяжка спыніцца на чымсьці
адным, бо працэс вандравання па старонках літаратурных навінак паглынае чалавека з галавой.
Прыемна, што выбар у чытача шырокі і разнастайны: бібліятэка набывае як літаратуру энцыклапедычнага, навукова-папулярнага характару, так і займальную мастацкую.
Рэспубліканскія і расійскія перыядычныя выданні, якія атрымлівае Віцебская абласная бібліятэка, знаёмяць з жыццём краіны і свету, а віцебская прэса акунае ў вір падзей Прыдзвіння.
Прыхільнікі мастацтва маюць магчымасць наведваць выставы твораў майстроў пэндзаля і алоўка.
Экспазіцыі віцебскіх мастакоў пастаянна прадстаўляюцца на суд гледача ў фае на першым паверсе.
Бібліятэка – месца, дзе можна забыцца пра беганіну нашага жыцця, часам такую бессэнсоўную, падумаць
пра вечнае, паглыбіцца ў мінулае і зазірнуць у будучае.
У бібліятэцы спасцігаюцца
Даросласць, мудрасць, сэнс жыцця.
У чытальных залах адкрываюцца
Багацці свету і быцця.

Выхоўваць словам чалавецтва
Літаратуры суджана спрадвеку.
І трэба, каб ішло з маленства
Спатканне кнігі з чалавекам.
Алена Сянько, мастачка
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ХРАНАЛОГІЯ ГІСТОРЫІ ВІЦЕБСКАЙ
АБЛАСНОЙ БІБЛІЯТЭКІ ІМЯ У.І. ЛЕНІНА
1925 г., 14 кастрычніка. Прэзідыум Віцебскага акруговага выканкама прыняў пастанову аб адкрыцці
ў Віцебску аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі БССР.
1926 г., сакавік. Савет Народных камісараў (СНК) БССР падтрымаў гэта рашэнне і прыняў адпаведную пастанову.
1927 г., чэрвень. Выканкам Віцебскага акруговага камiтэта зноў звяртаецца ў СНК БССР з просьбай
аб зацвярджэнні праекта адкрыцця Віцебскага аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі.
1928 г., студзень. Па распараджэнні СНК БССР Наркамат асветы атрымаў дазвол на фінансаванне
Віцебскага аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі.
Па пастанове Савета Народных камісараў БССР у Віцебску адчыняецца аддзяленне Беларускай
дзяржаўнай бібліятэкі, якая ставіць сабе мэтай абслугоўваць чытачоў выключна навуковай
літаратурай па розных галінах ведаў. Для бібліятэкі Віцебскім гарсаветам адведзена памяшканне ў
доме № 3 па вуліцы Валадарскага <…> Прызначаным для бібліятэкі штатам навуковых супрацоўнікаў
ужо ўтвараецца разборка сабранага асноўнага кніжнага фонду… («Заря Запада», 11 июля 1928 г.)
1929 г. 1 студзеня. Адкрыццё Віцебскага аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі.
Да дзесяцігоддзя Беларусі мы падыйшлі з дасягненьнямі ня толькі эканамічнага характару. Мы можам ганарыцца адчыненьнем новай культурнай установы — навуковай бібліатэкі, якая зьяўляецца аддзяленьнем Беларускай дзяржаўнай бібліатэкі.
Загадчык бібліатэкі тав. Васілевіч каротка абмаляваў перашкоды, якія сустрэліся на шляху
арганізацыі бібліатэкі.
— З вялікімі цяжкасьцямі сабралі мы неабходную літаратуру каля 35 000 кніг, шмат аддзелаў з якіх
трэба адзначыць: гістарычны, выданьні па краязнаўству нашай краіны, беларускія часопісы за 10 год,
літаратура навуковага зьместу і г.д. Наша бібліатэка зьявіцца тэй культурнай крыніцай, адкуль будуць атрымоўваць патрэбныя веды культурныя сілы гораду і акругі. («Заря Запада», 3 января 1929 г.)
1930 г. Фонд бібліятэкі папоўніўся кніжным зборам музейнага працаўніка А. Брадоўскага (1859–
1928).
1934 г. Віцебскае аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі пачало атрымоўваць дзве адзінкі абавязковага
бясплатнага экзэмпляра беларускіх выданняў.
1939 г., сакавік. Стварэнне метадычнага кабінета пры бібліятэцы.
1939 г., 19 жніўня. Прынята Пастанова № 756 СНК БССР, дзе ў п. 6 пазначана «Рэарганізаваць у самастойныя бібліятэкі былыя філіялы Дзяржбібліятэкі ў Гомелі і Віцебску»
1941 г., 22 чэрвеня. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
1944 г., 26 чэрвеня. Вызваленне Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пачатак аднаўлення
бібліятэкі.
1944 г., 1 жніўня. Пачатак абслугоўвання чытачоў.
1944 г., канец года. Бібліятэку наведваюць 250 чытачоў. Кніжны фонд склаў каля 10 тысяч тамоў.
1946 г. Пачалі працаваць абанемент, аддзелы апрацоўкі, дзіцячы, МБА, чытальная зала. Паслугамі
бібліятэкі карысталіся 4,5 тыс. чалавек.
1946 г. За выдатную работу па арганізацыі адпачынку і вольнага часу насельніцтва бібліятэка
ўзнагароджана Пераходным Чырвоным сцягам рэспубліканскага камітэта па справах культурнаасветніцкіх устаноў пры Савеце Міністраў БССР.
1947 г. Аднавіў сваю работу метадычны кабінет.
1947 г., ліпень. Па выніках сацыялістычнага спаборніцтва культурна-асветных устаноў рэспублікі за
першае паўгоддзе 1947 года лепшых вынікаў дабілася Віцебская абласная бібліятэка. За ёй пакінуты
Пераходны Чырвоны сцяг і выдадзена грашовая прэмія ў памеры сем тысяч рублёў.
1947 г., 1 жніўня. У бібліятэцы налічваецца звыш 62 тысяч тамоў, штодзень яе наведваюць 375 чалавек.
1950 г. Плошча бібліятэкі пашырылася да 300 кв. метраў.
1951 г., 25 ліпеня. Створаны абменна-рэзервовы сектар, які займаўся пераразмеркаваннем літаратуры
сярод бібліятэк вобласці.
1953 г. Створаны аддзел кнігасховішча.
1953 г. У сувязі з вострым недахопам кваліфікаваных кадраў пачалі працаваць гадавыя курсы па
падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы бібліятэчных работнікаў вобласці.
1955 г. Зачынены аддзел дзіцячай літаратуры.
1956 г. Метадычны кабінет пераўтвораны ў метадычны аддзел.
1959 г., ліпень. Сустрэча з маскоўскім пісьменнікам А. Твярскім, аўтарам некалькіх кніг пра Віцебск,
ураджэнцам города.
1959 г. Бібліятэка пачала атрымоўваць усесаюзны платны абавязковы экземпляр беларускіх выданняў.
1961 г. Наладжаны адкрыты доступ чытачоў да фонду на абанеменце.
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1963 г. Наладжана супрацоўніцтва з газетай «ЛіМ». Адбыліся чытацкія канферэнцыі з удзелам
супрацоўнікаў рэдакцыі.
1965 г. Уведзены новы штатны расклад. Колькасць бібліятэчных работнікаў складае 29 чалавек.
1965 г. Сустрэча чытачоў з вядомымі артыстамі кіно А. Ларыёнавай і М. Рыбнікавым.
1967 г., 12 ліпеня. Адкрыццё новага будынка бібліятэкі на вуліцы Леніна.Створаны аддзелы беларускай літаратуры і краязнаўства, тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры, аддзел літаратуры па мастацтве, сектар перыядычнай літаратуры.
1968 г. На пачатак года ў бібліятэцы было звыш 24 тысяч карыстальнікаў, кнігавыдача склала звыш
400 тысяч адзінак.
1968 г. Пры чытальнай зале пачаў працаваць сектар замежнай літаратуры.
1970 г., 1 ліпеня. У памяшканні бібліятэкі адкрылася выстава беларускага экслібрыса.
У Віцебску гэта першая выстаўка беларускага экслібрыса. На ёй пададзены звыш 200 кніжных знакаў.
Сярод іх творы беларускіх мастакоў Я. Ціхановіча, Е.Красоўскага, А. Тычыны, якія найбольш плённа працуюць у жанры экслібрыса <…> На выстаўцы мы бачым кніжныя знакі з асабістых бібліятэк беларускіх
пісьменнікаў П. Броўкі, М. Лынькова, А. Адамовіча, М. Танка, К. Крапівы, А. Астрэйкі, М. Калачынскага,
беларускіх вучоных, дзеячоў мастацтва. Філімонаў («Віцебскі рабочы», 2 ліпеня 1970 г.)
1974 г., лета. Выдадзены бібліяграфічны паказальнік «Віцебск» (Складальнік Д. Геніна).
1974 г., верасень. Сустрэча чытачоў з маскоўскай пісьменніцай Л. Абухавай, ўтарам кнігі «Витьбичи»
(Мн., 1974).
1975 г., 13 кастрычніка. За вялікую і плённую работу па развіцці бібліятэчнай справы, актыўны ўдзел
у камуністычным выхаванні насельніцтва і ў сувязі з 50-годдзем з дня заснавання Ганаровай Граматай
Вярхоўнага Савета БССР ўзнагарожаны Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна і дырэктар У. Ванцееў, а
таксама загадчыца аддзела беларускай і краязнаўчай літэратуры Л. Бяззубік, старшы бібліёграф Л. Пярлова;
Граматай Вярхоўнага Савета БССР адзначаны загадчыца аддзела камплектавання і апрацоўкі В. Астрэйка,
старшы бібліятэкар Н. Скрыпец, загадчыца абанемента М. Шайкевіч. Ганаровай граматай Віцебскага абкама КПБ і аблвыканкама ўзнагароджаны старшы бібліятэкар Н. Кітовіч, старшы бібліёграф Л. Пярлова,
намеснік дырэктара В. Ноткіна, загадчыца чытальнай залы В. Рэпнікава, рэдактар каталогаў Л. Янчанка.
1979 г., люты. Створаны сектар інфармацыі па культуры і мастацтву.
1980 г. Кніжны фонд бібліятэкі налічвае 572 тыс. экз. кніг, чытачоў – 27 705.
1980 г., верасень. Сустрэча з аўтарамі кніг «Ася» і «Спросите у берез» У. Хазанскім, «Юныя героі
Віцебшчыны» У. Скапой, «У Суражских ворот» А. Пагарэлавым.
1981 г., чэрвень. У бібліятэцы праведзены Дні навукова-тэхнічнай і вытворчай літаратуры.
1982 г., жнівень. Выдадзены бібліяграфічны паказальнік «Ленін і Віцебшчына».
1982 г., 25 верасня. Сустрэча чытачоў з Ю.Р. Юдзіным, дырыжорам, аўтарам кніжкі пра Віцебск «За
гранью прошлых лет».
1982 г., 12 ліпеня. Вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы.
1983 г., 5 снежня. Сустрэча чытачоў з вядучымі артыстамі студыі «Мосфильм»
1983 г., 19 снежня. Прайшла абласная міжведамасная навукова-практычная канферэнцыя бібліятэчных
работнікаў вобласці «Бібліятэка ў сацыяльна-культурным комплексе».
1984 г. Выстава члена юных філатэлістаў Аляксандра Пазацкага «Беларуская ССР».
1984 г., 22 мая. Дзень інфармацыі для выкладчыкаў і студэнтаў ВТІЛПа.
1984 г., 22 мая. Тэматычны вечар «Подвигу 40 лет», прысвечаны 40-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
1985 г. Кніжны фонд бібліятэкі налічвае 637 тыс. экз. кніг, чытачоў – 29 042.
1985 г., сакавік. Праведзены конкурс «Лепшы па прафесіі» сярод бібліятэкараў.
1985 г., 25 красавіка. Тэматычны вечар «И вновь весну человечеству вернул советский солдат».
1985 г., чэрвень. Пачаў работу краязнаўчы клуб пры аддзеле беларускай і краязнаўчай літаратуры
1986 г., чэрвень. З мэтай удасканалення адзінай сістэмы выкарыстання бібліятэчных рэсурсаў
бібліятэк розных сістэм і ведамстваў створаны навукова-метадычны савет.
1986 г., 8 сакавіка. Тэматычны вечар «Дэлегаты XXYII з’езда расказваюць»
1987 г. выдавецтвам «Полымя» выдадзены даведнік «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» (Складальнік В. Ноткіна).
1987 г., сакавік – снежань. Завочная чытацкая канферэнцыя «За выдатную якасць абслугоўвання
чытачоў».
1987 г., 4 сакавіка. Сустрэча чытачоў з вядомымі беларускімі пісьменнікамі Я. Брылём і А. Мальдзісам.
1987 г., 16 сакавіка. Дзень спецыяліста для настаўнікаў школ вобласці.
1987 г., красавік. Пачалі працаваць курсы па вывучэнні польскай мовы.
1987 г., 8 чэрвеня. Сустрэча чытачоў з вядомай беларускай пісьменніцай, лаўрэатам прэміі Ленінскага
камсамола і літаратурнай прэміі імя М. Астроўскага С. Алексіевіч.
1987 г., 13–17 чэрвеня. Бібліятэку наведала група бібліятэчных работнікаў Зялёнагурскай ваяводскай бібліятэкі.
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1987 г., кастрычнік. Пачаў работу лекторый па выяўленчым мастацтве, разлічаны на 3 гады.
1988 г. Абласная дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай пераўтворана ў дзіцячы аддзел Віцебскай абласной бібліятэкі.
1988 г., 1 сакавіка. Прайшоў 1-ы абласны конкурс бібліятэчных работнікаў вобласці «Лепшы па
прафесіі».
1988 г., 15 красавіка. Дзень адчыненых дзвярэй.
1988 г., 15 жніўня. Сустрэча з беларускімі пісьменнікамі А. Махначом і П. Ламанам.
1988 г., 26 жніўня. Сустрэча з беларускай паэтэсай, членам Саюза пісьменнікаў БССР Валянцінай
Аколавай.
1988 г., 20–22 лістапада. Бібліятэкары наведалі бібліятэкі г. Пскова і прынялі ўдзел у пасяджэнні «круглага стала» .
1989 г., 11–13 красавіка. Наведванне Смаленскай абласной бібліятэкі загадчыкамі дзіцячых бібліятэк
вобласці для абмеркавання пытанняў за «круглым сталом» з удзелам бібліятэкараў Пскоўскай і Бранскай
абласцей.
1989 г., 16 красавіка. Сустрэча з паэтамі А. Салтуком і А. Жыгуновым.
1989 г., 18 мая. Сустрэча з літаратарамі Смаленшчыны В. Смірновым, А.Мішыным, А. Дземчанкам.
1989 г., 25 ліпеня. Вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Шукшына.
1990 г. На 1 студзеня фонд бібліятэкі складае 753 тыс. кніг. Бібліятэкай карыстаюцца 37 тыс. чытачоў.
1990 г., 16 мая. «Чарадзей рускай музыкі» – вечар, прысвечаны творчасці П.І. Чайкоўскага.
1990 г., 10 чэрвеня. Перасоўная выстаўка рэдкіх кніг з фонду абласной бібліятэкі ў Чашніках (да свята
В. Цяпінскага).
1990 г., 9–10 кастрычніка. Абласное свята «Дзень бібліятэкара». Сустрэча з артыстамі тэатра імя
Я. Коласа З. Канапелькай і П. Ламанам.
1991 г., студзень. Тэхналагічна аб’яднаны аддзелы камплектавання і апрацоўкі літаратуры для
дзіцячага і дарослага чытача.
1991 г. Сектар перыядычнай літаратуры рэарганізаваны ў самастойны аддзел.
1991 г., 11–13 чэрвеня. Бібліятэку наведала група бібліятэчных работнікаў Гродзенскай вобласці з
мэтай знаёмства з яе дзейнасцю. Быў арганізаваны «круглы стол» па абмену вопытам работы.
1991 г., 28 сакавіка. У сувязі з рэарганізацыяй абласных курсаў павышэння кваліфікацыі работнікаў
культуры абласная бібліятэка становіцца цэнтрам па павышэнні прафесійнага ўзроўню бібліятэкараў
вобласці.
1992 г., 12 красавіка. Купалаўскія чытанні.
1992 г. У штат навукова-метадычнага аддзела ўведзена адзінка галоўнага бібліятэкара-сацыёлага і
далучаны сектар інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва.
1993 г. Навукова-метадычны аддзел рэарганізаваны ў аддзел бібліятэказнаўства, навуковых
даследаванняў і праблем культуры.
1994 г. Бібліятэка прыступіла да ўкаранення аўтаматызаванай інфармацыйнай бібліятэчнай сістэмы
(АІБС).
1994 г. Створаны сектар краязнаўства.
1994 г., 7 красавіка. Вечар-сустрэча з віцебскімі мастакамі У. Кухаравым, І. Сталяровым і П. Явічам.
1994 г., 23–24 мая. Удзел у мерапрыемствах, прысвечаных Дню славянскай пісьменнасці і друку ў
Смаленску. Удзел у «круглым стале» работнікаў культуры Смаленскай, Віцебскай і Магілёўскай абласцей
«Узаемадзеянне рускай і беларускай культур».
1995 г. Бібліятэка прыступіла да аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў. Аддзелам камплектавання і
апрацоўкі 6 мая зарэгістравана першая кніга: Карамзин Н.М. История Государства Российского.
1995 г., 17 чэрвеня. II Сапуноўскія чытанні, прысвечаныя 150-годдзю з дня нараджэння беларускага
вучонага, краязнаўца, даследчыка.
1995 г., 10 лістапада. Бібліятэка адзначыла сваё 70-годдзе. За вялікую і плённую работу ў развіцці
бібліятэчнай справы бібліятэка ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь і Ганаровай граматай абласнога выканаўчага камітэта. За выдатныя дасягненні ў працоўнай
дзейнасці Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь узнагароджана дырэктар
бібліятэкі Л.С. Гудзелева. Шэраг работнікаў быў узнагароджаны Ганаровымі граматамі Міністэрства
культуры, упраўлення культуры аблвыканкама.
1995 г. Пачалі працаваць курсы па вывучэнні англійскай і нямецкай моў.
1995 г. Пачынаючы з гэтага года, традыцыйным стала адкрыццё выстаў карцін віцебскіх мастакоў у
сценах бібліятэкі.
1996 г., 20 студзеня. Літаратурна-музычны вечар «Звезда полей», прысвечаны творчасці М. Рубцова.
1996 г., 26 студзеня. «О женщина, краса земная» — літаратурна-музычны вечар да Міжнароднага дня
жанчын.
1996 г., жнівень. Брытанскі Савет прадставіў кніжную калекцыю ў дапамогу тым, хто вывучае
англійскую мову.
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1997 г., люты. Да працэсу стварэння баз даных далучыўся сектар каталогаў. Пачалася работа па
стварэнні БД «Рэтраспекцыя». Даведачна-бібліяграфічны аддзел стварае аналітычную БД «Грамадскія
навукі».
1997 г., 7 лютага. Дзень адчыненых дзвярэй.
1997 г., 6 мая. Вечар — сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.
1997 г., 12 лістапада. Сустрэча чытачоў з паэтам і пісьменнікам Д. Сімановічам «В этом городе все
меня знают» , прысвечаная 65-годдзю з дня яго нараджэння
1997 г., 27 лістапада. Сустрэча чытачоў з мінскімі літаратарамі Р. Барадуліным, Г. Бураўкіным,
С. Законнікавым, Л. Баршчэўскім, А. Разанавым, В. Сёмухай.
1997 г., 24 снежня. У бібліятэцы прайшоў Рэспубліканскі кніжны кірмаш.
1998 г. Пачынаючы з гэтага года, штомесячна праводзіліся агляды кніжных навінак на тэлебачанні.
1998 г. Створаны сектар аўтаматызацыі. Пракладзена дзейсная лакальная сетка, набыты новы сервер з сеткавай аперацыйнай сістэмай NetWаre 4.11, на якім знаходзяцца ўсе створаныя БД, а таксама
праграмнае забеспячэнне.
1998 г., 5 чэрвеня. Дзень бібліятэчнага работніка « Делу книжному служим», у рамках якога адбылася
вечарына-сустрэча з ветэранамі бібліятэчнай справы «Тепло наших сердец — вашим прожитым годам».
1998 г., 7 ліпеня. У бібліятэцы адкрыта першая ў Беларусі нямецкая чытальная зала.
1998 г., верасень. У рамках кніжнага праекта Пасольства ЗША і Англійскі культурны цэнтр прадставілi
ў карыстанне чытачам бібліятэкі ўнікальную падборку кніг на англійскай мове.
1998 г., 27–28 кастрычніка. Міжабласны семінар для загадчыкаў дзіцячых бібліятэк Віцебскай і
Магілёўскай абласцей на базе ЦДБ г. Оршы.
1999 г., студзень. Абласная бібліятэка атрымала выхад у Інтэрнет па камуціраваных лініях сувязі.
1999 г., 23 студзеня. Прэзентацыя кнігі Б. Беляжэнкі «Крык у ціхай затоцы».
1999 г., люты. Па выніках абласнога агляду прафесійнага майстэрства ў намінацыі «Прапаганда
літаратуры» і «Навукова-даследчая работа» загадчыца чытальнай залы Н. Філімонава і галоўны
бібліятэкар-сацыёлаг Л. Гонарава занялі першыя месцы.
1999 г., 5 сакавіка. Заключаны дагавор з фірмай BelSoft на прадстаўленне паслуг перадачы даных і
паслуг тэлематычных службаў глабальнай сеткі Інтэрнет. Наладжаны абмен інфармацыяй праз электронную пошту.
1999 г., 14 сакавіка. Адкрыццё фотавыставы віцэ-прэзідэнта Заходне-Беларускага таварыства аховы
птушак У. Іваноўскага.
1999 г., красавік. Пачалася работа па стварэнні БД «Чытачы» сектарам рэгістрацыі чытачоў.
1999 г., 15–19 красавіка. Праведзены Тыдзень экалагічных ведаў «У імя цяперашніх і будучых
пакаленняў».
1999 г., 26 мая. Творчая сустрэча з пісьменнікам Ф. Сіўко.
1999 г., кастрычнік. Аддзел абанемента прыступіў да абслугоўвання чытачоў у аўтаматызаваным
рэжыме.
1999 г., лістапад. Разам з Віцебскім краязнаўчым фондам імя А. Сапунова выдадзена тыражом 500
экзэмпляраў кніга А. Падліпскага «Книга в Витебске» (Книгоиздательство, библиотеки и книголюбы
Витебска. Дооктябрьский период.).
1999 г., лістапад. Створаны і размешчаны ў Інтэрнеце першыя старонкі сайта Віцебскай абласной
бібліятэкі.
1999 г., 2 лістапада. Літаратурная вечарына «Летапісец Віцебшчыны», прысвечаная творчасці
А.П. Сапунова.
1999 г., 24 лістапада. Адбылася творчая сустрэча з паэтам А. Канапелькам і прэзентацыя яго кнігі
«Музыка лістапада».
2000 г., студзень. Фонд бібліятэкі складае 708 тыс. кніг, яе паслугамі карыстаюцца 60 200 чытачоў.
2000 г., студзень.Прэзентацыя кнігі А. Падліпскага «Книга в Витебске.»
2000 г., люты. Для чытачоў адкрыты доступ да электроннага каталога бібліятэкі.
2000 г., сакавік. У рамках супрацоўніцтва абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна і Франка-Беларускай
залы пры Пасольстве Францыіі ў Беларусі ў бібліятэцы пачаў дзейнічаць Французскі Куток інфармацыі
і чытання.
2000 г. 5 красавіка. Творчая вечарына да 65-годдзя паэта У. Папковіча «Чарада крылатых вёснаў».
2000 г., жнівень. Усталявана электронная база па заканадаўстве РБ «Юрэксперт».
2000 г., 16 лістапада. Сустрэча чытачоў з паэтам А. Бабаедам.
2001 г. Пачаў работу эстэтычна-мастацкі салон «ОЛИ-art», створаны аддзелам літаратуры па
мастацтве.
2001 г., 20студзеня. Прэзентацыя кнігі У. Арлова «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі».
2001 г., 22 лютага. Прэзентацыя кнігі А. Падліпскага і А. Лісава «Краязнавец Мікалай Каспяровіч».
2001 г., 27 сакавіка. Вечарына, прысвечаная 160-годдзю з дня нараджэння вядомага краязнаўца
А.П. Сапунова і прэзентацыі кнігі А. Падліпскага «Сапуновские места Витебска и его окрестности».
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2001 г., 28 сакавіка. За значныя дасягненні ў бібліятэчным абслугоўванні насельніцтва вобласці і ў
сувязі з 75 – годдзем з дня заснавання бібліятэкі працоўны калектыў узнагароджаны Ганаровай граматай абласнога выканаўчага камітэта.
2001 г., 10 красавіка. Вечар «Нястомны даследчык Віцебшчыны», прысвечаны 180-годдзю з дня нараджэння А. Семянтоўскага-Курылы.
2001 г., 7 чэрвеня. Прэзентацыя кнігі Л. Хмяльніцкай «Гісторык з Віцебска».
2001 г., 21 чэрвеня. Прэзентацыя кнігі С. Рублеўскага «Апостраф» і сустрэча з аўтарам.
2001 г., 25 чэрвеня. Сустрэча чытачоў з вядомым беларускім паэтам Г. Бураўкіным.
2001 г., кастрычнік. Пасяджанне «круглага стала» з удзелам выкладчыкаў прадмета «сусветная мастацкая культура».
2001 г., лістапад. Адкрыўся Internet – цэнтр.
2002 г., 17 студзеня. Створаны публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ).
2002 г., 26 красавіка. Творчая сустрэча з Нілам Гілевічам.
2003 г., студзень. Сустрэча з пісьменніцай В. Іпатавай. Прэзентацыя яе кнігі «Альгердава дзіда».
2004 г., 17 лістапада. Творчая сустрэча з літаратарамі В. Іпатавай. Г. Бураўкіным, А. Салтуком.
2004 г., май. У бібліятэцы адчынены мультымедыйны цэнтр.
2004 г., май – кастрычнік. Ва ўсіх чытальных залах былі ўсталяваны ПК, і аддзелы прыступілі да
абслугоўвання чытачоў у аўтаматызаваным рэжыме.
2004 г., кастрычнік. Сярод работнікаў бібліятэкі праведзен конкурс «Лепшы па прафесіі».
2005 г. Фонд бібліятэкі налічвае 670,5 тыс. адзінак, чытачоў – 56 тыс.
2005 г., ліпень. Тыражом 850 экз выдадзены бібліяграфічны даведнік «Освобождение Витебщины:
путь мужества и славы» (Складальнікі А. Ганчарова і Т. Адамян).
2005 г., 17 чэрвеня. Вечарына-партрэт народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Сэрца на
далоні.»
2006 г., верасень. Бібліятэка прыняла ўдзел у Днях пісьменства ў Паставах.
2005 г., 20 кастрычніка. Творчая сустрэча з народным пісьменнікам Беларусі Нілам Гілевічам.
2006 г. WЕВ-кампанента ЭК выстаўлена на сайт бібліятэкі ў сетцы Інтэрнет, распрацаваны дызайн
WEВ-раздзела «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць» і пачалася карпатлівая работа па стварэнні новага інфармацыйнага рэсурсу, у якім будуць прадстаўлены звесткі па гісторыі, эканоміцы і культурным
жыцці Віцебшчыны.
2006 г., май. Прэзентацыя бібліяграфічнага даведніка «Освобождение Витебщины: путь мужества і
славы».
2006 г., 19 мая. Прэзентацыя кнігі С. Рублеўскага «Абмытыя валуны» .
2007 г., студзень. Сектар МБА прыступіў да абслугоўвання чытачоў у аўтаматызаваным рэжыме.
2007 г., 21 лютага. Святкаванне Дня роднай мовы.
2007 г., 1 верасня. Святкаванне Дня беларускага пісьменства і ведаў.
2007 г., 16 кастрычніка. Сустрэча творчай інтэлігенцыі горада і супрацоўнікаў бібліятэк з
прадстаўнікамі холдынгу РВУ «Літаратура і мастацтва».
2007 г., 17 кастрычніка. Вечарына, прысвечаная творчасці паэта і перакладчыка У. Папковіча.
2007 г., 30 кастрычніка. Вечарына «Паэт-рамантык», прысвечаная 50-годдзю Л. Дранько-Майсюка.
2007 г.,13 лістапада. «У вянок песняра» — вечарына, прысвечаная 125-годдзю Я. Коласа.
2007 г., 4 снежня. Творчая сустрэча з мастаком-графікам Р. Клікушыным.
2007 г., 20 снежня. Вечарына «Памяці добрага чалавека», прысвечаная творчасці паэта і перакладчыка А. Канапелькі.
2008 г., 28 лютага. Творчая вечарына віцебскага паэта-гумарыста М. Мірановіча.
2008 г., 13 сакавіка. Рашэннем аблвыканкама бібліятэка прызнана пераможцам сярод устаноў
культуры,фізічнай культуры і спорту па выніках работы за 2007 год і занесена на абласную Дошку
Гонару.
2008 г. 14 сакавіка. Паэт , выкладчык У. Папковіч падаў чытачам свой пераклад на нямецкую мову
паэмы «Тарас на Парнасе».
2008 г., 28 красавіка. Прэзентацыя юбілейнага альманаха «Малевич. Классический авангард.
Витебск».
2008 г., 14 мая. Творчая вечарына віцебскага літаратара Ф. Сіўко.
2008 г., 8 кастрычніка. У бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 10-годдзю з дня адкрыцця нямецкай чытальнай залы.
2008 г., 15–17 кастрычніка. Праведзены міжабласны семінар бібліятэчных работнікаў «Партнёрства
і супрацоўніцтва бібліятэк — важны крок да ўзаемадзеяння» з удзелам калег-бібліятэкараў з Мінскай
вобласці.
2008 г., 31 снежня. Фонд бібліятэкі налічвае 690 тыс. адзінак, чытачоў – 55,8 тыс.
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ВЫКАРЫСТАНЫЯ КРЫНІЦЫ
АРХІЎНЫЯ ФОНДЫ
Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
ф. 7 — Савет Народных Камісараў Беларускай ССР, Савет Міністраў Беларускай ССР
ф.31 — Дзяржаўны планавы камітэт Савета Міністраў Беларускай ССР
ф. 42 — Народны камісарыят асветы Беларускай ССР
ф. 93 — Народны камісарыят фінансаў Беларускай ССР, Міністэрства фінансаў Беларускай ССР
ф. 101 — Народны камісарыят рабоча-сялянскай інспекцыі Беларускай ССР
ф. 546 — Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У.І. Леніна
Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці
ф. 118 — Выканаўчы камітэт Віцебскага акруговага Савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх
дэпутатаў Віцебскай акругі, г. Віцебск
ф. 1947 — Віцебскі абласны краязнаўчы музей
ф. 1966 — Віцебскі абласны Савет дэпутатаў, г. Віцебск
ф. 2806 — аддзел культурна-асветніцкіх устаноў пры выканаўчым камітэце Віцебскага абласнога Савета
дэпутатаў працоўных
Партыйны архіў Віцебскай вобласці
ф. 1 — Віцебскі абком КПБ
Ведамасны архіў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея
Ведамасны архіў Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна
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C ПІСнаСКАРАЧЭННЯЎ*
беларускай і рускай мовах
АБІС
—
аўтаматызаваная
бібліятэчная
інфармацыйная сістэма
АблАНА — абласны аддзел народнай адукацыі
АК КПБ — акруговы камітэт Камуністычнай
партыі Беларусі
АН СССР — Акадэмія навук СССР
АТК —аддзел тэхнічнага кантролю
ББК — бібліятэчна-бібліяграфічная класіфікацыя
БДБ — Беларуская дзяржаўная бібліятэка
БДУ — Беларускі дзяржаўны універсітэт
б-ка — бібліятэка
БНТИ — Бюро научно-технической информации
БСЭ — Большая Советская Энциклопедия
ВВАК — Віцебская вучоная архіўная камісія
ВНУ — вышэйшая навучальная ўстанова
ВОИР — Всесоюзное общество изобретателей и
рационализаторов
вул. — вуліца
гг. — гады
г.н. — год нараджэння
Горкомхоз — городское коммунальное хозяйство
ГПТВ — гарадское прафесійна-тэхнічнае
вучылішча
грам.-пал. — грамадска-палітычная
ДАВВ — Дзяржаўны архіў па Віцебскай
вобласці
ДАСТ — дзяржаўны стандарт
дет.—- детский
ЖАКТ — жыллёва-арэнднае кааператыўнае камунальнае таварыства
зав. — завулак
ІБА — інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел
Инбелкульт — Інстытут беларускай культуры
кн. — кніга
ЛКСМБ — Ленінскі Камуністычны Саюз Моладзі
Беларусі
МБА — міжбібліятэчны абанемент
мет. — методический
НАРБ — Нацыянальны архіў Рэспублікі
Беларусь
НКА — Народны камісарыят асветы

Наркамфін БССР — Народны камісарыят
фінансаў БССР
Наркомпросс БССР — Народный комиссариат
просвещения БССР
Окрисполком — окружной исполнительный комитет
пл. — плошча
праф. — прафесар
ПЦПІ — публічны цэнтр прававой інфармацыі
р. — рубль
разр. — разрад
РАНА — раённы аддзел народнай адукацыі
РАУС — раённы аддзел унутраных спраў
РВУ — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
РК ВЛКСМ — районный комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
РК КПБ — Раённы камітэт Камуністычнай
партыі Беларусі
РКСМ — Расійскі Камуністычны Саюз Моладзі
РНТБ—– Рэспубліканская навукова-тэхнічная
бібліятэка
РСЧА — рабоча-сялянская Чырвоная армія
с. — сяло
Саўнарком БССР — Савет Народных Камісараў
БССР
с/г — сельская гаспадарка
СНД — Саюз Незалежных Дзяржаў
СНК БССР — Савет Народных Камісараў БССР
Совнарком БССР — Совет Народных Комиссаров БССР
ст. — старшы
т. — том
тав. — таварыш
ТБК — Табліцы бібліятэчнай класіфікацыі
т-ва — таварыства
тыс. — тысяча
УДК — універсальная дзесятковая класіфікацыя
у т.л. — у тым ліку
ФЗН — фабрычна-заводскае навучанне
ф-ки — фабрики
ЦБС — цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма
чел. — человек
чит. — читальный

* У спіс не ўвайшлі агульнаўжывальныя і агульнапрынятыя скарачэнні

83

МЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Агеенка З.Б. ...................... 40
Агеенко З.Б. ..................... 49
Адмиралова А.В. .............. 45
Андрианова З.А. ............... 45
Антипова Н. ..................... 44
Анціпава Н. ...................... 17
Арсеньеў У. ......................... 8
Арсеньеў Ю. ....................... 8
Астрэйка В.П. ................... 54
Бабіта Р.Р. ......................... 40
Бабкоў І.А. ...................52, 66
Багародскі М. ..................... 8
Байтемирова М.Р. ............ 44
Барковская Р.П. ................ 49
Баркоўская Р.П. ................ 40
Баталка І.І. ........................ 54
Батура Л. .......................... 47
Башаримова Л.К. ............. 47
Башарымава Л.К. ........18, 54
Беззубик Л.Т. ...............71, 73
Бекішава Л.В. ................... 54
Бекишева Л.В. .................. 47
Берхіфанд Н. ...............69, 74
Біруліна В.І. ...................... 54
Богданова Ю. ................... 45
Борикова М.И. ................. 48
Борщева Е. ....................... 48
Борыкава М.І. ................... 54
Брадоўскі А.Р. ................... 15
Брукаш Р.М. ...................... 47
Буйван Я. Б. ...................... 18
Буласова М.С. ................... 46
Бутанова Т. ....................... 48
Буянов В. .......................... 48
Быкава Р.Ф. ........... 40, 47, 55
Быкова Р.Ф. ...................... 73
Бяззубік Л.Ц. .................... 55
Вантеев В.И. ..................... 49
Ванцееў У.І. ........... 18, 67, 68
Варапаева Н.Л. ............40, 55
Васілевіч І.І. ..... 12, 13, 14, 67
Вінаградава Л.Я. .........18, 55
Виноградова Л.Е. ............. 47
Віштартэне В.Я. ...........18, 55
Волкава А.Я. ..................... 66
Воропаева Н.Л. ................. 49
Вярыга-Дарэўскі А. ............. 9
Вярыга-Дарэўскі С. ............. 9
Гаврильчик Е.И. ....44, 45, 46
Ганчарова Т.В. .............18, 55
Ганчароў І.М. .................... 40
Гарбачэўская С.С. ............. 56
Гарбачэўскі І. ...................... 8
Гаротная А. ....................... 11
Гасанава Х.А. .................... 56
Гаўрыльчык А.І. ...........17, 56
Германенка С.П. ............... 56
Германенко С.П. ............... 45
Гершун І.А. ............18, 23, 56
Гершун И.А. .................45, 46
Гиндин С. ......................... 47
Гицкович М. ..................... 48
Главацкая Г. ..................... 45
Голубава В.Г. .................... 15
Гончарова Т.В. .......46, 71, 73
Горелышева Л.Г. ............... 18
Горохова Ж. ...................... 48
Горошко Н. ....................... 50

84

Грынштэйн С.А. ............... 16
Гуделева Л.С. .........49, 71, 73
Гудзелева Л.С. ....... 18, 67, 68
Дабравольскі В.В. .... 12, 13, 43
Дарафеева В.А. ................. 56
Даўгяла Д. ........................... 8
Дерибин Ф. ....................... 48
Дерибина В. ..................... 48
Доўнар-Запольскі М. .......... 8
Државінская В. ................... 9
Дрэйцар Л. .......................... 9
Дунец В.М. .............18, 44, 57
Дурихин К. ....................... 48
Дзевяцьярава З.І. ............. 57
Еременко Н.Н. .............45, 48
Ермакова Я.В. ..............18, 57
Жилинская М.Н. .........48, 49
Жихарь М.И. .................... 49
Жылінская М.М. ............... 40
Жыхар М.І. ....................... 40
Задарожная М.Ф. ............. 57
Зайцаў Р.С. ............ 17, 18, 67
Зайцев Г.С. ................. 44, 46
Закиров В. ........................ 51
Зуперман І.І. ..................... 16
Иванова А.И. ............... 47, 49
Іванова Г.І. ..................40, 57
Ивановский А. ................. 44
Іваноў А.Х. ........................ 57
Іваноўскі А. ..................17, 67
Ильина Л.П. ...................... 47
Козлова Л.Я. ..................... 58
Калеснік Г.І. ...................... 18
Каралёва Е.І. .................... 40
Каралькова Г.І. ............40, 58
Карамзина А.М. ............... 18
Каржыцкая С.А. ..........40, 52
Карскі Я. ............................. 8
Кейзеров Н. ...................... 48
Кечина Г.И. ...................... 73
Кечына Г.І. ...................51, 58
Кіслік А. ............................ 16
Кісялёў Г. ............................ 9
Кітовіч Н.С. ...................... 58
Китович Н.С. .................... 71
Клімава В.Я. ..................... 17
Козлинер З. ...................... 48
Колесник Г.И. ................... 46
Колтыгина С.И. ...........46, 70
Комлева Т.В. ..................... 48
Коржицкая С.А. ................ 49
Королева Е.И. ................... 47
Королькова А.И. ............... 49
Королькова В. .................. 50
Кравцова А.М. .......18, 44, 73
Краснік Н.І. .................18, 58
Краснянскі У.Г. ................. 43
Краўцова А.М. ... 17, 18, 44, 58
Кривошеева А.А. .............. 18
Крупская М.С. ....... 47, 67, 68
Крывашэева А.А. .............. 59
Крыловский А.С. ................ 8
Кузинец Л.А. ..................... 49
Куликовская М.С. ........17, 44
Курицына Г.Г. ................... 45
Курсо Н.В. ..... 40, 49, 59, 71, 73
Курсо С.Г. ......................... 59
Кутьина Т. ........................ 48

Куфаеў М. ......................... 43
Лажэчнікаў І. ...................... 9
Лазарэнка М.М. ................ 59
Лапо В.А. .......................... 59
Лаппо О.А. ........................ 47
Лаўрэнава М.І. .................. 66
Лебедева Н.М. .................. 49
Лейтман А.Б. ...............40, 47
Лемеш А.М. .................49, 59
Летунович А. .................... 48
Липсон А. ......................... 48
Лісаў А.Г. .....................69, 72
Лондон С.С. .................17, 45
Лотовский В. .................... 45
Лук’янава З.П. .............18, 60
Ляшкевіч Т.А. ..............18, 60
Ляшкевич Т.А. .................. 46
Магероўскі В. ..................... 9
Мадзалеўскі Б. .................... 8
Мадзалеўскі В. .................... 8
Майор Д.С. ....................... 18
Макаранка Л.А. ................ 60
Маркова Т.Е. ..................... 45
Матусова Ф.С. .................. 17
Махліна Р. ........................... 9
Машара Г.Р. .................40, 60
Машара Г.Г. ...................... 48
Мендэльсон Л. .................... 9
Мечелис Ф.П. .................... 44
Мікіцюк В.А. ..................... 60
Милютикова Т.В. .............. 49
Мілюцікава Т.В. ................ 60
Міндэльс С. ......................... 9
Міронаў В. ........................ 15
Місюра І. ............................ 9
Нікіфароўскі М. ............ 8, 24
Ноткіна В.Я. ................46, 61
Ноткина О.Я. .................... 73
Острейко В.П. .............18, 47
Острейко Е.П. ................... 17
Островская О. .................. 47
Палітык Э.З. .......... 18, 50, 61
Папалава Ж.В. .................. 61
Паўлоўская С.Л. ................ 61
Пацалуёнак Т.В. ............... 61
Перлова Л.А. ................18, 44
Піваварава А.Ф. ............... 40
Піліпенка В.Р. ................... 61
Піскунова Г.І. ................... 62
Подлипский А.М. ............. 71
Политик Э.З. .........45, 46, 73
Поличанский С.М. ........... 47
Попова Л. ......................... 49
Правілаў М.П. ..............50, 62
Пугачева К.М. .......44, 45, 73
Пугачова К.М. ....... 18, 51, 62
Пуриженок М.И. ............... 44
Пурыжонак М.І. ............... 17
Пярлова Л.А. ...............17, 62
Рабаў М.І. ....................18, 67
Радзиловская Е. ................ 45
Разумава Э.В. ..............18, 62
Разумова Э.В. ................... 47
Райскіна Л. ......................... 9
Раманаў Е. .......................... 8
Рафаловіч А.С. .................. 67
Ревзон В.М. ...................... 45
Репникова В.Ф. ..... 45, 47, 73

Ройзнер С.Я. ..................... 62
Рублевский С. .................. 53
Рыжик В. .......................... 45
Рэпнікава В.Ф. ....... 18, 51, 63
Сазонова Г.А. .................... 47
Сакалова З. ....................... 45
Сакалова С.С. ........18, 45, 63
Салаўёва Л.М. ................... 63
Сапуноў А.П. ................ 8, 24
Свитина Т.Г. ................ 47, 70
Свіціна Т.Р. ....................... 63
Семянтоўскі-Курыла А. ...... 8
Сёмкін А.І. ...................67, 68
Симанович Д. ................... 45
Сіманоўскі І.Б. .................. 11
Сіўко Ф.І. .....................69, 70
Скрыпец Н.М. ................... 63
Соболевская Т.П. .............. 17
Соколова С.С. ................... 47
Сопат А.М. ........................ 67
Спачынская Р.Г. ................ 63
Спочинская Р.Г. ...........45, 46
Степанова Т.Ф. ................. 48
Столярова Г.И. ................. 73
Стукаліч У. .......................... 8
Суднека З.К. ................18, 64
Суднеко З.К. ..................... 46
Сцяпанава Т.Ф. ........... 40, 64
Сямёнаў В. ........................ 24
Ткачонак Г.Г. .................... 66
Успенскі А. .......................... 8
Фаміна Л.Ф. ...................... 18
Фейгельсон Э.Х. ...... 17, 44, 64
Фёдарава І.П. .................... 64
Філімонава Н.А. ......... 50, 64
Філімонаў А.І. .... 23, 40, 51, 64
Филимонов А.И. ....45, 46, 49
Филимонова Н.А. ............. 73
Хабічава Н.А. ...............18, 65
Хабичева Н.А. ..............45, 47
Харкевич Г. ....................... 48
Хруцкая В.У. ................15, 43
Цімафеева А.А. ................. 65
Цырлин И.С. ..................... 18
Чарвінская Т. .................... 10
Шайкевіч М.С. .... 17, 18, 44, 65
Шайкевич М.С. ...... 45, 47, 73
Шастакоўская Э.Д. ........... 17
Шаўлюк Н.І. ...................... 65
Шейвах-Орлова Ф. ........... 48
Шейнина Г.И. ..............17, 45
Шелупкина Л.И. ..........18, 46
Широких Л.В. ................... 47
Шостаковская Э.А. ........... 44
Шутова Н.А. ..................... 45
Шчавель А.М. ................... 16
Шчуцкі Р.С. ..................15, 67
Шчэцін П.В. .................16, 67
Шэйн П. ........................ 8, 24
Шэўчык Ю.Р. ...............15, 67
Якавіцкая Ф.М. ................. 40
Якаўлева Д.А. ................... 51
Янгузава Г.П. .................... 40
Янгузава Т.Д. ...............40, 65
Янгузова Г.П. .................... 49
Янгузова Т.Д. .................... 49
Янчанка Л.Р. ................17, 65
Янченко Л.Г. ..................... 44

ДАДАТКІ

Ì атэрыялы пра абласную бібліятэку
1947
1. Бібліятэкі-перасоўкі на агітпунктах // Віцебскі рабочы. — 1947. — 26 снеж. — С. 1.
Пра работу аддзела бібліятэк-перасовак.
2. Маўзон, А. Кнігу — у шырокія масы чытачоў / А. Маўзон // Віцебскі рабочы. — 1947. — 27 крас. — С. 4.
Пра работу бібліятэк вобласці ў пасляваенны перыяд.
3. Шэйніна, Г. Філіял [абласной] бібліятэкі на цагельным заводзе / Г. Шэйніна // Віцебскі рабочы. —
1947. — 17 чэрв. — С. 4.
1948
4. Зайцаў, Г. У абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна / Г. Зайцаў, Г. Шэйніна // Віцебскі рабочы. — 1948.
— 22 снеж. — С. 3.
Пра падрыхтоўку бібліятэкі да святкавання 30-годдзя БССР.
5. Любаў, А. Канферэнцыя юных чытачоў [у дзіцячым аддзеле бібліятэкі] / А. Любаў // Віцебскі рабочы. — 1948. — 11 мая. — С. 4.
1949
6. Зайцаў, Г. Да 100-годдзя з дня нараджэння І.П. Паўлава / Г. Зайцаў // Віцебскі рабочы. — 1949. —
24 верас. — С. 1.
Пра рэкамендацыйны спіс літаратуры і кніжную выставу, якія былі падрыхтаваны супрацоўнікамі
бібліятэкі.
7. Мерсон, Л. Дапамагаюць раённым бібліятэкам / Л. Мерсон // Віцебскі рабочы. — 1949. — 13 жн. — С. 2.
Пра метадычную дзейнасць бібліятэкі.
8. Стук, А. Ачаг асветы / А. Стук // Віцебскі рабочы. — 1949. — 17 мая. — С. 2.
Пра арганізацыю работы ў абласной бібліятэцы.
9. Шайкевіч, М. Канферэнцыя чытачоў [у бібліятэцы] / М. Шайкевіч, М. Пурыжонак, В. Рэпнікава //
Віцебскі рабочы. — 1949. — 29 кастр. — С 3.
1950
10. Да 20-годдзя з дня смерці В.В. Маякоўскага // Віцебскі рабочы. — 1950. — 12 крас. — С. 2.
Пра чытацкую канферэнцыю, якая адбылася ў абласной бібліятэцы.
11. Зайцаў, Г. Папаўненне кніжных фондаў / Г. Зайцаў // Віцебскі рабочы. — 1950. — 8 кастр. — С. 2.
12. Зайцаў, Г. Рост культуры / Г. Зайцаў // Віцебскі рабочы. — 1950. — 28 студз. — С. 3.
Пра работу Віцебскай абласной бібліятэкі.
13. Шэйніна, Г. Масавая работа бібліятэкі / Г. Шэйніна // Віцебскі рабочы. — 1950. — 17 студз. — С. 1.
1951
14. Ганчароў, Н. Канферэнцыя чытачоў [прайшла ў абласной бібліятэцы] / Н. Ганчароў // Віцебскі
рабочы. — 1951. — 8 крас. — С. 3.
15. Ганчароў, Н. Канферэнцыя чытачоў / Н. Ганчароў // Віцебскі рабочы. — 1951. — 29 крас. — С. 2.
Пра канферэнцыю па кнізе Ю. Трыфанава «Студэнты», якая адбылася ў абласной бібліятэцы.
16. Ганчароў, Н. Літаратурны вечар / Н. Ганчароў // Віцебскі рабочы. — 1951. — 30 чэрв. — С. 2.
Пра арганізаваны ў бібліятэцы вечар «Мастацкая літаратура часоў Вялікай Айчыннай вайны».
17. Да 100-годдзя смерці М.В. Гогаля // Віцебскі рабочы. — 1951. — 28 лістап. — С. 1.
Пра ўшанаванне памяці рускага пісьменніка ў абласной бібліятэцы.
18. Пратасаў, Л. Канферэнцыя чытачоў / Л. Пратасаў // Віцебскі рабочы. — 1951. — 23 снеж. — С. 1.
Пра канферэнцыю па тэме «Барацьба за мір і дэмакратыю».
1952
19. Вечар, прысвечаны Янку Купале [прайшоў у бібліятэцы] // Віцебскі рабочы. — 1952. — 11 ліп. — С. 3.
20. Зінавенка, В. Вечар памяці В.В. Маякоўскага / В. Зінавенка // Віцебскі рабочы. — 1952. — 18
крас. — С. 1.
Пра літаратурна-мастацкі вечар, арганізаваны супрацоўнікамі абласной бібліятэкі.
21. Маркман, В. Вечар, прысвечаны А.С. Пушкіну [ў бібліятэцы] // Віцебскі рабочы. — 1952. — 13
лют. — С. 1.
22. Міхайлаў, М. Юбілейная выстаўка / М. Міхайлаў // Віцебскі рабочы. — 1952. — 24 лют. — С. 1.
Пра кніжную выставу, прысвечаную жыццёваму і творчаму шляху рускага пісьменніка М.В. Гогаля.

85

23. Нанос, В. Канферэнцыя чытачоў, прысвечаная 100-годдзю з дня смерці М.В. Гогаля [ў бібліятэцы]
/ В. Нанос, В. Маркман // Віцебскі рабочы. — 1952. — 1 сак. — С. 1.
1953
24. Вечар, прысвечаны памяці А.М. Горкага [ў абласной бібліятэцы] // Віцебскі рабочы. — 1953. —
20 чэрв. — С. 2.
25. Гаўрыльчык, Е. Чытачам [абласной бібліятэкі] выдана 2321 кніга / Е. Гаўрыльчык // Віцебскі рабочы. — 1953. — 10 ліп. — С. 1.
26. Літаратурныя вечары, выстаўкі, лекцыі // Звязда. — 1953. — 19 ліп. — С. 1.
Пра адкрыццё выстаў у бібліятэцы, прысвечаных жыццю і творчай дзейнасці В.В. Маякоўскага.
27. Маркман, В. Выстаўка, прысвечаная беларускай літаратуры і мастацтву [ў абласной бібліятэцы]
// Віцебскі рабочы. — 1953. — 24 крас. — С. 3.
28. У абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна // Віцебскі рабочы. — 1953. — 1 снеж. — С. 1.
Пра чытацкую канферэнцыю па кнізе М. Лынькова «Векапомныя дні».
1955
29. Канферэнцыя чытачоў // Віцебскі рабочы. — 1955. — 8 студз. — С. 1.
Пра канферэнцыю па тэме «Форма і метады самастойнай работы над кнігай», праведзеную супрацоўнікамі
абласной бібліятэкі.
1956
30. Выстаўка навінак літаратуры [ў абласной бібліятэцы] // Віцебскі рабочы. — 1956. — 21 лістап.
— С. 2.
1957
31. Жыве між нас Ленін // Віцебскі рабочы. — 1957. — 16 жн. — С. 2.
Пра чытацкую канферэнцыю, праведзеную супрацоўнікамі бібліятэкі.
32. Мартынаў, М. Актыўныя прапагандысты кнігі / М. Мартынаў // Віцебскі рабочы. — 1957. — 24
верас. — С. 3.
Пра масавую работу абласной бібліятэкі.
1961
33. Філімонаў, А. Да кніг доступ адкрыты / А. Філімонаў // Віцебскі рабочы. — 1961. — 11 лют. — С. 3.
Пра арганізацыю адкрытага доступу да кніжнага фонду.
1965
34. Ванцееў, В. Слова кніжнае, што святло сонечнае / В. Ванцееў // Віцебскі рабочы. — 1965. — 23
лістап. — С. 2.
Пра работу Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
1966
35. Філімонаў, А. Вярніце кнігі / А. Філімонаў // Віцебскі рабочы. — 1966. — 9 жн. — С. 3.
Пра праблему звароту кніг у бібліятэку.
1967
36. Бібліятэка справіла наваселле // Літаратура і мастацтва. — 1967. — 23 чэрв. — С. 1.
37. Бібліятэцы — дыплом першай ступені [Міністэрства культуры СССР] // Віцебскі рабочы. — 1967.
— 5 снеж. — С. 2.
38. Бяззубік, Л. Любоў да роднага краю — любоў да Радзімы / Л. Бяззубік // Віцебскі рабочы. — 1967.
— 26 ліп. — С. 4.
Пра аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры.
39. Гершун, І. У свет прыгожага / І. Гершун // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра аддзел літаратуры па мастацтве.
40. Грузін, А. Магутная крыніца ведаў / А. Грузін // Віцебскі рабочы. — 1967. — 23 верас. — С. 3.
Пра работу абласной бібліятэкі з літаратурай сельскагаспадарчай і тэхнічнай тэматыкі.
41. Капелька, С. Сустрэча з цудоўным / С. Капелька // Віцебскі рабочы. — 1967. — 15 снеж. — С. 2.
Пра работу музычнага кутка, які створаны пры аддзеле мастацтва.
42. Кітовіч, Н. Компас у моры кніг / Н. Кітовіч // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра даведачна-бібліяграфічны аддзел.
43. Лапо, О. На службу вытворчасці / О. Лапо // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра аддзел тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры.
44. Ленінград – Віцебск // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 крас. — С. 3.
Пра закладку сквера каля новага будынка бібліятэкі.
45. Новы палац кнігі ў Віцебску // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра пераезд бібліятэкі ў новы будынак.

86

46. Перлава, Л. Што такое МБА і ЗА? / Л. Перлава // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра міжбібліятэчны і завочны абанемент.
47. Філімонаў, А. Існуе з 1925 года / А. Філімонаў // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра работу Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
48. Шайкевіч, М. Самы масавы / М. Шайкевіч, В. Рэпнікава // Віцебскі рабочы. — 1967. — 26 ліп. — С. 4.
Пра абанемент і чытальныя залы абласной бібліятэкі.
1968
49. Бяззубік, Л. Крокі твае, Беларусь! / Л. Бяззубік // Віцебскі рабочы. — 1968. — 13 сак. — С. 2.
Пра выставу, арганізаваную ў аддзеле беларускай і краязнаўчай літаратуры.
50. Іванова, І. Цыкл лекцый / І. Іванова // Віцебскі рабочы. — 1968. — 12 сак. — С. 1.
Пра падрыхтаваны бібліятэкай цыкл лекцый, прысвечаных творчасці М. Горкага.
51. Лядзенка, Н. Універсітэт аматараў кнігі [пры бібліятэцы] / Н. Лядзенка // Віцебскі рабочы. —
1968. — 16 лістап. — С. 2.
52. Наш родны край: віктарына // Віцебскі рабочы. — 1968. — 23 сак. — С. 4.
Пра Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна як аднаго з арганізатараў віктарыны краязнаўчай
тэматыкі.
53. Подольский, Д. Кинотеатр в ... библиотеке / Д. Подольский // Советская Белоруссия. — 1968. —
21 апр. — С. 4.
О работе лекционного зала областной библиотеки.
1970
54. Філімонаў, А. Ленінскі ўрок у абласной бібліятэцы / А. Філімонаў // Віцебскі рабочы. — 1970. —
20 сак. — С. 2.
1972
55. Бондал, Б. Літаратурны вечар, прысвечаны Я. Коласу / Б. Бондал // Віцебскі рабочы. — 1972. —
19 снеж. — С. 2.
Пра вечарыну, падрыхтаваную супрацоўнікамі абласной бібліятэкі.
56. Грыгор’еў, В. Карысныя даведнікі / В. Грыгор’еў // Віцебскі рабочы. — 1972. — 31 сак. — С. 3.
Пра бібліяграфічную прадукцыю, якую выдае аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры.
1973
57. Ванцееў, У. Доступ да кніг / У. Ванцееў // Віцебскі рабочы. — 1973. — 25 студз. — С. 4.
58. Горелик, Ф. Полезное сотрудничество областной библиотеки / Ф. Горелик // Физкультурник
Белоруссии. — 1973. — 9 окт. — С. 2.
О сотрудничестве с РНМБ по физкультуре и спорту.
1974
59. Баркоўская, Р. Спецыяліст прыйшоў у бібліятэку / Р. Баркоўская // Віцебскі рабочы. — 1974. —
11 кастр. — С. 2.
Пра арганізацыю інфармацыйнага абслугоўвання чытачоў.
60. Бохан, Х. Непадуладна часу / Х. Бохан // Віцебскі рабочы. — 1974. — 28 жн. — С. 3.
Пра адкрыццё рэспубліканскай выставы беларускай кнігі ў бібліятэцы.
61. Нікалаеў, Ф. Юбілею насустрач / Ф. Нікалаеў // Віцебскі рабочы. — 1974. — 18 мая. — С. 2.
Пра работу, якую вядуць супрацоўнікі бібліятэкі да 30-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
62. Церлюкевіч, В. Сустрэча з аўтарам «Віцьбічаў» [у бібліятэцы] / В. Церлюкевіч // Віцебскі рабочы.
— 1974. — 12 верас. — С. 2.
1975
63. Аб узнагароджанні Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна Ганаровай Граматай Вярхоўнага
Савета БССР // Звязда. — 1975. — 14 кастр. — С. 3.
64. Алефірэнка, А. Дочкам Айчыны / А. Алефірэнка // Віцебскі рабочы. — 1975. — 27 снеж. — С. 4.
Пра ўрачысты вечар «Жанчыне славу пяём», які прайшоў у лекцыйнай зале бібліятэкі.
65. Ванцееў, У. Крыніца ведаў / У. Ванцееў, А. Іваноў // Віцебскі рабочы. — 1975. — 14 кастр. — С. 3.
Пра работу Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
66. Ванцееў, У. Педагог і дарадчык / У. Ванцееў, А. Іваноў // Літаратура і мастацтва. — 1975. — 24
кастр. — С. 12.
Пра Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна.
67. Газета раіцца з чытачом // Літаратура і мастацтва. — 1975. — 18 крас. — С. 16.
Пра творчую сустрэчу супрацоўнікаў газеты «ЛіМ» з чытачамі бібліятэкі.
68. Ноткіна, В. Гераізм народа — неўміручы / В. Ноткіна // Чырвоная змена. — 1975. — 24 жн. — С. 3.
Пра ўдзел абласной бібліятэкі ва Усесаюзнай маладзёжнай канферэнцыі чытачоў «Вогненныя гады».
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69. Падліпскі, А. Аддзел рэдкіх кніг / А. Падліпскі // Віцебскі рабочы. — 1975. — 11 кастр. — С. 3.
Пра рэдкія кнігі ў фондзе аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры.
70. Пакаленні энтузіястаў // Віцебскі рабочы. — 1975. — 29 жн. — С. 2.
Пра выставу «Спаборніцтва — магутная крыніца творчасці мас», якая была арганізавана ў аддзеле
тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры.
1976
71. Ляшкевіч, Т.А. Прадыктавана жыццём / Т.А. Ляшкевіч // Дняпроўская праўда (Дуброўна). — 1976.
— 26 лют. — С. 4.
Пра работу міжбібліятэчнага абанемента.
1978
72. Арсеньеў, А. Прысвяцілі коласаўцам / А. Арсеньеў // Віцебскі рабочы. — 1978. — 16 лют. — С. 6.
Пра альбом, прысвечаны дзейнасці калектыву Беларускага дзяржаўнага акадмічнага тэатра імя
Я. Коласа, які падрыхтаваны супрацоўнікамі аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры.
73. Войтаў, А. «Жыць — Айчыне служыць» / А. Войтаў // Віцебскі рабочы. — 1978. — 7 лют. — С. 4.
Пра кніжную выставу, арганізаваную ў абласной бібліятэцы.
74. З жыватворных крыніц // Віцебскі рабочы. — 1978. — 14 чэрв. — С. 3.
Пра канферэнцыю чытачоў па кнізе В. Якавенкі «Пакуль сонца ў зеніце».
75. Краеў, Ю. «Мелодыі роднага краю» / Ю. Краеў // Віцебскі рабочы. — 1978. — 1 лістап. — С. 2.
Пра бібліяграфічны спіс музычных твораў кампазітараў Віцебшчыны, выдадзены супрацоўнікамі
бібліятэкі.
76. Рэспубліканскі семінар бібліятэчных работнікаў [адбыўся ў лекцыйнай зале абласной бібліятэкі]
// Віцебскі рабочы. — 1978. — 4 кастр. — С. 3.
77. Таляронак, У. Падарожжа па кніжным доме / У. Таляронак // Віцебскі рабочы. — 1978. — 14
лістап. — С. 4.
Пра работу Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
78. Шаірка, С. «Непераможная і легендарная» / С. Шаірка // Віцебскі рабочы. — 1978. — 27 студз. — С. 4.
Пра тэматычную выставу, прысвечаную 60-годдзю Узброеных сіл СССР, якая экспанавалася ў чытальнай зале бібліятэкі.
1979
79. Бондарава, С. Абмяняліся вопытам / С. Бондарава // Віцебскі рабочы. — 1979. — 17 кастр. — С. 2.
Пра супрацоўніцтва Віцебскай абласной бібліятэкі з Пскоўскай абласной бібліятэкай.
80. Цыганкоў, П. Новая інфармацыйная служба / П. Цыганкоў // Віцебскі рабочы. — 1979. — 10 лют.
— С. 2. Пра сектар інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва.
1980
81. Канферэнцыя бібліятэкараў // Віцебскі рабочы. — 1980. — 12 крас. — С. 2.
Пра канферэнцыю, на якой абмяркоўваліся вынікі работы ў 1979 годзе.
82. Конан, М. Сустрэча з героямі кніг/ М. Конан // Віцебскі рабочы. — 1980. — 12 верас. — С. 4.
Пра чытацкую канферэнцыю «Аўтары і іх героі», прысвечаную 60-годдзю ЛКСМБ.
83. Цыганкоў, П. У дапамогу дыскатэкам / П. Цыганкоў // Віцебскі рабочы. — 1980. — 23 снеж. — С. 4.
Пра ўдзел інфармацыйнага сектара па праблемах культуры і мастацтва ў рабоце Савета дыскатэк.
1981
84. Зімін, І. Сустрэча з пісьменніцай [Л. Обухавай у абласной бібліятэцы] // Віцебскі рабочы. — 1981.
— 27 жн. — С. 4.
85. Цыганкоў, П. Бясцэнны духоўны скарб / П. Цыганкоў // Віцебскі рабочы. — 1981. —26 жн. — С. 4.
Пра работу асноўнага кнігасховішча абласной бібліятэкі.
1982
86. Арсеньеў, А. «У.І. Ленін і Віцебшчына» / А. Арсеньеў // Віцебскі рабочы. — 1982. — 17 ліп. — С. 4.
Пра бібліяграфічны паказальнік, падрыхтаваны аддзелам беларускай і краязнаўчай літаратуы.
1984
87. Грыгор’еў, Д. Хочаце вывучыць мову? / Д. Грыгор’еў // Віцебскі рабочы. — 1984. — 20 сак. — С. 4.
Пра работу сектара замежнай літаратуры.
1985
88. Борыкава, М. Вучыць вучыцца / М. Борыкава // Віцебскі рабочы. — 1985. — 8 лют. — С. 4.
Пра работу абласной дзіцячай бібліятэкі імя Н. Крупскай.
1986
89. Закіраў, В. Хто любіць свой родны край... / В. Закіраў // Віцебскі рабочы. — 1986. — 18 ліп. — С. 4.
Пра работу краязнаўчага клуба, створанага пры абласной бібліятэцы.
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1987
90. Федоров, В. Сквозь глубь столетий / В. Федоров // Сельская газета. — 1987. — 3 марта. — С. 4.
О клубе краеведов, созданном при областной библиотеке.
1989
91. Канстанцінаў, С. Віцябчане чытаюць па-польску / С. Канстанцінаў // Віцебскі рабочы. - 1989. - 4
лют. — С. 8.
Пра гурток па вывучэнню польскай мовы і культуры, які створаны пры сектары замежнай літаратуры.
1991
92. Акуневіч, В. Скарбонкі духоўнай культуры / В. Акуневич, Л. Гудзелева // Віцебскі рабочы. — 1991.
— 11, 15 кастр.
Пра работу бібліятэк Віцебскай вобласці.
93. Галімскі, П. Ай ды «Перапёлачка» / П. Галімскі // Віцебскі рабочы. — 1991. — 17 снеж. — С. 3.
Пра святочны вечар, які прайшоў з удзелам фальклорнага ансамбля «Перапёлачка».
94. Михайлов, А. Поклонникам барда / А. Михайлов // Народнае слова. — 1991. — 25 снеж. — С. 6.
О вечере в библиотеке, посвященном творчеству А. Галича.
95. Перамены ў Тамары Васільеўны // Выбар. — 1991. — 18 снеж. — С. 1.
Пра аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры.
96. Петрова, Н. Нужна валюта для... читателей / Н. Петрова // Витьбичи. — 1991. — 23 марта. — С. 3.
О проблеме комплектования фондов областной библиотеки журналами на иностранных языках.
97. Пукшанский, А. Что читают наши дети? / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 1991. —
6 сент. — С. 4.
О работе отдела детской литературы.
1992
98. Курсо, Н. Кнігі з рэзервовага фонду / Н. Курсо // Віцебскі рабочы. — 1992. — 11 лют. — С. 2.
Пра абменна-рэзервовы сектар абласной бібліятэкі.
99. Раскольников, Р. И с литературой напряженка / Р. Раскольников // Витебский курьер. — 1992. —
16 янв. — С. 2.
О поступлении в областную библиотеку периодической литературы.
1993
100. Подлипский, А. Страдания над книжной страницей / А. Подлипский // Народнае слова. — 1993.
— 17 ліп. — С. 4.
О проблеме комплектования фондов библиотеки.
1995
101. Алесін, А. Скарбніца мудрасці / А. Алесін // Віцебскі рабочы. — 1995. — 14 лістап. — С. 1.
Пра Віцебскую абласную бібліятэку імя У.І. Леніна.
102. Арсеньев, А. Юбилей в главной библиотеке / А. Арсеньев // Народнае слова. — 1995. —
23 лістап. — С. 2.
О мероприятиях, которые состоялись в библиотеке в связи с ее 70-летним юбилеем.
103. Борисова, Г. Библиотека или Хранилище старых книг? / Г. Борисова // Витебский курьер. —
1995. — 14 июля. — С. 2.
О проблеме комплектования фондов областной библиотеки.
104. Гудзелева, Л.С. Дом, дзе заўсёды людна / Л.С. Гудзелева ; гутарыў А. Салтук // Віцебскі рабочы.
— 1995. — 17 кастр. — С. 3.
Гутарка з дырэктарам Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
105. Давыденко, Н. Ода библиотеке : [стихотворение] / Н. Давыденко // Жыццё Прыдзвіння. — 1995.
— 6 снеж. — С. 3.
106. От Марианны до Гитлера / подгот. А.П. // Витебский курьер. — 1995. — 29 дек. — С. 2.
О работе отдела абонемента.
107. Подлипский, А. На эти страницы не оседает пыль / А. Подлипский // Народнае слова. — 1995.
— 28 сак. — С. 2.
О Витебской областной библиотеке им. В.И. Ленина.
108. Почетной грамотой областного исполнителного комитета награждена Гуделева Лариса
Сергеевна — директор Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина // Віцебскі рабочы. — 1995.
— 21 лістап. — С. 1.
109. Пукшанский, А. Библиотеке — 70 / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 1995. — 10 нояб. — С. 2.
110. Пукшанский, А. Ещё Ленин советовал сажать в тюрьму / А. Пукшанский // Витебский курьер.
— 1995. — 17 марта. — С. 2.
О проблеме поступления обязательных экземпляров новых книг в фонд областной библиотеки.
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1996
111. Басалай, В. В знак признания и заслуг / В. Басалай // Народнае слова. — 1996. — 15 лют. — С. 2.
О награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета депутатов директора
Л.С. Гуделевой и коллектива областной библиотеки им. В.И. Ленина.
112. Богданович, Г. В двухтомнике уголовного права, видимо, нет статьи о библиотечных воришках
/ Г. Богданович // Народнае слова. — 1996. — 25 крас. — С. 4.
О проблеме возврата книг читателями в библиотеку.
1997
113. Газин, Д. Что мы завоевали? / Д. Газин // Віцебскі рабочы. — 1997. — 17 мая. — С. 8.
О встрече малолетних участников Великой Отечественной войны, организованной областной библиотекой ко Дню Победы.
114. Гуделева, Л.С. О бездуховности говорить пока рано / Л.С. Гуделева ; беседовал Н. Тулинов //
Витьбичи. — 1997. — 13 июня. — С. 3.
Беседа с директором Витебской областной библиотеки Л.С. Гуделевой.
115. Пастернак, Т. У художника есть крылья / Т. Пастернак // Народнае слова. — 1997. — 2 ліп. — С. 2.
О выставке работ А. Соловьева и В. Чукина в областной библиотеке.
1998
116. Башун, Л. Библиотека меняет интерьер / Л. Башун // Витьбичи. — 1998. — 22 янв. — С. 3.
О реконструкции фойе областной библиотеки.
117. Век заканчивается. В [областной] библиотеке появился компьютер / подгот. О.К. // Витебский
курьер. — 1998. — 2 мая. — С. 3.
118. Виноградова, Л.Е. Книгу выпишут из столицы / Л.Е. Виноградова ; беседовал А. Подлипский //
Народнае слова. — 1998. — 17 верас. — С. 3.
О работе межбиблиотечного абонемента.
119. Дроздова, Н. Недетские проблемы детской библиотеки / Н. Дроздова // Витьбичи. — 1998. —
8 дек. — С. 5.
120. Кавалевский, С. У библиотеки появились деньги / С. Кавалевский // Витебский курьер. — 1998.
— 23 янв. — С. 2.
О ремонте фойе областной библиотеки.
121. Меценаты среди нас // Витьбичи. — 1998. — 20 нояб. — С. 1.
О книгах, которые получила областная библиотека в дар от читателя В. Ильина.
122. Открыт зал немецкой литературы // Народнае слова. — 1998. — 9 ліп. — С. 4.
123. Подлипский, А. На языке Гете / А. Подлипский // Народнае слова. — 1998. — 19 лют. — С. 4.
Об открытии в областной библиотеке зала немецкой литературы.
124. Подлипский, А. Сокровищница знаний / А. Подлипский // Народнае слова. — 1998. — 5 сак. — С. 8.
О работе сектора краеведческой литературы и библиографии.
125. Подлипский, А. Теплые встречи с белорусской книгой / А. Подлипский // Народнае слова. —
1998. — 21 мая. — С. 5.
О работе отдела белорусской литературы.
126. Пригожий, М. И Шиллера, и Гете отсюда принесут / М. Пригожий // Віцебскі рабочы. — 1998.
— 10 ліп. — С. 1.
О зале немецкой литературы.
127. Пукшанский, А. Зал немецкой литературы / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 1998. —
10 июля. — С. 1.
128. Художникова, В. Немецкий культурный центр Гете открывает в Витебске свою библиотеку /
В. Художникова // Вечерний Витебск. — 1998. — 23 мая. — С. 1.
Об открытии в библиотеке зала немецкой литературы.
1999
129. Гучыць «Музыка лiстападу» // Лiтаратура і мастацтва. — 1999. — 3 снеж. — С. 3.
Пра творчы вечар А. Канапелькi, які адбыўся ў абласной бібліятэцы.
130. Курсо, Н. Встреча с писателем [Б. Бележенко в областной библиотеке] / Н. Курсо // Вiцебскі
рабочы. — 1999. — 2 сак. — С. 1.
131. Курсо, Н. Книжный фонд пополняется дореволюционными изданиями / Н. Курсо // Народнае
слова. — 1999. — 31 ліп. — С. 6.
О приобретении редких изданий о Витебщине сектором краеведческой литературы и библиографии.
132. Лебедева, Н. Духовность — то, что нужно / Н. Лебедева // Вечерний Витебск. — 1999. — 16 янв.
— С. 1.
О работе курсов повышения квалификации, которые функционируют при Витебской областной библиотеке.
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133. Петрова, Н. Солнечный луч из глубины веков / Н. Петрова // Вечерний Витебск. — 1999. —
13 марта. — С. 2.
О выставке «Яко луча солнечная», которая экспонировалась в библиотеке.
134. Погорелова, Ж. Болотный рай Ивановского / Ж. Погорелова // Витебский курьер. — 1999. —
16 апр. — С. 3.
О выставке фотографий орнитолога В. Ивановского в библиотеке.
135. Подлипский, А. Возрождение запрещенного клуба / А. Подлипский // Народнае слова. — 1999.
— 27 сак. — С. 3.
О краеведческом клубе при Витебской областной библиотеке.
136. Рыбакова, В. «Яко луча солнечная» / В. Рыбакова // Народнае слова. — 1999. — 11 сак. — С. 2.
Пра выставу, прысвечаную Еўфрасінні Полацкай, якая арганізавана ў абласной бібліятэцы з дапамогай культурна-інфармацыйнага цэнтра «Скарбы свету».
137. Тыдзень экалагічных ведаў // Народнае слова. — 1999. — 18 сак. — С. 4.
Пра Тыдзень экалагічных ведаў «У імя цяперашніх і будучых пакаленняў», які прайшоў у бібліятэцы.
138. Цыбульскі, М. Пейзажная лірыка Мікалая Гугніна / М. Цыбульскі // Вечерний Витебск. — 1999.
— 4 дек. — С. 7.
Пра выставу карцін мастака ў абласной бібліятэцы.
2000
139. Гуделева, Л.С. Книга на родине Гуттенберга в большом почёте / Л.С. Гуделева ; беседовал
А. Подлипский // Народнае слова. — 2000. — 18 студз. — С. 5.
Беседа с директором Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
140. Иванов, П. В просторных залах библиотеки / П. Иванов // Віцебскі рабочы. — 2000. — 14 кастр.
— С. 2.
О работе Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
141. Кореневская, А. Феликс Гумен / А. Кореневская // Витебские деловые новости. — 2000. —
28 июля. — С. 4.
О персональной выставке витебского художника-акварелиста в библиотеке.
142. Крупица, Н. Снайперский талант Гумена / Н. Крупица // Витьбичи. — 2000. — 27 июня. — С. 7.
О выставке Ф. Гумена в областной библиотеке.
143. Крученкова, О. Библиотекарь тоже человек / О. Крученкова // Витебский курьер. — 2000. — 26
сент. — С. 2.
О режиме работы областной библиотеки.
144. Крывёнак, М. Незаменная паслуга / М. Крывёнак // Народнае слова. — 2000. — 12 лют. — С. 4.
Пра заказы на рэдкую літаратуру, якія выконвае МБА.
145. Подлипский, А. Жизнь в царстве книг / А. Подлипский // Народнае слова. — 2000. — 24 кастр.
— С. 5.
Витебской областной библиотеке — 75 лет.
146. Пукшанский, А. «Книга в Витебске» / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2000. — 11 янв.
— С. 2.
О презентации книги А. Подлипского, которая состоялась в областной библиотеке.
147. Хитров, А. Областной библиотеке им. Ленина — 75 лет / А. Хитров // Витьбичи. — 2000. —
27 окт. — С. 1–2.
2001
148. Абельская, Е. Американцы подарили Витебску бесплатный Интернет / Е. Абельская // Народнае
слова. — 2001. — 1 снеж. — С. 2.
Об открытии Интернет-центра в областной библиотеке.
149. Арсеньев, А. Выставка Нади Рушевой [в библиотеке] / А. Асеньев // Народнае слова. — 2001. —
27 снеж. — С. 2.
150. Беляева, Н. Путешествие витебских детей в мир немецких сказок / Н. Беляева // Вечерний
Витебск. — 2001. — 11 мая. — С. 3.
О первом школьном театральном фестивале, прошедшем в СШ № 34 г. Витебска по инициативе работников немецкого читального зала областной библиотеки.
151. Боборико, М. Умелым рукам цены нет / М. Боборико // Витьбичи. — 2001. — 11 янв. — С. 7.
Об И.А. Бобкове, переплетчике-реставраторе детского отдела областной библиотеки.
152. Бредихина, Н. В клубе «Сустрэчы» / Н. Бредихина // Віцебскі рабочы. — 2001. — 3 сак. — С. 3.
О заседании краеведческого клуба «Сустрэчы», посвященном Н. Касперовичу.
153. Газин, Д. Неизвестные страницы об известном краеведе / Д. Газин // Віцебскі рабочы. —
2001. — 16 чэрв. — С. 2.
О презентации книги Л. Хмельницкой «Гісторык з Віцебска» в Витебской областной библиотеке.
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154. Ганаровай граматай абласнога Савета дэпутатаў узнагароджаны бібліятэкары Віцебскай
абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна: Ермакова Яўгенія Васільеўна, Філімонава Наталля Анатольеўна //
Народнае слова. — 2001. — 12 крас. — С. 2.
155. Ганаровай граматай аблвыканкама ўзнагароджаны працоўны калектыў Віцебскай абласной
бібліятэкі імя У.І. Леніна і дырэктар Гудзелева Ларыса Сяргееўна // Народнае слова. — 2001. — 15 мая.
— С. 2.
156. Гуделева, Л. Среди американских библиотекарей немало мужчин / Л. Гуделева ; беседовал
А. Подлипский // Народнае слова. — 2001. — 15 мая. — С. 8.
Беседа с директором Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
157. Джариани, В. Культуре нужны подвижники / В. Джариани // Витебский курьер. — 2001. — 20 апр.
— С. 2.
О художественно-эстетическом салоне областной библиотеки.
158. Закиров, В. Волшебная сила искусства / В. Закиров // Витьбичи. — 2001. — 30 янв. — С. 7.
О салоне, который начал работу при отделе литературы по искусству.
159. Закиров, В. Станет ли Витебск вторым Парижем? / В. Закиров // Витьбичи. — 2001. — 19 окт. — С. 4.
О работе художественно-эстетического салона.
160. Ивановский, Ю. Афиши Александра Досужева / Ю. Ивановский //
Віцебскі рабочы. — 2001. — 8 верас. — С. 2.
О выставке художника в областной библиотеке.
161. Ивановский, Ю. Миры еврейской жизни / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2001. — 14 крас.
— С. 2.
О книжной выставке, которая была организована в зале немецкой литературы.
162. Ивановский, Ю. Салон приглашает друзей / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. —
2001. — 1 лістап. — С. 1.
Об очередном заседании художественно-эстетического салона.
163. Ивановский, Ю. Служитель в храме книги / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2001. —
15 верас. — С. 1.
О работе областной библиотеки рассказывает заместитель директора О.А. Дорофеева.
164. Каўпак, Н. Прэзентуецца «Апостраф» / Н. Каўпак, А. Стук // Літаратура і мастацтва. — 2001. —
6 ліп. — С. 3.
Пра творчую сустрэчу з пісьменнікам С. Рублеўскім, якая адбылася ў абласной бібліятэцы.
165. Крупица, Н. А в ландыше осеннем увидеть дорогу песчаную / Н. Крупица // Витьбичи. —
2001. — 20 нояб. — С. 2.
О выставке флористики Р.Г. Спочиньской в областной библиотеке.
166. Крупица, Н. За «круглым столом» — о художественной культуре / Н. Крупица // Витьбичи. —
2001. — 30 окт. — С. 2.
О заседании в Витебской областной библиотеке с участием школьных учителей МХК.
167. Крупица, Н. Интернет становится доступней / Н. Крупица // Вечерний Витебск. — 2001. — 8
дек. — С. 2.
О начале работы ІАТР-центра в Витебской областной библиотеке.
168. Крупица, Н. Марлен, Марлен… / Н. Крупица // Вечерний Витебск. — 2001. — 8 дек. — С. 2.
О неделе, посвященной жизни и творчеству М. Дитрих, проводимой в областной библиотеке.
169. Крупица, Н. Миры еврейской жизни / Н. Крупица // Витьбичи. — 2001. — 17 апр. — С. 4.
О книжной выставке в областной библиотеке.
170. Ладуцька, К. У Віцебску ўшанавалі Міколу Каспяровіча / К. Ладуцька // Культура. — 2001. — 28
крас.—4 мая. — С. 14.
Пра кнігу А. Лісава і А. Падліпскага «Краязнавец Мікола Каспяровіч» і клуб «Сустрэчы», створаны пры
абласной бібліятэцы.
171. Малей, А. Языком плаката / А. Малей // Вечерний Витебск. — 2001. — 8 сент. — С. 2.
О выставке плакатов А. Досужева в областной библиотеке.
172. Павлова, Е. В Интернет — бесплатно / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2001. — 27 нояб. — С. 2.
Об открытии Интернет-центра в библиотеке.
173. Павлова, Е. Не зарастет народная тропа [в областную библиотеку] / Е. Павлова // Витебский
курьер. — 2001. — 7 сент. — С. 3.
174. Пастернак, Т. Миры еврейской жизни / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2001. — 7 крас. — С. 5.
О выставке в зале немецкой литературы областной библиотеки.
175. Пашинский, Н.П. Бывает ли дым без огня в книжном доме? / Н. Пашинский ; беседовала Н.
Крупица // Витьбичи. — 2001. — 20 янв. — С. 1, 3.
Беседа с начальником областного управления культуры о детском отделе областной библиотеки.
176. Подлипский, А. Пейзаж в раме как живой / А. Подлипский // Народнае слова. — 2001. —
22 лістап. — С. 2. О выставке флористики Р.Г. Спочиньской в областной библиотеке.
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177. Подлипский, А. Салонная жизнь / А. Подлипский // Народнае слова. — 2001. — 8 лют. — С. 8.
О встрече в рамках художественно-эстетического салона «Ноктюрн» с семьей Кузнецовых-Боборико.
178. Пукшанский, А. А если мальчик любит книжку?.. / А. Пукшанский // Витебский курьер. —
2001. — 16 марта. — С. 3. О проблемах отдела детской литературы.
179. Пукшанский, А. Афиши нашей жизни / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2001. —
7 сент. — С. 5. О выставке А. Досужева в областной библиотеке.
180. Пукшанский, А. Библиотека без ремонта / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2001. —
25 мая. — С. 3.
О детском отделе областной библиотеки.
181. Скрынников, В. Оркестр для полного счастья / В. Скрынников, А. Пукшанский // Витебский
курьер. — 2001. — 18 мая. — С. 2, 4.
О работе художественно-эстетического салона Витебской областной библиотеки.
182. Скрыннников, В. Салон «ОЛИ-art»/ В. Скрынников // Витебский курьер. — 2001. — 2 нояб. — С. 2.
О встрече с И. Бояринцевым в рамках художественно-эстетического салона.
183. Только для женщин // Віцебскі рабочы. — 2001. — 28 крас. — С. 1.
О встрече с читателями под названием «Здоровье женщины и общества в XXI веке», которая прошла
в отделе периодической литературы.
2002
184. Арсеньев, А. Творческий отчет Валерия Чукина / А. Арсеньев // Народнае слова. — 2002. —
2 июля. — С. 5.
Об открытии выствки витебского художника в областной библиотеке.
185. Барадулін, Р. Беларусы ў Бога — эксперыментальная нацыя / Р. Барадулін ; запісаў В. Скрыннікаў
// Витебский курьер. — 2002. — 7 июня. — С. 3.
Гутарка з паэтам падчас яго сустрэчы з чытатчамі ў абласной бібліятэцы.
186. Бредихина, Н. На своей волне / Н. Бредихина // Віцебскі рабочы. — 2002. — 19 верас. — С. 1.
О выставке в областной библиотеке графики О. Федорова и Д. Шереметьева.
187. Булацкая, Н. Литературная цензура — благо или блажь? / Н. Булацкая // Беларуская думка. —
2002. — № 7. — С. 154–159.
Материал о Витебской областной библиотеке.
188. Васильева, Т. Женщины движут миром / Т. Васильева // Витьбичи. — 2002. — 22 февр. — С. 2.
О конкурсе коллажей, который провел немецкий читальный зал областной библиотеки.
189. Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна // Афіша. — 2002. — № 8 (верасень). — С. 1.
190. Голесник, С. «Через искусство и спорт к взаимопониманию и гармонии» / С. Голесник
// Витьбичи. — 2002. — 3 окт. — С. 4.
О заседании салона «ОЛИ-art» в областной библиотеке.
191. Гусев, И. Дом для тысячи друзей / И. Гусев // Віцебскі рабочы. — 2002. — 28 лістап. — С. 2.
Мнение читателя о Витебской областной библиотеке им. В.И. Ленина.
192. Гучалі вершы і песні // Народнае слова. — 2002. — 4 чэрв. — С. 5.
Пра сустрэчу ў бібліятэцы з Р. Барадуліным.
193. Дединкина, С. В областной библиотеке можно прочитать обо всем на свете / С. Дединкина //
Народнае слова. — 2002. — 14 верас. — С. 2.
194. Джариани, В. Музыкальная «экскурсия»/ В. Джариани // Витьбичи. — 2002. — 19 дек. — С. 6.
О встрече участников салона «ОЛИ-art» в библиотеке.
195. Дроздова, Н. Книгой поделись с другим / Н. Дроздова // Витьбичи. — 2002. — 24 янв. — С. 1.
О пополнении фондов отдела детской литературы.
196. Евгеньева, С. Читаем «Лужеснянские страницы» / С. Евгеньева // Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). —
2002. — 18 чэрв. — С. 3.
О презентации книги краеведа Д. Газина в областной библиотеке.
197. Закиров, В. Зримый след Нины Давыденко / В. Закиров // Витьбичи. — 2002. — 5 апр. — С. 7.
О творческой встрече с витебской поэтессой Н. Давыденко.
198. Закиров, В. Энергетика «ОЛИ-art»/ В. Закиров // Витьбичи. — 2002. — 7 июня. — С. 2.
О встрече участников салона в областной библиотеке.
199. Закржевский, Г. «Подарите библиотеке книгу» / Г. Закржевский // Советская Белоруссия. —
2002. — 5 марта. — С. 2.
Об акции, проводимой в детском отделе областной библиотеки.
200. Ивановский, Ю. Дар правительства России [областной библиотеке] / Ю. Ивановский // Віцебскі
рабочы. — 2002. — 19 снеж. — С. 1.
201. Ивановский, Ю. Пейзажи в библиотечном интерьере / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. 2002.
— 27 снеж. — С. 1.
О выставке картин витебского художника Ф. Кузнецова.
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202. Ивановский, Ю. Поэзии негаснущие строки / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2002. —
2 крас. — С. 3.
О презентации книги стихов Н. Давыденко.
203. Іваноўскі, Ю. Што клапоціць творчую эліту? / Ю. Іваноўскі // Віцебскі рабочы. — 2002. —
8 чэрв. — С. 4.
Пра чарговую сустрэчу удзельнікаў салона «ОЛИ-art».
204. Кавалеўскі, С. Сустрэча з пісьменнікамі / С. Кавалеўскі // Народнае слова. — 2002. — 23 лют.
— С. 2.
Пра сустрэчу чытачоў бібліятэкі з С. Алексіевіч, У. Арловым, Л. Баршчэўскім.
205. Крупица, Н. Книги о женщинах для всех / Н. Крупица // Витьбичи. — 2002. — 4 крас. — С. 7.
О книжной выставке «Женщина в обществе».
206. Крупица, Н. Подарок друзей / Н. Крупица // Витьбичи. — 2002. — 17 окт. — С. 6.
О творческой встрече с поэтом Д. Симановичем.
207. Крупица, Н. Посылка из России / Н. Крупица // Витьбичи. — 2002. — 19 дек. — С. 5.
О передаче правительством России книг в дар областной библиотеке.
208. Крупица, Н. Уголок Франции в Витебске / Н. Крупица // Витьбичи. — 2002. — 12 июля. — С. 2.
Об открытии уголка французской литературы в областной библиотеке.
209. Кутынка, А. Помнім беларускіх паэтаў / А. Кутынка // Витебский курьер. — 2002. — 5 нояб. — С. 2.
Пра мерапрыемства, прысвечанае Я. Коласу і Я. Купалу.
210. Николаев, Е. За опытом — к соседям / Е. Николаев // Вечерний Витебск. — 2002. — 20 апр. — С. 1.
Об участии сотрудников областной библиотеки в межрегиональном семинаре «Библиотека и информационные технологии» в Смоленске.
211. Павлова, Е. Французский уголок [в библиотеке] / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2002. —
12 июля. — С. 2.
212. Партолина, Н. Выставка Валерия Чукина / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2002. —
28 июня. — С. 2.
О художественной выставке, которая состоялась в областной библиотеке.
213. Пастернак, Т. Встреча в салоне / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2002. — 7 лют. — С. 2.
О встрече в рамках салона «ОЛИ-art» с Г. Кликушиным.
214. Пастернак, Т. На вечере у Вячеслава Яновского / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2002. —
8 кастр. — С. 2.
О заседании салона «ОЛИ-art» в областной библиотеке.
215. Пастернак, Т. На русском и немецком / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2002. — 19 кастр. — С. 4.
О творческой встрече с поэтом Д. Симановичем и переводчиком В. Попковичем.
216. Подлипский, А. За символическую плату / А. Подлипский // Народнае слова. — 2002. — 4 мая.
— С. 4.
О платных услугах в областной библиотеке.
217. Пугачова, Н. Калі Віцебшчына была губерняй / Н. Пугачова // Народнае слова. — 2002. —
23 сак. — С. 5.
Пра выставу, якая арганізавана сектарам краязнаўчай літаратуры.
218. Пукшанский, А. Библиотека XXI века / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2002. — 20 апр. —
С. 2.
Работники областной библиотеки рассказывают о Смоленской областной библиотеке.
219. Пукшанский, А. Воровали графику Мастера / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2002. —
29 янв. — С. 3.
Об открытии выставки Г.Ф. Кликушина.
220. Пукшанский, А. Все худшее — детям? / А. Пукшанский // Витебский курьер. — 2002. — 2 апр.
— С. 3.
О проблемах отдела детской литературы.
221. Пукшанский, А. Книги — дорогое удовольствие / А. Пукшанский // Витебский курьер. —
2002. — 25 янв. — С. 4.
О сокращении финансирования на комплектование фонда Витебской областной библиотеки.
222. Салон // Афіша. — 2002. — № 8 (верасень). — С. 2.
О художественно-эстетическом салоне «ОЛИ-art».
223. Сергеев, В. «Витебск. Шагал. Любовь» / В. Сергеев // Витебский курьер. — 2002. — 15 окт. — С. 3.
О презентации в библиотеке книги Д. Симановича.
224. Сергеев, В. «Теплый праздник» / В. Сергеев // Витебский курьер. — 2002. — 15 окт. — С. 2.
О проведении Дня работника культуры.
225. Сёмкин, А.И. Кто поможет библиотеке / А.И. Сёмкин ; записал В. Сергеев // Витебский курьер. — 2002. — 17 сент. — С. 1, 3.
Беседа с директором Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
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226. Скрыннікаў, В. Сустрэча з Рыгорам Барадуліным / В. Скрыннікаў // Витебский курьер. — 2002. —
4 июня. — С. 2.
Пра творчую сустрэчу, якая адбылася ў абласной бібліятэцы.
227. Скрынников, В. Культурная акция / В. Скрынников // Витебский курьер. — 2002. — 29 марта. — С. 2.
О книжной выставке «Женщина в обществе», которая открылась в областной библиотеке.
228. Скрынников, В. Темнеет... / В. Скрынников // Витебский курьер. — 2002. — 5 апр. — С. 1.
О проблемах Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
229. Скрынников, В. Человек идет к человеку / В. Скрынников // Витебский курьер. — 2002. — 7
июня. — С. 3.
О заседании художественного салона «ОЛИ-art» по теме «Созидательная энергетика города».
230. Соколова, С. Книжная полка в компьютере / С. Соколова, А. Транкевич // Народнае слова. —
2002. — 30 крас. — С. 5.
Об опыте работы Смоленской областной библиотеки рассказывают библиотекари Витебской областной библиотеки (участники межрегионального семинара).
231. Степанская, Т. Книга — лучший подарок / Т. Степанская // Народнае слова. — 2002. — 19 снеж.
— С. 2.
О передаче Посольством Российской Федерации в РБ книг Витебской областной библиотеке.
232. Транкевич, А. Посвящается Мастеру / А. Транкевич // Витьбичи. — 2002. — 12 июля. — С. 5.
О выставке В. Чукина, посвященной М. Шагалу.
233. Фадзеева, Ж. Рыгор Барадулін у Віцебску / Ж. Фадзеева // Вечерний Витебск. — 2002. — 8 июня.
— С. 2.
Пра сустрэчу з паэтам у абласной бібліятэцы.
234. Шпакоўская, Г. «Дзеяслоў» — часціна літаратуры / Г. Шпакоўская // Народнае слова. — 2002. —
2 лістап. — С. 5.
Пра прэзентацыю літаратурна-мастацкага выдання ў абласной бібліятэцы і ВДУ імя П.М. Машэрава.
2003
235. Арсеньев, А. О Миорщине с любовью / А. Арсеньев // Народнае слова. — 2003. — 18 крастр. — С. 8.
Об открытии выставка художника В. Шамшура.
236. Архипов, М. Выставка книжных раритетов в Витебске / М. Архипов // Витебский курьер. — 2003. —
26 авг. — С. 1.
О книжной выставке в областной библиотеке.
237. Беляева, О. Достаточно прийти и записаться / О. Беляева // Витьбичи. — 2003. — 25 сент. — С. 11.
Об Интернет-центре при областной библиотеке.
238. Галынскі, А. Прэзентацыя новай кнігі / А. Галынскі // Віцебскі рабочы. — 2003. — 23 верас. — С. 3.
Пра прэзентацыю кнігі Ф. Сіўко «Ягня ахвярнае» .
239. Дзядзінкіна, С. У завяршэнне трылогіі / С. Дзядзінкіна // Народнае слова. — 2003. — 20 верас. — С. 2.
Пра прэзентацыю кнігі Ф. Сіўко «Ягня ахвярнае» ў бібліятэцы.
240. Дроздова, Н. Я до сих пор открываю этот город / Н. Дроздова // Витьбичи. — 2003. — 3 янв. — С. 6.
О выставке Ф. Кузнецова в областной библиотеке.
241. Закиров, В. Личность и время / В. Закиров // Витьбичи. — 2003. — 11 февр. — С. 2.
О встрече в салоне «ОЛИ-art» с кандидатом искусствоведения, доцентом ВГУ им. П.М. Машерова
А. Лисовым.
242. Закиров, В. Наш Николай [Петрович] Правилов / В. Закиров // Витьбичи. — 2003. — 26 авг. —
С. 4. О работнике Витебской областной библиотеки рассказывают его друзья.
243. Закиров, В. «Этюды памяти»/ В. Закиров // Витьбичи. — 2003. — 11 дек. — С. 6.
О встрече с режиссером Национального академического драматического театра им. Я. Коласа В.
Барковским.
244. Ивановский, Ю. «Герой» салона — Виталий Барковский / Ю. Ивановский // Вiцебcкі рабочы. —
2003. — 16 снеж. — С. 4.
О заседании салона «ОЛИ-art».
245. Ивановский, Ю. У времени в плену / Ю. Ивановский // Вiцебcкі рабочы. — 2003. — 12 лют. — С. 4.
Об очередном заседании салона «ОЛИ-art» по теме «Творческая личность в контексте своего времени».
246. Ивашкевич, В. Первый юбилей [зала немецкой литературы] / В. Ивашкевич // Витьбичи. —
2003. — 4 дек. — С. 1.
247. Кавалеўскі, С. Сустрэчы з пісьменнікамі / С. Кавалеўскі // Народнае слова. — 2003. — 25 студз. — С. 2.
Пра сустрэчу з В. Іпатавай, А. Хатэнкай, М. Скоблам.
248. Крупица, Н. Окно в Германию / Н. Крупица // Витьбичи. — 2003. — 11 дек. — С. 6.
О работе немецкого читального зала.
249. Крупица, Н. Красочная, звучная пастель… / Н. Крупица // Витьбичи. — 2003. — 23 окт. — С. 5.
О выставке В. Шамшура в областной библиотеке.
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250. Крупица, Н. Подарки [Г. Кликушина областной библиотеке] от чистого сердца / Н. Крупица //
Витьбичи. — 2003. — 30 авг. — С. 5.
251. Кутынко, А. Вечер поэзии / А. Кутынко // Витебский курьер. — 2003. — 11 марта. — С. 2.
О встрече в областной библиотеке с поэтом Д. Симановичем.
252. Кутынко, А. От немцев с любовью / А. Кутынко // Витебский курьер. — 2003. — 5 дек. — С. 1.
О дне открытых дверей, приуроченных к 5-летию создания немецкого читального зала.
253. Лукьянова, Н. Каждой библиотеке — компьютер / Н. Лукьянова // Народнае слова. — 2003. —
18 лістап. — С. 4.
О работе Витебской областной библиотеки.
254. Навасельцава, Г. Паэзія жаночай душы / Г. Навасельцава // Витьбичи. — 2003. — 15 апр. — С. 7.
Пра сустрэчу ў абласной бібліятэцы з паэтэсамі В. Русілкай, Я. Мальчэўскай, А. Гінько.
255. Партолина, Н. Выставка в библиотеке / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2003. — 28 окт. — С. 2.
О выставке работ витебского художника В. Шамшура в областной библиотеке.
256. Партолина, Н. «От благодарного художника» / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2003. — 29
авг. — С. 3.
О передаче Г. Кликушиным серии графических работ областной библиотеке.
257. Пастернак, Т. Вдохновила поэзия Т. Кляшторного / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2003. —
26 крас. — С. 4.
Сообщение о выставке М. Левковича в областной библиотеке.
258. Пастернак, Т. Читаем по-немецки / Т. Пастернак // Нараднае слова. — 2003. — 9 снеж. — С. 2.
О пятилетнем юбилее немецкого читального зала.
259. Подлипский, А. Анекдот с пятисотой страницы / А. Подлипский // Народнае слова. — 2003. — 6
верас. — С. 8.
О бывшем художнике областной библиотеки Г.Ф. Кликушине.
260. Подлипский, А. Библиотека принимает дары / А. Подлипский // Народнае слова. — 2003. —
31 ліп. — С. 2.
261. Подлипский, А. В дар [областной] библиотеке / А. Подлипский // Народнае слова. — 2003. — 28
жн. — С. 1.
262. Подлипский, А. Выставка [редких] книг / А. Подлипский // Народнае слова. — 2003. — 16 жн. — С. 8.
О книжной выставке, подготовленной сотрудниками областной библиотеки.
263. Подлипский, А. Полезное издание / А. Подлипский // Народнае слова. — 2003. — 7 жн. — С. 8.
О библиографическом указателе «Декоративно-прикладное искусство Витебщины», подготовленном
сектором краеведческой литературы и библиографии.
264. Пугачова, Н. «Як сын твой родны...» / Н. Пугачова // Народнае слова. — 2003. — 19 крас. — С. 5.
Пра кнігі М. Райчонка ў фондах абласной бібліятэкі.
265. Розов, В. Эстафета памяти / В. Розов // Народнае слова. — 2003. — 25 лют. — С. 2.
Об издании в Витебской областной библиотеке библиографического указателя, посвященного
85-летию П.М. Машерова.
266. Сергеев, В. Личность и время / В. Сергеев // Витебский курьер. — 2003. — 11 февр. — С. 2.
О встрече с кандидатом искусствоведения А. Лисовым в рамках художественно-эстетического салона «ОЛИ-art».
267. Сіўко, Ф. І стаў вытокам радасці радок / Ф. Сіўко // Народнае слова. — 2003. — 10 крас. — С. 2.
Пра сустрэчу з віцебскімі паэтэсамі А. Гінько, Я. Мальчэўскай, В. Русілкай.
268. Сіўко, Ф. «Посреди зимы» цёпла / Ф. Сіўко // Народнае слова. — 2003. — 10 чэрв. — С. 5.
Пра прэзентацыю кнігі віцебскай паэтэсы Т. Красновай -Гусачэнкі.
269. Степанская, Т. С любовью к женщине / Т. Степанская // Народнае слова. — 2003. — 15 сак. — С. 5.
О поэтическом вечере Д. Симановича, состоявшемся в областной библиотеке.
270. Фенчанка, А. Захавальнікі вечнага скарбу / А. Фенчанка // Віцебскі рабочы. — 2003. — 6 верас. — С. 2.
Пра работу і фонд сектара краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі.
271. Фенчанка, А. Сустрэча з чытачамі / А. Фенчанка // Витебский курьер. — 2003. — 19 сент. — С. 2.
Пра прэзентацыю кнігі Ф. Сіўко «Ягня ахвярнае».
272. Чабатарова, Т. Паэзія жывапісу / Т. Чабатарова // Витебский курьер. — 2003. — 22 апр. — С. 2.
Пра выставу М. Ляўковіча ў абласной бібліятэцы.
273. Шибеко, О. Вечер поэзии / О. Шибеко // Витебский курьер. — 2003. — 3 июня. — С. 2.
О встрече с поэтессой Т. Красновой-Гусаченко.
2004
274. Букрым, Э. Прэзентацыя зборніка вершаў / Э. Букрым // Витебский курьер. — 2004. — 7 мая. — С. 3.
Пра прэзентацыю зборніка вершаў У. Папковіча «На тым стаю».
275. Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна / падрыхт. А. Галынскі // Афіша. — 2004. — № 8.
— С. 1.
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276. Галынскі, А. Размова з Пікасо / А. Галынскі // Афіша. — 2004. — № 2. — С. 3.
Пра выстаўку адной карціны А.Слепава ў абласной бібліятэцы.
277. Дзядзінкіна, Н. Жураўліная пара Генадзя Бураўкіна / Н. Дзядзінкіна // Народнае слова. —
31 студз. — С. 5.
Пра творчую сустрэчу паэта ў абласной бібліятэцы з прыхільнікамі паэзіі.
278. Дорофеева, О. Движение вперед : из опыта работы мультимедийного центра Витебской областной библиотеки / О. Дорофеева // Бібліятэчны свет. — 2004. — № 4. — С. 12.
279. Доценко, А. Выставка флористики / А. Доценко // Витебский курьер. — 2004. — 16 нояб. — С. 2.
Об открытии в библиотеке выставки Р. Спочиньской.
280. Захаров, А. Ну что, пошпрехаем? / А. Захаров // Вiцебскі рабочы. — 2004. — 10 ліп. — С. 5.
О работе немецкого читального зала.
281. Ивановский, Ю. Выставка латвийского искусства / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2004. —
18 снеж. — С. 4.
Об открытии в библиотеке выставки «Стиль модерн в Латвии».
282. Ивановский, Ю. ... И много теплых слов в придачу / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2004. —
24 крас. — С. 4.
О заседании салона «ОЛИ-art», посвященном искусствоведу, театральному критику Т. Котович.
283. Ивановский, Ю. Презентация мультимедийного центра / Ю. Ивановский // Вiцебcкі рабочы. —
2004. — 15 мая. — С. 1.
О презентации мультимедийного центра в отделе литературы по искусству.
284. Іваноўскі, Ю. Новая сустрэча з Майстрам / Ю. Іваноўскі // Віцебскі рабочы. — 2004. — 11 верас.
— С. 4.
Пра адкрыццё выставы П. Явіча.
285. Каржыцкая, С. З пакалення, апаленага вайной / С. Каржыцкая // Афіша. — 2004. — № 7 (ліп.). — С. 3.
Пра былога супрацоўніка абласной бібліятэкі А.І. Філімонава.
286. Крупіца, Н. «Лісты да запатрабавання», якія дасылае нам паэт / Н. Крупіца // Витьбичи. — 2004.
— 29 янв. — С. 3.
Аб творчай сустрэчы паэта Г. Бураўкіна з чытачамі абласной бібліятэкі.
287. Крупица, Н. Музыка века в библиотечном компьютере / Н. Крупица // Витьбичи. — 2004. —
6 мая. — С. 1.
О презентации мультимедийного центра в областной библиотеке.
288. Крупица, Н. Новая встреча с Феликсом Гуменом / Н. Крупица // Витьбичи. — 2004. — 12 июня. — С. 5.
О выставке художника в областной библиотеке.
289. Крупица, Н. Приглашение на «Духов день» / Н. Крупица // Витьбичи. — 2004. — 9 окт. — С. 12.
О презентации книги немецкого писателя А. Майера.
290. Кутынка, А. Рыцар сумлення і свабоды / А. Кутынка // Витебский курьер. — 2004. — 22 июня. — С. 1.
Пра Дзень літаратуры, які адбыўся з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння В. Быкава.
291. Лемеш, А. Свята сваімі рукамі / А. Лемеш // Бібліятэчны свет. — 2004. — № 4. — С. 23.
Пра конкурс прафесійнага майстэрства «Лепшы па прафесіі».
292. Лукович, Н. Хозяйка центра правовой информации [С. Курсо] / Н. Лукович // Народнае слова.
— 2004. — 22 студз. — С. 1.
О работе публичного центра правовой информации.
293. Лукович, Н. Читайте газеты и журналы! / Н. Лукович // Народнае слова. — 2004. — 31 студз. — С. 4.
Об отделе периодической литературы областной библиотеки.
294. Малашенков, В. Электронный подарок к празднику / В. Малашенков // Витьбичи. — 2004. —
14 сент. — С. 2.
Об открытии медиацентра в библиотеке.
295. Павлова, Е. Выставка-акция / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2004. — 27 янв. — С. 1.
О выставке одной картины «Девушка на кубе, или Разговор с Пикассо» А. Слепова.
296. Павлова, Е. Выставка Петра Явича / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2004. — 10 сент. — С. 2.
О выставке художника в областной библиотеке.
297. Павлова, Е. Новая книга «Короля шрифтов» / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2004. —
25 мая. — С. 2.
О презентации книги «Шрифты» Г. Кликушина.
298. Пазнякова, Л. Прычасце кветкі / Л. Пазнякова // Витьбичи. — 2004. — 24 февр. — С. 7.
Пра творчую сустрэчу з В. Іпатавай.
299. Партолина, Н. Возвышенная достоверность Феликса Гумена / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2004. — 15 июня. — С. 2.
О выставке художника в библиотеке.
300. Партолина, Н. Модерн в библиотеке / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2004. — 17 дек.
— С. 2.
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301. Пастернак, Т. Вернисаж Петра Явича [в библиотеке] / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. —
11 верас. — С. 8.
302. Пастернак, Т. Латышский модерн в Витебске / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 21
снеж. — С. 8. Об открытии выставки в областной библиотеке.
303. Пастернак, Т. Люди, годы, жизнь… / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 15 крас. — С. 2.
О заседании художественно-эстетического салона «ОЛИ-art», посвященного искусствоведу Т. Котович.
304. Пастернак, Т. Мультимедийный центр в [областной] библиотеке / Т. Пастернак // Народнае
слова. — 2004. — 11 мая. — С. 5.
305. Пастернак, Т. На языке Гете / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 9 кастр. — С. 8.
О встрече с немецким писателем А. Майером.
306. Пастернак, Т. Неповторимый Феликс Гумен / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 15
чэрв. — С. 4.
О выставке художника-акварелиста в областной библиотеке.
307. Пастернак, Т. Разговор с Пикассо / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 29 студз. — С. 8.
О выставке одной картины витебского художника А. Слепова.
308. Пересторонина, К. Музыкальные архивы стали доступнее / К. Пересторонина // Витебский курьер. — 2004. — 14 мая. — С. 4.
Об открытии в областной библиотеке мультимедийного центра.
309. Пересторонина, К. Первый в Беларуси мультимедийный центр [в Витебской областной библиотеке] / К. Пересторонина // Беларускі час. — 2004. — 11–18 июня. — С. 17.
310. Подлипский, А. Герои не забыты / А. Подлипский // Народнае слова. — 2004. — 17 крас. — С. 4.
Информация об издании указателя «Герои-освободители Витебщины».
311. Прускі, А. Рамантызм Раісы Спачыньскай / А. Прусаў // Витебский курьер. — 2004. — 30 нояб. — С. 3.
Пра выставу фларыстыкі ў абласной бібліятэцы.
312. Рублеўскі С. На тым і стаіць ! // Народнае слова. — 2004. — 4 мая. — С. 5.
Пра прэзентацыю кнігі У. Папковіч «На тым стаю».
313. Сеньков, В. Дароносители утонченной красоты / В.Сеньков // Витьбичи. — 2004. — 13 марта. — С. 5.
О художественной выставке О. Ивановой и Н. Тараскиной «Плачущее сердце», которая открылась в
областной библиотеке.
314. Сеньков, В. Диалог с Пикассо ведет Александр Слепов / В.Сеньков // Витьбичи. — 2004. —
29 янв. — С. 5.
О выставке, которая прошла в областной библиотеке.
315. Сеньков, В. Этот очаровательный модерн / В. Сеньков // Витьбичи. — 2004. — 21 дек. — С. 7.
О выставке «Стиль модерн в Латвии», организованной в областной библиотеке.
316. Сіўко, Ф. Новыя кнігі землякоў / Ф. Сіўко // Витьбичи. — 2004. — 29 апр. — С. 11.
Пра прэзентацыю кнігі У. Папковіча «На тым стаю» у бібліятэцы.
317. Фенченко, А. Кто лучший по профессии / А. Фенченко // Витебский курьер. — 2004. — 15 окт. — С. 4.
О конкурсе профессионального мастерства, прошедшем в библиотеке.
318. Фондаренко, Н. Читаем вместе / Н. Фондаренко // Віцебскі рабочы. — 2004. — 9 кастр. — С. 3.
О презентации книг А. Майера.
319. Цыбульскі, М. Альбом уражанняў / М. Цыбульскі // Витьбичи. — 2004. — 13 мая. — С. 1.
Пра персанальную выставу «Ксераграфіка» мастака А. Дасужава.
2005
320. Берхифанд, Н. Дорога в библиотеку / Н. Берхифанд // Народнае слова. — 2005. — 15 сак. — С. 5.
Размышления автора по поводу предстоящего 80-летия Витебской областной библиотеки.
321. Гілевіч, Н. «Да Віцебшчыны я нераўнадушны» / Н. Гілевіч ; гутарыла Г. Шпакоўская // Народнае
слова. — 2005. — 22 крастр. — С. 5.
Пра сустрэчу з паэтам Н. Гілевічам.
322. Джариани, В.И. «Чудесная езда в незнаемое»/ В.И. Джариани ; беседовала Н. Соловьева //
Витьбичи. — 2005. — 6 сент. — С. 7.
Беседа с одним из организаторов салона «ОЛИ-art» В.И. Джариани.
323. Ивановский, Ю. В преддверии чудес / Ю. Ивановский // Віцебскі рабочы. — 2005. — 27 снеж. — С. 1.
О выставке витебского художника В. Чукина.
324. Ивановский, Ю. Сайт творческой интеллигенции / Ю. Ивановский // Вiцебскі рабочы. —
2005. — 14 крас. — С. 4.
Об открытии салоном «ОЛИ-art» своего сайта в Интернете.
325. Искусство Победы / подгот. ДК // Витебский проспект. — 2005. — 13 мая. — С. 2.
Об открытии выставки в областной библиотеке, приуроченной к 60-летию Победы.
326. Кадушка, В. «Асіметрыя» як падстава для роздуму / В. Кадушка // Народнае слова. — 2005. —
20 верас. — С. 5. Пра прэзентацыю новай кнігі Ф. Сіўко.
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327. Кадушка, В. Прэзентацыя / В. Кадушка // Міёрскія навіны. — 2005. — 27 верас. — С. 1.
Пра сустэчу з аўтарам «Асіметрыі» Ф. Сіўко.
328. Казакевич, Д. Не страшно! / Д. Казакевич // Витебский проспект. — 2005. — 4 марта. — С. 2.
О художественной выставке графических работ «Поиск внутренних связей» А. Слепова.
329. Казакевіч, З. Першы снег Леры Сом / З. Казакевіч // Витебский проспект. — 2005. — 17 нояб. — С. 2.
Пра прэзентацыю новай кнігі вершаў паэтэсы ў бібліятэцы.
330. Карпас, Е. Почему страдают юные читатели / Е. Карпас // Вiцебскі рабочы. — 2005. — 5 лістап. — С. 4.
О проблемах детского отдела областной библиотеки.
331. Крупица, Н. Где будет книжкин дом? / Н. Крупица // Витьбичи. — 2005. — 19 февр. — С. 1.
Об отделе детской литературы.
332. Крупица, Н. «Жизнь во мне» / Н. Крупица // Витьбичи. — 2005. — 20 янв. — С. 5.
О юбилейной выставке А. Изоитко, которая открылась в областной библиотеке.
333. Кутынко, А. Библиотеке ищут новый дом / А. Кутынко // Витебский курьер. — 2005. — 20 сент. — С. 3.
Об отделе детской литературы.
334. Кутынко, А. Если мальчик любит книжки, а библиотека на ремонте? / А. Кутынко // Витебский
курьер. — 2005. — 22 июля. — С. 4.
О ремонте отдела детской литературы.
335. Лукович, Н. «Сердце на ладони» / Н. Лукович // Народнае слова. — 2005. — 19 ліп. — С. 2.
О литературном вечере, посвященном И. Шамякину.
336. Маранова, Т. Чужая беда, как своя / Т. Маранова // Витьбичи. — 2005. — 7 июля. — С. 5.
О презентации в областной библиотеке книг писателя Л. Аникеева.
337. Партолина, Н. Лицедейство Анатолия Изоитко / Н. Партолина // Витебский курьер. — 2005. —
14 янв. — С. 1.
О выставке художника в областной библиотеке.
338. Партолина, Н. Художников поздравить мог каждый / Н. Партолина // Витебский курьер. —
2005. — 6 дек. — С. 1.
Об очередном заседании салона «ОЛИ-art» областной библиотеки, посвященном юбилейному году художников О. Крошкина, А. Досужева, Н. Дундина.
339. Пастернак, Т. Акварели Викентия Ральцевича / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2005. —
5 крас. — С. 5.
Об открытии в областной библиотеке экспозиции из серии «Проселочные дороги».
340. Пастернак, Т. Сон василькового петуха / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2005. — 15 студз. — С. 5.
О выставке художника А. Изоитко.
341. Подлипский, А. Незапыленные страницы / А. Подлипский // Народнае слова. — 2005. — 19 сак. — С. 4.
Об основных показателях работы Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
342. Подлипский, А. О героях войны / А. Подлипский // Народнае слова. — 13 снеж. — С. 4.
О библиографическом указателе «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы», подготовленном сектором краеведческой литературы и библиографии.
343. Подлипский, А. Хранилище знаний о нашем крае / А. Подлипский // Народнае слова. — 2005. —
8 лют. — С. 5.
О секторе краеведческой литературы и библиографии.
344. Рублевский, С. Страничка в толстом томе судеб... / С. Рублевский // Народнае слова. — 2005. — 2 ліп. — С. 5.
Об И.А. Бобкове, переплетчике отдела детской литературы областной библиотеки.
345. Соколова, С.С. Общность, основанная на духовности / С.С. Соколова // Библиотека. — 2005. —
№ 1. — С. 84–85.
О работе художественно-эстетического салона «ОЛИ-art».
346. Соколова, С.С. Через искусство — к общению / С.С. Соколова, В. Джариани // Библиотечная
газета. — 2005. — № 9.
Об истории создания художественно-эстетического салона «ОЛИ-art».
347. Соловьева, Н. Жить, наслаждаясь хорошим / Н. Соловьёва // Витьбичи. — 2005. — 9 апр. — С. 8.
О выставке витебского художника В. Ральцевича.
348. Станич, Д. Просто созерцание / Д. Станич // Витебский проспект. — 2005. — з нояб — С. 2.
Об открытии выставки витебского пейзажиста Ф. Кузнецова.
349. Старавойтава, К. Другая радзіма Гілевіча / К. Старавойтава // Витьбичи. — 25 окт. — С. 7.
Пра сустрэчу віцяблян з народным паэтам Беларусі Н. Гілевічам у бібліятэцы.
350. Старожил, С. Страницы из книги жизни / С. Старожил // Витебский курьер. — 2005. — 16 сент. — С. 4.
О переплетчике книг И. А. Бобкове.
351. Степанов, Ю. Впервые по мировым стандартам / Ю. Степанов // Витебский курьер. — 2005. —
11 февр. — С. 3.
Об обучении школьников в Интернет-центре областной библиотеки.
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352. Сеньков, В. Души прекрасные порывы / В. Сеньков // Витьбичи. — 2005. — 12 мая. — С. 5.
О выставке «Великая Отечественная война в творчестве витебских художников», которая открылась в областной библиотеке.
353. Сянькоў, В. На далоні часу / В. Сянькоў // Витьбичи. — 2005. — 19 июля. — С. 7.
Пра вечарыну, прысвечаную І.П. Шамякіну, якая адбылася ў бібліятэцы.
354. Фенчанка, А. Юбілей Уладзіміра Папковіча / А. Фенчанка // Витебский курьер. — 2005. —
29 марта. — С. 2.
Пра творчую сустрэчу з паэтам, перакладчыкам У. Папковічам.
355. Чабатарова, Т. Жыццё як асіметрыя / Т. Чабатарова // Витебский курьер. — 2005. — 20 сент. — С. 3.
Пра прэзентацыю новай кнігі Ф. Сіўко «Асіметрыя».
356. Чабатарова, Т. «Свабода Слова Зіма» / Т. Чабатарова // Витебский курьер. — 2005. — 18 нояб. — С. 3.
Пра прэзентацыю кнігі полацкай паэтэсы Л. Сом.
357. Чабатарова, Т. Чатырохмоўная кніга пра цыганоў / Т. Чабатарова // Витебский курьер. — 2005. — 16 авг. — С. 2.
Пра прэзентацыю ў абласной бібліятэцы кніг паэта В. Калініна.
2006
358. Волкова, Л. В библиотеку — послушать Утесова / Л. Волкова // Витьбичи. — 2006. — 26 янв. — С. 2.
О фонде грампластинок областной библиотеки.
359. Волкова, Л. Как пройти в библиотеку, или Собрание сведений не слишком известных / Л. Волкова
// Витьбичи. — 2006. — 16 марта. — С. 27.
О работе подразделений Витебской областной библиотеки.
360. Голесник, С. В библиотеку на футбол / C. Голесник // Советская Белоруссия. — 2006. —
21 янв. — С. 31.
О фотовыставке в Витебской областной библиотеке.
361. Голынский, О. Весна, природа, красота / О. Голынский // Віцебскі рабочы. — 2006. — 27 крас. — С. 16.
О выставке натюрмортов и пейзажей Т. Заведеевой в библиотеке.
362. Ивановский, Ю. Молод душой / Ю. Ивановский // Вiцебскi рабочы. — 2006. — 28 кастр. — С. 1.
О выставке художника К. Сайфугалиева.
363. Казакевіч, З. Жывапіс Завядзеевай / З. Казакевіч // Витебский проспект. — 2006. — 20 апр. — С. 3.
Пра выставу мастачкі ў абласной бібліятэцы.
364. Казакевіч, З. Паэтычная вечарына / З. Казакевіч // Народнае слова. — 2006. — 28 кастр. — С. 2.
Пра мерапрыемства, якое прайшло ў зале беларускай літаратуры.
365. Коголь, О. Книжкин «доктор»/ О. Коголь // Вiцебскі рабочы. — 2006. — 6 студз. — С. 4.
О переплетчике отдела детской литературы И. А. Бобкове.
366. Корнелюк, К. Лекарство для души / К. Корнелюк // Советская Белоруссия. — 2006. — 29 апр.
— С. 15.
Размышления читателя о библиотеке, в том числе и о Витебской областной.
367. Крупица, Н. Книга о героях / Н. Крупица // Витьбичи. — 2006. — 16 мая. — С. 2.
О презентации библиографического указателя «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы».
368. Крупица, Н. И к нам Шпаршу привез «фонтан» / Н. Крупица // Витьбичи. —2006. — 5 окт. — С. 2.
В областной библиотеке прошла презентация книги немецкого писателя Й. Шпаршу «Комнатный
фонтан».
369. Мандрик, И. Помнить всех поименно / И. Мандрик // Народнае слова. — 2006. — 25 ліп. — С. 6.
О библиографическом указателе «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы», изданном сотрудниками сектора краеведческой литературы.
370. Пастернак, Т. Ветка белой розы расцвела в феврале / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2006. —
11 лют. — С. 5.
О выставке акварели А. Карпана.
371. Пастернак, Т. «Провинциальный вернисаж» Елены Ясновой / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2006. — 25 мая. — С. 13.
О выставке батика в областной библиотеке.
372. Пастернак, Т. Создатель музейных экспозиций / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2006. — 15
крас. — С. 8.
О герое очередного заседания художественно-эстетического салона «ОЛИ-art» Ю. Черняке.
373. Презентация книги «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы» // Жыццё Прыдзвiння
(Вiцебск). — 2006. — 6 мая. — С. 1.
О презентации книги, подготовленной сотрудниками сектора краеведческой литературы и библиографии.
374. Пульянова, И. Библиотека переезжает / И. Пульянова // Вiцебскі рабочы. — 2006. — 15 ліп. — С. 1.
Об отделе детской литературы Витебской областной библиотеке им. В.И. Ленина.
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375. «Сны» Ясновой / подгот. ДК // Витебский проспект. — 2006. — 25 мая. — С. 2.
О выставке батика в областной библиотеке витебской художницы Е. Ясновой.
376. Соловьева, Н. Жизнь — это счастье / Н. Соловьева // Витебский проспект. — 2006. — 12 окт. — С. 3.
О В.И. Джариани — идейном вдохновителе творческого объединения «ОЛИ-art».
377. Станич, Д. Сыграй головой! / Д. Станич // Витебский проспект. — 2006. — 19 янв. — С. 2.
О фотовыставке «Мировой язык футбола» в областной библиотеке.
378. Фандарэнка, Н. Чытайце беларускае / Н. Фандарэнка // Вiцебскi рабочы. — 2006. — 2 верас. — С. 3.
Пра работу аддзела беларускай літаратуры.
379. Федорова, Е. Книга о героях / Е. Федорова // Вiцебскі рабочы. — 2006. — 6 мая. — С. 1.
О презентации книги «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы».
380. Шпаковская, Г. Дорогами мужества и славы / Г. Шпаковская // Народнае слова. — 2006. —
6 мая. — С. 2.
О презентации библиографического указателя «Освобождение Витебщины: путь мужества и славы».
2007
381. Адамовіч, А. «Віленскае барока» Віцебшчыны / А. Адамовіч // Витьбичи. — 2007. — 5 апр. — С. 2.
Пра выставу карцін мастака В. Шамшура.
382. Адамович, А. Концерт-размышление / А. Адамович // Витьбичи. — 2007. — 1 марта. — С. 2.
О мероприятии с участием М. Казиника, организованном художественно-эстетическим салоном
«ОЛИ-art».
383. Вавёрка, Л. График, рожденный под знаком Скорпиона / Л. Вавёрка // Витебский проспект. —
2007. — 7 июня. — С. 2.
О выставке графики витебского художника Г. Киселева.
384. Вавёрка, Л. Прасякнутыя любоўю і цяплом / Л. Вавёрка // Витебский проспект. — 2007. —
22 марта. — С. 3.
Пра выставу пастэлі В. Шамшура.
385. Витковская, Е. Ликуйте, любители чтения! / Е. Витковская // Витьбичи. — 2007. — 20 февр. — С. 2.
Об изданиях сектора краеведческой литературы и библиографии.
386. Ивановский, Ю. Встреча в арт-салоне / Ю. Ивановский // Вiцебскi рабочы. — 2007. — 3 сак. — С. 4.
О встрече с музыковедом М. Казиником в отделе литературы по искусству.
387. Казакевіч, З. Людзі і храмы / З. Казакевіч // Народнае слова. — 2007. — 23 кастр. — С. 6.
Пра адкрыццё выставы графічных работ Г. Ісакава.
388. Казакевіч, З. Імгненні швейцарскай літаратуры / З. Казакевіч // Народнае слова. — 2007. —
7 крас. — С. 5.
Пра літаратурныя чытанні з удзелам швейцарскіх пісьменнікаў К. Шторц и А. Незэра.
389. Карнялюк, К. «А мне як песня запаветная...» / К. Карнялюк // Літаратура і мастацтва. — 2007. — 14 снеж. — С. 5.
Пра вечарыну, прысвечаную 50-годдзю працоўнай дзейнасці і 45-годдзю літаратурнай творчасці педагога, паэта У. Папковіча.
390. Крупіца, Н. «Сымон-музыка» з Мюнхена / Н. Крупица // Витьбичи. — 2007. — 3 нояб. — С. 4.
Пра выданні Я. Коласа ў фондах бібліятэкі.
391. Мартова, Н. «Я счастлив, что вы пришли ко мне...» / Н. Мартова // Витьбичи. — 2007 —
8 дек. — С. 5.
О творческом вечере витебского художника Г. Кликушина.
392. Матвеева, Т. «Витебскую акварель» увидели в Германии / Т. Матвеева // Витебский проспект. —
2007. — 1 нояб. — С. 2.
О презентации выставки художников-акварелистов в областной библиотеке.
393. Пастернак, Т. Деревья как люди / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2007. — 18 жн. — С. 5.
О выставке фотопоэзии «Рождение мысли» В. Рязанова.
394. Пастернак, Т. Книги жизни Григория Кликушина / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2007. —
8 снеж. — С. 5.
О творческом вечере витебского художника-графика Г. Кликушина.
395. Рублеўскі, С. На тым і стаіць ! / С. Рублеўскі // Народнае слова. — 2007. — 20 кастр. — С. 8.
Пра творчую вечарыну, прысвечаную выкладчыку ВДУ, паэту і перакладчыку У. Папковічу.
396. Саматой, А. «Факультэт паэзіі»/ А. Саматой // Витьбичи. — 2007. — 6 нояб. — С. 7.
Пра прэзентацыю паэтычнага зборніка ў абласной бібліятэцы.
397. Сёмкін, А.І. «Мы поўнасцю аўтаматызавалі бібліятэчныя працэсы»/ А.І. Сёмкін; запісаў М.
Анішчанка // Лiтаратура i мастацтва. — 2007. — 26 студз. — С. 12.
Гутарка з дырэктарам Віцебскай абласной бібліятэкі А.І. Сёмкіным.
398. Фондаренко, Н. «Рождение мысли» / Н. Фондаренко // Вiцебскi рабочы. — 2007. — 18 жн. — С. 8.
О выставке фотопоэзии В. Рязанова в библиотеке.
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399. Шпакоўская, Г. Гучалі творы песняра... / Г. Шпакоўская // Народнае слова. — 2007. — 17 лістап. — С. 5.
Пра мерапрыемства, арганизаванае да 125-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа аддзелам беларускай
літаратуры.
2008
400. Алимова, Е. Энергетика доброты Раисы Спочиньской / Е. Алимова // Витебский проспект. —
2008. — 4 дек. — С. 3.
О выставке флористики, которая открылась в областной библиотеке.
401. Алимова, Е. Я за искренность и чистоту / Е. Алимова // Витебский проспект. — 2008. — 31 янв. — С. 3.
О мероприятии, посвященном 50-летию творческой деятельности витебской поэтессы М.М. Боборико.
402. Бубнач, Б. Каханне падчас бубні / Б. Бубнач // Витебский проспект. — 2008. — 22 мая. — С. 4.
Пра прэзентацыю новай кнігі Ф. Сіўко «Дзень бубна», якая адбылася ў аддзеле беларускай літаратуры.
403. Вакар, И. Книжкины именины / И. Вакар // Народнае слова. — 2008. — 8 крас. — С. 6.
О мероприятиях отдела детской литературы, посвященных Неделе детской книги.
404. Дольнік, Д. Жанчыны мастака Дундзіна / Д. Дольнік // Витебский проспект. — 2008. — 11 сент. — С. 2.
Пра адкрыццё ў бібліятэцы мастацкай выставы М. Дундзіна.
405. Дольник, Д. Малевич и солнце / Д. Дольник // Витебский проспект. — 2008. — 8 мая. — С. 4.
О презентации 10-го номера альманаха «Малевич. Классический авангард. Витебск» в отделе литературы по искусству.
406. Доска почета обновляется // Віцебскі рабочы. — 2008. — 20 сак. — С. 1.
О занесении на Доску почета Витебской области ГУ «Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина».
407. Дроздова, Н. Ваш выход, режиссер! / Н. Дроздова // Витьбичи. — 2008. — 22 марта. — С. 9.
О творческом вечере режиссёра театра им. Я. Коласа Ю. Лизенгевича, подготовленном художественноэстетическим салоном «ОЛИ-art».
408. Іванова, Г. «Вы будзеце смяяцца» / Г. Іванова // Народнае слова. — 2008. —25 верас. — С. 16.
Пра паэтычны зборнік паэта У. Папковіча, прэзентацыя якога адбылася ў абласной бібліятэцы.
409. Лукович, Н. Компьютер книгу не заменит / Н. Лукович // Народнае слова. — 2008. — 15 сак. — С. 2.
О республиканском семинаре, который состоялся на базе Витебской областной библиотеки им.
В.И. Ленина.
410. Лукьянова, Н. Чтение — по-прежнему лучшее учение / Н. Лукьянова // Народнае слова. — 2008. — 3 крас. — С. 2.
О читателях и книгах отдела детской литературы.
411. Лязо, С. Шчырасць слова / С. Лязо // Народнае слова. — 2008. — 15 мая. — С. 9.
Пра сустрэчу чытачоў бібліятэкі з пісьменнікам Ф. Сіўко.
412. Макарэвіч, С. Не бойцеся жартаў / С. Макарэвіч // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 31 кастр. — С. 3.
Пра прэзентацыю кнігі гумару «Вы будзеце смяяцца...» Ахрэма Нядбайлы (У. Папковіча), якая адбылася ў аддзеле беларускай літаратуры.
413. Мартова, Н. Немецкому залу — 10 лет / Н. Мартова // Витьбичи. — 2008. — 21 окт. — С. 2.
414. Пастернак, Т. Палитра Николая Дундина / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2008. — 13 верас. — С. 5.
Об открытии выставки витебского художника.
415. Пашкевіч, С. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса?.. / С. Пашкевіч // Витебский проспект. — 2008. — 20 марта. — С. 2.
Пра прэзентацыю кнігі перакладаў на еўрапейскія мовы «Пінскай шляхты» Дуніна-Марцінкевіча і
«Тараса на Парнасе» К. Вераніцына, якая адбылася ў абласной бібліятэцы.
416. Прохарава, Н. «Аб тым, што душу хвалюе» / Н. Прохарава // Витьбичи. — 2008. — 7 февр. — С. 2.
Пра выставу мастака, выкладчыка мастацка-графічнага факультэта ВДУ Р. Фядзькова.
417. Пугачева, Н. Витебская область : библиотечное обслуживание многонационального населения /
Н. Пугачева // Вестник библиотек Москвы. — 2008. — № 3. — С. 29–32.
Об организации межнационального обслуживания населения в Витебской области и деятельности
Витебской областной библиотеки в данном направлении.
418. Пугачева, Н. «Для чести и славы Отечества» / Н. Пугачева // Бібліятэка прапануе. — 2008. — № 11.
— С. 6–7.
О библиографическом пособии, подготовленном сотрудниками сектора краеведческой литературы и
библиографии, которое посвящено герою Отечественной войны 1812 года Я.П. Кульневу.
419. Салаўёва, Т. Прамяністы свет Рыгора Клікушына / Т. Салаўёва // Витебский проспект. — 2008.
— 18 дек. — С. 4.
Пра творчую сустрэчу са знакамітым графікам, членам Саюза мастакоў Беларусі.
420. Соловьева, Т. Камчатка в акварелях Викентия Ральцевича / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. — 29 мая. — С. 2.
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О художественной выставке, которая открылась в областной библиотеке.
421. Соловьева, Т. Львиная доля творчества / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. — 10 апр. — С. 3.
О персональной выставке О. Костогрыза.
422. Соловьева, Т. О небе, которое едино для всех / Т. Соловьева // Витебский проспект. —
2008. — 23 окт. — С. 3.
О выставке Л. Медведского.
423. Соловьева, Т. Розы от Григория Федькова / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. —
14 февр. — С. 2.
О выставке живописи витебского художника.
424. Соловьева, Т. Три крыла / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. — 17 янв. — С. 2.
Об открытии выставки молодых витебских фотохудожников.
425. Сыс, Е. Не заменит Интернет книгу, атлас и буклет / Е. Сыс // Віцебскі рабочы. — 2008. —
25 нояб. — С. 6.
О Витебской областной библиотеке имени В.И. Ленина.
426. Фёдарава, І. У вянок песнярам / І. Фёдарава, Л. Рагачова // Бібліятэчны свет. — 2008. — № 1. —
С. 9–10.
З вопыту работы Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна.
427. Фондаренко, Н. Классический авангард и Малевич / Н. Фондаренко // Віцебскі рабочы. — 2008. — 3 мая. — С. 6.
О презентации 10-го номера альманаха «Малевич. Классический авангард. Витебск».
428. Шпакоўская, Г. Лёгкае чытво на сур'ёзныя тэмы / Г. Шпакоўская // Народнае слова. — 2008. —
1 сак. — С. 6.
Пра творчы вечар паэта-гумарыста М. Мірановіча.
429. Ярашэвіч, К. Па новых тэхналогіях / К. Ярашэвіч // Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). — 2008.
— 9 снеж. — С. 2.
Пра абласны семінар «Бібліятэка — рэгіянальны цэнтр інфармацыйнага забеспячэння насельніцтва»,
які прайшоў на базе Верхнядзвінскай раённай бібліятэкі з удзелам дырэктара ДУ «Віцебская абласная
бібліятэка імя У.І. Леніна» і яе супрацоўнікаў.
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Клімава Валянціна Якаўлеўна
Кляноўскі Ігар Барысавіч
Кожурава Таццяна Дзмітрыеўна
Комлева Ганна А.
Коршунава Наталля Вадзімаўна
Краснік Надзежда Іванаўна
Краўцова Ася Міхайлаўна
Крывашэеева Анастасія Аляксееўна
Крычаўцова Людміла Уладзіміраўна

171.
172.
173.
174.
175.
176.
176.
177.
178.
179.
180.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Крупская Марына Сяргееўна
Крукава Людміла Ільінічна
Кудловіч Людміла Мікалаеўна
Кузьменка Ларыса Уладзіміраўна
Кузьміцкая Рыма Эдуардаўна
Кулак Таццяна Канстанцінаўна
Кулікова Зінаіда Уладзіміраўна
Кулікоўская Марыя Сямёнаўна
Куляшова Таццяна Рыгораўна
Купрыхіна Алена Уладзіміраўна
Курашка Маргарыта Мацвееўна
Куржалава Наталля Аляксандраўна
Курсо Нэля Васільеўна
Кур’яновіч Інэса Альбертаўна
Курыцына Галіна Рыгораўна
Кучар Вольга Фёдараўна
Лабусава Ганна Якаўлеўна
Лазарэнка Марыя Мікалаеўна
Лакісава Марына Уладзіміраўна
Лапо Вольга Андрэеўна

1947–1948
1976–1977
1967–1979
1948–1949
1960–1962
1944
1983
1967–1968
1965–1968
1949–1952
1970–1972
1945–1946
1954–1955
1960
1979–1984
1979–1983
1971–2000
2001–2004
1967–1981
1988–1993
1979–1981,
1983–1989
1961–1963
1978
1947–1948
1988–1989
1946–1948,
1959
1951–1957
1996–2003
1982–1986
2001–2003
1987–2000
1957
1981–1982
1967–2005
1984–1988
1991–1992
1953–1982
1945–1947
1945
2002–2003
1991–1996
1945–1946
1996–1998
1972–2004
1945–1989
1959–1981
1984–1987,
1993–2000
1978–1981
1985–1990
1993–1998
1967–1978
1994–1995
1981–1983
1946
1946–1959
1996
1987–1991
1988–1997
1997–2000
1982–2007
1996–1999
1957–1981
1995–2006
1947
1954–1985
1998–2002
1967–1984

191. Лебедзева Вольга Фёдараўна
192. Лебедзева Надзежда Максімаўна

1994–1999
1968–1969;
1991–1999
193. Лесіна Таццяна Мікалаеўна
1997–2004
194. Літвінава Алена Уладзіміраўна
1990–1992
195. Ліфляндская Муся Міхайлаўна
1989–1993
196. Лондан Сара Саламонаўна
1946–1950
197. Лук’янава Зінаіда Пятроўна
1938–1941;
1967–1986
198. Лук’янава Ларыса Іосіфаўна
1966–1972
199. Лучанкова Валянціна Васільеўна
1969–1971
200. Лялётка Жанна Пятроўна
1987–1988
201. Ляшкевіч Тамара Антонаўна
1967–2001
202. Мазур Аляксандра Філіпаўна
1992–1993
203. Майер Дзія Сямёнаўна
1946–1955
204. Макеенка Галіна Уладзіміраўна
1985–2001
205. Малікіна Э. А.
1951
206. Малкова Ніна Аляксандраўна
1971–1972;
1993–2003
207. Маляева Таісія Васільеўна
1997–1998
208. Мамонаў Анатоль Гаўрылавіч
1950
209. Маркеева Бэла Барысаўна
1992–1996
210. Маркава Таццяна Елісееўна
1952–1971
211. Марковіч Вольга Васільеўна
1986–1997
212. Мароз Святлана Уладзіміраўна
1996–2001
213. Мартыненка Вольга Васільеўна
1986–1990
214. Маршалава Тамара Віктараўна
1982–1986
215. Матусава Фаня Сямёнаўна
1947–1953
216. Матусевіч Надзежда Аляксандраўна 2007
217. Матылёнак Марына Аляксееўна
1983–1986
218. Матвейчук Лідзія Іванаўна
1964–1968
219. Матвеева Ганна Эдуардаўна
2002–2005
220. Мацясовіч Аляксандр Альфонсавіч
1967
221. Машкіна Кацярына Васільеўна
1964
222. Мініна Марыя Максімаўна
1944
223. Мітчанка Ларыса Муртазаўна
1973–1974
224. Міхайлава Галіна Аляксандраўна
1997–1998
225. Міхайлава Алена Аляксандраўна
1991–2004
226. Міхайлава Юлія Аляксееўна
1998–2004
227. Міхяёнак Людміла Аляксееўна
1985–1987
228. Міцкевіч Аляўціна Міхайлаўна
1975–1976
229. Мішковіч Марыя Іванаўна
1965–1966
230. Мічэліс Фаіна Пятроўна
1944
231. Музычэнка Вольга Віктараўна
1998–2001
232. Мухіна Зінаіда Васільеўна
1971–1978;
1996–2005
233. Нагібава Алена Уладзіміраўна
2002–2004
234. Нагорскі Валянцін Андрэевіч
2003–2007
235. Навуменка Святлана Пятроўна
1994
236. Навуменкава Людміла Міхайлаўна
1970
237. Ніфанава Таццяна Сцяпанаўна
1972–1979
238. Ноткіна Вольга Якаўлеўна
1947–1985
239. Нямкова Тамара Мікалаеўна
1965
240. Паўлава Н. А.
1946
241. Паўлава Н. Ф.
1945
242. Палітык Эльвіра Захараўна
1967–1985
243. Палішчук Ірына Леанідаўна
1995–1996
244. Панова Кацярына Міхайлаўна
1968–1969;
1986, 1988
245. Папялкоўская Роза Ф.
1945–1946
246. Парусава Наталля Іванаўна
1980–1989
247. Парфёнава Ганна Васільеўна
1976–1983
248. Пасадская Жанета Іванаўна 1988
1993,1998–
2002
249. Пасаманава Ганна Сямёнаўна
1989–1990
250. Патапенка Антаніна Нікадзімаўна
1960–1962
251. Патапенка Марына Мікалаеўна
1986–1989
252. Паташанская Лілія Сімхаўна
1949
253. Пестуновіч Фаіна Абрамаўна
1945–1946
254. Піваварава Аляксандра Фёдараўна
1946–1947
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255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Піменава Жанета Ягораўна
Плаўская Галіна Васільеўна
Правілаў Мікалай Пятровіч
Прарок Святлана Уладзіміраўна
Прахарэнкаў Пётр Ягоравіч
Пруднік Яўгенія Апанасаўна
Прусава Ніна Максімаўна
Пугачова Клара Міхайлаўна
Пурыжонак Марыя Іванаўна
Пярлова Лідзія Антонаўна
Пяткевіч Тамара Мікалаеўна
Пятніцкая А.М.
Пятроўская Вольга Васільеўна
Рабава Ала Міхайлаўна
Рабава Марына Мікалаеўна
Рабаў Міхаіл Іванавіч
Разумава Эма Васільеўна
Рачынскі Карл Мікалаевіч
Ройзнер Слава Якаўлеўна
Рубіна Ларыса Іванаўна
Руманоўскі Г. Х.
Рыбакова Ганна Алімпіеўна
Рэут Алена Эдуардаўна
Сабалеўская Т. П.
Сабірава Алена Аляксандраўна
Сакалова Валянціна Мікалаеўна
Салаўёва Людміла Міхайлаўна
Самуйлава Людміла Паўлаўна
Сарокіна Наталля Васільеўна
Свіціна Таццяна Рыгораўна
Селяменева Святлана Віктараўна
Селівёрстава Ірына Дзмітрыеўна
Сельванюк Ларыса Валянцінаўна
Серафімава Святлана Васільеўна
Сілякова Л. К.
Сіманава Наталля Іванаўна
Сіманькоў Леанід Іоўлевіч

292. Сінёва Ксенія А.
293. Сінёва Л.Д.
294. Сіроткіна Тамара Мікалаеўна
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Скварко Ганна Міхайлаўна
Скляр Ганна Аронаўна
Скрыпец Ніна Міхайлаўна
Слаута Зінаіда Васільеўна
Спачынская Раіса Герасімаўна
Спірыдонава Галіна Аляксандраўна
Стабулянец Рэгіна Іосіфаўна
Сталярова Галіна Іванаўна
Старавойтава Вольга Генадзьеўна
Стурэйка Ірына Іванаўна
Стэльмах Марыя Аляксандраўна
Суднека Зінаіда Калістратаўна
Сухоцкая Таццяна Цімафееўна
Сцяпанава Галіна Генадзьеўна

309.
310.
311.
312.
313.

Сцяпанава Тамара Фядосаўна
Сяліцкая Францішка Казіміраўна
Сямёнава Ганна Іванаўна
Сянько Андрэй Уладзіміравіч
Сянькова Людміла Сяргееўна

314.
315.
316.
317.
318.
319.

Таберка Таццяна Барысаўна
Талкачова Наталля Аляксееўна
Тарасёнак Фёдар Аляксеевіч
Токарава Вольга Фёдараўна
Траццякова Любоў Рыгораўна
Ушал Ян Паўлавіч
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1989–1994
1985–1987
1971–2004
2000–2003
1963–1964
1959–1960
1987–1990
1960–2000
1945–1949
1945–1985
1994–2003
1966
2002–2004
1990
1990
1954
1967–1990
1972
1960–1989
1970–1976
1946
1969
1986–2006
1947
1988–2004
1938–1941
1961–1973
1946–1947
1985–1987
1962–1985
1998–2003
1987–1989
1990–1993
1950
1976
1989–1992
1967–1968,
1977
1945–1946
1945
1994–1996;
2000, 2001
2003–2007
1945
1952–1984
1983–1991
1965–1986
1971–1976
1995–1997
1976–2004
1988
1984–1986
1967
1968–1989
1962–1963
1987, 1988,
1989
1963–1997
1968–1971
1979–1980
1999–2001
1970–1974;
1990–2003
1990
1972
1946
2002–2004
1985–1990
1948–1961,
1968

320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

Фадзеева Галіна Фёдараўна
Фаміна Ларыса Феакцістаўна
Фейгельсон Эстэр Хаймаўна
Філімонаў Анатоль Ільіч
Філімонава Аксана Міхайлаўна
Фрыд Марына Г.
Фрэйдзон Рахіль Саламонаўна
Фурс Ірына Уладзіміраўна
Хабічава Ніна Арцёмаўна
Харлан Т.А.
Храмцова Зінаіда Сцяпанаўна
Храмцова Святлана Васільеўна
Хруцкая Вера Уладзіміраўна
Художнікава Вера Сяргееўна
Царава В.І.
Цімафеева Лідзія Фёдараўна
Цімафеева Таццяна Пятроўна

337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.

Цімчанка Галіна Андрэеўна
Цімошчанка Васіль Гаўрылавіч
Цімошчанка В.І.
Ціхінская Кацярына Валер’еўна
Цішкова Марыя Яфрэмаўна
Цішчанка Зоя Абрамаўна
Цыганкоў Пётр Аляксеевіч
Цырлін Ізяслаў Сямёнавіч
Цытлёнак Людміла Арнольдаўна
Цярэшчанка Ала Міхайлаўна
Чарапнёва Ларыса Уладзіміраўна
Чарняк Святлана Георгіеўна
Чорны Іван Іванавіч
Чуйкіна Таццяна Іванаўна
Чэцкая Ніна Кірылаўна
Шабуня Алена Іванаўна
Шайкевіч Муся Залманаўна
Шалупкіна Лідзія Васільеўна
Шарыкава К.І.
Шастакоўская Эмілія Дзмітрыеўна
Шашкоў Антон Пракопавіч
Шаўлюк Надзежда Іванаўна
Шаўроў Фёдар Сямёнавіч
Швыдкіна Алена Іванаўна
Шнеерава Дора Гіршаўна
Шніпава Ніна Максімаўна
Шняк Ася Барысаўна
Шолахава Кацярына Сідараўна
Шпіндар Марына Генадзьеўна
Шульга Людміла Аляксандраўна
Шут Зінаіда Мікалаеўна
Шутава Ніна Аляксандраўна
Шырокіх Лідзія Уладзіміраўна
Шэйніна Гінда Ільінічна

371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

Шэрасава Людміла Міхайлаўна
Шчавель Аляксандра Максімаўна
Шчэцін Міхаіл Васільевіч
Эйдліна Зінаіда Міхайлаўна
Эйсмант Ірына Георгіеўна
Юранеўская З.Л.
Юхо Таццяна Мікалаеўна
Ягоранка Н.Т.
Якімава Вольга Карпаўна
Якаўлева Галіна Васільеўна
Якаўлева Дзіна Аляксандраўна
Януковіч Алег Пятровіч
Янчанка Лідзія Рыгораўна
Яруцкая Ганна Уладзіміраўна
Яскевіч Таццяна Віктараўна
Яцкевіч Алена Ісакаўна
Яхніель Яўгенія Давыдаўна

1969–1987
1967–1989
1945–1975
1950–1988
2007
1979, 1982
1953–1966
1989–1990
1968–2001
1980
1944–1946
1976–1978
1928–1937
1998–2007
1968
1987
1978–1981;
1993–1997
2001–2002
1959
1946
2003–2007
1979–1980
1985–2004
1978–1985
1946–1948
1980–1983
1968–1970
1988
1987–1989
1974–1976
1972–1986
1984–1995
1992–1998
1944–1985
1946–1948
1945–1946
1945–1947
1950
1984–2001
1946–1947
2002–2005
1937–1939
1945
1951
2004–2006
1987–1988
1985–1998
1967–1969
1978–1985
1966–1972
1939–1941;
1946–1951
1968–1972
1937–1938
1938–1941
1970
1971–1972
1954
1993–2003
1945–1946
1948–1950
1991–1993
1987–2006
1998–1999
1954–1984
1953–1969
1973–1978
1947–1948
1968–1969

210601, г. Вiцебск,
вул. Ленiна, 8а

E-mail: vrlib@lib.
basnet.by

тэл. (+375 0212)
37-45-21
37-30-18
факс (+375 0212)
37-30-58

www.lib.basnet.by
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