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СУЧАСНЫЯ ЧЫТАЧЫ – «МАБIЛЬНЫЯ» 

 

 

 

Дырэктар Вiцебскай абласной бiблiятэкi iмя Ленiна Аляксандр СЁМКIН нядаўна 

адзначыў 60 гадовы юбiлей. Ён распавѐў карэспандэнту «Звязды» пра свой самы 

фантастычны падарунак, а таксама падзялiўся асабiстымi i творчымi планамi дружнага 

калектыву бiблiятэкi. 

– Аляксандр Iосiфавiч, сярод падарункаў былi вельмi нечаканыя? 

– Рыбку залатую ў маленькiм акварыуме падарылi, каб выконвала ўсе мае жаданнi. Але 

насамрэч фантастычным падарункам лiчу кнiгу з публiкацыямi маiх iнтэрв’ю за шмат гадоў працы 

на пасадзе дырэктара. Узначальваю калектыў з красавiка 2002 года. А раней жыў у Дуброўне, дзе, 

пачынаючы з 1990 года, працаваў загадчыкам аддзела культуры райвыканкама. 

Выданне мае назву: «Да юбiлею дырэктара ДУ «Вiцебская абласная бiблiятэка iмя Ленiна. 

Бiблiятэкар № 1». Уявiце сабе, надрукавалi ў Нацыянальнай бiблiятэцы. 

Атрымаў вiншаваннi i ад былых калег з Дубровенскага раѐна, цяперашнiх – з iншых 

абласцей, а таксама класiка нашай драматургii Аляксея Дударава. 

– Дарэчы, у вашай бiблiятэцы быў зроблены бiблiяграфiчны паказальнiк, 

прысвечаны Дудараву. 

– Так. Ён быў так прыемна здзiўлены, што некалькi хвiлiн сказаць нiчога не мог ад радасцi. 

А потым шчыра дзякаваў за вялiкую працу. Хочацца таксама падзякаваць калектыву за 

паказальнiк, прысвечаны славутаму кампазiтару, сыну вiцебскай зямлi Анатолю Багатырову, у 

гонар якога названа адна з вулiц абласнога цэнтра, а таксама дзiцячая школа мастацтваў. Мы 

вырашылi, што абавязкова трэба зрабiць бiблiяграфiю, прысвечаную гэтаму генiяльнаму чалавеку. 

А вось, паглядзiце, вялiкая праца пра вайну 1812 года, надрукаваная летась. Каштоўнасць 

гэтага навуковага выдання ў тым, што нам удалося на яго старонках сабраць разам персоны i 

падзеi, якiя адбывалiся ў час той вайны на тэрыторыi Вiцебскай губернi. Такую нялѐгкую працу 

зрабiлi супрацоўнiцы аддзела краязнаўства. Iм дапамагалi людзi i навукоўцы, якiя захапляюцца або 

вывучаюць гэтую тэму. Напрыклад, у Маскве жыве энтузiяст, якi стварыў тэматычны сайт. Ён 

далѐкi ад бiблiятэчнай справы, ѐн – праграмiст, якi захапляецца гiсторыяй. Падзялiўся 

iнфармацыяй, якая нас цiкавiла. 



Распрацоўваем таксама вялiкую колькасць метадычных матэрыялаў. Падлiчылi, што 

надрукавалi 4,5 мiльѐна старонак (!) – i гэта толькi за апошнiя тры гады – нашых паказальнiкаў i 

iншых нашых бiблiяграфiчных выданняў. Спачатку падумаў, можа, памылiлiся пры падлiку. 

Пераправерылi, аказалася, што нiякай памылкi няма. Наклад большасцi з гэтых выданняў ад 30 да 

50 асобнiкаў. Якасць палiграфii высокая – у рукi ўзяць прыемна. 

– Сѐння многiя аддаюць перавагу электронным кнiгам. Не адчуваеце недахопу 

чытачоў? 

– Сярод абласных бiблiятэк у нас iх самая вялiкая колькасць – каля 55 тысяч. Вядома, 

хочацца, каб было больш. Людзi пенсiйнага ўзросту, можа, скажуць: калiсьцi ў бiблiятэцы займалi 

чаргу ў гардэроб i гэтак далей. А цяпер… Проста цяпер вельмi мабiльныя чытачы. У нас ѐсць свой 

сайт, таму можна, нават не выходзячы з кватэры, пазнаѐмiцца з навiнкамi лiтаратуры. Людзi 

выбiраюць тое, што iх цiкавiць, а потым проста прыходзяць па кнiгу. Прыйшоў, праз пяць хвiлiн узяў 

неабходнае цi зрабiў копiю неабходных артыкулаў. Навошта яму сядзець у бiблiятэцы? Уражанне 

можа скласцiся, што чытальныя залы часта пустыя. Значыць, бiблiятэкi не патрэбны? Але гэта не 

так. У нас праходзяць прэзентацыi выданняў, розныя акцыi: выставы i сустрэчы. 

– Ад супрацоўнiц бiблiятэкi пачуў, што распрацоўваюцца ўнiкальныя праекты. 

Раскажыце, калi ласка, падрабязней. 

– Распрацоўваем электронныя рэсурсы. Адзiн з iх прысвечаны 25-й гадавiне вываду 

савецкiх войскаў з Афганiстана: «Афганiстан без права на забыццѐ». Да 15 лютага прэзентуем 

гэтую працу ў канцэртнай зале «Вiцебск». Спачатку была iдэя скласцi спiс землякоў: хто служыў у 

легендарнай вiцебскай 103-й мабiльнай брыгадзе, якая першай увайшла ў далѐкую краiну, каб 

выканаць iнтэрнацыянальны доўг, а таксама ў транспартным авiяпалку – пра тых, хто родам, або 

неяк звязаны з Вiцебскам i вобласцю. Але потым захацелася больш. Рэсурс напаўняецца, у тым 

лiку i дакументамi, там будзе нават вiдэа. Калi пачалi спiсы вывяраць, нават не думалi, што наша 

праца дазволiць знайсцi людзей, прозвiшчы якiх не ўвайшлi нi ў «Афганскую кнiгу памяцi», нi ў 

спiсы ваенкаматаў. Бо апошнiя, зразумела, расфармiроўвалi i гэтак далей… 

Яшчэ адзiн праект – аб сучасных мастаках Вiцебска, членах Саюза мастакоў, якiх больш за 

130 чалавек. Наведнiкi сайта змогуць прачытаць i пра тых, каго, на жаль, больш няма з намi. 

Рыхтуюцца партфолiа кожнага мастака: з фота i бiяграфiяй, бiблiяграфiяй, галерэяй твораў, 

iнфармацыяй аб выставах, у якiх браў удзел. Тэксты будуць на беларускай i на англiйскай мовах. 

– Якiя кнiгi вы асабiста любiце чытаць? 

– Люблю вершы Пушкiна, Ясенiна. Для мяне кнiга павiнна быць светлай, несцi пазiтыў. А 

яшчэ, як нi дзiўна, падабаюцца любоўныя раманы. Не люблю дэтэктывы. Памятаю, пачынаў 

чытаць Агату Крысцi, але не спадабалася. Не люблю чытаць пра вайну кнiгi сучасных аўтараў. Бо 

яны ведаюць пра вайну з фiльмаў i кнiг… Творы тых аўтараў, якiя самi прайшлi вайну, таго ж 

Сiманава, – па-iншаму ўспрымаюцца. 

Мой бацька быў камандзiрам Чырвонай армii, вайну сустрэў у Беластоку. Ён сфармiраваў 

маѐ ўяўленне пра вайну, калi расказаў пра канцлагеры, дзе пабываў… 

Не разумею неафашыстаў, якiя выходзяць на вулiцу i нешта патрабуюць. Думаю, неэтычна 

абмяркоўваць вайну: хто меў рацыю, вiнаваты, хто лепш камандаваў… Калi працаваў над «Кнiгай 

памяцi Дубровенскага раѐна», шмат даводзiлася чытаць архiўных дакументаў. I з архiваў вермахта 



таксама. Як можна, напрыклад, абмяркоўваць аперацыю «Баграцiѐн», калi чытаеш, што па Дняпры 

цячэ не вада, а кроў… 

– У свой час прадракалi: тэлебачанне заменiць тэатр. Добра, што гэтага не 

здарылася. Цяпер часта пiшуць, што iнтэрнэт прывядзе калi-небудзь да закрыцця бiблiятэк. 

– Абсалютна шчыра вам скажу: камп’ютарызацыя, iнфарматызацыя, электронныя кнiгi – усѐ 

гэта добра, але веру, што бiблiятэкi як сацыяльны iнстытут будуць iснаваць заўсѐды. I 

традыцыйная кнiга будзе. Ёсць людзi, якiя пiшуць, iншыя – выдаюць i чытаюць. Будзе бiблiятэка! 

Мо крыху ў iншай форме. I беларускiя бiблiятэкi, хай не так хутка, як хацелася б, але стануць такiмi, 

як у Еўропе. Я быў у адной замежнай бiблiятэцы – пры ўнiверсiтэце. Увесь фонд там у вольным 

доступе, i па выхадных таксама. У суботу i нядзелю там працуюць толькi ахоўнiкi. Але можаш без 

бiблiятэкара пачытаць кнiгу, здаць… Безумоўна, мы маглi б зрабiць аналагiчнае, але цана пытання 

вельмi дарагая. 

– Iдэя будаўнiцтва новага будынка абласной бiблiятэкi канула ў Лету? 

– Думаю, што яна абавязкова будзе рэалiзавана. Але калi, адказаць на гэтае пытанне не 

магу. Калi нам далi заданне, мы распрацавалi канцэпцыю новай бiблiятэкi. I верым у тое, што 

задуманае можна будзе ўбачыць у каменi. 

Аляксандр Пукшанскі 


