
 

 

 “Прывіць дзіцяці густ да чытання-лепшы адарунак,  

Прывіць дзіцяці густ да чытання – лепшы падарунак, які мы зможам яму зрабіць”. 

Сесіль Лупан 

 

 Колькі б нам не было гадоў, чым бы мы не займаліся ў жыцці – вучыліся, 

працавалі ці проста плылі па хвалях жыцця, усім нам, хаця б на хвілінку, хочацца 

вернуцца ў чароўны мір дзяцінства. І што, як ні дзіцячая бібліятэка, дапамагае 

ўспомніць той час, калі мы пачыналі свой шлях у сталае жыццё.          Пінская 

гарадская дзіцячая бібліятэка імя Якуба Коласа…  Яна добра вядома ўсім жыхарам 

нашага горада. За час свайго існавання ўстанова прайшла вялікі творчы шлях і 

стала інфармацыйным, метадычным і дасугавым цэнтрам для юных чытачоў, іх 

бацькоў, педагогаў, выхавальнікаў дзіцячых садоў.  

 Яе гісторыя сыходзіць сваімі каранямі ў далёкія саракавыя гады XX 

стагоддзя. Са дня яе заснавання прайшло ўжо 70 гадоў. Гэта - цэлае жыццё, гэта 

гісторыя найцікавых успамінаў, перамог і паражэнняў, цяжкасцяў і поспехаў. Гэта 

непарыўны ланцужок лёсаў не аднаго пакалення людзей, якія стаялі ля вытокаў і 

хто працягвае слаўны летапіс сёння. Пачыналася ўсё ў 1946 годзе, калі было 

прынята пастанаўленне выканкама Пінскага гарсавета дэпутатаў працоўных "Аб 

арганізацыі дзіцячай бібліятэкі". Бібліятэка займала два невялікія пакоі, чытальнага 

зала не было. Працавала два бібліятэкары. На 1 студзеня 1947 года фонд бібліятэкі 

налічваў 1500 экз., колькасць чытачоў складала 429, кнігавыдача - 1400 экз. За 

гады свайго існавання ўстанова змяніла некалькі адрасоў. І толькі ў студзені 1987 

года яна пераехала ў тыпавы двухпавярховы будынак. Новае памяшканне дазволіла 

стварыць аптымальныя ўмовы для культурнага развіцця дзяцей, прыцягненню іх да 

актыўнага чытання. З’явілася магчымасць арганізаваць абанементы малодшых і 

старэйшых школьнікаў, чытальную залу, літаратурна-музычную гасцёўню “Ліра”. 

Пры бібліятэцы пачынаюць працаваць аматарскія аб’яднанні, клубы па інтарэсам: 

“Морж”, “Магелланы”, “Клуб весёлых почемучек”, а таксама лялечны гурток 

“Сонейка”. Некалькі пазней юныя сябры бібліятэкі аб’ядноўваюцца ў бібліятэчныя 

клубы “Пралеска”, “Эрудыт”, наведваюць паседжанні “Клуба дапытлівых”.  

 1991 год стаў адметным у гісторыі ўстановы. Пастановай Савета Міністраў 

БССР Пінскай гарадской дзіцячай бібліятэцы была прысвоена імя Якуба Коласа.  

 Ішлі гады. Папаўняўся фонд бібліятэкі, расла яе папулярнасць сярод чытачоў. 

І на сённяшні дзень гэта унікальны кніжны збор, які ўключае ў сябе выданні 

дзіцячай літаратуры, лепшыя творы беларускай і замежнай літаратуры, 

даведачныя, перыядычныя выданні. Сёння да ўвагі карыстальнікаў – звыш 90 тыс. 

кніг і іншых крыніц інфармацыі, звыш 60 назваў перыядычных выданняў. 

Бібліятэку наведвае каля 6 тыс. карыстальнікаў. Іх прывабліваюць багатыя фонды, 

магчымасць атрымаць разнастайную інфармацыю, цікава правесці вольны час. 

Кожнага, хто прыйшоў сюды, сустракаюць усмешкай і ветлівым словам.  



 

 

 Ужо на працягу многіх гадоў служыць любімай справе загадчык бібліятэкі 

Шылавец Людміла Андрэеўна. Менавіта яна на працягу 27 гадоў паспяхова вядзе 

кніжны карабель праз усе складанасці і перашкоды. Разам з ёй працягваюць 

ствараць добрую славу бібліятэцы Краскоўская Алена Фёдараўна, Германовіч 

Ірына Мікалаеўна, Ляўшук Наталля Вільянаўна, Дворак Тамара Паўлаўна, Каўшар 

Святлана Яўгеньеўна, Дзьяканчук Ала Міхайлаўна, Давыдзенка Святлана 

Міхайлаўна і Якімовіч Наталля Станіславаўна.  

 

 

 

Калектыў дзіцячай  бібліятэкі імя Якуба 

Коласа 

  

 

      

Сёння структура бібліятэкі – гэта тры аддзелы, кожны са сваёй спецыфікай.  

    Для маленькіх чытачоў працуе абанемент па 

абслугоўванню дзяцей малодшага школьнага ўзросту. 

Менавіта тут бібліятэкары знаёмяць маленькіх чытачоў з 

такімі паняццямі,  як “бібліятэка”, “кніга”, “часопіс”, 

расказваюць аб правілах карыстання бібліятэкай. Менавіта 

на малодшам абанеменце пачынаецца фармаванне чытацкай 

культуры маленькіх наведвальнікаў. Дашкольнікі заўсёды 

знойдуць тут маляўніча аформленыя казкі, пацешкі, песенкі, 

лепшыя творы беларускай, рускай і, ўвогуле, сусветнай 

літаратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Першае знаёмства з бібліятэкай 



 

 

       Для тых дзяцей, хто ўжо нядрэнна ўмее чытаць, прадстаўлены вялікі выбар 

мастацкай літаратуры: казкі, аповесці і апавяданні пра дзіўныя прыгоды, адважных 

падарожнікаў, далёкія краіны, гістарычныя падзеі. Ёсць шырокі выбар 

пазнавальнай літаратуры па розных галінах ведаў. 

Абанемент па абслугоўванню чытачоў 

старэйшага школьнага ўзросту запрашае рабят 

– вучняў 5-9-х класаў. Універсальны кніжны 

фонд прапануе юным наведвальнікам дапамогу ў 

пошуку адказаў на самыя розныя пытанні. Увазе 

чытачоў прадстаўлены кнігі на любы густ:  

айчынная і замежная мастацкая літаратура, 

гістарычныя, прыгодніцкія дзіцячыя творы, 

фантастыка, чароўныя аповесці, апавяданні пра прыроду, жывёл і інш. 

       Маляўніча аформленыя кніжныя тэматычныя выставы, уважлівыя адносіны 

бібліятэкараў  да чытача, індывідуальны падыход да кожнага наведвальніка 

дапамогуць зрабіць кожны паход у бібліятэку цікавым і незабыўным. 

      У чытальнай зале чытачы маюць магчымасць пашукаць адказы на самыя 

розныя пытанні. Рабяты з задавальненнем працуюць тут, бяруць удзел у 

мерапрыемствах, асвойваюць веды і навыкі працы з кнігай і інфармацыяй, пішуць 

рэфераты, творчыя працы. У фондзе чытальнай залы сабраны выданні мастацкай і 

навукова-пазнавальнай літаратуры, энцыклапедыі, слоўнікі, даведнікі, 

ілюстраваныя мастацкія альбомы, краязнаўчая літаратура.  

    У чытальнай зале знаходзяцца і незвычайныя 

кнігі,  якія карыстаюцца попытам сярод маленькіх 

чытачоў, таму што ўмеюць “гуляць”, “размаўляць”, 

“спяваць”! Увагу дзяцей прыцягваюць кнігі ў 

фармаце 3D, кнігі, у якіх знаходзіцца незвычайнае 

“піяніна”, альбо мяккая цацка.  

 

 

 

 

 

 

 

Бібліятэкар дэманструе незвычайныя кнігі дзецям 



 

 

 Асаблівым попытам у чытальнай зале карыстаюцца перыядычныя выданні.  

Сярод іх вялікі выбар папулярных дзіцячых часопісаў «Вясёлка”, “Девчонки», 

«Дневник стрекозы», «Рюкзачок. Весёлый зоопарк”, “Рюкзачок. Мир путешествий” 

і інш. Бібліятэкары праводзяць розныя мерапрыемствы, каб пазнаёміць з імі рабят. 

Найбольш папулярнымі з’яўляюцца прэс-агляды, напрыклад, такія як 

“Путешествие в Журнал-город”,“Што прыносіць паштальён”, “Зазірні ў любімы 

часопіс” і інш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дзіцячая бібліятэка многія гады забяспечвае карыстальнікам доступ да масіву 

дакументаў, размешчаных у яе хранілішчах. Гэта магчыма дзякуючы добра 

арганізаваным каталогам: электроннаму, алфавітнаму і сістэматычнаму. Акрамя 

каталогаў, у бібліятэцы вядзецца    сістэматычная картатэка артыкулаў, у якой 

усе матэрыялы размешчаны ў сістэме ведаў. Добрым дапаможнікам у рабоце  па 

вывучэнню гісторыі роднага краю служыць краязнаўчая картатэка.  Значную 

дапамогу ў краязнаўчай дзейнасці аказваюць матэрыялы, размешчаныя ў 

тэматычных папках “Знакамітыя пінчукі”, “Вуліцы горада Пінска”, “Гісторыя 

Беларусі”, “Гарады Беларусі”. 

 

 

        Даведачна-

пошукавы            

апарат дзіцячай    

бібліятэкі 

 



 

 

      Бібліятэчная работа шматпланавая і рознабаковая. Дзіцячая бібліятэка сёння - 

гэта сучасны шматфункцыянальны інфармацыйны інтэлект-цэнтр, гэта месца не 

толькі атрымання інфармацыі, але і цэнтр зносін, дзе ствараюцца умовы, 

спрыяльныя для змястоўнага правядзення вольнага часу. Для гэтага ў бібліятэцы 

ёсць усё. Літаратурна-музычная гасцёўня “Ліра” запрашае дзяцей на сустрэчы з 

цікавымі людзьмі.  Гэта сустрэчы са святарамі (“Детям о послушании”, “Оставим 

сердце для любви открытым” і інш.), якія дапамагаюць сэрцам успрыняць 

праваслаўную культуру.  Дзякуючы сустрэчам з урачамі (“Выбіраем здаровы лад 

жыцця”, “Путешествие на остров ЗОЖ»  ),  падлеткі пазнаюць уплыў шкодных 

звычак на малады арганізм.  Сустрэчы з работнікамі Музея Беларускага Палесся і 

краязнаўцамі дапамагаюць даведацца шмат цікавага аб родным горадзе і Палескім 

краі. Сустрэчы з псіхолагамі дапамагаюць разабрацца ў сябе і ва ўзаемаадносінах 

да навакольнага асяроддзя.     

      Усіх дапытлівых малодшых школьнікаў запрашае на свае пасяджанні клуб 

“Каласок”. Дэвіз клуба: “Хочаш знаць пра ўсё і ўсіх – сябрам будзь цікавых кніг”. 

Клуб існуе ўжо 18 гадоў і за гэты час тут адбылося шмат цікавых, змястоўных і 

непаўторных мерапрыемстваў самай рознай тэматыкі. Кожнае пасяджэнне ў клубе 

– гэта казачная атмасфера, у якой цёпла і ўтульна рабятам, іх бацькам і  

настаўнікам. 

     У бягучым годзе ў клубе “Каласок”  прайшлі наступныя пасяджэнні: 

мовазнаўчая гульня «Пра мову беларускую цікава і займальна»,   ушанаванне 

святасці “Жыццёвы подзвіг Еўфрасінні Полацкай” (да 915- годдзя з дня 

нараджэння), свята “Смейся, смейся веселей, веселись в кругу друзей”(да Дня 

смеху),  pr-акцыя “Библиотека – чудесное место, где всем интересно”(да 

Міжнароднага дня сям’і). Для тых, хто прыходзіць у клуб упершыню, бібліятэкары 

праводзяць пасведчанне ў чытачы. Пералічыць пасяджэнні “Каласка”, якія прайшлі 

тут, проста не магчыма. Прааналізіраваўшы работу аб’яднання, можна адзначыць, 

што бібліятэкары займаюцца вельмі важнай і адказнай справай, бо абуджаюць 

цікавасць рабят да кнігі, да чытання.    

     Для дзяцей сярэднега і старэйшага ўзросту больш за 20 годоў працуе клуб 

“Эрудыт”, мэтай якога з’яўляецца ўсебаковае развіццё падлеткаў. Дэвіз клуба: 

«Не эрудиты мы пока, 

Но знать хотим мы много. 

И огорчаться нам нельзя: 

В науку трудная дорога». 

 

    Тут  праходзяць пасяджэнні, прысвечаныя розным пытанням. Назваць усе проста 

немагчыма, хаця кожнае з іх  цікавае, важнае і непаўторнае. У гэтым годзе для 

“эрудытаўцаў” прайшлі ўрок дабрыні “Душа по капле собирает свет” (да 

Сусветнага дня праяўлення дабрыні), пасяджэнне клуба  -   “Театра откроем 

кулисы” (да Сусветнага дня тэатра), гадзіна роздуму “Чарнобыль – быль. 

Чарнобыль - боль”   (да 30 – годдзя аварыі на Чарнобыльскай АС), урок  мужнасці 



 

 

“Дзеці вайны”.  На пасяджэнні рабяты ідуць з задавальненнем, таму што іх тут 

чакаюць. 

        

 Бібліятэка працуе ў розных накірунках. Патрыятычнае, маральнае выхаванне, 

духоўнае адраджэнне, папулярызацыя здаровага ладу жыцця, а таксама экалагічны, 

краязнаўчы і эстэтычны накірункі ў апошні час сталі асноўнымі. У гэтым 

дапамагаюць розныя формы і метады: урокі мужнасці, патрыятычныя заняткі, 

гадзіны  духоўнасці, экалагічныя віктарыны, літаратурныя конкурсы, сустрэчы з 

цікавымі людзьмі і інш.  

 Прэарытэтным накірункам бібліятэкі з’яўляецца і захаванне беларускай 

нацыянальнай спадчыны. Бібліятэкары добра разумеюць, што выхаванне 

нацыянальна свядомай асобы трэба пачынаць з дзяцінства, бо ад таго, якімі 

вырастуць нашы дзеці, залежыць будучыня краіны, яе дабрабыт. Таму ў дзіцячай 

бібліятэцы ўсё робіцца  для таго, каб яна стала сапраўдным асяродкам 

беларускасці. Кожнага, хто пераступае парог установы, радуе аформлены ў 

нацыянальным стыле інтэр’ер. У афармленні прасторы з густам выкарастаны 

элементы разьбы па дрэве, ганчарнага промыслу, пляцення, інкрустацыі саломкай. 

Усё гэта ўдала дапаўняе кераміка з нацыянальным каларытам, беларускія ўзоры на 

гардзінах, ільняныя палотны ручной работы. Эфектна аформлена прастора хатнімі 

раслінамі, утульна арганізованы “зялёныя куткі”. Уся нагляднасць у дзіцячай 

бібліятэцы - на роднай мове: назвы кніжных выстаў, цытаты, дошка інфармацыі. 

Для папулярызацыі беларускага слова, беларускай кнігі, знамянальных дат 

беларускага календара бібліятэкарамі ладзяцца змястоўныя кніжныя выставы: 

“Беларусь мая васільковая”, “Чытайце беларускае”, “Мова мілагучная, ласкавая, як 

песня” і інш. Чытач, які прыходзіць сюды, безпамылкова вызначыць, што ён у 

беларускай бібліятэцы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтэр’ер дзіцячай бібліятэкі 



 

 

Паглыбленню цікавасці дзяцей да беларускай 

мовы ў многім спрыяюць штогадовыя 

мерапрыемствы, якія праходзяць у рамках 

Дня беларускага пісьменства і друку. Зусім 

нядаўна юныя наведвальнікі бібліятэкі 

прынялі ўдзел у мовазнаўчай гульні "Пра 

мову беларускую цікава і займальна".    Да мерапрыемства была наладжана 

выстава "Мова мілагучная, ласкавая як песня". 

 Шматгранная дзейнасць бібліятэкі па адраджэнню і папулярызацыі 

культурна-гістарычнай спадчыны зрабіла яе сапраўдным асяродкам беларускай 

культуры.  Менавіта таму было прынята рашэнне аб удзеле дзіцячай бібліятэкі імя 

Я. Коласа ў абласным туры XXIV рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка - 

асяродак нацыянальнай культуры”.  Па яго выніках у намінацыі “За значны ўклад у 

выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем” дзіцячая бібліятэка стала 

пераможцам.  

 

  

 

 

 Ацаніць, па-сапраўднаму зразумець гісторыю нашага горада, даведацца пра 

мінулыя і сённяшнія дні роднага краю – яшчэ адзін накірунак, у якім плённа 

працуе бібліятэка многія гады.  Адметным у яе рабоце  з’яўляецца тое, што тут 

створаны ўдасканалы краязнаўчы фонд, адпаведны даведачна-бібліяграфічны 

апарат. Па гэтай тэматыке праводзяцца розныя краязнаўчыя мерапрыемствы. З 

найбольш удалых можна назваць гадзіну краязнаўства “Сцяжынкамі роднага 

краю”(да 60-ці-годдзя мясцовага краязнаўцы А. Дуброўскага),пасяджэнне гасцёўні 

“Ліра”-“Гісторыя майго горада” (сустрэча з супрацоўнікам музея Беларускага 

Палесся), пасяджэнне клуба “Эрудыт”-“Блакітныя дарогі Беларусі” (да юбілею 

Агінскага і Днепра-Бугскага каналаў).  Працуюць краязнаўчыя выставы “Родным 

Пінскам ганаруся”, “Мы с этим городом растём” і інш. 

 Улічваючы тое, што бібліятэка носіць імя класіка 

беларускай літаратуры, на галерэі другога паверха 

многія гады дзейнічае музейная літаратурна-

краязнаўчая экспазіцыя “Якуб Колас на Піншчыне”. У 

ёй сабрана 25 прыжыццёвых 

выданняў пісьменніка. 

Куточак ніколі не бывае 

пустым: кожнае мерапрыемства заканчваюцца яго 

наведваннем.  



 

 

    У бібліятэцы шмат чаго робіцца для таго, каб ушанаваць імя класіка. У мінулым 

годзе ўпершыню ў Пінску на базе дзіцячай бібліятэкі прайшлі Коласаўскія чытанні 

“Коласаўскімі шляхамі па Палессі.  На мерапрыемстве  закраналіся пытанні, 

звязаныя з рознымі аспектамі жыцця і творчасці беларускага класіка. Добрым 

дапаўненнем “Каласавін” стала  дэманстрацыя вершаў Якуба Коласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікавыя выступленні навучэнцаў падчас правядзення Коласаўскіх чытанняў 

 І яшчэ аб адным мерапрыемстве хочацца нагадаць.  У апошні час тут 

прайшлі чытанні паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка”, 90-годдзе якой дзіцячая 

бібліятэка адзначала разам са сваімі наведвальнікамі. Моладзь, дзеці, бібліятэкары 

чыталі выбраныя ўрыўкі аднаго з найлепшых твораў класіка беларускай 

літаратуры, дзяліліся сваімі ўражаннямі.  

 

 

 

 

 

 

 

Чытанне паэмы “Сымон-музыка”ў 

дзіцячай бібліятэцы 

 

 



 

 

 

Гонарам бібліятэкі з’яўляецца этнаграфічная 

калекцыя беларускай лялькі мясцоваго майстры 

Сафіі Цібец. Лялькі разам з прадметамі народнага 

промыслу знаходзяцца ў пакоі казак. Кожны 

жадаючы можа зрабіць экскурс у мінулае, у час 

якога адбываецца знаёмства з рэчамі хатняга 

ўжытку, народнымі промысламі. Тут жа 

арганізоўваюцца пастаноўкі лепшых беларускіх 

твораў для дзяцей, літаратурныя чытанні.         Супрацоўнікі бібліятэкі цвёрда 

ўпэўнены, што іх работа дасць свае вынікі і паўплывае на развіццё цікавасці 

кожнага чытача да лёсу сваіх землякоў, любові да роднага краю, яго гісторыі і 

сучаснасці.                                            

 Краязнаўчая дзейнасць бібліятэкі непарыўна звязана з 

экалагічным выхаваннем, якое з’яўляецца важным накірункам у 

дзейнасці дзіцячай бібліятэцы. Як прыклад гэтага, можна 

назваць дзейнасць школы экалогіі “Экоша”. Яе задача 

прывіваць дзецям малодшага школьнага ўзросту любоў да 

прыроды, вучыць назіраць і ўмець бачыць у ёй цудоўнае, 

фарміраваць пачуццё адказнасці за навакольны свет, выхоўваць 

беражлівыя адносіны да прыроды. Па дадзенай тэме былі 

арганізаваны такія  мерапрыемствы, як экалагічны суд 

«Обвиняется человек!» (уздзеянне людзей на навакольнае 

асяроддзе), экалагічная слайд-гутарка “Встречай с любовью 

птичьи стаи” (да Дня птушак), экалагічны вернісаж “Цветы украсят нашу жизнь” 

(конкурс малюнкаў і вырабаў) і інш.  

 У апошнія гады дзіцячая бібліятэка імкнецца паглыбіць работу па духоўна-

маральнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў.  Бібліятэкары спадзяюцца, што 

мерапрыемствы духоўнай тэматыкі, якія праводзяцца ў бібліятэцы сумесна з 

прадстаўнікамі Пінскай Епархіі, дапамогуць маленькім чытачам папоўніць сэрцы і 

душы нязгасным святлом дабрыні, міласэрнасці, любові. Большасць 

мерапрыемстваў такога плану праводзіцца ў рамках Тыдня праваслаўнай кнігі. 

Гэта ўрокі духоўнасці  (“Твори добро другим во благо”, “Як светлы ангел 

Ефрасіння”), гадзіны духоўных сустрэч (“Оставим сердце для любви открытым”, 

“Милосердие – отклик души”), гадзіны шчырай размовы (“Жизнь дана на добрые 

дела”). Штогод у бібліятэцы праходзяць святы, прымеркаваныя Божаму 

нараджэнню (“Рождество-это праздник души”) і яго Уваскрэсенню (“Пасху 

радостно встречаем”).  

       Духоўнае адраджэнне нацыі немагчыма без рэабілітацыі сучаснага 

пакалення, аслабленага дрэннай экалогіяй і шкоднымі звычкамі. Работу па 

папулярызацыі здаровага ладу жыцця, прафілактыцы шкодных звычак 

бібліятэчныя супрацоўнікі пачынаюць  з самых юных чытачоў. Кожны год у 



 

 

бібліятэцы да Сусветнага дня здароўя праводзяцца дні інфармавання (“Знать о 

СПИДе – значит жить”), урокі здароўя (“Гаючая сіла раслін”,  “Делай как мы”),  

сустрэчы з псіхолагамі, нарколагамі, урачамі. У бібліятэцы пастаянна 

афармляюцца кніжныя выставы дадзенай тэматыкі   (“Жыць здорава”), 

дзейнічаюць тэматычныя паліцы ("Смертельное 

удовольствие" (да Сусветнага дня барацьбы з 

наркотыкамі), “Курить не модно, модно не 

курить») і інш.    

 

 

 

 

 

 

Сустрэча маладых людзей з урачом нарколагам 

Пінскага наркалагічнага дыспансера 

 

      Высокародная мэта пастаўлена перад дзіцячай бібліятэкай па героіка-

патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. Ваенная гісторыя нашай краіны 

поўная гераізму, сапраўднага патрыятызму, прадстаўлена дзіўнымі асобамі. 

Калектыў бібліятэкі, акрамя любові і адказнасці за сваю зямлю і сваіх блізкіх, 

выхоўвае ў падрастаючага пакалення жаданне даведацца пра сваю гісторыю, 

зацікаўлівае іх жыццямі і подзвігамі вялікіх людзей нашай Радзімы. Супрацоўнікі 

бібліятэкі імкнуцца данесці гэты багацейшы матэрыял, арганізуючы 

мерапрыемствы рознай формы: урокі – рэквіямі (“Дневник блокады”  (да 85-годдзя 

Тані Савічавай), вечары памяці  (“Жывыя сведкі той вайны” (да 70-годдзя Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне),  урокі мужнасці (“Дзеці вайны”),   патрыятычныя 

заняткі (“Помнит сердце, не забудет никогда”(да  Дня Перамогі ), конкурсы 

малюнкаў  (“Нарисуй Май. Нарисуй Победу ”)  і інш.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечар памяці  “Жывыя сведкі той вайны”  

(да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) 



 

 

         

 Яшчэ адзін актуальны накірунак, у якім паспяхова працуе дзіцячая ўстанова 

– папулярызацыя сямейнага чытання, адраджэнне сямейных традыцый. Прыкладам 

такой работы можна назваць наглядную папулярызацыю літаратуры, якая ўключае  

кніжныя выставы  (“Мама, пачытай”, “Мальчишкам и девчонкам, а также их 

родителям», "О семье, любви и верности»,  «Чалавек вырастае ў сям’і» і інш).  

Акрамя таго, бацькі могуць карыстацца памяткамі «Как приучить ребёнка к 

чтению: советы родителям”. Інфармацыю такога плану можна знайсці не толькі ў 

бібліятэцы, але і на бібліятэчным сайце.          

 У рабоце з сям’ёй у бібліятэцы выкарыстоўваюцца і іншыя формы работы. 

Тут  прайшлі такія мерапрыемствы, як сямейнае спаборніцтва “Кніга сябрам стала 

нам”, пасяджэнне клуба “Каласок”-“Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем 

маме”,  pr-акцыя “Библиотека – чудесное место, где всем интересно”(да 

Міжнароднага дня сям’і) і інш.   

                                    

 

Сустрэча з дзецьмі 

і іх бацькамі ў бібліятэцы 

 

 

  

 

 Дзіцячая бібліятэка надае вялікую ўвагу рабоце з дзецьмі, якія знаходзяцца ў 

цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і якія засталіся без апекі бацькоў. 

Супрацоўнікі бібліятэкі імкнуцца стаць для кожнага “асаблівага” дзіцяці крыніцай 

дапамогі і душэўнага пакою. Такім дзецям выдаюцца самыя цікавыя, захапляльныя 

кнігі і часопісы. Для іх праводзяцца забаўляльныя і пазнавальныя мерапрыемствы: 

майстар - класы (“Куклы беларускія сваімі рукамі” (для дзяцей з парушэннем 

слыху), урокі міласэрнасці (“Все мы разные, все мы равные”(да Міжнароднага Дня 

інвалідаў), гутаркі-ушанаванні (“Нам в 41-м выдалі медалі і только в 45-м 

паспорта”) (для дзяцей з сацыяльнага прытулку), выставы малюнкаў і вырабаў 

дзяцей з асаблівасцямі развіцця і інш.    

                          

       З году ў год дзіцячая бібліятэка знаходзіцца ў цесным супрацоўніцтве са 

школамі, гімназіямі, дзіцячымі садкамі горада. Пад час летніх канікул бібліятэкары 

дапамагаюць дзецям з карысцю запоўніць вольны час: даведацца пра нешта новае, 

невядомае, праявіць творчае ўяўленне. Для маленькіх наведвальнікаў праходзяць 

мерапрыемствы рознай накіраванасці. Так, юныя сябры бібліятэкі прынялі ўдзел у 

віктарынным кактэйлі “Чытай, гуляй, перамагай!”, паказалі сябе добрымі знатакамі 

казак у гульні-віктарыне “Ох, уж эти сказочки», паслухалі пазнавальныя парады 

“Территория безопасности”. Пад час канікул усе жадаючыя змаглі наведаць  

відэасалон “Мультлета”.  



 

 

 Прыцягненню дзяцей і падлеткаў да чытання, умацаванню іміджу бібліятэкі 

садзейнічае правядзенне буйных мерапрыемстваў, такіх, як Тыдзень дзіцячай і 

юнацкай кнігі, які ў дні школьных канікул становіцца сапраўдным святам кнігі і 

чытання. Для маленькіх сяброў бібліятэкі праходзяць святы кнігі, гульні-

віктарыны, флеш-мобы, літаратурныя сустрэчы, слайд-прэзентацыі і інш. 

Супрацоўнікі бібліятэкі робяць ўсё магчымае, каб праграма мерапрыемстваў была 

яркая, змястоўная і цікавая.  

 У гэтым годзе цэнтральным мерапрыемствам Тыдня стала свята кнігі «У 

краіне вясёлага дзяцінства», прысвечанае 110-годдзю з дня нараджэння Агніі 

Барто. На свяце дзеці гулялі з цацкамі і чыталі пра іх вершы, выбіралі сцяжкі са 

сваімі імёнамі і імёнамі сваіх сяброў, слухалі «імянныя» вершы. Самай пацешнай 

часткай свята стала імправізаваная здымка музычнага кліпа па вершу Агніі Барто 

«Аматар рыбалоў». Мерапрыемства мела рэзананс і праводзілася ў бібліятэцы яшчэ 

шмат разоў. 

 

Імправізаваная здымка 

музычнага кліпа 

   

 

 

  

       На мерапрыемствах “кніжкінай нядзелі” 

бібліятэкары часта выкарыстоўваюць прыёмы 

тэатралізацыі, таму што з дапамогай лялек больш 

эмацыянальна і больш наглядна можна распавесці пра 

пісьменніка, пра яго творчасць, рэкамендаваць кнігі. 

 У дзіцячай бібліятэцы праходзіла шмат забаўляльна-пазнавальных 

мерапрыемстваў. Поспехам дзяцей карысталіся шоу-праграма «Добры дзень, 

свята навагодняе!», свята смеха «Смейся, смейся веселей, радуйся в кругу друзей», 

свята кнігі “Вас ждут на острове Чтения» і інш.  

 

 

 

 

 Свята смеху ў бібліятэцы 



 

 

  

Імкнучыся прыцягнуць найбольшую колькасць новых карыстальнікаў, 

бібліятэкары ўжываюць новыя формы работы і ўдасканальваць ранейшыя, 

традыцыйныя. Асабліва гэта заўважна пры правядзенні выставачнай работы. 

Выставы ў дзіцячай бібліятэцы цікавыя, яркія, змястоўныя, яны ледзь не самы 

эфектыўны сродак прыцягнення ўвагі дзяцей да кнігі.   

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Цікавыя выставы ў бібліятэцы 

 

 

 

      

 Мяняюцца формы і метады работы, укараняюцца камп'ютарныя тэхналогіі,  

толькі адно нязменна: усе намаганні калектыву дзіцячай бібліятэкі накіраваны на 

тое, каб прыцягнуць увагу наведвальнікаў да чытання, пашырыць кругагляд сваіх 

чытачоў, зрабіць цікавым іх вольны час. Уперадзе – шмат работы, а жаданняў – 

яшчэ больш. Верыцца, што яны, хоць і паступова, але абавязкова адбудуцца.  

 

 

 


