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ЛАЎ ЦЫ 
БІБ ЛІ Я ТЭЧ НЫХ ДУШ

Яна бы ла ўтво ра на ў 2015 го дзе. 

На той мо мант у ра ё не за чы ні лі тры 

вяс ко выя біб лі я тэ кі. Дэ ма гра фіч ны 

спад — га лоў ны во раг бе ла рус кай 

вёс кі. У на се ле ных пунк тах, дзе пе-

ра ста юць на ра джац ца дзе ці, спа-

чат ку за чы ня юц ца дзі ця чы са док і 

шко ла, по тым — пош та і кра ма. Біб-

лі я тэ кі, па сло вах ды рэк та ра Ча вус-

кай біб лі я тэч най сет кі Але ны МАК-

СІ МО ВІЧ, сы хо дзяць апош ні мі.

І ўсё ж та кі, за апош нія пяць 

га доў коль касць «хра маў кніг» у 

Ча вус кім ра ё не ўда ло ся не толь-

кі за ха ваць, але на ад ну адзін ку 

па вя лі чыць. Ця пер у струк ту ры 

сет кі 16 біб лі я тэк: дзве ў го ра дзе 

(Цэнт раль ная і дзі ця чая), 11 у аг-

ра га рад ках і тры ў вёс ках, ча ты ры 

аб' яд на ныя ў біб лі я тэ кі-клу бы.

— Біб лі я тэ ка ры на доб рым уз-

роў ні вы кон ва юць аба вяз кі клуб-

на га ра бот ні ка. Па-пер шае, на шы 

спе цы я ліс ты — пра су ну тыя ка рыс-

таль ні кі ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

па-дру гое, нас на ву ча юць ар га ні за-

цыі ма са вых ме ра пры ем стваў, — 

упэў не на Але на Мак сі мо віч.

Біб лі я тэ кі-клу бы ла дзяць дыс ка-

тэ кі, усе га лоў ныя свя ты і аб' яд ноў-

ва юць жы ха роў вё сак у твор чыя 

гру пы.

Уво гу ле, біб лі я тэ кі пра вод зяць 

вель мі шмат ме ра пры ем стваў, і 

як пра ві ла, з ча я ван нем, — да дае 

ды рэк тар. — Усе на шы біб лі я тэ ка-

ры — жан чы ны, доб рыя гас па ды ні. 

Мы пры ваб лі ва ем чы та ча ўсі мі маг-

чы мы мі спо са ба мі.

На ся ле, у ад роз нен ні ад го ра да, 

ня ма праб ле мы ма лой коль кас ці 

чы та чоў, бо акра мя як у біб лі я тэ ку, 

у мно гіх вёс ках ужо больш ня ма ку-

ды пай сці, ка жа кі раў нік установы 

культуры. Біб лі я тэч ная сет ка аб-

слу гоў вае ка ля па ло вы ўся го на-

сель ніц тва ра ё на.

ПАС ЛЯ ЗА ЛА ТО ГА ВЕ КУ
— Мы га на рым ся сва ёй пад піс-

кай на пе ры я дыч ныя вы дан ні — на 

сён ня гэ та 156 най мен няў, на па-

ло ву — па пу ляр ная пе ры ё ды ка, 

на не ка то рыя вы дан ні — чар га, — 

рас каз вае Але на Мак сі мо віч. — 

Вяс ко выя біб лі я тэ кі вы піс ва юць 

ка ля 25-27 га зет і ча со пі саў.

Са мым спры яль ным пе ры я дам у 

фар мі ра ван ні біб лі я тэч ных фон даў 

кі раў нік ра ён най струк ту ры на зы-

вае час рэа лі за цыі пер ша га эта пу 

Дзяр жаў най пра гра мы ад ра джэн-

ня і раз віц ця вёс кі. Лі та ра ту ру для 

ра ё наў та ды за куп ля ла аб лас ная 

біб лі я тэ ка, зы хо дзя чы з іх за пы таў. 

У той час усе ўста но вы атры ма лі 

кам п'ю та ры.

— Гэ та бы ло шы коў на, — ус-

па мі нае мая су бя сед ні ца. — У нас 

бы лі жы выя кар та тэ кі, сфар мі ра-

ва ныя з улі кам чы тац кіх ін та рэ саў. 

Мы та ды за кам плек та ва лі ся эн-

цык ла пе дыч ны мі вы дан ня мі. Гэ та 

бы лі за ла тыя га ды для біб лі я тэк.

За раз куп ляць но выя кні гі ў рэ-

гі я наль ных біб лі я тэк маг чы мас цяў 

ня шмат, але, зрэш ты, у Ча ву сах 

вы ка рыс тоў ва юць лю бую. Уда ец-

ца вы кра іць гро шы на га лі но вую лі-

та ра ту ру, ко дэк сы, у аба вяз ко вым 

па рад ку ра ён куп ляе са цы яль на 

знач ную лі та ра ту ру. «Бел кні га» 

што год бяс плат на пе рад ае част ку 

не рас пра да ных ты ра жоў, та кім чы-

нам ле тась Ча вус кі ра ён атры маў 

ка ля 200 вы дан няў. Акра мя та го, 

ра ён ная сет ка ак тыў на ка рыс та-

ец ца аб мен ны мі фон да мі На цы я-

наль най і аб лас ной біб лі я тэк. Ка ля 

500 кніг (як дэ тэк ты вы, так і збо ры 

тво раў кла сі каў) ле тась па да ры лі 

чы та чы. Да рэ чы, кла сі ка ка рыс-

та ец ца па вы ша ным по пы там на 

ся ле, та му па до ра ныя збо ры тво-

раў са вец кіх ча соў ак тыў на вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў біб лі ё бу сах.

Біб лі я тэ кі Ча вус ка га ра ё на 

ма юць маг чы масць аб слу жыць і 

чы та ча, во чы яко га ўжо дрэн ныя 

па моч ні кі. Тут ма ец ца ба га тая кар-

та тэ ка аў ды ё ві зу аль ных кніг, філь-

маў з аў ды ё дэск рып цы яй (вус ным 

апі сан нем ві зу аль най ін фар ма цыі). 

Па за ле тась уда ла звяр ну лі ся да 

вы да вец тва «На род ная асве та», і 

атры ма лі ў па да ру нак дзе сяць кніг, 

на пі са ных шрыф там Брай ля.

НЕ ТОЛЬ КІ КНІ ГА
Кні га, вя до ма, га лоў ны аб' ект 

ра бо ты лю бой біб лі я тэ кі, але сён ня 

яны ро бяць яшчэ шмат ча го: вы хоў-

ва юць, на ву ча юць, да па ма га юць 

на ла дзіць дыя лог па між ула дай і 

на сель ніц твам. Ця пер у чы таль-

най за ле Цэнт раль най біб лі я тэ кі 

Ча вус аформ ле на вы ста ва-экс па-

зі цыя, пры све ча ная 75-год дзю Пе-

ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. 

Тут аб ста ля ва ны цэнтр пра ва вой 

ін фар ма цыі і раз на ме сяц вя дзе 

бяс плат ны пры ём на та ры ус.

За ўлас ныя срод кі біб лі я тэ ка 

на бы ла фо та прын та ры, ла мі на тар, 

пер фа бін дар, ра зак, што да зва ляе 

вы кон ваць плат ныя па слу гі. Біб лі я-

тэ ка мае не вя лі кую крам ку з улас-

ны мі вы ра ба мі. Ле тась уста но ва за-

ра бі ла больш за 20 ты сяч руб лёў.

Ча вус кая біб лі я тэч ная сет ка — 

удзель нік між на род на га пра ек та 

«Агуль ны го рад» («Кам гар», фі-

нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам), які 

быў рэа лі за ва ны ў 2018—2019 га-

дах на тэ ры то рыі трох га ра доў: Ба-

ра на ві чы, Ма гі лёў і Ча ву сы. У рам-

ках пра ек та доб ра ўпа рад ка ва ны 

га рад скі парк, а біб лі я тэ ка атры ма-

ла шэсць ты сяч еў ра, на якія ку пі-

ла мэб лю, кам п'ю та ры, ка ля ро вы 

прын тар, аб ста ля ва ла «Зя лё ны ін-

фар ма цый ны цэнтр» і рас пра ца ва-

ла «Зя лё ную кар ту» го ра да.

У чы таль най за ле Цэнт раль най 

біб лі я тэ кі збі ра юц ца на свае па ся-

джэн ні два клу бы — «Края зна вец» 

для пад лет каў і «Хры зан тэ ма», які 

аб' яд ноў вае жан чын ва ўзрос це 

«за ла той во се ні».

Ча вус кая біб лі я тэч ная сет ка су-

пра цоў ні чае з Ка лі нінг рад скай дзі-

ця чай біб лі я тэ кай і з біб лі я тэ кай у 

го ра дзе Зе ле наг рад ску Ка лі нінг рад-

скай воб лас ці. Сяб роў ства з апош-

няй па ча ло ся дзя ку ю чы ак тыў на му 

чы та чу і аў та ру кні гі «Доўг» Ва сі лю 

Іо сі фа ві чу Чар но ву, ве тэ ра ну Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, які ў скла дзе 

385 страл ко вай ды ві зіі вы зва ляў 

Ча ву сы. Ужо двой чы гос ці з Зе ле-

наг рад ска пры яз джа лі ў Ча ву сы, 

тры ра зы па між біб лі я тэ ка мі пра во-

дзі лі ся тэ ле мас ты. Ле тась біб лі я тэ кі 

ла дзі лі кон курс ся род школь ні каў на 

леп шае да сле да ван не пра ге ро яў 

вай ны — бе ла ру саў, якія ва я ва лі 

ў Ра сіі. Сё ле та пла ну юць за ах во-

ціць дзя цей знай сці свед чан ні, якія 

ад люст роў ва юць жыц цё і ва ен-

ную гіс то рыю са вец кіх сал дат, якія 

пры ма лі ўдзел ва Ус ход не-Прус кай 

стра тэ гіч най апе ра цыі (з 13 сту дзе-

ня па 9 мая 1945 го да).

«0+» ДАЎ НО ЎЖО НОР МА
У дзі ця чую біб лі я тэ ку Ча вус ця гам 

го да пры хо дзіць ка ля паў та ры ты ся-

чы чы та чоў — не толь кі мяс цо выя 

дзе ці, але і тыя, хто пры яз джа е ле там 

на ка ні ку лы з уся го бы ло га Са вец ка-

га Са ю за. А яшчэ баць кі, на стаў ні кі, 

кі раў ні кі дзі ця чых гурт коў.

«Ёсць ма ла дыя баць кі, якія бя-

руць кні гі для чы тан ня трох ме сяч-

ным не маў ля там, — не ха вае го на ру 

за гад чы ца дзі ця чай біб лі я тэ кай 

Тац ця на ФІ ЛІ ПЕН КА. — Су вя зі з 

на шай біб лі я тэ кай сем'і пе ра да юць 

з па ка лен ня ў па ка лен не. На прык-

лад, ка лісь ці да нас сва іх дзя цей 

пры во дзі ла Та ма ра Ар ка дзеў на 

Ісаен  ка, а ця пер яна пры во дзіць 

сва іх уну каў. Не ка то рых баць коў 

мы ве да ем з іх школь ных ча соў.

Гэ тыя су вя зі пад трым лі ва юц ца 

і тэ ма тыч ны мі су стрэ ча мі з са лод-

кім ста лом. Дзя цей ма лод ша га 

школь на га ўзрос ту збі рае і пры ву-

чае да зда ро ва га ла ду жыц ця клуб 

«Ві та мін ка», ама та раў ся мей на га 

чы тан ня — аб' яд нан не «Кніж ны 

вы хад ны».

Тут ро бяць усё маг чы мае, каб 

улю біць су час ных дзя цей у па пя-

ро вую кні гу. Яшчэ ад на ак ту аль-

ная праб ле ма — ада рва насць 

су час най мо ла дзі ад род най мо-

вы. «Вель мі сум на, ка лі ма ла дыя 

баць кі пры зна юц ца, што не ўме-

юць раз маў ляць на бе ла рус кай 

мо ве, — з го рыч чу ка жа Тац ця на 

Фі лі пен ка. — Іх дзе ці так са ма зу сім 

не ра зу ме юць бе ла рус кай мо вы, 

і гэ та — сур' ёз ная праб ле ма. Мы 

спра бу ем да па маг чы».

Пад час ка ні кул і свя точ ных 

дзён біб лі я тэ ка пра цуе з дзець мі 

і ма ла ды мі людзь мі, якія ма юць 

асаб лі вас ці раз віц ця.

«ЗАЎ СЁ ДЫ ВЕ ДА ЛА, 
ДЗЕ ЯЕ МОЖ НА ЗНАЙ СЦІ»

З го ра да мы ад праў ля ем ся ў 

дзве вяс ко выя біб лі я тэ кі.

Ка мен ская на ліч вае 63 га ды 

сва ёй гіс то рыі, і та му, што гіс то-

рыя гэ та слаў ная, ёсць не ад но 

свед чан не.

Тут мы па зна ё мі лі ся з ма ці алім-

пій скай чэм пі ён кі Ды на ры Алім бе-

ка вай Іры най ХІТ РО ВАЙ. «Ды на ра 

ў гэ тай біб лі я тэ цы ка лісь ці пра па да-

ла. Я заў сё ды ве да ла, дзе яе і сы на 

мож на знай сці, — з цёп лай усмеш кай 

ус па мі нае Іры на Аляк санд раў на. — 

Са мі ве да е це, ка лі жы веш у вёс цы, 

кло па ту шмат, і дзе ці боль шую част-

ку ча су па кі ну тыя са мім са бе. Але ў 

нас тут та кая за вя дзён ка — дзе ці 

час та хо дзяць у біб лі я тэ ку і клуб, 

тут усё ў ад ным бу дын ку. Ка лі яны 

не на дру гім па вер се, зна чыць — на 

пер шым. Іх тут за хап ля юць: увесь час 

ней кія гурт кі, дзе ці неш та вы раб ля-

юць, ма лю юць, бі се рам вы шы ва юць 

і да та го па доб нае».

У біб лі я тэ цы ёсць не вя лі кая экс-

па зі цыя, пры све ча ная Ды на ры, з 

яе аса біс ты мі рэ ча мі і аў то гра фам. 

І аль бом, у якім за хоў ва юц ца дзі ця-

чыя фа та гра фіі зна ка мі тай бія тла-

ніст кі тут, у сце нах біб лі я тэ кі, ка лі 

яна яшчэ пад лет кам бы ла ўдзель-

ні цай клу ба «Сяб ры ле су».

Лю бая біб лі я тэ ка ў вёс цы, 

акра мя аб слу гоў ван ня чы та чоў, 

да па ма гае стар шы ні сель ска га 

Са ве та ў аб хо дзе два роў, аб ме рах 

зям лі, удзель ні чае ў пе ра пі се на-

сель ніц тва, вы ба рах, да гля дае во-

ін скія па ха ван ні. У Ча вус кім ра ё не 

больш за 100 пом ні каў і па ха ван няў 

ча соў апош няй вай ны, яны за ма ца-

ва ны за біб лі я тэ ка мі, клу ба мі і шко-

ла мі ра ё на.

— Гэ та пра віль на, — лі чыць Але-

на Мак сі мо віч. — У на шым ра ё не 

іш лі бяз лі тас ныя баі, ця пер кож нае 

ле та по шу ка ві кі зна хо дзяць не вя-

до мыя ра ней па ха ван ні сал дат, 

пе ра хоў ва юць, на пе ра па ха ван ні 

пры яз джа юць сва я кі за гі ну лых во і-

наў з усіх кан цоў бы ло га Са вец ка га 

Са ю за — і нам не со рам на за стан 

сал дац кіх ма гіл пе рад імі.

«У АСНОЎ НЫМ У МЯ НЕ 
ЧЫ ТА ЮЦЬ СЕМ' Я МІ»

У аг ра га рад ку Вус це бу ды нак 

куль тур на-спар тыў на га цэнт ра, у якім 

зна хо дзіц ца біб лі я тэ ка, быў па бу да-

ва ны ў рам ках Пра гра мы ад ра джэн-

ня і раз віц ця ся ла 10 га доў та му.

Біб лі я тэ кар Свят ла на АНІ КЕ-

Е ВА ка жа пра сваю пра цу так, як 

рас каз ва юць пра ўлас ную сям'ю.

— Ён у мя не са мы леп шы, — 

гэ та пра фонд дзі ця чай лі та ра ту-

ры. — У мя не ёсць чы та чы, якія 

чы та юць за по ем, я іх усіх ма гу 

на зваць па ім ёнах. У асноў ным у 

мя не чы та юць сем' я мі. Ка лі чы тае 

ба бу ля, то чы та юць і дзе ці, і ўну кі. 

Ста ра юся раз на ме сяц на ве даць 

пен сі я не раў у ад да ле ных вёс ках, а 

гэ та кі ла мет раў за 15 ад сюль.

— Свят ла на Мі хай лаў на — ча-

ла век з вель мі ак тыў най жыц цё вай 

па зі цы яй, — умеш ва ец ца ў на шу 

раз мо ву мас тац кі кі раў нік куль-

тур на-спар тыў на га цэнт ра Тац-

ця на КА РА ЛЕН КА. — Гэ та наш 

па моч нік ва ўсім, а га лоў нае — 

у ме та дыч най ра бо це. Яна яшчэ — 

вяс ко вы ста рас та і дэ пу тат.

Са ма біб лі я тэ кар па ста ра ла ся 

пе ра вес ці раз мо ву на жан чы ну, 

якая вя жа сур вэт ку, звя ра ю чы ма-

лю нак па схе ме ў ча со пі се: «На тал-

ля Ле а ні даў на Гу шчы на — зуб ны 

ўрач і на ша чы тач ка, якой я вель мі 

ўдзяч ная, яна дае свае вы ра бы для 

афарм лен ня вы ста вак, ак тыў на 

чы тае і до рыць кні гі ў біб лі я тэ ку. 

А яшчэ яна — цу доў ны ку лі нар».

Са мая лю бі мая ка тэ го рыя чы та-

чоў у гас па ды ні Вус цян скай біб лія-

тэ кі — дзе ці. Каб па зна ё міць іх з 

кні гай блі жэй, яна ла дзіць ма са выя 

ме ра пры ем ствы, пра во дзіць гу тар-
кі, вік та ры ны. «Уся ра бо та па бу да-
ва на з клу бам і ам бу ла то ры яй, — 
рас кры вае асаб лі вас ці гра мад ска га 
жыц ця аг ра га рад ка біб лі я тэ кар. — 
Я пра цую па пра гра ме «Да кні гі і чы-
тан ня праз воль ны час і ад но сі ны». 
У мя не там тры бло кі...».

— А яшчэ Свят ла на Мі хай лаў на 
ідзе ў кра му, куп ляе за свае гро шы 

пе чы ва і цу кер кі і ла дзіць для дзе-

так са лод кі стол, — да дае Тац ця на 

Ка ра лен ка.

— І не толь кі я, яны так са ма 

пры хо дзяць са сва і мі, — па праў ляе 

Свят ла на Ані ке е ва. — Мы ро бім і 

Спас, і Ку пал ле, і Ка ляд кі...

— Ка ляд кі — гэ та лю бі мае ме-

ра пры ем ства ў на шых дзя цей! — 

пад хоп лі вае жы хар ка Вус ця.

На пры кан цы раз мо вы мы за да лі 

пы тан не: чым біб лі я тэ ка з'яў ля ец ца 

для су час на га ся ла?

«Ска жу ме на ві та пра на шу тэ-

ры то рыю, — пас ля не вя лі ка га 

роз ду му ад ка за ла Свят ла на Ані-

ке е ва. — Нех та тут атры моў вае ду-

хоў ны па жы так, нех та пры хо дзіць 

прос та па раз маў ляць, ад вес ці ду-

шу. Атрым лі ва ец ца, што я і псі хо-

лаг, і... ну не ве даю. Не ка га трэ ба 

і пры стру ніць». (Смя ец ца.)

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Ча вус кі ра ён.

Ве да е це, дзе ця пер больш за ўсё чы та юць па пя-

ро выя кні гі? У вёс ках. Лю дзі, якія за ха ва лі най-

больш бліз кую су вязь з пры ро дай, з зям лёй, не 

спя ша юц ца пе ра хо дзіць на элект рон ныя нось бі-

ты ін фар ма цыі і ду хоў на га па жыт ку. Не з-за та го, 

што не ўме юць ка рыс тац ца імі — яны ак тыў на 

ўжываюць смарт фо ны, не горш за сва іх дзя цей 

і сяб роў з го ра да. Але з за да валь нен нем ідуць у 

свае вяс ко выя біб лі я тэ кі і ня спеш на вы бі ра юць 

там ужо до сыць за чы та ныя та мы з кла сі кай або 

ме му а ра мі, дэ тэк ты ва мі, лю боў ны мі ра ма на мі... 

І ве ра год на, яны ку ды больш за га ра джан за-

ха ва лі ў сва ёй ду шы гар мо нію і спа кой, устой-

лі вую раў на ва гу. Гэ та я зра зу ме ла, ка лі блі жэй 

па зна ё мі ла ся з Дзяр жаў най уста но вай куль ту ры 

«Ча вус кая біб лі я тэч ная сет ка».
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