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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Пра гэ тых зна ка мі тых лю дзей, на шых 
зем ля коў па він ны ве даць не толь кі лю дзі 
ста рэй ша га па ка лен ня, але і дзе ці, мо-
ладзь, — лі чыць Воль га Рад ке віч. — Та му 
пра цу ем у гэ тым кі рун ку су мес на з му зе ем  
Кузь мы Чор на га.

У ад ной з за лаў біб лі я тэ кі шмат мяк-
кіх ца цак. Воль га Рад ке віч за ўва жае на ша 
здзіў лен не:

— Вы ха ван цы мяс цо ва га дзі ця ча га са да 
час тыя гос ці ў нас. Та му і гэ тая за ла аформ-
ле на для іх, каб ву чы лі ся чы таць, за свой ва лі 
ма тэ ры ял з да па мо гай ца цак. Ме на ві та та-
кая мэ та пра гра мы «Ра зам з кні гай мы рас-
цём». Мая ка ле га Ак са на Кра сі на так са ма 

на вед вае да школь ную ўста но ву, ла дзіць 
для ма лых роз ныя кон кур сы, гуч ныя чы-
тан ні кні жак, вы ка рыс тоў ва ю чы гуль ня выя 
эле мен ты.

Пра гра ма «Бу дуй храм у ду шах» пра-
ду гледж вае ду хоў нае вы ха ван не пад рас-
та ю ча га па ка лен ня. Біб лі я тэ ка зна хо дзіц-
ца по бач з царк вой свя ці це ля Мі ка лая 
Цу да твор ца. Сім ва ліч на, што храм ду-
хоў нас ці су сед ні чае з хра мам куль ту ры. 
На ле та на ба зе ўста но вы пла ну ец ца ад-
крыць ня дзель ную шко лу для дзя цей.

Уво гу ле, біб лі я тэ ка цес на пра цуе з усі-
мі ар га ні за цы я мі, якія зна хо дзяц ца на тэ-
ры то рыі сель са ве та. Яны да па ма га юць 
ра бот ні кам куль ту ры, а тыя ў сваю чар гу 
ім — чым мо гуць. Пад трым лі ва юць усе па-
чы нан ні і Цім ка віц кі сель вы кан кам, ра ён-
ныя ўла ды.

Ра бот ні кі біб лі я тэ кі не ча ка юць, па куль 
да іх прый дуць лю дзі, яны са мі ідуць «у 
на род». У вёс цы Чар на гу ба ва ка лісь ці бы-
лі біб лі я тэ ка і клуб, якія за кры лі. А на се-
ле ны пункт не та кі і ма лы, тут пра жы вае 

за сто ча ла век. І, вя до ма, ся род жы ха роў 
шмат заў зя тых чы та чоў. Тыя, што не мо гуць 
прый сці са мі, тэ ле фа ну юць, каб ім пры вез лі 
кні гі. Біб лі я тэ кар Ак са на Кра сі на вы веш вае 
на бу дын ку ма га зі на аб' явы з ін фар ма цы-
яй: у які дзень бу дзе пра ца ваць «вы яз ная» 
біб лі я тэ ка. Бя рэ з са бой фар му ля ры і вя зе 
за ка зы.

Са мыя ак тыў ныя чы та чы — школь ні кі і 
пен сі я не ры. Ка ця ры на Дзят ло віч з Цім ка-
віч — ма ла лет ні вя зень фа шысц кіх кан цэнт-
ра цый ных ла ге раў. Ка ця ры на Яфі маў на 
шмат пе ра жы ла ў жыц ці, але не стра ці ла да 
яго ці ка вас ці, яна па ста ян ная чы тач ка. Пе-
ра ва гу ад дае гіс та рыч най лі та ра ту ры. Толь кі 
вось зрок апош нім ча сам пад во дзіць. Та му 
жан чы не пры но сяць кні гі, на дру ка ва ныя 

вя лі кім шрыф там.
Жы хар вёс кі Ка на то-

пы Аляк сандр Ла гі ша нец 
па кні гі звы чай на пры яз-
джае на ка ні. Ад ной чы 
быў ці ка вы вы па дак, 
пры гад ва юць у біб лі я-
тэ цы: «У нас пра хо дзіў 
аб лас ны пле нэр. І тут 
пад' яз джае муж чы на і 
пры вяз вае ка ня да пло та. 
Усе за смя я лі ся — маў ляў, 
ва шы чы та чы па кні гі на 
сва ім транс пар це да бі ра-
юц ца. Жон ка Аляк санд ра 
Іва на ві ча так са ма вель мі 
лю біць чы таць».

Ле там у біб лі я тэ ку на-
вед ва юц ца на ву чэн цы 
ка ле джаў і лі цэ яў, сту-

дэн ты ўні вер сі тэ таў, абі ту ры ен ты. Хтось ці 
рых ту ец ца да се сіі, а не ка му па трэб на лі-
та ра ту ра для па ступ лен ня ў на ву чаль ныя 
ўста но вы.

— Ка лі ня ма па трэб най кні гі ў фон дзе, мы 
звяр та ем ся ў ра ён ную біб лі я тэ ку. Ка лі і там не 
зна хо дзіц ца, то за каз ва ем па між біб лі я тэч ным 
аба не мен це з Мін ска, да сы ла ем за каз у аб-
лас ную біб лі я тэ ку імя Пуш кі на. Зрэш ты, у нас 
ня дрэн ны фонд, кні гі раз на стай най тэ ма ты кі: 
мас тац кія, га лі но выя. У ся рэд нім што дзень на-
вед ва ец ца па 20—25 ча ла век, і гэ та без улі ку 
ма са вых ме ра пры ем стваў, якія ла дзяц ца да-
во лі час та, — ка жа Воль га Рад ке віч.

Кні гі з па мет кай «ка мер цый ны фонд» — 
плат ныя. Гэ та лі та ра ту ра, якая ка рыс та ец ца 
па вы ша ным по пы там, да вед ні кі, слоў ні кі. 
У біб лі я тэ цы ёй мож на ка рыс тац ца бяс-
плат на, але пры вы да чы на дом бя рэц ца 
сім ва ліч ная пла та. Лю дзі ра зу ме юць, што 
вы гад ней узяць яе ў біб лі я тэ цы,чым ку піць 
у кні гар ні — над та до ра га. «Так са ма мож-
на ад ска ні ра ваць па трэб ныя ста рон кі. Тут 
ёсць не аб ход ны комп лекс, вы хад у ін тэр-
нэт, пад клю ча на элект рон ная пош та, што 

знач на аб ляг чае 
ра бо ту.

— З ад на го 
бо ку лю дзі пры-
вык лі, што ра ней 
бы ло ўсё да рам. 
Але ж трэ ба ра-
зу мець: за тра ты 
на аб слу гоў-
ван не, на быц цё 
кніг ней ма вер-
ныя, — лі чыць 
за гад чы ца. — Мы 
не ад маў ля ем ся і 
ад кніг і пе ры ё ды кі, якія лю дзі пры но сяць з 
до му. Ад ны пе ра яз джа юць на но вае мес ца 
жы хар ства, ін шыя ро бяць ра монт, мя ня юць 
мэб лю... І біб лі я тэ ка ад шчод рых па да рун каў 
не ад маў ля ец ца. Да рэ чы, ча сам су стра ка юц-
ца да во лі ці ка выя рэ чы.

Не як лю дзі пры па куп цы до ма на га ры-
шчы знай шлі га зе ты за 1940 год. Пра па на-
ва лі біб лі я тэ цы. Іх пе ра бра лі і па кі ну лі тыя, 
што доб ра за ха ва лі ся. «У нас ёсць ча со піс 
«Баль ша вік» за жні вень 1945 го да, дзе зме-
шча на кан вен цыя трох дзяр жаў, вы раз ка 
з га зе ты «Ста лі нец» за 1942-гі са сло ва мі 
«Смуг лян кі». Нам па да ры лі і пе сен нік сал да-
та. У звы чай ным вуч нёў скім сшыт ку за на та-
ва ныя пес ні, вер шы, да та ва ныя пэў ным го-
дам і мес цам. На прык лад, Шчэ цін, 1945-ты, 

пе ра пі са на з дзён ні ка ка ман дзі ра. Усе гэ тыя 
экс па на ты па каз ва ем на вы ста вах. У пры-
ват нас ці, пра во дзі лі ме ра пры ем ства з на го-
ды па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны. Бы ло 
шмат на вед валь ні каў. Дзе ці ці ка ві лі ся ўсім, 
пра сі лі да зво лу да кра нуц ца да рэ чаў», — 
рас каза ла Воль га Рад ке віч.

Ім, вя до ма, да зво лі лі. Дзе ці па він ны ўсё 
па ма цаць, пра ве рыць. Даў но ады шоў у ня-
быт стэ рэа тып, што ў біб лі я тэ цы пра цу юць 
стро гія цёт кі ў аку ля рах, якія па ста ян на па тра-
бу юць ці шы ні. Су час ныя су пра цоў ні кі сель-
скіх біб лі я тэк, як мож на мер ка ваць па Цім-
ка ві чах, — эн ту зі яс ты з твор чым мыс лен нем, 
якія, ня гле дзя чы на вель мі сціп лую зар пла ту, 
атрым лі ва юць аса ло ду ад сва ёй пра цы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by 
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Тац ця на КРАЎ ЧО НАК, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла куль ту ры га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Мі набл вы-
кан ка ма:

— У Мін скай воб лас ці функ цы я ну юць 450 пуб ліч ных біб лі я тэк, у тым лі ку 
364 (81% ад агуль най коль кас ці) у сель скай мяс цо вас ці.

Бяс спрэч на, тэн дэн цыя за крыц ця асоб ных «не перс пек тыў ных» сель скіх біб лі я тэк 
або рэ ар га ні за цыя іх ва ўста но вы куль ту ры зме ша на га ты пу (клуб-біб лі я тэ ка, біб лія -
тэ ка-клуб) з улі кам тэ ры та ры яль най спе цы фі кі пра цяг ва ец ца. З па чат ку 2017 го да сет ка 
пуб ліч ных біб лі я тэк ска ра ці ла ся на шэсць адзі нак. Гэ та аб умоў ле на га лоў ным чы нам 
дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй у вёс цы. Аб слу гоў ван не ад да ле ных ад ста цы я нар ных біб-
лі я тэк ма ла коль кас ных па се лі шчаў за бяс печ ва юць 20 біб лі ё бу саў і 358 біб лі я тэч ных 
пунк таў.

Адзі ны фонд пуб ліч ных біб лі я тэк воб лас ці, які з'яў ля ец ца ўні вер саль ным па змес це 
і прад стаў ле ны раз на стай ны мі ві да мі вы дан няў, на ліч вае 71 млн эк зэмп ля раў да ку мен-
таў, з іх 3,2 млн эк зэмп ля раў — у сель скай мяс цо вас ці.

Кам п'ю та ры за ва на 415 біб лі я тэк, у тым лі ку 329 з іх — сель скія. Ва ўсіх цэнт раль ных 
ра ён ных і га рад скіх біб лі я тэ ках ажыц цяў ля ец ца аў та ма ты за цыя пра цэ саў, па сту по ва 
ўка ра ня ец ца аб слу гоў ван не чы та чоў у рэ жы ме ан лайн.

Сён ня пуб ліч ныя біб лі я тэ кі Мін шчы ны ўно сяць свой уклад у па вы шэн не ўзроў ню 
ду хоў най куль ту ры гра мад ства, за ха ван не і раз віц цё най леп шых тра ды цый куль тур-
най аду ка цыі — вы сту па юць ар га ні за та ра мі шмат лі кіх свят бе ла рус кай і за меж най кні гі, 
прэ зен та цый но вых вы дан няў, лі та ра тур ных і му зыч ных ве ча рын, твор чых су стрэч.

Акра мя та го, сель скі біб лі я тэ кар — гэ та і са цы яль ны ра бот нік, які кла по ціц ца пра 
адзі но кіх, са ста рэ лых, ін ва лі даў, аб слу гоў вае іх до ма. А з ука ра нен нем у прак ты ку 
ра бо ты біб лі я тэк но вых ін фар ма цый ных тэх на ло гій у дзя цей і пад лет каў вя лі кую ці ка-
васць вы клі ка юць та кія фор мы ме ра пры ем стваў, як муль ты ме дый ныя і вір ту аль ныя 
па да рож жы, біб лі яг ло бу сы і фо та кро сін гі, а так са ма роз ныя квест-гуль ні.

Біб лі я тэ кар Ак са на КРА СІ НА за зна чае: края знаў чая лі та ра ту ра і ма тэ ры я лы 
з элект рон на га ар хі ва ка рыс та юц ца по пы там у чы та чоў.

За гад чы ца Воль га РАД КЕ ВІЧ і адзін з на вед валь ні каў — 
на ста я цель мяс цо вай пра ва слаў най царк вы ай цец Мі ха іл.

ПАШ ПАР ТЫС ТЫ СВЯТ КУ ЮЦЬ
У ня дзе лю ад зна чы лі сваё пра фе сій нае свя та су пра цоў ні кі 
пад раз дзя лен няў па гра ма дзян стве і міг ра цыі ор га наў 
унут ра ных спраў кра і ны. Апош нія змя нен ні паш парт ная 
служ ба Пет ры каў ска га ра ё на пе ра жы ва ла ў час 
уз на чаль ван ня яе Зо яй Ла зо ран кай і Іга рам Гу ры ным, на 
чые пле чы вы па лі да стат ко ва цяж кія га ды за ва я ван ня 
аў та ры тэ ту, як пі ша га зе та «Пет ры каў скія на ві ны».

Сё ле та ад дзя лен не ўзна ча ліў Ва сіль Сыць ко, які да гэ туль 
пра ца ваў там ін спек та рам. Не так даў но ў ка лек тыў пры йшлі 
пра ца ваць ка пі тан мі лі цыі Вік тар Дзе гя ле віч і спе цы я ліст Вік-
то рыя Мар чан ка. А вось Та ма ра Ся ра пі на пра цуе паш пар-
тыст кай ужо даў но і да па ма гае ма ла дым ка ле гам атры маць 
прак тыч ныя ве ды і ўцяг нуц ца ў пра фе сію. Асноў ная ра бо та 
спе цы я ліс таў — кан суль та ван не і афарм лен не да ку мен таў 
за меж ных гра ма дзян, якія хо чуць мець від на жы хар ства 
ў Бе ла ру сі, а так са ма свое ча со вая за ме на паш пар тоў мяс-
цо вых жы ха роў.

АБ НАЎ ЛЕН НЕ ТЭХ НІ КІ
На Мі ной таў скім ра монт ным за вод зе прай шло вы яз ное 
па ся джэн не Са ве та Лід ска га ра ён на га фі лі ала Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ю за най маль ні каў. Пра гэ та на пі са ла «Лід ская 
га зе та».

На прад пры ем стве сён ня пра цуе 185 ча ла век. За вод у 
Мі ной тах вы пус кае сель ска гас па дар чыя ма шы ны, пры зна-
ча ныя для апра цоў кі і куль ты ва ван ня гле бы, а так са ма для 

на рых тоў кі кар моў. Уся тэх ні ка — рас пра цоў кі ўлас на га кан-
струк тар ска га ад дзе ла. 40% пра дук цыі па стаў ля ец ца на 
экс парт — у асноў ным у Ра сію, дзе ма юц ца ўлас ныя та ва ра-
пра вод ныя сет кі ў рэ гі ё нах.

Сё ле та асар ты мент па поў ніў ся кат ка мі, якія вы раў ноў ва-
юць па верх ні, і ўні вер саль ным мо дуль ным куль ты ва та рам. 
За раз асвой ва юць вы твор часць пры чап ной сек цый най ро-
тар най ка сіл кі. Пла ну ец ца, што ў бя гу чым го дзе ўдзель ная 
ва га іна ва цый най пра дук цыі ў агуль ным аб' ёме вы твор час ці 
скла дзе 7%. Да рэ чы, ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал за кошт 
улас ных срод каў праг на зу юць на ўзроў ні 600 ты сяч руб лёў.

ДА ПА МО ГА ПО БАЧ
«Для ча ла ве ка, які зна хо дзіц ца ў ста не кры зі су, 
прын цы по вы мі фак та ра мі з'яў ля юц ца ціск ня вы ра ша най 
праб ле мы, па чуц ця без да па мож нас ці і без на дзей нас ці. 
Асноў най пры чы най пад лет ка вых са ма губ стваў ста но віц ца 
не па дзе ле нае ка хан не. Пры гэ тым баць кі вель мі час та 
не за ўва жа юць ду шэў ную траў му дзі ця ці або прос та 
не сур' ёз на ста вяц ца да яго праб ле мы», — тлу ма чыць 
псі хо лаг Бу да-Ка ша лёў скай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы Анас та сія СА КА ЛОЎ СКАЯ. Да яе звяр ну ла ся 
ка рэс пан дэнт га зе ты «Аван гард», каб вы свет ліць, 
дзе мож на знай сці да па мо гу ў скла да ных жыц цё вых 
сі ту а цы ях.

Каб не за ста вац ца са сва ёй праб ле май сам-на сам, мож на 
па дзя ліц ца ёй са спе цы я ліс там па тэ ле фо не да ве ру. У Бу да-
Ка ша лё ве тэ ле фа нуй це псі хі ят ру-нар ко ла гу (2-23-16), у Го-
мель скай воб лас ці — спе цы я ліс там Го мель ска га га рад ско га 

цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня сям'і і дзе цей (170, круг-
ла су тач на), у Го ме лі — ура чам Цэнт ра па гра ніч ных ста наў 
(да вед ка — 8 (0232) 35-62-73), а так са ма ў служ бу эк стран-
най псі х а ла гіч най да па мо гі (8 (0232) 35-91-91).

ЛЁС МУ ЗЫ КІ
Пётр Маў чан — та лент Мя дзель шчы ны. Упер шы ню ўзяў 
гар мо нік у ча ты рох га до вым уз рос це: у баць кі бы ла 
двух рад ка, і Пётр са ста рэй шым бра там спа бор ні ча лі, 
хто лепш іг рае. Нот не ве да лі, раз вуч ва лі ўсё на слых. 
А праз не кі час му зы ка ста ла лё сам. Ад но з апош ніх 
да сяг нен няў Пят ра Маў ча на — зван не лаў рэ а та ІІІ сту пе ні 
рэс пуб лі кан ска га ва каль на га кон кур су «Пес ні Пе ра мо гі», 
пі ша «На ра чан ская за ра».

Па аду ка цыі Пётр — на стаў нік фі зіч най куль ту ры. Пра-
ца ваць па чы наў у вяс ко вай шко ле Ка рэ ліц ка га ра ё на. Там, 
у мяс цо вым кал га се, акам па ні ра ваў на ба я не для хо ру, год 
ад пра ца ваў і пай шоў у ар мію. «Ка ман дзі ры ад ра зу вы яў ля лі 
му зыч ныя здоль нас ці на ва бран цаў. Та кім чы нам тра піў у на-
род ны ан самбль пес ні і тан ца «Та чан ка». Нот не ве даў, та му 
мя не ўзя лі спя ваць. Але ў эст рад най гру пе ан самб ля іг раў і 
на элект ра гі та ры», — рас каз вае му зы кант. — У Сват каў скай 
шко ле па чаў пра ца ваць з ве рас ня 1971 го да — і ад даў ёй 
сорак га доў. Спа чат ку вы кла даў фі зіч ную куль ту ру, а праз 
ней кі час і спе вы. «Ця пер я — акам па ні я тар у Сват каў скім 
клу бе. Акра мя роз ных свя точ ных ме ра пры ем стваў, і па вёс-
ках ез дзім з кан цэр та мі, і па фер мах. Ні ко му не ад маў ляю. 
Іг раць і спя ваць бу ду, па куль жы вы».

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ
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