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Спе цы фi ка 
эпi дсi ту а цыi

Тац ця на Шас так уз на-

чаль вае дру гое ад дзя лен не, 

якое зна хо дзiц ца ў Дзi вi не, 

бы лым рай цэнт ры, а ця-

пер паў днё вым на се ле ным 

пунк це на мя жы з Укра i най. 

Сва iм кло па там са цы яль-

ныя ра бот нi кi гэ та га ад дзя-

лен ня ахоп лi ва юць больш 

за 260 ча ла век. Пад шэф ныя 

пра жы ва юць у дзе вя цi вёс-

ках Дзi вiн ска га i Па вiц цеў-

ска га сель са ве таў.

У ад дзя лен нi за раз пра-

цуе 45 са цы яль ных ра бот-

нi каў, якiя да па ма га юць са-

ста рэ лым, хво рым лю дзям. 

У ра бо це гэ тай служ бы на 

ся ле ёсць свае асаб лi вас-

цi, та му што пад шэф ныя 

жы вуць час цей у вяс ко вых 

ха тах без зруч нас цяў, з пяч-

ным ацяп лен нем. Ра бо ты па 

iх аб слу гоў ван нi больш, да 

та го ж трэ ба ўлi чыць, што 

ад лег ласць па мiж да ма мi, 

а то i на се ле ны мi пунк та мi 

час та вель мi на ват ад чу-

валь ная. Та му сац ра бот нi кi 

ма юць ме ней пад шэф ных, 

чым iх га рад скiя ка ле гi.

А ця пер i спе цы фi ка ра-

бо ты кры ху змя нi ла ся. Па-

вод ле слоў Тац ця ны Шас-

так, не ка то рыя пад шэф ныя, 

пра iн струк та ва ныя га рад скi-

мi дзець мi, не хо чуць ка му нi-

ка ваць са ста рон нi мi людзь мi. 

Iм ця пер толь кi пра дук ты

i ле кi да стаў ля юць пад дзве-

ры до ма. Ёсць ад мыс ло вая 

сiс тэ ма ста сун каў, ка лi са-

цы яль ны ра бот нiк пры но сiць 

па кет з пра дук та мi, па кi дае 

на ган ку, за бi рае гро шы за 

па куп ку ў схо ван цы. Але та-

кiх пен сi я не раў мен шасць. 

Боль шая част ка, на ад ва-

рот, су муе па ста сун ках з 

людзь мi, бо род ныя ста лi 

на вед ваць ра дзей, уну каў 

не пус ка юць па гас цiць да 

ба буль. А па жы лым лю дзям 

хо чац ца па га ва рыць, аб мя-

няц ца дум ка мi, па чуць пра 

вяс ко выя на вi ны. Да во дзiц-

ца пад строй вац ца.

Пры бор ка, 
абед i эк скур сiя

Сац ра бот нiк На тал ля Да-

нi люк мае за раз сем ча ла-

век на аб слу гоў ван нi.

— У ма ёй ра бо це амаль 

нi чо га не змя нi ла ся, — рас-

каз вае На тал ля Ула дзi мi -

ра ўна. — Мае ба буль кi мя не не

ба яц ца, у дом пус ка юць, усю 

ра бо ту i па до ме, i ў два ры 

раб лю, як ра ней. Ну i вя до-

ма, у ма га зi ны, ап тэ ку ха-

джу для iх. Адзi нае, што па-

пра сi ла зра бiць кож ную з iх, 

па клас цi ка ля ўмы валь нi ка 

ка ва лак гас па дар ча га мы ла. 

Па-мой му, най леп шы ан ты-

сеп тык з пры выч ных мый-

ных срод каў. Ка лi пры хо джу 

ў дом, най перш ста ран на 

мыю ру кi з гэ тым мы лам i 

пры сту паю да ра бо ты. Вя-

до ма, ка рыс та ю ся мас кай. 

Ра бо ты ха пае. Ну, на прык-

лад, адзiн з ма iх пад шэф-

ных — 90-га до вы Афа на сiй 

Мi кi та вiч Га па но вiч, вя до мы 

ў Дзi вi не ча ла век. На стаў-

нiк-пен сi я нер зай ма ец ца 

края знаў чай ра бо тай, на пi-

саў не каль кi кнiг пра на шу 

вёс ку. Усё жыц цё Афа на сiй 

Мi кi та вiч пра ца ваў у шко ле. 

Дзе цi жы вуць да лё ка. Ужо 

даў но ве тэ ран пра жы вае 

адзiн. Вя до ма, дзе цi да ся бе 

клi чуць. I ўжо нi бы збi раў ся 

ў кан цы мi ну ла га го да пе ра-

ехаць да дач кi ў Пi цер. Але 

па ехаў, кры ху па быў там i 

за па тра ба ваў вез цi да до му. 

Бо там ся дзець у ква тэ ры 

ча ла ве ку, якi пры вык ха дзiць 

па зям лi, няхай са бе i ў сва iм

два ры, ака за ла ся цяж кiм 

вы пра ба ван нем. Гэ та яшчэ 

Афа на сiй Мi кi та вiч пры ехаў 

свое ча со ва, да ўся ля кiх ус-

клад нен няў сi ту а цыi, ка ран-

цi наў i пе ра бо яў з транс пар-

там... Ха джу да яго тры ра зы 

на ты дзень, за бi раю бя лiз ну 

па мыць, доб ра, што ў нас у

ад дзя лен нi ёсць праль ня. 

У ха це пры бi раю, неш та аба-

вяз ко ва ес цi пры га тую, — 

га во рыць На тал ля.

Ця пер па жы лы ча ла век 

нi ку ды не вы хо дзiць са ма-

стой на. Але ж яму вель-

мi цi ка ва, як у Дзi вi не iдзе 

пад рых тоў ка да аб лас ных 

да жы нак, бо ў па сёл ку як 

нi ко лi шмат ро бiц ца па доб-

ра ўпа рад ка ван нi, ра мон це, 

аб наў лен нi. «Ба чу, як цi каў-

на му па ха рак та ры ча ла ве-

ку хо чац ца па ба чыць усё 

на свае во чы, па бы ваць у 

пры выч ных для яго мяс цi-

 нах. Ча сам па са джу яго ў 

сваю ма шы ну, пра вя зу па 

асноў ных аб' ек тах, па ка жу, 

дзе што аб наў ля ец ца, вось 

дзя ду ля i за да во ле ны», — 

усмi ха ец ца На тал ля.

У до ме зi моў кi 
i ў за мя шчаль най 
сям'i

Па вел Брыш тэн — адзi-

ны муж чы на ў жа но чым 

ка лек ты ве дзi вiн скiх сац ра-

бот нi каў. Ужо пяць га доў ён 

па спя хо ва пра цуе ў гэ тай га-

лi не, i кi раў нiц тва ад дзя лен-

ня атрым лi вае толь кi па дзя кi 

ад яго пад шэф ных. За раз на 

аб слу гоў ван нi ў Паў ла пяць 

ба бу лек, усе жы вуць у вёс-

цы Па вiц це.

— Мае пад шэф ныя мя не 

ча ка юць, як i ра ней, — ка жа 

Па вел. — Кож най трэ ба да-

па маг чы па да маш няй гас па-

дар цы, пры нес цi не аб ход ныя 

пра дук ты, та ва ры, ле кi. Я iм 

удзяч ны яшчэ i за тое, што 

па жы лыя лю дзi вель мi ад каз-

ныя i па слух мя ныя. У гэ тую 

ня прос тую па ру нi ку ды не 

вы хо дзяць з до му, лiш нi раз 

не су стра ка юц ца, на ват на 

ла вач цы блiз ка не ся дзяць. 

Ды i iн шыя ад на вяс коў цы за-

хоў ва юць са цы яль ную дыс-

тан цыю, не збi ра юц ца, як ра-

ней у чэр гах у кра ме, iн шых 

са цы яль ных уста но вах. Усё 

гэ та i ёсць па трэб ныя ме ры 

пе ра сця ро гi, пра якiя мы не 

стам ля ем ся на гад ваць па-

жы лым лю дзям.

Па вел Брыш тэн да па -

ма гае так са ма Ва сi лi не Ра-

ма наў не Ге ра сi мiк у яе до-

ме зi моў кi. Та кi ад мыс ло вы 

дом па пад каз цы са цы яль-

най служ бы ар га нi за ва лi ў 

Па вiц цi. На зi му сы хо дзяц-

ца дзве пен сi я нер кi, а дак-

лад ней, да Ва сi лi ны Ра ма-

наў ны пе ра бi ра ец ца Ган на 

Ар сен цеў на Жук. Удзвюх iм 

ляг чэй ла дзiць хат нюю гас-

па дар ку, па лiць у пе чы, га-

та ваць ежу. Ды i эка но мiя 

ад чу валь ная: дроў, бры ке ту 

трэ ба на рых тоў ваць на адзiн 

дом. А ця пер та кая фор ма 

пра жы ван ня лю дзей, як зна-

ход ка. Ка лi ко ла iх зно сiн са 

знеш нiм све там аб мя жоў-

ва ец ца, дзвюм жан чы нам 

знач на ве ся лей, чым ад ной. 

Ды i са цы яль ныя ра бот нi кi

Па вел Брыш тэн i Тац ця на 

Люб чук рэ гу ляр на пры хо-

дзяць, да па ма га юць.

У Па вiц цi ёсць так са ма 

за мя шчаль ная сям'я. Але на 

Ша пя цюк, ма цi тра iх дзя цей, 

узя ла ў сям'ю iн ва лi да пер-

шай гру пы Але ну Якаў леў-

ну Ша пя цюк. Жан чы ны не

сва яч кi, прос та цёз кi па проз вi-

 шчы. 50-га до вая iн ва лiд не-

вi ду шчая, ра ней яе да гля да-

лi сва я кi, а ка лi iх не ста ла, 

Але не Якаў леў не «свя цi ла» 

толь кi са цы яль ная ўста но ва, 

бо ся бе яна аб слу гоў ваць 

на леж ным чы нам не мо жа. 

«Мы рэ гу ляр на на вед ва ем 

гэ ту сям'ю, — га во рыць iн-

спек тар па асноў най дзей-

нас цi ад дзя лен ня Воль га 

РА МА НЮК, — i ба чым, якiм 

кло па там акру жы ла пры ём-

ная гас па ды ня пад шэф ную. 

Там усё доб ра».

Дзi вiн скiм са цы яль ным 

ра бот нi кам iс тот на да па ма-

гае ў ра бо це праль ня, якая 

не каль кi га доў та му з'я вi-

ла ся ў ад дзя лен нi. Ця пер i 

ге не раль ную ўбор ку ў до ме 

пад шэф на га ста ла пра вес цi 

ляг чэй. Мож на за адзiн раз 

па мыць коў дры, па кры ва-

лы, што ры. Па жы лыя лю дзi 

ад да юць па сцель ную i ста-

ло вую бя лiз ну. Цэ ны на па-

слу гу са цы яль ныя. Гэ ты цэх 

яшчэ i за раб ляе па слу га мi, 

што аказ вае iн шым ар га нi-

за цы ям. На прык лад, на ле та 

да га вор на мыц цё бя лiз ны 

за клю чыў дзi ця чы ла гер ад-

па чын ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Коб рын скi ра ён.

Кло патКло пат

СЛО ВА — НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА
Як пра цу юць сель скiя са цы яль ныя ра бот нi кi пад час пан дэ мii

Што ба дзё рыць не горш, як ку ба чак ка-

вы? За ду шэў ная раз мо ва з пры ем ным 

ча ла ве кам, пас ля якой цяж ка за снуць. 

Але, ка лi ў вас ёсць цi ка вы су раз моў-

нiк, то вам па шан ца ва ла. А што ра бiць, 

ка лi ня ма па ды хо дзя ча га кан ды да та?

Гэ та падстава не за сму чац ца, а аку-

нуц ца ў цу доў ны свет кнiг. Так лi чыць 

за гад чы ца Цiм ка вiц кай сель скай бiб лi-

я тэ кi, што ў Ка пыль скiм ра ё не, Воль га 

РАД КЕ ВIЧ.

Пад час пан дэ мii ка ра на вi ру са не кож ны 

ры зык не на ве даць гра мад скую ўста но ву, 

асаб лi ва па жы лыя лю дзi, хоць тут i пра ду гле-

джа ны не аб ход ныя ме ры бяс пе кi. Да во дзiц ца 

са мiм iс цi да чы та чоў. На прык лад, вы ка рыс-

тоў ваць са цы яль ныя сет кi для прэ зен та цыi 

но вых вы дан няў. А ўсiх ах вот ных, пен сi я не-

раў аб слу гоў ваць до ма. У пры ват нас цi, ра-

бот нi кi бiб лi я тэ кi па за яў цы чы та чоў да стаў-

ля юць iм не аб ход ную лi та ра ту ру. Да спра вы 

пад клю чы лi ся i са цы яль ныя ра бот нi кi.

Ме на вi та ча со выя цяж кас цi пры му ша-

юць ду маць на перс пек ты ву, шу каць но выя 

па ды хо ды, каб за ха ваць i па шы рыць ко ла 

чы та чоў. У пры ват нас цi, на ле та за пла на-

ва ны та кi пра ект, як «Бiб лi я тэ ка на тра ве». 

Гэ та свое асаб лi вая зо на куль тур на га ад па-

чын ку, якую мо гуць на ве даць i да рос лыя, 

i дзе цi. Тут яны мо гуць па чы таць лю бi мую 

кнi гу. Ма лыя — па гу ляць з мяк кi мi цац ка мi, 

якiя са бра лi для iх бiб лi я тэч ныя ра бот нi кi, iх 

баць кi — па спа бор нi чаць у шаш ках, шах ма-

тах, паў дзель нi чаць у май стар-кла сах.

— Ра зам з тым мы не ад мо вi лi ся i ад тра-

ды цый ных ме ра пры ем стваў, — ка жа Воль га 

Ула дзi мi ра ўна.

Па цвяр джэн не та му вы стаў ка-iн ста ля-

цыя «Эпо хi да рож на га чы тан ня», якая прад-

стаў ле на ў не каль кiх цык лах. На прык лад, 

1940—1960-я — у да ва ен ны драў ля ны ча-

ма дан скла дзе ны та га час ныя га зе ты, у тым 

лi ку i «Звяз да», а так са ма «Кнi га ка рыс ных 

па рад» для хат нiх гас па дынь, мас тац кая лi-

та ра ту ра. 1970—1990-я — у ча ма да не са-

вец кiх ча соў са бра ны пе ры я дыч ныя вы дан нi 

гэ тых га доў, кнi гi, збор нiк вер шаў Сяр гея 

Ясе нi на, пе сен нiк, на род ныя каз кi i шмат 

iн ша га. Цыкл 2000-я — гэ та на ша су час ная 

бе лет рыс ты ка, яр кiя ча со пi сы, скан вор ды... 

i маг нi цi кi на па мяць аб мес цах на вед ван ня. 

Экс па на ты вы стаў кi па паў ня юц ца. Ра ры тэ-

та мi дзе ляц ца зем ля кi.

— У нас ёсць сайт, дзе змя шча ем усю 

iн фар ма цыю, анон сы ме ра пры ем стваў. Мае 

ка ле гi вя дуць ста рон кi ў са цы яль ных сет ках. 

Ад нак ла дзiм i ме ра пры ем ствы ўжы вую, але 

не та кiя ма са выя, як ра ней,— ка жа ды рэк-

тар Мiн скай ра ён най цэнт раль най бiб-

лi я тэ кi, што ў аг ра га рад ку Мi ха на вi чы, 

Ак са на ПУ НIН СКАЯ. — Ня даў на ад кры ва лi 

дзi ця чую бiб лi я тэ ку. I, вя до ма, та кая ра дас-

ная па дзея не ад бы ла ся без юных гра ма-

дзян. Ад нак яны бы лi ў мас ках, раз ме шча ны 

кроп ка ва, на ад лег лас цi.

Па сло вах Ак са ны Iль i нiч ны, у маi на вед-

валь нi каў па мен ша ла, але ця пер лю дзi зноў 

пай шлi ў бiб лi я тэ кi, у тым лi ку i школь нi кi, на 

час лет нiх ка нi кул iм вы да лi спi сы да дат ко-

вай лi та ра ту ры. Ад кры ва юц ца i дзi ця чыя 

азда раў лен чыя ла ге ры, якiя так са ма аб слу-

гоў ва юць ра бот нi кi бiб лi я тэк.

Ра зам з тым бiб лi я тэч ныя ўста но вы 

Мiн шчы ны ста лi больш ак тыў на вы ка рыс-

тоў ваць бес кан так та выя фор мы ра бо ты 

з чы тац кай аў ды то ры яй. На прык лад, Ка-

пыль ская ра ён ная цэнт раль ная бiб лi я тэ ка 

iмя Ана то ля Аст рэй кi па зна ё мi ла чы та чоў 

з но вы мi вы дан ня мi пра Вя лi кую Ай чын ную 

вай ну з да па мо гай вiр ту аль най вы стаў кi 

«Каб па мяць бы ла жы вая». На вед валь нi кi 

сай та да ве да лi ся пра пар ты зан скi рух, ге-

ро яў мi ну лай вай ны, спа ле ныя вёс кi, жа хi 

кан цэнт ра цый на га ла ге ра «Аза ры чы». А ў 

ся рэ дзi не мая стар та ваў но вы пра ект — ся-

мей ны ма ра фон «Лан цу жок доб рых слоў». 

Удзель нi кi да сы ла юць на элект рон ную пош-

ту фо та здым кi, вi дэа ро лi кi, вiн ша ван нi, пры-

све ча ныя мiж на род ным свя там: Дню сям'i, 

Дню аба ро ны дзя цей, Дню баць кi. За кон-

чыц ца ма ра фон 8 лi пе ня ў дзень Свя тых 

Пят ра i Фяў ро нii, якiя ста лi за ступ нi ка мi сям'i 

i шлю бу.

Да спа до бы чы та чам прый шоў ся i флэш-

моб «Чы та ем до ма», якi пра вя ла ў са цы-

яль ных сет ках Ма ла дзе чан ская ра ён ная 

цэнт раль ная бiб лi я тэ ка. Усе ах вот ныя фа-

та гра фа ва лi ся з лю бi май кнi гай i пуб лi ка ва лi 

зды мак у ка мен та ры ях пад за пi сам бiб лi я-

тэч най уста но вы.

Шмат цi ка ва га пра па ноў вае чы та чам i 

Вi лей ская ра ён ная цэнт раль ная бiб лi я тэ ка. 

У пры ват нас цi, цi ка васць вы клi ка ла вiр ту-

аль ная вы стаў ка-па мяць «Чы тай це на вiн кi», 

«Чы та ем кнi гi мяс цо вых аў та раў» i iн шыя 

пра ек ты.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Iдэi i ра шэн нiIдэi i ра шэн нi

КНI ГА, ЯК КУ БА ЧАК КА ВЫ,
або Чым пры цяг ва юць чы та чоў бiб лi я тэ кi Мiн скай воб лас цi

За гад чы ца ад дзя лен ня Тац ця на Шас так за бяс печ вае срод ка мi 
дэз ын фек цыi са цы яль на га ра бот нi ка На тал лю Да нi люк.

За гад чы ца 2-га ад дзя лен ня хат няй са цы яль най да па-

мо гi Коб рын ска га тэ ры та ры яль на га цэнт ра Тац ця на 

ШАС ТАК спя ша ла ся ў рай цэнтр: «Ужо трэ цi раз бу ду 

атрым лi ваць срод кi ахо вы i дэз ын фек цыi ў ра ён най 

ар га нi за цыi та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа, — ка жа 

Тац ця на Мi ка ла еў на. — Ён нам вель мi да па ма гае: 

мас кi, паль чат кi, ан ты сеп тык на шы су пра цоў нi кi 

атрым лi ва юць рэ гу ляр на. Вя до ма, кла по цiм ся i пра 

сва iх пад шэф ных, i пра су пра цоў нi каў».


