
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе учреждений ГУК “Щучинская районная библиотека  

им. Тётки” за 6 мес. 2017 года 

 

На 01.07.17 ДУК “Шчучынская раѐнная бібліятэка імя Цѐткі” 

уключае 17 бібліятэчных устаноў. Усе філіялы аўтаматызаваны, у іх 

устаноўлены 47 кампутараў, маецца выхад у сетку інтэрнэт і адрасы 

электроннай пошты. З 10 бібліятэк аграгарадкоў усѐ 

камп'ютэрызаваны. Працягваецца папаўненне сайтаў Шчучынскай 

раѐннай бібліятэкі і дзіцячай бібліятэкі. Працягваюць работу 4 

Публічных цэнтра прававой інфармацыі (ПЦПІ). Кніжны фонд 

бібліятэк раѐна на налічвае 342,9 тыс. экз. Паступленне склала 6290 

экз. новых дакументаў, у тым ліку кніг - 2,7 тыс. экз. Запланаваныя 

кантрольныя паказчыкі за 6 мес. 2017 года па раѐне выкананы і 

склалі: колькасць чытачоў 17110 чалавек (план 17105), у тым ліку 

дзяцей - 4,5 тыс. чал., кнігавыдач - 200000экз. дакументаў (план 

199.750 экз.), наведвання склалі - 128315раз, у тым ліку 8,3 тысяч 

віртуальных наведванняў сайтаў і сацыяльных сетак. Паказчык па 

павелічэнні наведванняў, згодна з мерапрыемствамi Дзяржаўнай 

праграмы "Культура Беларусі" на 2016-2020 гг., Выкананы і склаў 

108% да 2015 года. Аб'ѐм пазабюджэтнай дзейнасці па бібліятэчных 

установах выкананы і склаў 13.514 руб. 27 кап. (план 13500 бел. руб.). 

Асаблівая ўвага надаецца рабоце з сацыяльна-неабароненымі 

групамі насельніцтва. Работнікамі бібліятэк у першым паўгоддзі 

было абслужана кнігамі 3100 пажылых людзей і інвалідаў, у тым ліку 

- 1200 у хатніх умовах, ім было выдана более 21 тыс. экзэмпляраў 

кніг і перыѐдыкі. Вядзецца абслугоўванне насельніцтва аддаленых 

пунктаў бібліѐбусам ДУК “Шчучынская раѐнная бібліятэка імя 

Цѐткі”. На працягу паўгоддзя было зроблена 45 выездаў па 13 

маршрутах, у выніку якіх запісана 551 новых чытачоў, кнігавыдач ім 

склала 7985 экз. кніг і перыѐдыкі. Бібліятэчныя ўстановы значную 

ўвагу надаюць арганізацыі масавай работы з чытачамі. У рамках Года 

навукі ў Шчучынскай раѐннай бібліятэцы імя Цѐткі прайшоў інфарм-

дайджэст “Дасягненні беларускай навукі”, дзе выступілі намеснік 

дырэктара РУП "Гродзенскі занальны інстытут раслінаводства НАН 

Беларусі» Руткоўская Л.С. і аспірантка РУП "Інстытут глебазнаўства і 

аграхіміі" Бяляўская Ю.А. у лютым у бібліятэчных установах ДУК 

"Шчучынская раѐнная бібліятэка імя Цѐткі" прайшла раѐнная акцыя 

"Чытаем кнігі землякоў разам". У рамках акцыі для гасцей і жыхароў 



 

 

горада і раѐна былі аформлены выставы новых кніг, праведзены 

літаратурныя гадзіны і тэматычныя вечары.  

2017 - год 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. У раѐннай 

бібліятэцы адбылося адкрыццѐ выставы праваслаўнай кнігі "Кніжны 

свет праваслаўя" (да Дня Праваслаўнай кнігі). З 27 сакавіка па 2 

красавіка ў бібліятэках раѐна прайшоў тыдзень дзіцячай кнігі. Старт 

яму дало мерапрыемства "Кніжнае царства - мудрае дзяржава", якое 

арганізавала дзіцячая бібліятэка для навучэнцаў трох гарадскіх школ. 

Адбылася тэатралізаваная праграма з конкурсамі і віктарынамі і 

традыцыйнае ўзнагароджанне лепшых чытачоў года. 

21 красавіка ў Астрынскай гарпасялковай бібліятэцы прайшлі 

скарынаўскай чытанні ў рамках абласной акцыі "Чытаем Скарыну 

разам". У Шчучынскай раѐннай бібліятэцы адбылася літаратурная 

сустрэча з пісьменнікамі членамі Гродзенскага аддзялення СПБ "з 

родным словам ды з беларускай душою", прыверкавана да 500-годдзя 

з дня першага згадвання Шчучына. Інфармацыйна-патрыятычная 

акцыя «Лісты Перамогі» была организована 9 мая супрацоўнікамі 

аддзела бібліятэчнага маркетынгу Шчучынскай раѐннай бібліятэкі. 

Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання былі праведзены 

навукова-літаратурныя чытанні «Пекла берасцяных грамат ды 

Сучасны кніг» у самы яркі, добры і самы першы летні свята 1 чэрвеня 

- Дзень абароны дзяцей, у рамках абласной акцыі “Кніга дорыць 

святое”, прайшлі святочныя мерапрыемствы ва ўсіх бібліятэках 

раѐна. Раѐнная бібліятэка прыняла ўдзел у абласной дабрачыннай 

акцыі па фарміраванні спецыяльных бібліятэк з мастацкіх кніг, 

перыядычных часопісаў для людзей сталага ўзросту. У рамках акцыі 

было перададзена больш за 300 экз. кніг. За справаздачны перыяд 

бібліятэкамі раѐна было арганізавана і праведзена ўсяго 735 

мерапрыемстваў, якія наведалі 8,8 тыс. чалавек.  

 

 

 


