
Раённая бібліятэка — надзейны захавальнік
і нястомны прапагандыст літаратуры на роднай мове

У штодзённым жыцці беларускай 
мовай мала хто з нас карыстаецца, на 
сённяшні дзень гэта ўжо не мова зносін 
людзей, а мова літаратуры і, у меншай 
ступені, сродкаў масавай інфармацыі. Таму 
напярэдадні Міжнароднага дня роднай 
мовы (адзначаўся ўчора) мы пацікавіліся, 
наколькі шырока яна прадстаўлена ў 

галоўным для жыхароў нашага рэгіёна сховішчы самай разнастайнай 
літаратуры — раённай бібліятэцы. Нашай субяседніцаю стала загадчыца 
аддзела абслугоўвання і інфармацыі гэтай установы Таццяна Пятроўна 
Пабяржына.

— Якую частку агульнага фонду бібліятэкі складае літаратура на 
беларускай мове?

— Агульная колькасць бібліятэчнага фонду Талачынскай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі (кнігі, брашуры, газеты, часопісы) на 01.01.2020 складае 
24723 экзэмпляры, з іх на беларускай мове 17583, або 71 %. Таксама нашы 
наведвальнікі маюць магчымасць паслухаць аўдыёкнігі серый «Славутыя 
пісьменнікі зямлі беларускай» і «Бібліятэка школьніка» на беларускай мове.

— На якія тэмы ёсць у вас беларускамоўныя кнігі, акрамя мастацкай 
літаратуры?

— Галіновыя энцыклапедыі, даведнікі, слоўнікі (напрыклад, «Гарады і 
вёскі Беларусі», «Беларуская энцыклапедыя» ў 18 тамах), падручнікі па гісторыі 
Беларусі, кнігі па беларускім літаратуразнаўстве і мовазнаўстве, пра прыроду 
нашай краіны, значная колькасць кніг па мастацтве Беларусі. Нядаўна 
бібліятэка набыла факсімільнае выданне кніжнай спадчыны Францыска 
Скарыны ў 20 тамах.

— Якія з выданняў на беларускай мове карыстаюцца найбольшым 
попытам?

— Папулярнымі з'яўляюцца мастацкія творы Івана Шамякіна, Івана 
Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Сяргея Трахімёнка, Людмілы Рублеўскай, 
Святланы Алексіевіч (у перакладзе).

— Вы змаглі б апісаць тыповы партрэт чытача беларускай кнігі, або
гэта кожны раз розныя людзі (рознага ўзросту і сацыяльнага статусу)?

— Часцей за ўсё гэта чалавек сталага ўзросту (звычайна былы педагог ці 
бібліятэкар), а таксама школьнікі. Хацелася б, каб літаратура на роднай мове 
стала больш папулярнаю і сярод іншых слаёў насельніцтва. Мы са свайго боку 
робім дзеля гэтага ўсё, што можам.



— Папулярызуеце беларускую літаратуру?
— Вельмі актыўна. Кожны год у летні перыяд у бібліятэцы праходзяць 

акцыі «Чытаем па-беларуску! Далучайся і ты!» (гучныя чытанні вершаў 
сучасных беларускіх паэтаў) і «Табе, мой горад, прысвячаю!» (гучныя чытанні 
вершаў мясцовых паэтаў). Сёлета гучныя чытанні вершаў мясцовых паэтаў 
будуць праходзіць на адкрытай пляцоўцы ў гарадскім скверы. Штогод 
бібліятэка праводзіць мерапрыемствы (вечар-партрэт, літаратурная гадзіна, 
урок-акцыя і інш.) з нагоды юбілеяў беларускіх пісьменнікаў. У нашых сценах 
праходзяць таксама літаратурныя  сустрэчы з удзельнікамі народнай паэтычнай 
гасцёўні «Друць». З літаратурна-пазнавальнымі мерапрыемствамі наведваем 
школы раёна.

Шырока выкарыстоўваем разнастайныя візуальныя сродкі папулярызацыі 
літаратуры. Напрыклад, рыхтуем буклеты («Віцебшчына літаратурная: новыя 
імёны», «Сучасныя пісьменнікі і паэты Віцебшчыны»), кніжныя закладкі 
(«Беларуская проза XXI стагоддзя») і іншую друкаваную прадукцыю, ствараем 
слайд-прэзентацыі. Да кожнай юбілейнай даты беларускіх літаратараў 
афармляем кніжныя выставы. У рамках праекта «Бібліявокны» на крэатыўных 
аконных выставах-вітрынах нашага будынка размяшчаем фотаздымкі вокладак 
кніг пісьменнікаў-юбіляраў месяца, а самі кнігі — на тэматычных выставах у 
чытальнай зале. У фае бібліятэкі аформлена выстава-інсталяцыя «Гонар нашага 
краю» ў форме літаратурнага дрэва, на якім можна ўбачыць партрэты вядомых 
землякоў (Вера Вярба, Алесь Петрашкевіч, Алесь Рылько, Іван Батрак, Нічыпар 
Пашкевіч, Міхась Зарэцкі і іншыя славутыя ў літаратурным свеце асобы).

— Дзякуй за гутарку і за працу, якую вы робіце.
Гутарыў Сяргей АБРАМОВІЧ.

“Наша Талачыншчына” 22.02.2020г.


