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Абгрунтаванне распрацоўкі праграмы 

Бібліятэка сёння мае вялікія магчымасці для накаплення, захавання і 

задавальнення патрэб усіх карыстальнікаў. “Дайсці” да кожнага грамадзяніна 

мясцовага соцыуму, дапамагчы яму, падказаць, выслухаць, зацікавіць – гэта і 

ёсць наша праца. 

          Сацыяльная адасобленасць, неабходнасць зносін і недахоп увагі – 

галоўная праблема пажылых людзей. Таму далучэнне да кнігі, да бібліятэкі 

з’яўляецца абавязковай умовай паўнацэннай сацыяльнай рэабілітацыі. 

Мэта праграмы – арганізацыя вольнага часу пажылых людзей, далучэнне іх 

да чытання і да ўдзелу ў мерапрыемствах, садзейнічанне фарміраванню 

культуры чытання, развіццё творчых здольнасцей, духоўнае ўзбагачэнне, 

аказанне ім псіхалагічнай падтрымкі. 

         Для дасягнення мэты неабходна сканцэтраваць увагу на наступных 

задачах работы: 

- вывучэнне інфармацыйных патрэб чытачоў пажылога ўзросту для 

арганізацыі іх вольнага часу; 

- сумесная арганізацыя работы з  клубам пажылых людзей “Лад”; 

- арганізацыя работы аматарскага аб’яднання “Ад усёй душы”; 

- арганізацыя работы аматарскага аб’яднання “Любы сэрцу край”; 

- арганізацыя работы з пажылымі па розных накірунках: здаровы лад 

жыцця, сямейнае выхаванне, прававое і г.д.; 

-  выкарыстанне інавацыйных формаў і метадаў работы з дадзенай 

катэгорыяй чытачоў; 

- камплектаванне фонду бібліятэкі спецыяльнай літаратурай і 

літаратурай на электронных носьбітах; 

-   стварэнне буклетаў і рэкламнай прадукцыі; 

-   стварэнне электронных прэзентацый, выстаў, аглядаў, прысвечаных 

памятным і літаратурным датам. 

Асноўны выканаўца праграмы 

У працы з пажылым насельніцтвам бібліятэка арганізуе партнёрскія 

адносіны з клубам  пажылых людзей “Лад”. 

Фінансавае забяспячэнне праграмы 

Арганізацыйную, фінансавую, матэрыяльна – тэхнічную падтрымку для 

выканання праграмы могуць аказваць любыя грамадскія арганізацыі і 

ўстановы, а таксама фізічныя і юрыдычныя асобы. 

 

 

 

 



                              ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 

№ 

п/п 

Асноўныя мерапрыемствы Тэрмін  

выканання 

Выканаўцы 

1. Фарміраванне інфармацыйных 

рэсурсаў, як дакументальных, так і 

электронных 

2018 – 2023гг Аляксей Л.А. 

2. Папаўненне рубрык у СКА і 

краязнаўчай картатэкі:  

“Людзі пажылога узросту” і 

“Пажылым – наш клопат” 

2018 – 2023гг Аляксей Л.А. 

3. Штодзённае абнаўленне 

інфармацыйна – пошуковай 

сістэмы “Эталон” 

2018 – 2023гг Аляксей Л.А. 

 

4. Навучанне камп’ютарным навыкам 

пажылых людзей 

2018 – 2023гг Каняхін А.В., 

інжынер 

5. Правядзенне дзён інфармацыі:  

“Музыка на ўсе часы” 

“Шчучыншчына: гісторыя і 

сучаснасць” 

“Навінкі бібліятэкі” 

“Чытаем у вольны час” 

 

2018 – 2023гг Аляксей Л.А. 

Васюк Р.А. 

6. Абслугоўванне кнігамі пажылых 

людзей, інвалідаў, ветэранаў ВАВ, 

ветэранаў працы на даму 

бібліёбусам у аддалена населеных 

пунктах раёна. 

2018 – 2023гг Яцкевіч І.І. 

7. Забеспячэнне доступу 

карыстальнікаў да эталоннай 

прававой інфармацыі. Работа ПЦПІ 

2018 – 2023гг Аляксей Л.А. 

Арганізацыя і змест работы з пажылымі людзьмі 

Форма 

правядзення 

Назва  

мерапрыемства 

Група 

чытачоў 

Час 

правядз. 

Месца 

правядз. 

Адказны 

Кніжная 

выстава 

Тут мой край, вытокі мае, 

дарога мая… 

 (да Года малой радзімы) 

пажылыя 

людзі 

 

сакавік бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

Інтэлектуальна

-творчае 

сямейнае свята 

 (пасяджэнне) 

Разговор о семье: серьезно и 

с юмором (да Міжнароднага 

дня сям’і) 

пажылыя 

людзі 

 

май бібліятэка Гудач 

І.В. 

Вернісаж 

ваеннай кнігі 

А в книжной памяти 

мгновения войны 

(да Дня Перамогі) 

пажылыя 

людзі 

 

май бібліятэка Аляксей 

Л.А. 



Выстава-

панарама 

Гісторыі слаўнай вялікая 

дата 

(да 75-годдзя з часу 

ўваходу Шчучынскага 

раёна ў склад Гродзенскай 

вобласці) 

пажылыя 

людзі 

 

верасень бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

Кніжная 

выстава 

Через книгу – к  

духовности. Через 

духовность – к  

нравственности 

 (да Дня праваслаўнай 

кнігі) 

пажылыя 

людзі 

 

сакавік бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

Дзень 

праваслаўнай 

кнігі 

Услышать мудрых 

пламенное слово  

(да Дня праваслаўнай 

кнігі) 

пажылыя 

людзі 

 

сакавік бібліятэка Гудач 

І.В. 

Рэтра-

падарожжа 

(пасяджэнне) 

Вяртанне да вытокаў 

(да Міжнароднага дня 

аховы помнікаў і 

гістарычных мясцін і ў 

рамках Года малой 

радзімы) 

пажылыя 

людзі 

 

красавік бібліятэка Усе 

супрацоў

нікі 

Краязнаўчы 

вечар-

пазнанне 

 (пасяджэнне) 

Малы горад, вялікая 

гісторыя 

(ў рамках Года малой 

радзімы) 

 

пажылыя 

людзі 

 

жнівень бібліятэка Усе 

супрацоў

нікі 

Кніжная 

выстава 

 

Кніжная культура 

Беларусі: погляд праз 

стагоддзі 

 (да Дня беларускага 

пісьменства і ў рамках 

Года малой радзімы) 

пажылыя 

людзі 

 

жнівень бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

Дзень 

пісьменнікаў 

Шчучынскага 

раёна 

      Літаратурнае жыццё 

краю 

(да Дня беларускага 

пісьменства і ў рамках 

Года малой радзімы) 

пажылыя 

людзі 

 

верасень бібліятэка Усе 

супрацоў

нікі 

 Урок-

вернісаж 

(пасяджэнне) 

Таленты роднага краю 

(ў рамках Года малой 

радзімы) 

пажылыя 

людзі 

 

жнівень бібліятэка Гудач 

І.В. 

Гістарычны 

экскурс 

 (пасяджэнне) 

К тайнам мысли и слова: 

книги, которые должен 

знать современный 

пажылыя 

людзі 

 

лістапад бібліятэка Гудач 

І.В. 



человек 

Выстава-

разважанне 

Забота о здоровье – 

лучшее  лекарство 

(да Сусветнага дня 

здароўя) 

пажылыя 

людзі 

 

красавік бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

 

Агляд-дыялог 

(пасяджэнне) 

Клопат пра здароўе – 

найлепшыя  лекі 

(да Сусветнага дня без 

тытуню) 

пажылыя 

людзі 

 

лістапад бібліятэка Усе 

супрацоў

нікі 

Кніжная 

выстава 

С любовью к женщине 

 (да Міжнароднага 

жаночнага дня ) 

пажылыя 

людзі 

 

сакавік бібліятэка Аляксей 

Л.А. 

Тыдзень 

дабрыні і 

павагі 

І ў восені свая ёсць 

прыгажосць 

(да Міжнароднага дня 

пажылых людзей, у 

рамках абласнога 

творчага праекта “Залатая 

восень жыцця”, 

сацыякультурнага праекта 

“Забота”, раённага 

праекта “Жыць не 

старэючы”  і раённай 

бібліятэчнай мэтавай 

праграмы “Нашым 

 людзям – наш  клопат”) 

пажылыя 

людзі 

дарослыя 

моладзь 

  

верасень 

бібліятэка Усе 

супрацоў

нікі 

Паэтычна-

музычны 

вечар 

(пасяджэнне) 

Жыццё толькі пачынаецца 

 (да Міжнароднага дня 

пажылых людзей, у 

рамках абласнога 

творчага праекта “Залатая 

восень жыцця”, 

сацыякультурнага праекта 

“Забота”,  раённага 

праекта “Жыць не 

старэючы” і раённай 

бібліятэчнай мэтавай 

праграмы “Нашым  

людзям – наш  клопат”) 

пажылыя 

людзі 

 

кастрыч

нік 

бібліятэка Гудач 

І.В. 

У якасці каналаў інфармацыі аб дзейнасці работы выкарыстоўваць сродкі СМІ. 

 

Галоўны бібліятэкар                                            Васюк Р.А. 


