
 
Дзяржаўная ўстанова культуры "Астравецкая раённая бібліятэка" 

Адрас: 231201, г.Астравец, ул.Набярэжная, 6. 

тэл .: +375 (1591) 2- 12 -74; сайт: www.ost-kult.grodno. 

 

Намеснік дырэктара - Ачарэтава Наталля Уладзіміраўна 

прыём па асабістых пытаннях - аўторак з 8.00 да 13.00 і c 14.00 да 17.00. 

      У Астравецкім раёне працуе 16 бібліятэк: раённая, дзіцячая і 14 сельскіх, 

з іх 2 - бібліятэкі-клубы (Палушская, Трокеніцкая). Усяго ў бібліятэках раёна 

працуе 44 чалавекі, з іх 31специалист. 

       Штогод паслугамі бібліятэк карыстаецца 11800 чытачоў, ім выдаецца 

звыш 212200 экзэмпляраў кніг. Чытачы наведваюць нашы бібліятэкі звыш 

14300 раз. 

     Агульная колькасць фонду складае 261015 экз. выданняў. Штогод у фонд 

паступае звыш 11300 новых кніг, часопісаў і газет. 

     Аддаленыя населеныя пункты абслугоўвае бібліёбус па 18 маршрутах. 

Жыхарам 65 вёсак і хутароў прадастаўляюцца бібліятэчныя паслугі. 

      Пры бібліятэках працуе 17 аматарскіх аб'яднанняў. Самае масавае - 

"Актыўны даўгалецце", якое збіраецца ў раённай бібліятэцы ўжо больш за 10 

гадоў. Два разы на месяц 30 удзельнікаў аб'яднання сустракаюцца тут з 

лекарамі, кіраўнікамі розных службаў і ведамстваў, праводзяць творчыя 

вечары і майстар-класы. 

http://www.ost-kult.grodno/


     Паспяхова працуюць 2 web-сайта - раённай і дзіцячай бібліятэк. Таксама з 

дзейнасцю  бібліятэк можна азнаёміцца на нашых афіцыйных старонках у 

сацыяльных сетках: «Facebook», «У кантакце», «Аднакласнікі», «You Tube». 

 

Астравецкая раённая бібліятэка 

Структуру раённай бібліятэкі складаюць: 

- аддзел абслугоўвання і інфармацыі (абанемент, чытальная зала, публічны 

цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ),бібліёбус); 

- аддзел бібліятэчнага маркетынгу; 

- аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду; 

Асноўная задача аддзела абслугоўвання і інфармацыі - вывучэнне інтарэсаў 

чытачоў і якаснае задавальненне іх запытаў з максімальнай паўнатой і ў 

мінімальныя тэрміны. 

Прыярытэтным напрамкам у дзейнасці аддзела з'яўляецца аказанне 

індывідуальнай дапамогі чытачам у выбары кніг з улікам іх запытаў і 

інтарэсаў. Аддзел фарміруе  бібліятэчны фонд у адпаведнасці з запытамі 

чытачоў, шляхам аналізу чытацкага попыту і анкетавання. 

Да паслуг чытачоў камерцыйны фонд літаратуры, папаўняецца навінкамі 

выдавецкай дзейнасці, як галіновымі, так і мастацкімі выданнямі. З мэтай 

забеспячэння камфортнасці і аператыўнасці абслугоўвання чытачоў вядзенне 

чытацкага фармуляра ажыццяўляецца ў аўтаматызаваным рэжыме. 

Бібліятэчны фонд раскрыты з дапамогай арганізаваных кніжных выстаў і 

паліц па розных галінах ведаў. 

Уся літаратура, якая паступае ў бібліятэку, адлюстроўваецца ў алфавітным, 

сістэматычным і электронным каталогах. Акрамя гэтага, вядуцца: 

-сістэматычная картатэка артыкулаў; 

-картатэка перыядычных выданняў; 

-картатэка назваў мастацкіх твораў; 

-літаратуразнаўчая  картатэка; 

-фактаграфічная  картатэка; 



-краязнаўчая  картатэка. 

Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ) прадастаўляе наведвальнікам 

бібліятэкі магчымасць выкарыстання рэсурсаў сеткі Інтэрнэт у адукацыйных 

мэтах і забеспячэння свабоднага доступу да прававой інфармацыі. 

Бясплатны доступ да прававой інфармацыі ажыццяўляецца з дапамогай 

паўнатэкставага банка даных прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь 

"Эталон", які ўключае ў сябе: 

-заканадаўства  Рэспублікі Беларусь; 

-Міжнародныя дагаворы; 

-рашэнні  органаў мясцовага кіравання. 

Наведвальнікам прадастаўляецца магчымасць вываду вынікаў пошуку ў 

банку даных "Эталон" на папяровыя і электронныя носьбіты. 

Да паслуг карыстальнікаў у цэнтры кожную апошнюю пятніцу месяца даецца 

бясплатная юрыдычная кансультацыя. 

Мультымедыйны цэнтр створаны для аператыўнага, эфектыўнага і якаснага 

абслугоўвання карыстальнікаў з выкарыстаннем аўдыёвізуальных 

матэрыялаў і машыначытаемых носьбітаў інфармацыі. Рэсурсы цэнтра 

дапамагаюць супрацоўнікам бібліятэкі рыхтаваць даведкі, мультымедыйныя 

матэрыялы да выстаў. 

Аддзел абслугоўвання і інфармацыі рыхтуе і праводзіць масавыя 

мерапрыемствы. Пры раённай бібліятэцы працуюць аб'яднанні  «Званы 

госць» і «Актыўнае даўгалецце». 

Пры аддзеле абслугоўвання і інфармацыі раённай бібліятэкі працуе бібліёбус 

па дастаўцы літаратуры для жыхароў аддаленых населеных пунктаў, дзе 

адсутнічаюць стацыянарныя ўстановы. 

Тэл. аддзела: +375 (1591) 70335 

Асноўнымі накірункамі і задачамі работы аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

з'яўляецца аказанне метадычнай і практычнай дапамогі структурным 

падраздзяленням Астравецкай раённай бібліятэкі, арганізацыя дзейнасці па 

павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных кадраў, маркетынгавая, рэкламная 

дзейнасць, укараненне новых форм і метадаў работы з мэтай павышэння 

прэстыжу бібліятэкі сярод насельніцтва і карыстальнікаў. 



Тэл. аддзела: +375 (1591) 2-10-90; e-mail: ostrov_bibl@mail.grodno.by 

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду ажыццяўляе 

аператыўнае і якаснае папаўненне фондаў бібліятэк усімі відамі дакументаў, 

вядзе ўлік паступіўшых і выбываючых выданняў. Работа аддзела 

арганізавана ў аўтаматызаваным рэжыме 

Тел.отдела: +375 (1591) 2-10-90 

Дзіцячая бібліятэка 

Адрас: 231201 гАстравец, вул. У.Караткевіча, д.5 

Загадчыца: Гірдзей Таццяна Іванаўна 

Пры бібліятэцы створаны і працуе інфармацыйна-адукацыйны цэнтр, які 

забяспечвае доступ да ўсіх відаў інфармацыі і дае магчымасць задавальняць 

адукацыйныя запыты навучэнцаў і студэнтаў. Да паслуг чытачоў 

прадстаўлены камп'ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, прынтар, 

ксеракс), электронная пошта, ёсць выхад у Інтэрнэт. 

Для дзяцей падлеткавага ўзросту працуе аматарскае аб'яднанне "Вясёлка". 

Тэлефон +375 (1591) 79-5-74; e-mail: det_bibl@mail.grodno.by 

Варнянскай сельская бібліятэка 

Адрас: 231220, аг.Варняны, вул. Інтэрнацкая, 9. 

Бібліятэкар: Багдановіч Алена Іванаўна 

Пры бібліятэцы працуе публічны цэнтр прававой інфармацыі. 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, ёсць выхад у Інтэрнэт, можна 

карыстацца электронным каталогам (ЭК) раённай бібліятэкі. Пры бібліятэцы 

працуе аматарскае аб'яднанне «Варнянскія сустрэчы ". 

Тэлефон +375 (1591) 79-3-96; e-mail: vorn.bibl.2007.7@mail.ru. 

Варонская сельская бібліятэка 

Адрас: 231221, аг.Варона, вул. Карла Маркса, 11. 

Бібліятэкар: Казлоўская Аліна Іванаўна 

Пры бібліятэцы працуе мультымедыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў 

прадстаўлены камп'ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, прынтар, 



ксеракс), электронная пошта, ёсць выхад у Інтэрнэт, можна карыстацца 

электронным каталогам (ЭК) раённай бібліятэкі.  Пры бібліятэцы працуе 

аматарскае аб'яднанне «Серебряная нить». 

Тэлефон +375 (1591) 79-3-96; e-mail: vorona_bibl@mail.ru 

Гервяцкая сельская бібліятэка - цэнтр нацыянальных культур 

Адрас: 231213, аг.Гервяты, вул. Савецкая, 32. 

Бібліятэкар: Кісель Алена Іванаўна 

Бібліятэка першага аграгарадка Астравецкага раёна. Яна з'яўляецца цэнтрам 

нацыянальных культур, паколькі на тэрыторыі Гервяцкага сельскага савета 

жывуць людзі розных нацыянальнасцяў - беларусы, рускія, літоўцы, 

украінцы, палякі. 

Фонд Гервяцкага сельскай бібліятэкі налічвае звыш 10000 дакументаў, якімі 

карыстаюцца больш за 500 чытачоў. У бібліятэцы працуе цэнтр прававой 

інфармацыі, чытачы маюць магчымасць карыстацца сеткай Інтэрнэт. Для 

дарослага насельніцтва працуе аматарскае аб'яднанне «Сустрэча». 

+375 (1591) 74-3-27; e-mail: gerv_bibl@mail.ru 

Гудагайская сельская бібліятэка 

Адрас: 231200, пос.Гудагай, вул.Савецкая, 12. 

Бібліятэкар: Кукаловіч Анджэла Чаславаўна 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, электронная пошта, выхад у 

Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Юны эколаг"  

Тэл.:+375 (1591) 3-84-06 e-mail: gudogaj_bibl@mail.grodno.by 

Кямелішкаўская сельская бібліятэка 

Адрас: 231234, аг.Кямелішкі, вул.Савецкая, 1 

Бібліятэкар: Шостак Ніна Антонаўна 

Да паслуг чытачоў: камп’ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, 

прынтар, ксеракс), электронная пошта, выхад у Інтэрнэт, дзейнічае 

мультымедыйны цэнтр, дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Прыгажуня". 



+375 (1591) 33-1-88; e-mail: kemelishki_bibl@tut.by 

Мальская сельская бібліятэка 

Адрас: 231235, аг.Малі, вул.Кастрычніцкая, 28 

Бібліятэкар: Янкоўская Анжэла Уладзіміраўна, 

Пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), 

дзейнічае мультымедыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены 

камп’ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс), 

электронная пошта, выхад у Інтэрнэт. Дзейнічае аматарскае аб'яднанне 

"Дзіцячы кіначас". 

+375 (1591) 3-53-25; e-mail: mali.biblioteka.78@mail.ru 

Міхалішкаўская сельская бібліятэка 

Адрас: 231230, аг.Міхалішкі, вул. Перамогі, 27 «Б». 

Бібліятэкар: Багдановіч Вольга Аляксандраўна 

Пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), 

дзейнічае мультымедыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены 

камп’ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс),  

электронная пошта, выхад у Інтэрнэт. Створана аматарскае аб'яднанне 

"Буслік" экалагічнага напрамку. 

+375 (1591) 3-77-10; e-mail: mihalishki_bibl@tut.by 

Альхоўская сельская бібліятэка 

Адрас: 231223, д.Альхоўка, Савецкая, 14 «А» 

Бібліятэкар: Лапуня Анастасія Генадзіеўна 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, шматфункцыянальнаы апарат 

(сканер, прынтар, ксеракс), Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне 

"Жывіца" па распаўсюджванню экалагічных ведаў сярод юных чытачоў. 

+375 (1591) 7-18-74 e-mail: olhovka__bibl@mail.grodno.by 

Палушская бібліятэка-клуб 

Адрас: 231200, аг.Палушы, вул. Маладзёжная, 1. 

Бібліятэкар: Баран Наталля Уладзіміраўна 

mailto:olhovka__bibl@mail.grodno.by


Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар. Пры бібліятэцы дзейнічае 

аматарскае аб'яднанне "Пралеска" экалагічнай накіраванасці. 

+375 (1591) 75-9-89; e-mail: palushi__bibl@mail.grodno.by 

Падольская сельская бібліятэка 

Адрас: 231232, аг.Падольцы, вул. Цэнтральная, д. 11. 

Бібліятэкар: Нарэйка Ларыса Восіпаўна 

Пры бібліятэцы дзейнічаюць Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), 

мультымедыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, 

шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс),, электронная 

пошта, выхад у Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Лесавічок" экалагічнай 

накіраванасці. 

+375 (1591) 3-43-12; e-mail: podolcy.bibl@mail.ru 

Рымдзюнская сельская бібліятэка 

Адрас: 231214, аг.Рымдюны, вул.Цэнтральная, д.49 / 1. 

Бібліятэкар: Штура Ганна Паўлаўна 

Пры бібліятэцы дзейнічае інфармацыйна-адукацыйны цэнтр. Да паслуг 

чытачоў прадастаўлены камп’ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, 

прынтар, ксеракс),  электронная пошта, выхад у Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы дзейнічае краязнаўчае аматарскае аб'яднанне "Спадчына» ". 

+375 (1591) 3-25-38; e-mail: rimd_bibl@mail.grodno.by 

Рытаньская сельская бібліятэка 

Адрас: 231233, аг.Рытань, вул. Першамайская, д.1. 

Бібліятэкар: Якубцевич Ганна Сільвестраўна 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар,  ксеракс, электронная пошта, 

выхад у Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Кнігалюб». 

+375 (1591) 3-61-95; e-mail: ritan_bibl@mail.grodno.by 



Страчанская сельская бібліятэка 

Адрас: 231226, аг.Страчанка, вул.Цэнтральная. 

Бібліятэкар: Трубіцкая Ганна Францаўна. 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, электронная пошта, выхад у 

Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы працуе аматарскае аб'яднанне "Сялянка". 

+375 (1591) 3-91-20; e-mail: strach-bibl@mail.ru 

Трокеніцкая сельская бібліятэка-клуб 

Адрас: 231217, аг. Трокенікі, вул. Школьная.18. 

Бібліятэкар: Садоўская Ганна Ленгінаўна 

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп’ютар, электронная пошта, выхад у 

Інтэрнэт. 

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне «Юны майстар». 

Тэлефон +375 (1591) 73-0-81; e-mail: troken_bibl@mail.grodno.by. 
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