








 

I Абгрунтаванне значнасці праекта 

Тэма фарміравання станоўчага іміджу бібліятэкі ў знешняй прасторы 

з'яўляецца актуальнай для прафесійнага бібліятэчнага асяроддзя. У сучасным 

свеце адбываецца трансфармацыя галоўных кірункаў і прыярытэтаў 

бібліятэчнага жыцця, дзейнасць бібліятэк патрабуе пераасэнсавання ўнутранай 

прасторы і знешняга выгляду. 

Прастора бібліятэкі, адкрытая для ўсѐй грамадскай супольнасці, усѐ часцей 

разглядаецца як частка сацыяльнай інфраструктуры рэгіѐна. Яна ўжо не 

абмяжоўваецца канкрэтнай бібліятэчнай пляцоўкай, а ўбудоўваецца ва ўсе 

структуры грамадства. Бібліятэкі актыўна ўдзельнічаюць у фарміраванні 

адзінай інфармацыйнай і культурнай прасторы мясцовай супольнасці. 

Калі разглядаць прасоўванне кнігі да чытача як маркетынгавую задачу і 

выкарыстоўваць у распрацоўцы стратэгіі сучасныя механізмы піяру, то выбар 

менавіта інтэрактыўных формаў рэкламы і работы апынецца ў прыярытэце. 

Гэта вызначае і новы сацыяльны дызайн традыцыйных праектаў з open-air-

актыўнасцю і event-тэхналогіямі і новых падыходаў да бібліятэчнай рэкламы. 

Знешняя рэклама з’яўляецца сѐння адным з актуальных медыя для 

вырашэння асноўных камунікацыйных задач. Галоўнымі перавагамі гэтага 

тыпу рэкламы варта адзначыць наступныя: знешнюю рэкламу немагчыма 

выключыць або пераключыць, яна стварае інфармацыйнае асяродзе, якім 

чалавек не можа кіраваць. яна агульнадаступная, дае магчымасць прывесці 

чалавека ў патрэбнае месца і ахапіць сваім ўздзеяннем найбольш мабільную 

частку насельніцтва, прадастаўляе велізарны выбар фарматаў для рэкламнага 

паведамлення і фарміруе рэгіянальны і нфармацыйны ландшафт. 

 

II Апісанне праекта 

Краязнаўчы eye-stopper - праект «БібліяВОКНЫ» накіраваны на 

аб'яднанне ўнутранай і знешняй прасторы бібліятэкі ў адзінае цэлае і з'яўляецца 

рэкламнай візуальнай пляцоўкай, якая прапануе карыстальнікам бібліятэкі, а 

таксама жыхарам і гасцям горада (патэнцыяльным карыстальнікам бібліятэкі) 

звярнуць увагу на гісторыю і літаратурную спадчыну Случчыны. 

Ай-стопер (eye-stopper) – камунікатыўны рэкламны і PR-элемент для 

прыцягнення ўвагі, які спыняе погляд. Гэта пэўны аб'ект, вобраз ці інакш 

«кручок» у рэкламным пасланні, які ў момант захоплівае ўвагу спажыўца. Яго 

галоўная задача – выклікаць цікаўнасць, ўразіць, вылучыць з агульнага шэрагу, 

прыкаваць увагу і забяспечыць тым самым цікавасць і жаданне даведацца 

больш пра адлюстраваны аб'ект, падштурхнуць да камунікацыі. 



Праект прадугледжвае пошук крэатыўных рэкламных рашэнняў на ўсіх 

этапах рэалізацыі: фарміраванне стратэгіі камунікацыйнай дзейнасці ў цэлым, 

выбар каналаў камунікацыі і формаў працы з мэтавымі аўдыторыямі, стварэнне 

візуальнай (рэкламныя вобразы) і вербальнай структуры (слаганы, цытаты, 

звароты), мерапрыемствы і распрацоўка ідэі лакальных акцый у працэсе 

прасоўвання праекта. 

Праект уключае элементы знешняй рэкламы ў спалучэнні з масавымі 

мерапрыемствам, стварэнне інфармацыйнай базы, рэбрэндінг, што будзе 

садзейнічаць папулярызацыі краязнаўчай кнігі і чытання ўвогуле, 

фарміраванню станоўчага іміджу бібліятэкі, дапаможа ўздзейнічаць на 

спажыўца інфармацыі ў пажаданым для бібліятэкі кірунку. 

Вокны першага паверху Слуцкай раѐннай цэнтральнай бібліятэкі 

выкарыстоўваюцца як прастора для візуалізацыі вобраза бібліятэкі – 

інфармацыйнага краязнаўчага цэнтра. Гараджане і госці Случчыны звяртаюць 

увагу на банеры-ай-стоперы. Яркая, ілюстраваная інфармацыя пра 

пісьменнікаў-ураджэнцаў Случчыны, ѐмкія выказванні творцаў пра малую 

радзіму, фотаздымкі горада ў мінулым і сучаснасці прыцягваюць увагу, 

візуальна аб’ядноўваюць прастору бібліятэкі і горада, засяроджваюць увагу на 

маляўнічых вокнах бібліятэкі, якія запрашаюць “паглядзець” на родны горад і з 

дапамогай бібліятэкі даведацца аб ім шмат новага і цікавага. 

Тэматычныя open-air-акцыі падтрымліваюць візуальны блок праекта і 

дапаўняюць шматлікія традыцыйныя асветніцкія і інфармацыйныя 

мерапрыемствы краязнаўчай тэматыкі, якія рэгулярна адбываюцца ў самой 

бібліятэцы. 

 

III Мэта праекта 

Павышэнне цікавасці да краязнаўства і выкарыстання культурнай 

спадчыны рэгіѐна праз інтэрактыўныя формы бібліятэчнай рэкламы і 

камунікацыі, фарміраванне аблічча бібліятэкі як месца, дзе кожны жыхар зможа 

знайсці дапамогу і падтрымку ў пытаннях, якія тычацца гісторыі і сучаснасці 

сваѐй малой радзімы.  

 

IV Задачы праекта 

  Садзейнічаць узнауленню цікавасці сучаснага карыстальніка да 

краязнаўства, гісторыі і сучаснасці роднага краю, яго культурнай спадчыны; 

  Падтрымліваць адкрыты і пазітыўны інфармацыйны імідж бібліятэкі; 

  Павялічыць каналы для камунікацый з карыстальнікамі, пашыраць 

прэзентацыйную прастору бібліятэкі 



 Фарміраваць карпаратыўную ідэнтычнасць, што забяспечыць адзінства 

ўспрыняцця бібліятэк і зробіць іх важкім неад’емным элементам грамадскага 

жыцця рэгіѐна. 

 

V Асноўныя кірункі дзейнасці ў рамках праекта 

Праект з выкарыстаннем шырокіх магчымасцей знешняй рэкламы 

звяртаецца як да карыстальнікаў бібліятэкі, так і да шырокай аудыторыі па за 

межамі бібліятэкі. 

1. Адукацыйна-асветніцкі модуль 

Вызначэнне місіі бібліятэкі як інфармацыйнага рэсурснага цэнтра па 

краязнаўству і папулярызацыі літаратурнай спадчыны, у тым ліку 

электроннымі сродкамі і дыстанцыйна. 
 

2. Культурна-дасугавы модуль 

Бібліятэка як прастора для падзейнай камунікацыі рэгіѐна, якая 

забяспечвае магчымасці інтэлектуальнага і творчага развіцця, самарэалізацыі і 

зносін. 
 

3. Сацыяльна-камунікатыўны модуль 

Трансляцыя магчымасцей бібліятэкі як пляцоўкі, якая стварае ўмовы для 

развіцця краязнаўства і спрыяе пашырэнню сацыяльных кантактаў і 

каардынацыі дзейнасці ў дадзеным кірунку. 

 

VІ Партнёры па рэалізацыі праекта 

 Дзяржаўная ўстанова «Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка» 

 Установы культуры аддзела ідэалогіі, культуры і па справах моладзі 

Слуцкага райваканкама 

 Установы адукацыі аддзела адукацыі, спорту і турызму Слуцкага 

райвыканкама 

 Дзяржаўная ўстанова «Рэдакцыя газеты «Слуцкі край» 

 Установы і арганізацыі Слуцкага раѐна. 

 

VІІ Тэрмін рэалізацыі праграмы 

2016 – 2018 

2016 год – асноўная тэма праекта - святкаванне 900-годдзя горада Слуцка 

(Дадатак 1) 

2017 год – асноўная тэма праекта - 10 год Майскім Віткаўскім чытанням 

(Дадатак 2) 



2018 год - асноўная тэма праекта - літаратурная спадчына Слутчыны ў межах 

Года малой радзімы (Дадатак 3) 

 

VІІІ Формы рэалізацыі праекта 

 Камплектаванне фонда публічных бібліятэк Дзяржаўнай установы 

«Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка» краязнаўчымі выданнямі, у тым ліку 

электроннымі з выкарыстаннем сучасных лічбавых фарматаў. Сварэнне 

літаратурных калекцый пісьменнікаў-землякоў, алічбоўка рарытэтных 

краязнаўчых матэрылаў. 

 Мадэрнізацыя бібліятэчнай прасторы, рэбрэндзінг бібліятэчнага стыля, 

стварэнне сучаснай бібліятэчнай навігацыі для інтэграванай зоны “бібліятэка – 

гарадскія пляцоўкі – віртуальнае асяроддзе”. 

 Пошук, сістэматызацыя і стварэнне асабістых краязнаўчых прадуктаў, у 

тым ліку электронных (удасканаленне і папаўненне краязнаўчых баз дадзеных 

“Случчына”, “Горад дзевяці стагоддзяў”, “Случчанская хроніка”, “Лучнікоўскі 

летапіс”, “Літаратурная карта Случчыны). Пашырэнне спектра выдавецкай 

дзейнасці з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. 

 Мульціфарматнасць выставачнай дзейнасці і правядзенне іміджэвых, 

рэкламных і інфармацыйна-асветніцкіх мерапрыемстваў (радыёўніверсітэт, 

віртуальная літаратурная энцыклапедыя, краязнаўчая лаунж-зона, 

інтэрактыўны бібліяквілт, краязнаўчая бібліяпляцоўка, краязнаўчы book-фэст, 

краязнаўчы альбом і інш.) 

 Вывучэнне асноўных тэндэнцый у сферы краязнаўства і рэкламнай 

дзейнасці. Павышэнне прафесійнага ўзроўню бібліятэкараў.  

 Асвятленне дзейнасці ў рамках праекта ў сродках масавай інфармацыі, на 

сайце Дзяржаўнай установы «Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка», на 

старонках бібліятэкі у сацыяльных сетках. Прэзентацыя дзейнасці ў рамках 

праекта на прафесійных семінарах, канферэнцыях. 

 

 ІХ Магчымыя вынікі 

 Рост прэстыжу бібліятэкі ў мясцовым грамадстве як сучаснай паспяховай 

установы і інфармацыйна-краязнаўчага цэнтара. 

  Павелічэнне колькасці карыстальнікаў (тым ліку віртуальных), якія 

звяртаюцца да краязнаўчай інфармацыі і актыўна ўдзельнічаюць у акцыях 

дадзенага кірунку. 

 Набыццѐ новага імпульсу краязнаўчай дзейнасці бібліятэк, дзякуючы 

выкарыстанню інфармацыйных тэхналогій, укараненню інавацыйных форм і 

метадаў работы. 



 Павышэнне ўзроўню навукова-даследчага ўзроўню краязнаўчай дзейнасці 

бібліятэк, актывізацыя пошукавай работы. 

  Падтрымка праекта грамадскімі арганізацыямі, СМІ, камерцыйнымі 

структурамі. 

 




