АБЛАСНЫ ТВОРЧЫ
ПРАЕКТ “ЗАЛАТАЯ
ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ”
Анатацыя: ДУК
“Гродзенская
абласная
навуковая бібліятэка
імя Я.Ф.Карскага” распрацавала абласны творчы
праект па рабоце з людзьмі сталага ўзросту “Залатая
восень жыцця”.
Публічныя бібліятэкі Гродзеншчыны, рэалізуючы
гэты праект пры садзейнічанні сацыяльных партнёраў,
здольны ў поўнай меры арганізаваць вольны час
пажылых людзей, дапамагчы ім адкрыць новыя шляхі
для самарэалізацыі ў сучасным грамадстве.
Праект накіраваны на работу не толькі з чытачамі
бібліятэкі, але і з усім сталым насельніцтвам вобласці,
у тым ліку людзьмі, якія маюць абмежаванні ў
перамяшчэнні.
У мэтах ацэнкі эфектыўнасці праведзенай работы
мэтазгодна
правесці
вывучэнне
меркаванняў
удзельнікаў шляхам анкетавання (Дадатак № 1).
Апытанне дазволіць своечасова вызначыць ступень
задаволенасці пажылога чалавека тымі паслугамі, якія
яму прадастаўляе бібліятэка, істотна павысіць якасць
бібліятэчнага сэрвісу ў рабоце з дадзенай катэгорыяй
чытачоў.
Аналіз вынікаў дасць рэальнае ўяўленне пра
стаўленне людзей сталага ўзросту да арганізацыі
бібліятэчнага абслугоўвання ў публічных бібліятэках
рэгіёна.
Для
рэкламна-інфармацыйнай
падтрымкі
неабходна наладзіць асвятленне мерапрыемстваў у
сродках масавай інфармацыі, на сайце бібліятэкі. На
старонках перыядычных выданняў за некалькі дзён да
пачатку маштабнага мерапрыемства можна анансаваць
яго правядзенне, на радыё і тэлебачанні арганізаваць
цыкл гутарак “Хатнія лекары”, “Есть в возрасте любом
хорошее всегда”, “В моём селе - моя судьба”,
“Лечимся без лекарств” і г.д.
На сайце бібліятэкі прапануем адкрыць рубрыкі:
“Для тых, хто не лічыць гады”, “Правовая азбука
пенсионера”, “Шаг к долголетию”, “Мелодии золотой
осени” і г.д., якія будуць ахопліваць розныя бакі
жыцця пажылых людзей і садзейнічаць пашырэнню іх
кругагляду.
Арганізатар праекту: ДУК “Гродзенская
абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.
Паштовы адрас і тэлефон: 230023, г. Гродна.
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Асноўныя выканаўцы праекта: публічныя
бібліятэкі
Гродзенскай вобласці.
Абгрунтаванне праекту
Залатая восень... Узрост мудрых людзей часта
называюць восенню жыцця... Як кожная пара года
выдатна па-свайму. гэтак жа непаўторныя і ўзроставыя
“сезоны” нашага жыцця.
Старэйшае пакаленне адчувае цяжкасці не толькі
эканамічнага,
але
і
сацыяльна-псіхалагічнага
характару. Вызначэнне свайго месца ў сувязі са зменай
сацыяльнага статусу, адаптацыя да новай ролі ў
грамадстве, пагаршэнне здароўя, адзінота і дэфіцыт
зносін - гэтыя і іншыя фактары выклікаюць
неабходнасць маральнай і псіхалагічнай падтрымкі
пажылых людзей.
Сёння бібліятэкі служаць для пажылых людзей
агменем
стабільнасці,
цэнтрам
прававой
і
псіхалагічнай падтрымкі. Бібліятэка для іх гэта
зносіны, сустрэчы з цікавымі людзьмі і кнігамі,
атрыманне новых уражанняў і цікавай інфармацыі.
Таму
праца
публічных
бібліятэк
з
сацыяльна-неабароненымі пластамі насельніцтва
з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў работы.
У ходзе рэалізацыі творчага праекта ў бібліятэках
будуць праходзіць сустрэчы з цікавымі людзьмі,
гутаркі, прававыя кансультацыі з запрошанымі
спецыялістамі розных ведамстваў, арганізацыя выстаў,
прагляд кінафільмаў, лекцыі, святочныя агеньчыкі,
чаяванні, конкурсных праграмы.
Тып праекту: асветніцкая і адукацыйная
дзейнасць сярод сацыяльна-неабароненых пластоў
насельніцтва.
Удзельнікі праекту: людзі сталага ўзросту,
людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.
Дэвіз: “Пакуль ёсць кнігі і бібліятэка, Вы не
адны!”.
Галоўная мэта праекту: арганізацыя зносін і
змястоўнага вольнага часу людзей сталага ўзросту і
людзей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя.
Мэты:
 аказанне пажылым людзям дапамогі ў
актыўнай адаптацыі і самарэалізацыі ў
сучасным грамадстве;
 фарміраванне
ў
людзей
з

сацыяльна-неабароненых слаёў насельніцтва
станоўчых адносін да бібліятэкі і патрэбы
карыстацца яе паслугамі;
 стварэнне ўмоў для перадачы каштоўнага
жыццёвага вопыту маладым.
Задачы:
 даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае
абслугоўванне ўсіх катэгорый сталага
насельніцтва;
 фарміраванне навыкаў камп’ютарнай
граматнасці;
 арганізацыя новых формаў культурнага
вольнага часу і выразы творчых здольнасцяў
пажылых людзей;
 фарміраванне ў насельніцтва
пазітыўна-зацікаўленых адносін да інвалідаў і
састарэлых;
 аб’яднанне людзей, якія маюць агульныя
інтарэсы і захапленні ў клубныя
фарміраванні;
 спрыянне здаровага ладу жыцця.
Змест праграмы
Чытачы сталага ўзросту павінны атрымаць
прыярытэтнае абслугоўванне.
Абслугоўванне сталых, якія не здольны выйсці з
дома, будуецца на індывідуальным падыходзе да
кожнага чытача гэтай трупы:
• наведванне ў хатніх умовах;
• выкананне замовы на літаратуру па тэлефоне;
• рэкамендацыйныя агляды літаратуры;
• абмеркаванне прачытанай літаратуры.
Актуальнасць
У цяперашні час па ўсіх напрамках вядзецца праца
з падрастаючым пакаленнем, актыўнай жыццёвай
пазіцыяй працаздольных пластоў насельніцтва, тады
як пажылыя людзі абдзелены годнай увагай і
клопатам, да таго ж вялікая частка з іх з’яўляюцца
адзінокімі.
Арганізацыйнае забеспячэнне:
• рэкламная дзейнасць;
• камплектаванне фонду бібліятэк;
• даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае
абслугоўванне людзей сталага ўзросту;
• павышэнне
кваліфікацыі
спецыялістаў
бібліятэк.
Сацыяльнае партнёрства:
• адміністрацыя раёна;
• аддзел па працы і сацыяльнай абароне

насельніцтва;
• медыцынскія ўстановы раёна;
• раённы Савет ветэранаў;
• дырэкцыі прадпрыемстваў і арганізацый на
тэрыторыі раёна;
• прадпрымальнікі;
• юрыдычныя службы;
• агульна-адукацыйныя ўстановы.

