ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА
3 ліпеня. Раённая бібліятэка прыняла актыўны ўдзел у раённым
святкаванні Дня Незалежнасці. Удзельнікам свята было прапанавана
пзнаёміцца з выставай-дас’е “Беларусь мая, кветка белая!”, якая была
разгорнута ў гарадскім парку. Выстава знаёміла з матэрыяламі пра важнейшыя
гістарычныя падзеі Рэспублікі Беларусь, яе дасягненні.
7 - 15 ліпеня. Пазнаёміцца з творчасцю Цёткі (Алаізы Пашкевіч), з
нагоды яе 140-годдзя з дня нараджэння, супрацоўнікі раённай бібліятэкі
прапанавалі праз выставу-знаёмства “Кветка беларускай паэзіі”. На выставе
была прадстаўлена літаратура аб жыцці і творчасці паэтэсы, яе творы, якія
прысутнічаюць у фондзе бібліятэкі.
27 ліпеня адзначылі 175-годдзе з дня смерці Міхаіла Юр’евіча
Лермантава. У гэты дзень для вучняў 11 “А” класа бібліятэкары ладзілі
літаратурную вечарыну “К нам Лермонтов сходит, презрев времена”.
У гісторыю літаратуры ён увайшоў як паэт, празаік і драматург. За
няпоўныя 27 гадоў Лермантаў пакінуў пасля сябе багатую літаратурную
спадчыну і аказаў уплыў на шэраг пакаленняў літаратараў. Падчас
мерапрыемства бібліятэкары перагортвалі старокі твораў і ўспаміналі асноўныя
вехі біяграфіі, гаварылі пра ранні трагічны фінал жыцця, а таксама ўзгадалі
некаторыя малавядомыя цікавыя факты з яго жыцця.
15 жніўня. На абанеменце раённай бібліятэкі была арганізавана кніжная
выстава “Вальтер Скотт – великий романист”. Выстава прысвячалася 245-ай
гадавіне з дня яго нараджэння. Усе жадаючыя маглі пазнаць шмат цікавых
фактаў з жыцця пісьменніка, пазнаёміцца з яго вядомымі творамі.
28 жніўня адбылася літаратурная старонка “Паэзія, пяшчота і агонь”,
прысвечаная творасці беларускага паэта Генадзя Бураўкіна, з нагоды яго 80годдзя з дня нараджэння. Мерапрыемства было разлічана як на падлеткавую,
так і дарослую чытацкую аўдыторыю. Для ўдзельнікаў гучалі вершы аўтара, а
таксама песні, напісаныя на словы паэта.
6 верасня для вучняў 8 “Б” класа Воранаўскай СШ быў праведзены
літаратурна-гістарычны ўрок “Напісанае Скарынай застаецца навекі”. Падчас
мерапрыемства ішла размова пра сусветна вядомага першадрукара і вучонага,
асветніка і гуманіста, паэта і медыка, батаніка і астранома Ф.Скарыну. Таксама
ўвазе прысутных была прадстаўлена кніжная выстава “Напісанае Скарынай
застаецца навекі”.

9 верасня. Супрацоўнікі бібліятэкі запрасілі на ўрок прававой
інфармацыі “Зрабіць выбар - мой абавязак і маё права” навучэнцаў
Воранаўскага дзяржаўнага прафесійна-тэхічнага коледжа сельскагаспадарчай

вытворчасці. Удзельнікі сустрэчы пазнаёміліся з прававымі дакументамі,
перыядычнымі выданнімі, памяткамі выбаршчыка, інфармацыйнымі буклетамі
і іншымі пазнавальнымі матэрыяламі.

Таксама ў рамках маладзёжнай абласной акцыі “Час ідэй - час выбару”,
якую правялі супрацоўнікі БРСМ адбыўся тэматычны трэнінг “Я грамадзянін
Рэспублікі Беларусь”. Асноўнай мэтай якога, стала магчымасць прыцягнуць
моладзь да самага актыўнага ўдзелу ў выбарчай кампаніі, павялічыць узровень
інфармаванасці, выпрацаваць некаторыя практычныя навыкі пры выбарчай
кампаніі. Падчас трэнінгу ўпершыню галасуючым былі ўручаны запрашэнні на
выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь шостага склікання.
15 верасня. Супрацоўнікі раённай бібліятэкі арганізавалі сустрэчу
навучэнцаў 11 “А” класа Воранаўскай СШ з ксяндзом Янам Высоцкім на тэму
“Духоўныя каштоўнасці сям'і: дабрыня і літасць”. Разам разважалі пра
духоўную культуру чалавека, пра найважнейшыя маральныя, чалавечыя
каштоўнасці - пра дабрыню, павагу, каханне, літасць, чалавекалюбства. Гэтай
гутаркай хацелася паспрыяць выхаванню ў маладых людзей адказнага
стаўлення да свайго жыцця, жадання прыйсці на дапамогу тым, каму яна
неабходная, імкненню быць высакародным у жыцці.

16 верасня. Выстава-агляд “Падарожжа ў гісторыю” прысвячалася 70годдзю з дня нарадджэння Сяргея Законнікава і расказвала пра жыццёвы і
творчы шлях, лепшыя зборнікі і творы, раскрывала асноўныя тэмы яго паэзіі.
30 верасня. Народнаму паэту Беларусі, абаронцу роднага слова Нілу
Гілевічу, з нагоды яго 85-годдзя з дня нараджэння, прысвяцілі паэтычную
гадзіну “Быць зямлі сваёй сынам”. Чытачы пачулі цікавы аповяд пра жыццё
паэта, пачатак яго творчай дзейнасці, дасягненні і ўзнагароды. На
мерапрыемстве гучалі беларускія мелодыі і песні на вершы паэта. Кніжная
выстава знаёміла з творамі паэта.

2016 - ГОД КУЛЬТУРЫ
15 жніўня ў рамках Тыдня культуры “Суквецце талентаў Воранаўскага
краю” супрацоўнікі Воранаўскай раённай бібліятэкі арганізавалі дзень

адчыненых дзвярэй “Славім культуру – славім раён”. У мерапрыемстве
прынялі ўдзел старшыня Воранаўскага райвыканкама Розум Мікалай
Аркадзьевіч, старшыня раённага Савета дэпутатаў Роік Віктар Віктаравіч,
намеснік старшыні Воранаўскага райвыканкама Карповіч Андрэй Андрэевіч,
дырэктар дзяржаўнай установы культуры “Гродзенская абласная навуковая
бібліятэка імя Я.Карскага” Мальцава Лідзія Васільеўна, начальнік аддзела
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Воранаўскага
райвыканкама Ястрэмская Алена Мар’янаўна, кандыдат ў дэпутаты Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання па
Іўеўскай выбарчай акрузе № 54, начальнік Смаргонскай пагранічнай групы
палкоўнік Маркевіч Аляксандр Іванавіч, тэле — і радыёвядучая, пісьменніца
Тамара Лісіцкая, сцэнарыст, рэжысёр, пісьменнік Ігар Палякоў. Выступоўцы
падкрэслівалі важнасць культуры ў развіцці асобы, захаванні духоўных
каштоўнасцей і гістарычнай спадчыны, традыцый, каларыту Воранаўшчыны.
На сустрэчу запрашаліся таленавітыя людзі нашага краю, якія атрымалі высокія
ўзнагароды менавіта ў Год культуры. Пераможца XXIV рэспубліканскага
конкурсу “Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры”, бібліятэкар II
катэгорыі філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” Ірэна
Яўгеньеўна Карповіч, лаўрэат міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў,
двойчы дыпламант спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
вучань Радунскай дзіцячай школы мастацтваў Аляксандр Барташэвіч.
Таксама ў гэты дзень наведвальнікі бібліятэкі маглі бясплатна карыстацца
інтэрнэтам, атрымаць юрыдычную кансультацыю ў Публічным цэнтры
прававой інфармацыі, якую праводзіла адвакат юрыдычнай кансультацыі
Людміла Рыгораўна Журко.
Увазе наведвальнікаў была прадстаўлены выстава кніжных навінак
“Скарбы кніжнага мастацтва”, фотавыстава “У аб’ектыве - культурнае жыццё
бібліятэк”, а таксама карцін мастака Тамары Масленік з Віцебшчыны,
пераможцы рэспубліканскага прафсаюзнага конкурсу “Новыя імёны Беларусі”,
арганізаваную па ініцыятыве Аляксандра Іванавіча Маркевіча.

Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу распрацавалі цікавы
гісторыка-краязнаўчы праект “Музей у чамадане: ад гісторыі сям’і да гісторыі
краю”. Рэчы народнага побыту — у бібліятэцы? Неверагодна, але факт.
Адшуканыя экспанаты пачатку 60-х, здзіўлялі, выклікалі шчымлівае пачуццё
настальгіі.
Сапраўдным падарункам аматарам мастацкага слова стала творчая
сустрэча са сталічнымі гасцямі-пісьменнікамі — тэле- і радыёвядучай Тамарай

Лісіцкай і рэжысёрам, сцэнарыстам Ігарам Паляковым. Прэзентацыю сваёй
творчасці яны зрабілі яскравым і эфектным шоу, падчас якога сумаваць нікому
не давялося. Адкрытасць, шчырасць, прастата Ігара і Тамары адразу ж
размясцілі да сябе публіку, таму гутарка была сяброўскай. На працягу дзвюх
гадзін пісьменнікі расказывалі пра сваё жыццё, адказвалі на пытанні, дзялілася
яркімі момантамі свайго жыцця, чыталі свае вершы, якія вельмі ўсхвалявана
ўспрымала публіка. Варта адзначыць, што з боку залы таксама была зваротная
рэакцыя: удзельнікі сустрэчы выказвалі словы падзякі за творчасць. Кожны
ахвотнік мог не толькі атрымаць запаветныя аўтографы, але і сфатаграфавацца
з аўтарамі. Сваім чытачам яны пажадалі ніколі не спыняцца на дасягнутым, не
падаць духам, у любым дні знаходзіць добрае. Ва ўсіх бываюць чорныя палосы,
бывае ў жыцці абсалютна ўсё: здрады, ганебнасць... Але гэта можна перажыць.
Самае галоўнае - берагчы ў сваёй душы чыстае, светлае... Берагчы сваіх блізкіх
і атрымліваць асалоду ад хвілін шчасця з імі. Любыя матэрыяльныя страты
могуць папоўніцца. Не трэба гнацца за міфічным шчасцем. Дзякавалі, што
запрасілі на сустрэчу. У завяршэнне мерапрыемства пісьменнікі правялі
аўтограф-сесію.

Воранаўская дзіцячая бібліятэка ў гэты дзень запрасіла на конкурснагульнёвую праграму для выханцаў дзіцячых садоў “Падарожжа ў Трыдзевятае
царства” з віктарынамі, рухомымі гульнямі, загадкамі, рознымі конкурсамі.
Мерапрыемства пачалося з сустрэчы з казачнымі героямі Катом, Шэрэкам,
Клоўнам, Чырвонай Шапачкай якія расказалі, дзе і ў якіх казках іх можна
сустрэць і бліжэй з імі пазнаёміцца. Дзеці былі актыўнымі ўдзельнікамі ў
конкурсах, гульнях, віктарынах.

ЧЫТАЕМ РАЗАМ
7-8 верасня бібліятэкі ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка” запрасілі
сваіх наведвальнікаў прыняць ўдзел у абласной акцыі “Чытаем разам”, якая
была прысвечана 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. У
бібліятэках былі падрыхтаваны выставы твораў, артыкулаў, прысвечаных іх
жыццю і творчасці: “Пад небам Купалы і Коласа”, “Дум уладар – мудры,
зямны, незабыўны”, “І не змоўкнуць ніколі ў свеце, Купалавы словы”,
“Мелодыю мовы славянскай я чую”, “Пакуль ёсць Купала – будзе народ”,

“Знакавая постаць Беларусі”, “Наш гонар і слава”, “Талент шчодры,
непаўторны” і іншыя.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” вучні 4 “Б” прыйшлі на
мерапрыемства каб пагутарыць аб творчым лёсе вялікіх Песняроў, паслухаць іх
вершы ў выкананні аднагодкаў.

У філіяле “Місявіцкая сельская бібліятэка” ўзгадвалі імёны песняроў
чытаннямі твораў услых і шчырымі словамі. Вершы Купалы і Коласа ў межах
акцыі прачыталі ўпраўляючая справамі Місявіцкага сельскага Савета Грышан
Ганна і загадчык Місявіцкага ФАПа Крахмальчык Марына. Далей творчую
эстафету з радасцю перанялі школьнікі.

У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” падчас акцыі інсцыніравалі верш
“Мужык”. Чыталі вершы “Восень”, “У вырай”, “Сын і маці”.

У філіяле “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка” вучні 5-га класа
пабывалі ў гасцёўні Якуба Коласа і Янкі Купалы, пазнаёміліся з выставай кніг,
якія знаёмяць з жыццём і творчасцю народных песняроў, дэманстравалася
мультымедыйная прэзентацыя “Пуцявінамі Песняроў Беларусі”.

У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” у акцыі прымалі
ўдзел вучні 7-8 класаў. Была запрошана на мерапрыемства настаўніца

беларускай літаратуры Мінгілевіч Наталля Сяргееўна. Дзеці ўспаміналі творы
Я.Коласа і Я. Купалы, чыталі вершы, ўрыўкі з паэмы “Новая зямля”.

У філіяле “Нацкая сельская бібліятэка” у рамках акцыі “Чытаем разам”
адбылася вечарына “Мелодыю мовы славянскай я чую...”. Дакрануцца да
творчасці беларускіх песняроў дапамаглі паэт Уладзімір Руль, былая настаўніца
беларускай мовы Сабалеўская Ірына Юльянаўна, супрацоўнікі філіяла “Нацкі
культурна-краязнаўчы цэнтр”.

Ушанаваць выдатных паэтаў Беларусі, папулярызаваць іх творчасць,
далучыць чытачоў да літаратурнай спадчыны класікаў прапанавала бібліятэкар
філіяла “Пераганцаўская сельская бібліятэка”. Радкі “Мой родны кут, як ты мне
мілы!” сталі асаблівай формулай выказвання любові да роднага краю,
бацькоўскай зямлі, для кожнага з нас самай ласкавай і непаўторнай. Шчыра і
захапляюча чыталі вершы Ганаровы жыхар аг. Пераганцы Цехановіч Пётр
Ігнацьевіч, Дзіяна Улецкая, Надзея Сцефановіч.

ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
Ва ўсіх бібліятэках разгарнуліся мерапрыемствы, прысвечаныя галоўнаму
святу краіны – Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Традыцыйна былі
арганізаваны кніжныя выставы: “Мая Радзіма - Беларусь”, “Давайце ганарыцца
што мы беларусы”, “Радзіма белых буслоў”, “Радзіма мая дарагая, красуй і ў
шчасці жыві”, “Край любімы, непаўторны, родны”, “Мы – грамадзяне Беларусі”
Літаратурна-музычную кампазіцыю “Калыска залатая мая - Беларусь”
прапанавалі сваім чытачам бібліятэкары філіяла “Радунская гарпасялковая
бібліятэка”.
Конкурс дзіцычых малюнкаў на асфальце “Шчаслівае дзяцінства”
арганізавалі бібліятэкары філіяла “Воранаўская дзіцячая бібліятэка”. Каляровай
крэйдай дзеці малявалі свае мары, фантазіі, жыццёвыя падзеі.

Сельскія філіялы прапанавалі чытачам гадзіну гісторыі “Радзіма мая дарагая,
красуйся і ў шчасці жыві” (ф-л “Больцінцкая СБ”), гутарку з элементамі
мультымедыя “Кранаючыя сэрца радкі гісторыі” (Жырмунская ІСБ), відэа-ўрок
“Беларусь, табой ганаруся я па праву” (ф-л “Больцішская ІСБ”).

З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ.
У філіяле “Канвелішская сельская бібліятэка” прайшла літаратурная
гульня “Мы і народныя традыцыі”. У займальнай форме для дзяцей бібліятэкар
распавяла пра багатую спадчыну беларусаў, традыцыйнае жыццё нашых
продкаў. Дзеці даведаліся пра звычаі і абрады звязаныя з харчаваннем.
Мэта гадзіны краязнаўства “Беларусь мая сінявокая”, якая прайшла ў
філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка”, была пашырыць веды дзяцей пра
культуру і традыцыі беларускага народа, аб раслінным і жывёльным свеце,
выхоўваць любоў да Радзімы, беражлівыя адносіны да прыроды роднага краю.
Філіял “Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі” прапанаваў
для наведвальнікаў відэагадзіну “Калі хочаш ведаць край – у бібліятэку
завітай”. Удзельнікі мерапрыемства мелі магчымасць разглядзець саматканыя
ручнікі, посцілкі, дываны, паслухаць народныя пацешкі, калыханкі, забаўлянкі.
Пазнаёміліся з музеем сялянскага побыту, даведаліся пра старынныя рэчы, іх
прызначэнне ў сялянскім жыцці, краязнаўчым фондам, паглядзелі
відэапрэзентацыю аб знакамітых земляках Воранаўшчыны.
Таксама каб зацікавіць дзяцей гісторыяй роднага краю, выхаваць у іх
беражлівыя адносіны да свайго мінулага бібліятэкар філіяла “Беняконская
сельская бібліятэка – музей этнаграфіі” правяла краязнаўчую гадзіну
“Гістарычныя мясціны Воранаўшчыны”. Адбылося знаёмства з помнікамі
архітэктуры, промнікамі прыроды. Увазе чытачоў былі прадстаўлены альбомы і
папкі, фотаздымкі. Бібліятэкар запрасіла дзяцей ў музей бібліятэкі, расказала
пра рэчы, якія ў ім знаходзяцца. У дзяцей выклікалі цікавасць калыска з
немаўляткам-лялькай, яркія, быццам учора вышытыя ручнікі, абрусы і сурвэткі,
лапці, гліняны посуд, пралка. Надае беларускаму пакою цёплую хатнюю
ўтульнасць стары бліскучы самавар, касцюмы вясковых маладзіц. Дзеці
задавалі шмат пытанняў па выкарыстанню гэтых рэчаў у паўсядзённым жыцці
нашых продкаў.

Бібліятэкар філіяла “Больцініцкая сельская бібліятэка” арганізавала для
сваіх маленькіх наведвальнікаў гістарычнае падарожжа “Радзімы роднай
краявіды”. Дзеці атрымалі цудоўную магчымасць здзейсніць цікавае падарожжа
па вядомых гістарычных мясцінах Беларусі і пашыраць свае веды аб прыродзе
роднага краю. Сярод наведаных месцаў былі такія, як Крэўскі замак, сядзіба
М.К. Агінскага ў Залессі, Лідскі замак, Мірскі замак, Несвіжскі замак,
Мозырскі замак. Пазнаёміліся з сапраўды ўнікальнай культурай роднага краю, з
тымі помнікамі гісторыка-культурнай спадчыны, якія выклікаюць захапленне і
гонар і якія з’яўляюцца сапраўднымі шэдэўрамі сусветнага мастацтва.
24 верасня, вядомаму земляку Сяргею Уладзміравічу Абламейку
споўнілася 60 гадоў з дня нараджэння. З гэтай нагоды, 23 верасня ў філіяле
“Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшоў вечар-партрэт “Знакаміты зямляк”.
Сяргей Уладзміравіч Абламейка – уражэнец г.п.Воранава, беларускі
матэматык, акадэмік Акадэміі навук Беларусі (2009), член-карэспандэнт
Акадэміі навук Беларусі (2004), доктар тэхнічных навук (1990), прафесар
(1992), акадэмік міжнароднай Акадэміі навук інфармацыі, інфармацыйных
працэсаў і тэхналогіі (1995), акадэмік Беларускай інжэнернай акадэміі (1995),
рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту (з 2008).
Вучні 6 “А” класа пазнаёміліся з творчымі поспехамі, навуковымі
адкрыццямі і працамі.

215 ГАДОЎ ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ.
У верасні споўнілася 215 гадоў Гродзенскай губерніі. Выкарыстоўваючы
розныя дакументы, бібліятэкары нагадалі асноўныя падзеі і факты з гісторыі
губерні. Удзельнікі сустрэч даведаліся аб гісторыі стварэння Гродзенскай
губерні, а потым вобласці, былі паказаны прэзентацыі “Прынёманскі край”,
вучні адказвалі на пытанні віктарын.Таксама былі арганізаваны кніжныя
выставы, складзеныя з дакументаў, фотаматэрыялаў, кніг, часопісаў, якія
адлюстроўваюць гісторыю Гродзенскай губерні.
Гродзенскія губернатары. Начальнікі губерні. Не выпадковыя людзі на
даволі высокім пасту. Прадстаўнікі імператара. Усе яны - асобы, ад якіх шмат у
чым залежала эканамічнае і сацыяльна-палітычнае развіццё Гродзенскай
губерні ў Х1Х - пачатку ХХ стагоддзяў. Пра кожны з іх можна прачытаць у
кнізе Т. Ю. Афанасьевай, Р. Ф. Гарачавай і В. В. Шведа “Гродзенскія
губернатары”, выдадзенай у Гродзенскай друкарні ў 2007 годзе.

БІБЛІЯТЭКА – ДЗЕЦЯМ.
Дзяцінства — шчаслівая пара, а летняя пара — вясёлы і яскравы час у
жыцці любога дзіцяці. І канешне ж, бібліятэкі рады дапамагчы зрабіць вольны
час дзяцей яшчэ больш разнабаковым і запамінальным.

Бібліятэкар
філіяла “Канвелішская сельская
бібліятэка”
арганізавала
для
выхаванцаў
дзіцячага сада жартоўны калейдаскоп “Дзень
марожанага”. Удзельнікам мерапрыемства было
прапанавана пазнаёміцца з гісторыяй марожанага,
паўдзельнічаць у цікавых конкурсах, вясёлых
гульнях і віктарынах. А ў канцы мерапрыемства
кожы ўдзельнік атрымаў салодкі прыз.
У рамках праграмы летняга чытання “100 ідэй для лета” ў філіяле
“Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” прайшла літаратурная завалінка
“Чытанне пад настрой”. Адбылося займальнае падарожжа “Вазьміце кнігу ў
рукі, дзеці” з прываламі на станцыях “Загадкавая”, “Кніжнае пытанне”, “Горад
казачных героеў”. Малодшых школьнікаў запрасілі паўдзельнічаць у гульнёвай
пазнавальнай праграме па казках “Гэтыя цудоўныя казкі”.
26 жніўня ў філіяле “Нацкая сельская бібліятэка” прайшло цікавае
літаратурнае свята па казках Г. Х. Андэрсана для вучняў малодшых класаў.
Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з Каралеўствам Данія, дзе нарадзіўся вялікі
казачнік, расказала пра яго жыццё і творчасць. Школьнікі адказвалі на пытанні
казачных герояў (Дзюймовачка, Кай і Герда), дэманстравалі сваю эрудыцыю ў
літаратурнай гульне “Прыгоды Герды” па казцы “Снежная каралева” і
пазнавальнай віктарыне “Бюро знаходак”. З чароўнага куфэрка даставалі
казачныя рэчы, а дзеці адказвалі, каму яны належаць. Да мерапрыемства была
падрыхтавана кніжная выстава “Вялікі казачнік”. У заключэнні дзеці паглядзелі
тэарталізаванае прадстаўленне па казцы “Агніва”.
Бібліятэкар
філіяла
“Канвелішская
сельская
бібліятэка”
для
наведвальнікаў школьнага лагера арганізавала літаратурны салон “Кнігі нашага
дзяцінства”. Дзеці падарожнічалі па старонках любімых кніг, чыталі ўрыўкі з
твораў вядомых пісьменнікаў, адказвалі на пытанні жартоўнай віктарыны.
Філіял “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка” правёў
літаратурны відэакалаж “Книжное царство – мультяшное государство”. Дзеці з
дапамогай мультымедыя адправіліся ў краіну казак: адгадвалі загадкі, адказвалі
на пытанні віктарыны, успомнілі свае любімыя мультфільмы.
У філіяле “Больцініцкая сельская бібліятэка” прайшло Свята аранжавага
дзяцінства. У гэты дзень гучалі цудоўныя вершы пра сяброўства і летнія
канікулы. Дзеці прынялі актыўны ўдзел у віктарыне “Дарога ў казку”, гульнях
“Казачны мяшочак” і “Адгадай-ка”. Цікава і займальна прайшлі конкурснагульнёвыя праграмы. Дзеці рознага ўзросту размясціліся на летняй пляцоўцы
каля бібліятэкі, каб разам пагуляць, павесяліцца, пагутарыць і сустрэцца з
літаратурнымі героямі.
Бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правяла
гульнёвую кругаверць “Лясное царства” для вучняў пачатковых класаў. Дзеці ў
гульнёвай форме знаёміліся з раслінным і жывёльным светам. Пропускам у
царства былі адказы на загадкі і жартоўныя пытанні, адказаўшы на іх, дзеці
атрымалі маршрутны ліст. Юныя чытачы пазнаёміліся з словам “экалогія”,
даведаліся, як трэба паводзіць сябе ў нашай вялікай хаце - прыродзе, каб не

зрабіць шкоду навакольнаму асяроддзю: дрэву, кветцы, травінцы, крыніцы.
Візуальна наведалі лясное царства, пачаставаліся яго дарункамі - ягадамі
брусніцы, каліны, маліны. Адгадалі загадкі пра дрэвы, жывёл, пазнаёміліся з
кнігамі па экалогіі. З задавальненнем удзельнічалі ў розных гульнях,
напрыклад: “Збяры ўраджай”, “Бой пеўнічкаў”, “Рыбаловы”, “Грыбная паляна”.
Таксама было прапанавана паўдзельнічаць у віктарыне, якая абагульніла веды
дзяцей і дазволіла ім пазнаць новыя цікавыя факты пра лясных жыхароў. У
канцы мерапрыемства быў абраны і ўзнагароджаны галоўны знаўца ляснога
царства, але і астатнія дзеці не засталісяі без прызоў.
У філіяле “Больцішская інтэграваная сельская
бібліятэка” адбыўся дзень цудаў “Сакваяж з
цудамі”. Вучні Больцішская базавай школы наведалі
бібліятэку разам з настаўніцай Раманоўскай Вольгай
Аляксандраўнай. Дзяцей чакалі неверагодныя
прыгоды па казках пісьменнікаў розных часоў і
народаў. Удзельнічалі ў віктарыне “Нас кніжкі ў
госці запрасілі”, адгадвалі загадкі пра герояў казак.
А таксама дзецям было прапанавана скласці сваю казку з цудамі, героямі якой
былі яны самі. Казка атрымалася вельмі цікавай і вясёлай.

СЯМЕЙНАЕ ВЫХАВАННЕ.
23 жніўня бібліятэкары філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка”
арганізавалі акцыю “Усёй сям’ёй ў бібліятэку”. Жыхары г.п.Радунь вельмі
любяць чытаць і з радасцю наведваюць бібліятэку. Праводзіліся прэзентацыі
новых цікавых выданняў мастацкай літаратуры, кніг па псіхалогіі і выхаванні
дзяцей і падлеткаў. Акрамя таго, была прадстаўлена выстава і агляд сучасных
выданняў, якія можна чытаць і абмяркоўваць у коле сям’і. Асабліва спадабаўся
конкурс “Сябруем з кнігай усёй сям’ёй”. Пераможцаў чакалі цікавыя кнігі, а
ўдзельнікаў – невялікія салодкія прызы. Бібліятэкары склалі і раздалі дзецям
анкеты, на пытанні якой яны адказывалі разам з дарослымі. У канцы рабочага
дня падвялі вынікі… 28 сем’яў наведалі ў гэты дзень бібліятэку.

ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
Філіял “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка” сабрала на
інфармацыйна-пазнавальны ўрок “Народная медыцына ў маім жыцці” аматараў
лекавых траў. Удзельнікі мерапрыемства гаварылі аб лекавых якасцях раслін,
ад якіх хвароб яны дапамагаюць, хто іх парадзіў, каму дапамаглі лекавыя
расліны, гаючыя сілы прыроды, атрымалі звесткі пра гатаванне напояў, адвараў
з лекавых раслін з мэтай спажывання іх пры розных захвораннях.

Філіял “Тракельская СБ” запрасіў чытачоў малодшага школьнага ўзросту
на свята здароўя “Я здароўе берагу – сам сабе дапамагу”. Бібліятэкар расказала
дзецям аб карысці прадуктаў харчавання, пазнаеміла з кніжнай выставай
“Бібліятэчны экспрэс “Здароўе”. Напрыканцы мерапрыемства дзецям была
прапанавана слайдавая прэзентацыя “Вада –аснова жыцця”.
У філіяле “Канвелішская СБ” увазе падлеткаў было прадстаўлена
інфармацыйнае дас’е “Расквітнець можа або хвароба, або здароўе”. Бібліятэкар
пазнаеміла чытачоў з асноўнымі відамі наркатычнай залежнасці, яе прыкметамі
і шляхамі дапамогі тым, хто трапіў у палон шкодных звычак.

ДУХОЎНА-МАРАЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшлі
гучныя чытанні мастацкіх рэлігійных твораў “Добрыя
гісторыі для маленькіх дзяцей”. Дзеці старэйшай
групы дзіцячага сада “Сонейка” з захапленнем
паслухалі творы В.Першынай “Небесный покров
Рождества”,
“Рождественский
ларец”,
С.Кандурашкіна “Звонарь Федя”, Т.Вероніна “Семь
Рождественских свечей”, “Хлеб Небесный”. А вучні 1-3 класаў знаёміліся з
гісторыяй напісання Бібліі. Бібліятэкары адзначылі, што Біблія - самая
старажытная кніга ў свеце. Далей усе разам прачыталі некаторыя біблейскія
гісторыі. У канцы мерапрыемства пажадалі дзецям каб свяшчэнныя гісторыі
сталі для іх добрымі ўрокамі на шляху да разумення мудрай кнігі Бібліі, да
ўсведамлення жыццёвых ісцін і пазнання свету, у якім мы жывём.
29 верасня ў філіяле “Воранаўская дзіцячая
бібліятэка” прашоў урок міласэрнасці “Міласэрнасць
у нашых душах і сэрцах”, на якім прысутнічалі вучні
10 “А” класа Воранаўскай СШ з класным кіраўніком
Войшніс Людмілай Мікалаеўнай і ксёндз Ян
Высоцкі. Мэта мерапрыемства: выхаваць у дзяцей
чалавечнасць, міласэрнасць, уменне прыйсці на
дапамогу.
Дзеці даведаліся, у чым складзены сэнс слова “Міласэрнасць” - гэта
гатоўнасць аказаць дапамогу таму, хто ў ёй мае патрэбу. І не важна, якая гэта
дапамога: фізічная, духоўная ці матэрыяльная. Галоўнае - гэта жаданне аказаць
дапамогу чалавеку, які апынуўся ў бядзе. Ласкавае і добрае слова, выходзячае з
сэрца чалавека здольна змяніць многае і накіраваць чалавека на добрыя і
светлыя ўчынкі.
Наступіўшае тысячагоддзе прымушае нас быць больш актыўнымі, час
патрабуе сабраць усе сілы і адрадзіць духоўнасць, навучыцца жыць па яе
маральных законах. Кожны дзень - гэта маленькае жыццё, у якім трэба ўбачыць
галоўнае. Жыццё - гэта шчасце! Трэба гэта не забываць і бачыць гэта самому і
дапамагаць бачыць іншым! Міласэрнасць у гэтым дапамагае чалавеку!
Спадзяёмся што ўрок дапаможа выхаваць у школьнікаў дабрыню, павагу,
культуру паводзін, развіць уменне ацэньваць свае паводзіны і паводзіны

акружаючых,
выхаваць
высакароднасць у жыцці.

людскасць,

міласэрнаць

вялікадушнасць,

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.
Дзень беларускага пісьменства з'яўляецца нацыянальным святам і
адзначаецца штогод у першую нядзелю верасня. Канцэпцыя свята
прадугледжвае паказ непарушнага адзінства беларускага друкаванага слова з
гісторыяй беларускага народа, яго цеснай сувязі са славянскімі вытокамі, а
таксама асэнсаванне гістарычнага шляху пісьменнасці і друку ў Беларусі.
Менавіта ў кнігах, у “прыгожым пiсьменстве”, у словах паэтаў
адлюстроўваюцца гісторыя народа, яго хвалебныя справы. Беларусам ёсць чым
ганарыцца — беларуская пісьменнасць мае шматвяковыя традыцыі. Ва ўсіх
бібліятэках раёна былі арганізаваны кніжныя выставы: “Памяць зямлі
беларускай”, “Зямлі маёй роднае слова”, “З гісторыі пісьменства і друку”,
“Беларускі друк сёння”, “Роднага слова гаючая сіла” і іншыя.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” Дзень беларускага
пісьменства адзначылі літаратурнай гасцёўняй “Мінулае вучыць нас як жыць
сёння”. Бібліятэкары адзначылаі, якую ролю ў жыцці грамадства адыгрывае
свята пісьменства, і расказалі пра тое, як праходзіць яно ў розных гарадах
Беларусі.
Урок духоўнай культуры “Светачы беларускага друкавання” прайшоў у
філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка”. Дзеці пазнаёміліся з
жыццём і творчасцю беларускага першадрукара і асветніка Францыска
Скарыны. Прагучалі вершы, песні і прымаўкі пра кнігу. А таксама здзейснілі
завочнае падарожжа па гарадах, дзе праходзіла Свята беларускага пісьменства.
Філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” пазнаёміў сваіх чытачоў з
маршрутамі Свята беларускага пісьменства.
Даспадобы прыйшліся наведвальнікам бібліятэк вечар чытацкай думкі
“Светачы беларускай зямлі” у філіяле “Тракельская сельская бібліятэка” і
літаратурная гасцёўня “Мінулае вучыць нас, як жыць сёння” у філіяле
“Беняконская сельская бібліятэка – музей этнаграфіі”.

ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК.
Да Дня бібліятэк супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу для сваіх
калег з сельскіх філіялаў арганізавалі вясёлы бібліятэчны капуснік “Сваёй
прафесіяй ганаруся”, на якім былі ўзнагароджаны лепшыя работнікі, гучалі
словы віншаванняў. У фае бібліятэкі была арганізавана выстава захапленняў
бібліятэкараў, а таксама выстава-конкурс кулінарных вырабаў і кветкавых
кампазіцый. Былі запрошаны ветэраны бібліятэчнай справы.

У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
У экалагічную экспедыцыю “Беларуская прырода – вядомая і нечаканая,
неверагодная” адправіліся юныя чытачы філіяла “Пагародзенская сельская
бібліятэка”. Мэтай мерапрыемства было выхаваць у дзяцей пачуццё беражлівых
адносін да прыроды. Увазе прысутных былі прадстаўлены выданні,

прысвечаныя прыгажосці і багаццю нашай роднай зямлі. Праводзілі цікавыя
інтэрактыўныя гульні.
У філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” прайшла
экалагічная гульня-віктарына “Кладовая солнца”. Дзеці малявалі лета так, як
яго бачаць: сонца, вясёлку, кветкі, домікі ў промнях сонца. Акунуліся ў свет
запаведных месцаў, пазнаёміліся з жыццём звяроў і птушак, здзейснілі
падарожжа па старонках Чырвонай кнігі, даведаліся, чаму яна так называецца,
для чаго створана. Паспрабавалі зразумець, чаму некаторыя віды раслін і жывёл
занесены ў яе. Напрыканцы дзеці мелі магчымасць праявіць кемлівасць і
дасціпнасць у розных конкурсах і віктарынах.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” арганізаваў для дзяцей парад
любімых кніг аб прыродзе “Таямніцы жывой прыроды”. Заўжды традыцыйнай
застаецца тэма адносiн чалавека з прыродай. Экалагiчнае выхаванне дапамагае
не толькi дзецям, але i дарослым зберагчы багацце i прыгажосць навакольнага
асяроддзя. Кнiгi i перыядычныя выданнi раскрываюць чытачу таямнiцы
прыроды, даюць магчымасць па-новаму ўбачыць прыгажосць сваiх мясцiн, са
спачуваннем адносiцца да братоў нашых меншых. Кнігі аб прыродзе прыносяць
нямала прыемных хвілін чытачам, дапамагаюць адчуць яе чароўную
прыгажосць і непаўторнае хараство. Дзеці пазнаёміліся з творамі М.Сладкова,
М.Прышвіна, Я.Чарушына, В. Біянкі, В.Кастручынага.
Філіял “Больцініцкая сельская бібліятэка” запрасіў дзяцей на віктарыну
“Нястомныя гаваруны”, падчас якой дзеці даведаліся пра незвычайныя гісторыі
з жыцця птушак. Удзельнічаючы ў такіх мерапрыемствах, дзеці вучацца любіць
і ахоўваць слабых і безабаронных, быць сябрам усяму жывому, выхоўваць у
сабе лепшыя чалавечыя якасці.

ПРАВАВОЕ ВЫХАВАННЕ.
У філіяле “Нацкая сельская бібліятэка” прайшла гадзіна выбару “Будущее
страны строить молодым”. Дзеці адправіліся ў віртуальнае падарожжа па нашай
Радзіме. Знаёміліся з знакамітымі людзмі, якія праславілі беларускую зямлю,
адказвалі на пытанні віктарыны, малявалі прыгажосць роднага краю, знаёміліся
з літаратурай, якая была прадстаўлена на выставе “Молодёжный мир:
интересно о разном”.
У філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” адбылася
прававая гульня “Моцнае звяно”. Гульня складалася з пяці этапаў: “У
лабірынце паняццяў”, “Юрыдычныя задачы”, “З чатырох – адзін”, “Адвакацкая
кантора”, “Юрыдычная азбука”. Падзяліўшыся на дзве каманды, удзельнікі
гульні вырашалі юрыдычныя задачы і абгрунтоўвалі свае адказы, адгадвалі
тэставыя заданні, успаміналі юрыдычныя тэрміны. З усімі заданнямі дзеці
справіліся паспяхова.
Дзень прафілактыкі правапарушэнняў “Як папярэдзіць правапарушэнні”
арганізаваў філіял “Пагародзенская сельская бібліятэка”.
Прававая гадзіна “Правы і абавязкі – два бакі жыцця чалавека”філіял
“Радунская гарпасялковая бібліятэка”

ВЫБАРЫ ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
У перыяд падрыхтоўкі выбараў, бібліятэкі правялі рад мерапрыемстваў,
мэта якіх – прававая адукацыя насельніцтва. У гэтыя дні ў бібліятэках
працавалі тэматычныя і інфармацыйныя выставы і вугалкі: “Права выбара –
ваша галоўнае права”, “Выбары - 2016” , “Выбары – крок у будучыню”,
“Зрабіць выбар – мой абавязак і маё права” і іншыя.
2 верасня філіял “Місявіцкая сельская бібліятэка” прапанаваў сваім
наведвальнікасм гадзіну інфармацыі “Выбары – крок у будучыню”. Падчас
якой ўдзельнікі сустрэчы былі азнаёмлены з парадкам правядзення выбараў,
асновамі выбарчага права, з перадвыбарнымі праграмамі кандыдатаў у
дэпутаты.
У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” адбылася гутарка “Ад
выбараў да выбараў”. На сустрэчы прысутнічыя змаглі пазнаёміцца з
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, выбарчым Кодэксам Рэспублікі Беларусь.
Бібліятэкар пазнаёміла з прынцыпамі выбарчага права, з выбарчым працэсам.
6 верасня ў філіяле “Пераганцаўская сельская бібліятэка” адбыўся ўрок
прававой інфармацыі “Зрабіць выбар – мой абавязак і маё права”. У
мерапрыемстве прыняла ўдзел старшыня Пераганцаўскага сельскага Савета
Дзекан Людміла Станіславаўна, якая пазнаёміла з перадвыбарнымі праграмамі
кандыдатаў у дэпутаты.
7 верасня філіял “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прапанаваў сваім
наведвальнікам прыняць удзел у прававой гадзіне “Права і абавязкі - два бакі
жыцця чалавека”. Падчас мерапрыемствы праведзена дыскусія “Права
выбіраць. Жадаю ці трэба?”. Адбылася цікавая захапляльная гутарка. Былі
выказаны розныя пункты гледжання пра ўдзел у выбарах, пра праблему
грамадзянскай адказнасці.

ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
На працягу трэцяга квартала бібліятэкі раёна адзначалі юбілеі
беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, прапагандавалі іх творы.
1 ліпеня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння Янкі Лучыны,
беларускага паэта. З нагоды юбілею паэта ў бібліятэках былі арганізаваны
тэматычныя паліцы, выставы і агляды літаратуры: “Жальбы народнай і веры
пясняр”(ф-л “Пагародзенская СБ”), “Янка Лучына – прадвеснік адраджэння”
(ф-л “Забалацкая ІСБ”), “Паэтычны воблік Янкі Лучыны”(ф-л “Радунская
ГПБ”). Гадзіну паэзіі “Паэтычны вопыт Янкі Лучыны” ладзіў філіял
“Доцішская сельская бібліятэка”.
8 ліпеня 140 гадоў з дня нараджэння Цёткі (Алаізы Пашкевіч),
беларускай паэткі-рэвалюцыянеркі.
З нагоды юбілею былі арганізаваны разнастайныя мерапрыемствы
супрацоўнікамі бібліятэк: вершаваная старонка “Песня і кветка роднага краю”
(ф-лы “Больцішская ІСБ”, “НацкаяСБ”), агляд літаратуры “Кветка беларускай
паэзіі” (ф-л “Больцініцкая СБ”), гадзіны паэзіі “Жыццё - адно цудоўнае

імгненне”(ф-л “Забалацкая ІСБ”, “Доцішская СБ”), паэтычны вернісаж “Крэпне
мой свабоды дух”(ф-л “Пераганцаўская СБ”), літаратурная гадзіна “Яе скрыпка
грае, грае…”(ф-л “Бастунская ІСБ”), вечар-партрэт “Стала песняй у народзе”(фл “Беняконская СБ-МЭ”).
24 верасня споўнілася 105 гадоў з дня нараджэння Анатоля Астрэйкі,
беларускага паэта, перакладчыка.
Юбілей паэта адзначылі наступнымі мерапрыемствамі:
- вечар-партрэт “Па дарогах памяці” (ф-л “Жырмунская ІСБ”);
- літаратурная гадзіна “Плённы талент” (ф-л “Пагародзенская СБ”);
- гадзіна паэзіі “Паэзія пачуццяў” (ф-л “Радунская ГПБ”);
- літаратурнае знаёмства “Песня не сірацее”(ф-л “Бастунская ІСБ”);
- агляд творчасці “Шчырае слова паэта” (ф-л “Канвелішская СБ”);
- творчы партрэт “Людзям на радасць праз горыч вайны” (ф-л “Нацкая
СБ”);
- паэтычная старонка “Па дарогах памяці” (ф-л “Місявіцкая СБ”).
Юбілейную дату, 80-годдзе з дня нараджэння Генадзя Бураўкіна,
беларускага паэта, перакладчыка у бібліятэках адзначылі літаратурнай
старонкай “Паэзія, пяшчота і агонь” (ф-л “Канвелішская СБ”, Воранаўская
раённая бібліятэка.), падарожжам па творчасці “Люблю свой край, спакойны і
зўялёны” (ф-л “Тракельская СБ”), вечар беларускай паэзіі “Зямны воблік
Мадонны..” (ф-л “Пагародзенская СБ”), паэтычнае кафэ “Малітва за Беларусь”
(ф-л “Больцішская ІСБ”).
Адзначаліся таксама ў бібліятэках: 115-годдзе з дня нараджэння Віталя
Вольскага(1901-1988): агляд творчасці “Слова аб роднай прыродзе”(ф-л
“Пераганцаўская СБ”), літаратурны партрэт “Пясняр беларускай прыроды” (ф-л
“Паляцкішская ІСБ”), кніжныя выставы “Віталь Вольскі запрашае”, “Мой край,
мае карані”, “Жыццё ў творчасці”;70-годдзе з дня нараджэння Сяргея
Законнікава(1946): творчы партрэт “Пра тых каго люблю і памятаю” (ф-л
“Радунская ГПБ”), паэтычная старонка “Чарнобыльская рана незагойная” (ф-л
“Місявіцкая СБ”); 85-годдзе з дня нараджэння Ніла Гілевіча(1931): паэтычны
вечар “Я праўду сэрца адкрываю свету” (ф-л “Жырмунская ІСБ”), гадзіна
гонару “Быць зямлі сваёй сынам”.(ф-л “Радунская ГПБ”), паэтычны вернісаж
“Шчасце трывог і маленняў маіх”(ф-л “Тракельская СБ”), кніжныя выставы “На
высоцім алтары”, “Духоўнае святло і душэўнвае цяпло”, “Патрыёт беларускага
народа”, “Паэт народны – паэт сапраўдны”, “Глыбокі даследчык фальклору”.

ЭСТЭТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ
У філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” прайшло
віртуальнае знаёмства з мастакамі Беларусі. Пачалося знаёмства з
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Пасля віртуальнага
вандравання па музеі былі прапанаваны да прагляду рэпрадукцыі карцін
Шагала, Хруцкага, Савіцкага, Засінца, Мазалёва. Асобую ўвагу надалі
творчасці Міхася Савіцкага, які стаў Героем Беларусі. Яго творчасць,
прысвечанае Вялікай Айчыннай вайне і Чарнобыльскай трагедыі, зрабілі
моцнае ўражанне на ўдзельнікаў мерапрыемства.

ДА ДНЯ ВЕДАЎ
Урок ведаў для першакласнікаў пад назвай “Библиотека, книжка, я вместе верные друзья” праванавалі бібліятэкары філіяла “Воранаўская дзіцячая
бібліятэка”. Пачалося мерапрыемства з экскурсіі. Бібліятэкары расказалі пра
правілы карыстання кнігай і бібліятэкай. Для маленькіх чытачоў была
падрыхтавана выстава дзіцячых кніг “Падарожжа ў краіну ведаў” з раздзеламі:
“Казка і загадка розуму зарадка”, “Для самых маленькіх”, “Маленькім
беларусам пра вялікую Беларусь”. Хлопчыкі і дзяўчынкі адгадвалі вясёлыя
загадкі, гулялі ў гульню “Чароўная палачка”, якая вучыла беражлівым
адносінам да кнігі.
Філіял “Пагародзенская сельская бібліятэка” запрасіў вучняў 1-4 класаў на
літаратурны віраж “Цуд, імя якому кніга”. Бібліятэкар расказала пра гісторыю
кнігі, пра юбілейныя даты беларускіх пісьменнікаў 2016 года. У рамках
мерапрыемства дзеці чыталі вершы, глядзелі электронную прэзентацыю.
У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” для вучняў 1-7 класаў
адбылося свята кнігі “Каб не зніклі веды”. Хлопчыкі і дзяўчынкі пазнаёміліся з
навінкамі дзіцячай літаратуры, прынялі ўдзел у конкурсах і віктарынах.
Лепшыя чытачы бібліятэкі былі ўзнагароджаны памятнымі сувенірамі.
Напрыканцы свята ўсе юныя ўдзельнікі атрымалі салодкія падарункі.
У Дзень ведаў філіял “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка”
запрасіў дзяцей на забаўляльную праграму “Свет ведаў адкрывае кніга”.
Вучням 1класа бібліятэкар прапанавала экскурсію па бібліятэцы, цікавыя
конкурсы, знаёмства з дзіцячымі кнігамі, газетамі і часопісамі. Для вучняў
старэйшых класаў адбыліся літаратурныя конкурсы, пазнавальныя гульні,
літаратурны круіз па творчасці Віталя Вольскага “Пясняр беларускай
прыроды”. Чытачоў малодшых класаў бібліятэкар запрасіла на конкурс
“Стварыце казку разам”.

АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ.
Члены аматарскага аб’яднання “Крынічка” у філіяле “Пагародзенская СБ”
прымалі ўдзел у віктарыне па творчасці В. Вольскага “Свет прытоды ў
творчасці В.Вольскага”. Да мерапрыемства ладзілася кніжная выстава “Віталь
Вольскі запрашане” з раздзеламі: “Да казачных герояў”, “На тэатральную
пастаноўку”, “У вандроўку па родным краі” і выстава малюнкаў “Малюю
прыроду па Вольскаму”.
Удзельнікі аматарскага аб’яднання “Чараўнікі”(ф-л “Паляцкішская ІСБ”)
прынялі ўдзел у літаратурнай віктарыне “Куфар з казкамі”. Казкі! Добрыя і
павучальныя, вясёлыя і пра зверанятаў, пра дзіўныя прыгоды, цудах і
ператварэннях. Дзеці паказалі дзіўныя веды пра казкі, пра герояў казак. Яны з
цікавасцю адказвалі на пытанні віктарыны-размінкі “Жывёлы ў казках”,
актыўна ўдзельнічалі ў конкурсе “Назва казкі” і інш. Пасля мерапрыемства
маленькія госці бібліятэкі весяла правялі час, гартаючы і перачытваючы
каханыя кніжкі з казкамі.
Удзельнікі аматарскага аб’ядання “Кнігалюб” (ф-л “Воранаўская дзіцячая
бібліятэка”) ўдзельнічалі ў экалагічнай віктарыне. Увазе дзяцей былі
прадстаўлены кнігі пра прыроду, Чырвоная Кніга Рэспублікі Беларусь,

прадэманстраваны фота жывёльнага і расліннага свету Нацыянальнага парку
“Белавежская пушча”. Дзеці віртуальна акунуліся ў свет запаведных месцаў,
пазнаёміліся з жыццём звяроў і птушак, пазналі пра асцярожнае стаўленне да
прыроды.

УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА.
У ліпені адбыўся раённы семінар “Папулярызацыя сямейнага чытання ў
бібліятэках: дыяпазон ідэй, канцэпцый і практыкі” на базе філіяла “Радунская
гарпасялковая бібліятэка”. З кансультацыяй “Бібліятэка і сям’я: вопыт, ідэі,
творчасць” выступіла загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Юрго В.М.
Удзельнікам семінара быў прапанаваны агляд літаратуры “Тэма сям’і ў творах
сучасных беларускіх пісьменнікаў”. Падчас гадзіны творчай ініцыятывы
“Арганізацыя работы з сем’ямі ў бібліятэцы” бібліятэкары сістэмы дзяліліся
вопытам па наладжванні сямейнага чытання. Закончыўся семінар паказальным
мерапрыемствам “Сям’я - ключ да шчасця”.
У жніўні супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу арганізавалі
майстар-клас “Выкарыстанне нестацыянарных формаў абслугоўвання
карыстальнікаў” на базе раённай бібліятэкі. Вопытам работы па абслугоўванні
чытачоў абмяняліся бібліятэкары філіялаў “Пагародзенская СБ”, “Місявіцкая
СБ”, “Бастунская ІСБ”, “Радунская ГПБ”, “Канвелішская СБ”.
У жніўні і верасні супрацоўнікі аддзела камплектавання, апрацоўкі і
арганізацыі адзінага фонду, бібліёграф раённай бібліятэкі і інжынер-праграміст
правялі практыкум “Электронны каталог – галоўны інфармацыйны прадукт
бібліятэкі”.

