ДЗЕНЬ ПАЖЫЛОГА ЧАЛАВЕКА
1 кастрычніка ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень пажылых
людзей.Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце, абдбыліся ў
бібліятэках і сабралі не толькі людзей сталага ўзросту, але і дзяцей, і моладзь.
Бібліятэкар філіял “Бастунская інтэграваная
сельская бібліятэка” Карповіч Ірэна Яўгеньеўна
разам з ДУА “НПК Бастунскія яслі-сад-базавая
школа” і філіялам “Бастунскі цэнтр культуры і
дасуга” правялі гадзіну міласэрнасці і віншавання
“Душы маёй чароўны свет” перад пастаяльцамі
аддзялення кругласутачнага прабывання пажылых людзей і інвалідаў у
в.Бастуны, Добрыя песні, дарагія і знаёмыя старэйшаму пакаленню,
прыгожыя вершы і цеплыя словы нікога не пакінулі абыякавымі.
Арганізатары мерапрыемства заклікалі пажылых людзей быць актыўнымі і
здаровымі, з жывым агеньчыкам у вачах і з жаданнем жыць цікава.

Валанцёрскія віншаванні “Восеньскае падарожжа на караблі жыцця”
арганізававла бібліятэкар філіяла “Місявіцкая сельская бібліятэка”. А таксама
падрыхтавала святочную вечарыну “Залатая восень жыцця”. На
мерапрыемстве гучалі вершы, песні былых гадоў.

Бібліятэкар філіяла “Начская сельская бібліятэка” сумесна з “Нацкім
культурна-краязнаўчым цэнтрам” прынялі ўдзел у раённай акцыі “Днём
мудрасці завецца гэты дзень”. Паштоўкі з віншаваннямі, падарункі,
зробленыя сваімі рукамі, букеты кветак — зрабілі самы святочны і
запамінальны дзень для сталых людзей, калі з ветлівымі ўсмешкамі і цёплымі
душэўнымі словамі звярталіся да іх.

Вечар-успамін “Днём мудрасці завецца гэты дзень” арганізавала
бібліятэкар філіяла “Гіркаўская сельская бібліятэка”, якая
запрасіла
пажылых жыхароў. Гаворка ішла пра пашану і павагу да пажылых людзей.
Старэйшае пакаленне дзялілася жыццёвым вопытам.
Філіялы “Беняконская сельская бібліятэка — музей этнаграфіі”,
“Больцінікская сельская бібліятэка”, “Забалацкая ІСБ”, “Жырмунская ІСБ”,
Больцішская ІСБ” далучыліся да раённай акцыі “Днём мудрасці завецца гэты
дзень”, падчас якой бібліятэкары са святочнымі пажаданнямі і кветкамі
наведвалі пажылых людзей на даму, віншавала іх на вуліцы.

ДЗЕНЬ МАЦІ
Супрацоўнікі філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” правялі
літаратурна — паэтычны вечар “Нежный ангел по имени Мама” прысвечаны
Дню маці.
На мерапрыемстве дзеці чыталі вершы, спявалі песні, праводзілі розныя
конкурсы. Прыемным падварункам стаў “Мамин вальс”, дзе кожнае дзіця
запрасіла сваю маму на танец. Таксама з дапамогай дзяцей бібліятэкары
аформілі стэнд “Мая мама лепшая ў свеце”, з фатаграфіямі і пажаданнямі ад
дзяцей.

Акцыю-віншаванне “Для любімай мамачкі букет”
арганізавала бібліятэкар філіяла “Місявіцкая
сельская бібліятэка”. Удзельнікамі акцыі былі дзеці
з дзіцячага садка і пачатковай школы, якія
віншавалі сваіх мамаў вершамі, песнямі і
падарункамі
зробленыя
сваімі
рукамі.
Таксама ў гэты дзень у бібліятэку былі запрошаны шматдзетныя мамы і
мамы, якія выхоўваюць прыёмных дзяцей. Да мерапрыемства была
аформлена выстава малюнкаў з фатаграфіямі “Дарагі мой чалавек”. Шмат
добрых і сардэчных слоў прагучала для жанчын ад імя дзяцей. Матулі з
задавальненнем прымалі ўдзел у разнастайных конкурсах. Дзеці
падрыхтавалі вершы і віншаванні, падарылі матулям сувеніры, зробленыя
сваімі рукамі. Таксама разыгрывалася
бязпроігрышная латарэя.

Гадзінай ўдзячнасці “Мы все согреты теплом твоих лучистых глаз”
адзначыў філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”. Бібліятэка
была ўпрыгожана дзіцячымі вырабамі, малюнкамі, прысвечанымі любым
матулям. Бібліятэкар распачала мерапрыемства расказам аб ролі жанчынымаці як у выхаванні дзяцей, так і ў гаспадарчых, вытворчых справах. Дзеці
чыталі вершы беларускіх і рускіх паэтаў прысвечаныя маці. Матулі разам з
дзецьмі прымалі ўдзел у розных конкурсах і віктарынах.
“У промнях мацярынскай любові” – пад такой
назвай у філіяле “Доцішская сельская бібліятэка”
прайшла
літаратурна-музычная
вечарына,
прысвечаная Дню маці. Да мерапрыемства была
падрыхтавана цікавая праграма з гульнямі,

конкурсамі, віктарынамі. Жанчыны абмяркоўвалі свае праблемы і дасягненні,
з задавальненнем расказвалі аб поспехах сваіх дзяцей, чыталі вершы, спявалі
песні. Свае музычныя віншаванні адрасаваў запрошаны на мерапрыемства
выкладчык Доцішскай музычнай школы Кузьміцкі Мечыслаў Вячаслававіч.
Таксама жанчыны адтрымалі віншаванне ад старшыні Доцішскага сельскага
выканаўчага камітэта Холад Ірыны Пятроўны.
Удзельнікі аматарскага аб’яднання “Натхненне”,
якое працуе пры філіяле “Нацкая сельская
бібліятэка”, напярэдадні выдатнага свята Дня маці,
арганізавалі мастацкі вернісаж “Для любай
мамачкі букет”. Яны сваімі рукамі падрыхтавалі
прыгожыя букеты для любімых мам і бабуль.
Супрацоўнікі Воранаўскай раённай бібліятэкі арганізавалі акцыю
“Благодарю тебя, родная, за жизнь подаренную мне” на вуліцы. Жанчыны
пачулі ў гэты дзень шмат светлых, добрых, шчырых і душэўных слоў.

Конкурс малюнкаў “Я малюю маму” арганізавала бібліятэкар філіяла
“Гіркаўская сельская бібліятэка”. Дзеці з задавальненнем і радасцю малявалі
сваіх матуль. Усе малюнкі юных мастакоў размешчаны на выставе пад
назвай “Мама, я цябе люблю!”.
ПРАВАВОЕ ВЫХАВАННЕ
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прапанаваў вучням 5-7-х класаў
Воранаўскай СШ прыняць удзел у прававым трэнінгу “Падлетак у прававым
асяроддзі”.
Падчас мерапрыемства дзецям было прапанавана паразважаць над рознымі
пытаннямі, такімі, як напрыклад: ці трэба ведаць пра свае правы і абавязкі,
якія асноўныя правы і абавязкі ў падлеткаў, перад кім яны нясуць адказнасць
і гэтак далей. Да правядзення гэтага мерапрыемства была распрацавана відэа
прэзентацыя “Мае правы ад А да Я”. На гэтым мерапрыемстве дзеці змаглі
пазнаёміцца з літаратурай па праве, прадстаўленай на кніжнай выставе “Твае
правы ў дарослым свеце”, здзейсніць экскурс ў гісторыю Канвенцыі аб

правах дзіцяці, якая заклікае абараняць дзяцей ад крыўд і самаўпраўнасці з
боку сталых. Далей дзеці падзяліліся на тры каманды для ўдзелу ў гульні
“Разумнікі і разумніцы”, а затым прынялі ўдзел у казачна-прававой відэа
віктарыне “Твае правы і казачная краіна”, якая дапамагла іншымі вачамі
паглядзець на казкі, якія дзеці чыталі ў раннім дзяцінстве, і ў якіх, нажаль,
ёсць шмат прыкладаў парушэння правоў літаратурных герояў. Трэнінг
дапамог не толькі атрымаць веды, але і расчыніць сваё разуменне на абавязкі
і правы чалавека.
Супрацоўнікі
філіяла
“Радунская
гарпасялковая бібліятэка” запрасілі дзяцей на
ўрок-гульню “Правазнайка”.
Дзіця, як і кожны дарослы чалавек, мае права
на асабістае жыццё. Але што можа здарыцца,
калі дзіця раней часу палічыць сябе занадта
дарослым і самастойным? Разабрацца ў
некаторых жыццёвых сітуацыях – мэта гэтага
ўрока. Дзеці разам з бібліятэкарамі за круглым сталом і па чарзе адказвалі на
разнастайныя пытанні. Затым на прыкладах пэўных жыццёвых праблем
удзельнікі мерапрыемства абмяркавалі магчымыя прыклады іх вырашэння.
З
мэтай
павышэння
прававой
культуры
падлеткаў
ў
Воранаўскай
раённай
бібліятэцы прайшоў урок прававых ведаў пад
назвай “Узрост трывог і памылак” з вучнямі 9 “Д”
класа Воранаўскай СШ.
Падлеткавы ўзрост патрабуе ўвагі і таму
мерапрыемства было прысвечана прафілактыцы
правапарушэнняў
непаўналетніх. Для гутаркі быў запрошаны работнік праваахоўных органаў,
начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх Сіняўскі Дзмітрый
Мечыслававіч. У сваім дыялоге ён падкрэсліў, што кожны чалавек павінен
ведаць нормы і правілы паводзін у грамадстве, ведаць свае правы і абавязкі,
паважаць законы; пазнаёміў з асноўнымі пунктамі адміністратыўных і
крымінальных правапарушэнняў.
Мерапрыемства прайшло ў форме гутаркі-дыялога і дапамагло падлеткам
разабрацца ў прававых пытаннях.

Мерапрыемствы па прапрагандзе прававых ведаў, якія праводзяцца ў
бібліятэках адрозніваюца змязтоўнасцю і разнастайнасцю формаў гэта:
прававая гульня “Падлетак ў прававым асяроддзі” (Больцінікская СБ), гульня
“ Як ты будзеш дзейнічаць (Бльцішская ІСБ),дыспут “Ахова правоў
спажыўца” (Канвелішская СБ),урок права “Абыякавасць – шлях для
злачынства” (Пагародзенская СБ), прававая гадзіна “Правы і абавязкі – два
бакі жыцця чалавека” (Паляцкішская ІСБ).
ЭКАЛАГІЧНАЕ ВЫХАВАННЕ
Філіял “Радунская гарпасялковая бібліятэка”
арганізаваў цікавае экалагічнае падарожжа
“Люблю гэту пару года”.
Падчас мерапрыемства вучні 7-х класаў
Радунскай СШ здзейснілі вандраванне па
восеньскіх месяцах, распавялі вершы пра гэту
прыгожую і трошкі сумную пару года, разгадалі
загадкі пра гародніну і садавіну, якую збіраюць з гародаў і садоў у гэты
сезон. Хлопчыкі і дзяўчынкі замацавалі свае веды пра паводзіны звяроў і
птушак у восеньскі час, паўтарылі назвы восеньскіх месяцаў, распавялі, што
адбываецца з лісцем на дрэвах увосень. Завяршылася мерапрыемства
гульнёвай праграмай,падчас якой дзеці стварылі сапраўднае восеньскае
надвор'е ў бібліятэцы.
Праводзіліся мерапрыемствы накіраваныя на экалагічную адукацыю
чытачоў. Гэта:урок гутарка “Чем удивлят животные” (Доцішская СБ), акцыя
“Дапаможам птушкам зіму перажыць” (Нацкая СБ), экалагічнае падарожжа “
Таямніцы і загадкі прыроды”(Паляцкішская ІСБ).
Супрацоўнікі
“Радунская
гарпасялковая
бібліятэка” запрасілі вучняў пачатковых класаў з
Радунскай школы-інтэрната і Радунскага СПЦ на
экалагічную гульню “За загадкамі прыроды”.

Дзеці разам з бібліятэкарам “гарталі” старонкі кнігі прыроды. Першая
старонка была прысвечана кветкам, другая–дрэвам, трэцяя–грыбам. На гэтых
старонках прагучалі цікавыя паведамленні. Потым адбылася віктарына, якая
дазволіла вызначыць “Знаўцу прыроды”.
ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка”
арганізаваў для сваіх наведвальнікаў Дзень
роднай мовы
“Беларуская мова? З
задавальненнем!”
Для
ўдзельнікаў
мерапрыемства
бібліятэкары правялі конкурс знаўцаў
роднай
мовы
“Беларускаму
слову
пакланіся” і моўныя хвілінкі “Не проста ў
словы я гуляю, на мове роднай размаўляю”, прачыталі вершы беларускіх
паэтаў У. Караткевіча, М.Танка, Н.Гілевіча, Д.Бічэль-Загнетавай, якія
выклікалі пачуццё любові і гонару за родную мову. Мерапрыемства дало
магчымасць яшчэ раз пераканацца, што мы жывём у цудоўнай і непаўторнай,
багатай на гістарычныя падзеі краіне. Адбылася папулярызацыя беларускай
мовы праз знаёмства з навінкамі сучаснай беларускамоўнай культуры. Усе
жадаючыя мелі магчымасць пазнаёміцца з лепшымі беларускімі творамі на
выставе “Мова родная, мова жывучая!”.
ФАЛЬКЛОР
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская
бібліятэка” прайшло фальклорнае свята “Жыццё
ў ткацкіх вырабах.” На свята была запрошана
жыхарка вёскі Бастуны, ткачыха Штэмпель
Ядзвіга Уладзіславаўна. Ядзвіга Уладзіславаўна
пазнаёміла школьнікаў з тэхнікай ткацтва
і вышыванне ручнікоў. Так сама паказала
розныя віды ручнікоў, якія ўжываюцца на Гродзеншчыне, паведала, што
ручнікі розных рэгіёнаў можна адрозніць па форме, размяшчэнню узора,
тэхніцы выканання, што кожны ўзор ручніка мае сваю сімволіку, напрыклад
некаторыя сімвалізіруюць сабой дабро, другія прыгажосць, любоў і гонар за
чалавека і яго працу.

КРАЯЗНАЎСТВА
З нагоды 480-годдзя з часу ўтварэння
г.п.Воранава ў фае гарадскога цэнтра культуры і
дасуга, Воранаўская раённая бібліятэка правяла
дзень інфармацыі пад назвай “Край чароўны —
сэрцу дарагі”. Была прадстаўлена выстава, якая
прапанавала жыхарам Воранаўшчыны ўспомніць
мінулае нашага края і ўбачыць сучаснае яго
развіццё ў галіне культуры, адукацыі і іншай
сацыяльнай сферы. Мерапрыемства наведалі госці з суседніх краін Літвы і
Польшы, а таксама наш знакаміты зямляк, ураджэнец г.п.Воранава, рэктар
БГУ, прафесар С.У.Абламейка.
Урок радзімазнаўства “Воранаўшчына:дзень за днём” (Радунская ГПБ),
краязнаўчая віктарына “Паклон табе, зямля бацькоў!” (Жырмунская ІСБ).
Свята беларускай кухні “Кулінарныя традыцыі нашых продкаў” прайшло
ў
філіяле
“Паляцкішская
інтэграваная
сельская
бібліятэка”.
Вядучыя мерапрыемства Гаспадар і Гаспадыня распавядалі пра тое, якія
стравы і напоі даўней складалі аснову рацыёну беларусаў, прачыталі вершы
прысвечаныя кулінарнаму мастацтву. Спявалі беларускія народныя песні,
адгадвалі загадкі, дапаўнялі прыказкі і прымаўкі, гулялі у народныя гульні і
танчылі. Пазнаёміліся з кулінарнымі традыцыямі нашых продкаў і
паспрабавалі стравы, прыгатаваныя па старадаўніх беларускіх рэцэптах.

АКЦЫЯ “За безопасность вместе”
У межах Рэспубліканскай акцыі “За безопасность вместе” у бібліятэках
былі праведзены мерапрыемствы:
у філіяле «Тракельская сельская бібліятэка» прайшло мерапрыемства
«Пажарная бяспека», у якім удзельнічалі вучні старэйшых класаў. У чарговы
раз успомнілі правілы паводзін пры пажары і адказалі на пытанні віктарыны.
Бібліятэкар пазнаёміла з правіламі карыстання агнетушыцелем.

Бібліятэкар філіяла «Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка»
падрыхтавала буклеты «За бяспеку разам» і распаўсюджавала сярод
жыхароў аг. Жырмуны з мэтай фарміравання ў грамадзян культуры бяспекі
жыццядзейнасці.
Пазнавальна-прафілактычная гадзіна “Азбука безопасности” прайшла у
філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” для дзецей пачатковых
класаў. Падчас мерапрыемства дзеці замацавалі веды па правілам
жыццядзейнасці і адказнасці за свае паводзіны ў паўсядзённым жыцці, а
таксама прынялі ўдзел у практычных навыках пажарнай бяспекі. На
мерапрыемстве дзеці зачытвалі пасловіцы і адказвалі на пытанні віктарыны.

Бібліятэкар філіяла “Канвелішская сельская бібліятэка” правяла віктарына
“Знаўцы пажарнай бяспекі”, у якой прынялі ўдзел вучні 4 – 8 класаў. Дзеці
паўтарылі правілы пажарнай бяспекі, адказалі на пытанні віктарыны.
У філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” была арганізавана
ролевая гульня “Не кідаць у бядзе адзін аднога”. На мерапрыемства былі
запрошаны вучні ДУА “НПК “Забалацкія яслі – сад – сярэдняя школа”
(настаўнікі Пакуліс Г.А. і Крахмальчык В.Ю.). Мерапрыемства было
накіравана на фарміраванне ў дзяцей навыкаў бяспечных паводзін у
паўсядзённым жыцці, навучанне дзяцей адэкватным дзеянням у пажарных
сітуацыях, выхаванню адказнасці за свае паводзіны. Замацавалі пры дапамозе
гульні паслядоўнасць дзеянняў пры пажыры. Дзеці прынялі ўдзел у
віктарыне, дзе яны адказвалі на пытанні.
Цікавая прайшла сустрэча з інспектарам ІНІП Воранаўскага РАНС
Камянецкім А. Л. у філіяле “Вороновская дзіцячая бібліятэка”. Навучэнцы 6
«А» класа пазнаёміліся з правіламі паводзін на пажары, на вадзе, правіламі
карыстання электрапрыборамі, піратэхнікай. Вучыліся карыстацца
вогнетушыцелем. Навучэнцы расказвалі выпадкі з сваіх назіранняў, задавалі
пытанні і атрымлівалі вычарпальныя адказы ад інспектара.

ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ
Цікавы, пазнавальны і займальны ўрок бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў
“Такія розныя носьбіты інфармацыі” прайшоў з вучнямі 3 класа ў філіяле
“Місявіцкая сельская бібліятэка”. Бібліятэкар, Лілія Канстанцінаўна Карпук,
прапанавала ўвазе школьнікаў прэзентацыю “Нашы памочнікі: слоўнікі,
даведнікі, энцыклапедыі”, расказала, як правільна імі карыстацца. Затым
вучні замацавалі атрыманыя веды, выконваючы практычныя заданні:
падабраць сінонімы да слоў, патлумачыць значэнне слова, знайсці звесткі пра
тую ці іншую знакамітую асобу.
Усе з дадзеным заданнем справіліся на выдатна, за што былі заахвочаны
невялікімі падарункамі
ЗА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” прайшла
віктарына “Кампаненты здароўя” з вучнямі пачатковых класаў. Мэта гэтага
мерапрыемства фарміраваць у дзяцей навыкі правільнага харчавання,
беражлівых адносін да свайго здароўя. У гульнёвай форме дзеці адказвалі на
пытанні віктарыны, адгадвалі загадкі, успаміналі пасловіцы аб здароўі. Да
ўвагі дзяцей была паказана прэзентацыя “ Здаровы лад жыцця.”

Для вучняў 8-9 класаў Воранаўскай сярэдня школы
была праведзена ідэйна-выхаваўчая гадзіна “ СПИДзловещая тень над миром”. Вучні ўважліва слухалі
статыстычную
інфармацыю,
задавалі
пытанні,
дзяліліся гісторыямі, якія яны ведалі пра СНІД,
гаварылі пра тое,як павінен паводзіць сябе чалавек,
каб застацца здаровым.
Гадзіна роздум "СНІД: кошт адной памылкі” прайшла у філіяле
“Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” для вучняў школьнага
ўзросту.
Вялася гаворка з гісторыі ўзнікнення СНІДу ў свеце і на тэрыторыі нашай
краіны, яе распаўсюджанне, пра меры прафілактыкі і спробы лячэння, пра
людзей, вядомых усяму светы, якіх згубіў СНІД. Прысутныя атрымалі
адказы на пытанні, дзе і як можна абследавацца на ВІЧ/СНІД. Таксама да
ўвагі прысутных дзейнічала кніжная выстава “СНІД- бяда ўсяго чалавецтва”.
На базе Нацкай школы адбыўся вечарсустрэча з фельчарам ФАПа Яштэль Тарэсай
Мар’янаўнай “ Остановись и подумай”, якую
арганізавалі бібліятэкар філіяла “Нацкая
сельская бібліятэка” і супрацоўнікі філіяла
“Нацкі
культурна-краязнаўчы
цэнтр”.
Фельчар ФАПа
акрэсліла маштабы
эпідэміі, расказала, як перадаецца ВІЧінфекцыя, як пазбегнуць заражэнне ВІЧ-СНІДам, прывяла статыстычныя
дадзеныя па краіне і вобласці. Прысутныя прынялі ўдзел у конкурсевіктарыне на дадзеную тэму, адказалі на пытанне анкеты “ Что я знаю о
СПИДе”.
На гадзіну шчырай размовы “Ведаць і змагацца” супрацоўнікі раённай
бібліятэкі запрасілі вучня 9 класа Воранаўскай сярэдняй школы. Бібліятэкар
прывяла агульныя звесткі пра хворобу стагоддзя, засяродзіла ўвагу на
статыстыцы захворванняў. Дзеці з цікавасцю праслухалі агляд кніжнай
выставы “СНІД-трывога чалавецтва”, дзе акрамя кніг і брашур былі
прадстаўлены памяткі, газетныя і часопісныя артыкулы, інфармацыя аб
магчымасці ананімнага абследвання на наяўнасць ВІЧ-інфекцыі.
Тэматычны вечар “СНІД: ведаць, каб знаць” адбыўся ў філіяле “Радунская
гарпасялковая бібліятэка” На мерапрыемства былі запрошаны вучні 8-9
класаў з выхавальнікам Захарэўскай Н.С. Радунскай школы-інтэрната.
Пра вірус імунадэфіцыту чалавека, асноўныя прыкметы захворвання

расказвала бібліятэкар. Прысутным была прапанавана прэзентацыя
“Знакамітасці і СНІД”, якая ў чорговы раз пераканала, што ад каварнай
хваробы не застрахованы ніхто.
"Мы вами гордимся - вы сильные люди" (да дня інвалідаў)
У самым пачатку зімы, 3 снежня, ва ўсім свеце адзначаўся Міжнародны
дзень інвалідаў. Гэта добрая нагода ўдзяліць увагу людзям з абмежаванымі
магчымасцямі, паказаць, што яны не адны са сваёй бядой, а побач жывуць
неабыякавыя людзі, да якіх можна звярнуцца па дапамогу і падтрымку.
Акцыя добрых паслуг "З цяплом і ласкай да людзей" раённая бібліятэка

Бібліятэкар
філіяла "Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка" і
загадчык філіяла “Пагародзенсккая сельская бібліятэка” наведалі аддзяленне
кругласутачнага прабывання пажылых людзей і інвалідаў в. Бастуны.
Пастараліся, каб усім прысутным было цікава і весела. А прыйшлі сюды
людзі з цяжкім лёсам, для якіх магчымасць сабрацца разам свята.
Самадзейныя артысты парадавалі прысутных добрымі песнямі.

Гадзіна міласэрнасці "Хочаш адчуць сябе чалавекам — дапамажы іншаму"
(філіял "Беняконская сельская бібліліятэка- музей этнаграфіі".
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА

Да 110 – годдзя з дня нараджэння Эдзі Агняцвет філіял “Воранаўская
дзіцячая бібліятэка” запрасіла паўдзельнічаць вучняў малодшых
класаў у вершаванай старонцы “На мове любові, пяшчоты, калыханак”
Дзеці пазнаёміліся з выставай кніг, з жыццёвым шляхам і
літаратурнай творчасцю, чыталі вершы.

Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” запрасіла вучняў
малодшых класаў на літаратурны акорд “Наш добры сябра – Эдзі Агняцвет”.
Эдзі Агняцвет - паэтэса дзяцінства. Каля дваццаці кніг вершаў, паэм,
скорагаворак, пацешак, жартаў і казак напісала яна для маленькіх чытачоў.
Прачыталі вершы, выказванні, жарты на роднай мове, праводзілі гульні.

Юбілейная мазаіка “На мове любові, пяшчоты, калыханак” прайшла ў

філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” для вучняў 2 класа.
На мерапрыемствае дзеці пазнаёміліся з літаратурнай дзейнасцю Эдзі
Агняцвет. Чыталі вершы пра ўсе поры года, пра матулю, спявалі калаханку,
зрабілі інсцэніроўку верша “Параска і падказка” і вучыліся гатаваць абед
разам з вершам “Зося на Кухні”.
Да 95 – годдзя з дня нараджэння Івана Муравейкі бібліятэкар філіяла
“Доцішская сельская бібліятэка” прапанавала вучням пачатковых
класаў Доцішскай сярэдняй школы літаратурнае знаёмства “Іван
Муравейка – маленькім чытачам”. Адбылася прэзентацыя кнігі

знакамітага дзіцячага пісьменніка «Растуць дзеці». Гэты зборнік
вершаў, апавяданняў, казак і загадак на роднай мове, вельмі
спадабаўся маленькім чытачам.
Да 115 – годдзя з дня нараджэння М.Зарэцкага адбыліся: літаратурны
вечар “Герой яго твораў – мужная праўда” (Тракельская сБ); гадзіна
знаёмства “Сумленны і мужны талент” (раённая бібліятэка); гадзіна
далучэння да творчасці “ Сумленны і мужнгы талент” (Нацкая СБ)
Да 120- годдзя з дня нараджэння Міхася Чарота для вучняў 9-га класа
Воранаўскай сярэдняй школы раённая бібліятэка правяла літаратурнае
знаёмства з творчасцю Міхася Чарота “Дарога да пісьменніка і
чалавека”. Удзельнікі сустрэчы пазнаёміліся з жыццёвым і
творчым шляхам паэта, празаіка, драматурга.Бібліятэкар прывяла
цікавыя факты з біяграфіі, зачыталі ўрыўкі з твораў.
Мерапрыемства суправаджалася мультымедыйнай прэзентацыяй.
АКЦЫЯ "ЧЫТАЕМ РАЗАМ"
(да 125 годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча)

Максім Багдановіч з’яўляецца адным з выдатнейшых паэтаў беларускага
краю. Яшчэ ён вядомы і як перакладчык, літаратурны крытык, публіцыст.
Яго творчасць развівалася ва ўмовах уздыму нацыянальнага адраджэння і
абвастрэння сацыяльных канфліктаў. Паэт быў адным з заснавальнікаў
беларускай
пейзажнай
і
інтымнай
лірыкі.
Чарговая акцыя “Чытаем Багдановіча разам" прысвечаная 125-годдзю з
дня нараджэння Максіма Багдановіча, прайшла ў філіялах ДУК
“Воранаўская
раённая
бібліятэка”.
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская
бібліятэка” у акцыі прынялі ўдзел вучні 6-7
класаў.
Настаўніца
беларускай
мовы
і літаратуры Мінгілевіч Наталля Сяргеяўна
пазнаёміла вучняў з творчай спадчынай і
жыццёвым шляхам пісьменніка. Творы Максіма
Багдановіча прысвечаны беларускаму краю і
беларускаму народу. Шмат яго твораў прысвечаны каханню. Паэзія Максіма
Багдановіча застанецца ў нашых сэрцах насаўсёды.
На працягу
мерапрыемства вучні чыталі вершы.На прыканцы мерапрыемстве
бібліятэкар зрабіла агляд-выставу “І зорка гарыць, і не вяне вянок”. Вучні
пазнаёміліся з кнігамі паэта і літаратурнай крытыкай на яго творы, якія ёсць
у фондзе бібліятэкі.

Літаратурны салон “І зорка гарыць, і не вяне вянок” прайшоў філіяле
“Канвелішская сельская бібліятэка”, у якім прынялі ўдзел вучні
Канвелішскага ВПК разам з настаўніцай беларускай мовы і літаратуры
Адамчык Надзеяй Іванаўнай. Паразважалі аб жыцці і творчасці беларускага
паэта-класіка Максіма Багдановіча. Асаблівую цікасць выклікалі вершы пра
каханне, якія з натхненнем прадэкламавалі дзяўчынкі.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшло мерапрыемства па
творчасці беларускага паэта Максіма Багдановіча. На мерапрыемства былі
запрошаны вучні 6 класа Воранаўскай сярэдняй школы разам з класным
кіраўніком, метадыст раённага метадычнага цэнтра і народнай творчасці
Леванцэвіч А., мастак — афарміцель Івашкеіч Ю. Падчас мерапрыемства
чыталіся вершы паэта, урывак з казкі "Мушка-зелянушка". Да
мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава.

Вучні 8 класа разам з настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Ваўчэцкай
Ганнай Мар’янаўнай, мастацкі кіраўнік філіяла "Тракельскі ЦКіД" Берцэвіч
Л.Э.,загадчык філіяла “Тракельскі ЦкіД” Івашэвіч Н.А удзельнічалі ў акцыі
“Чытаем Багдановіча разам”, якая ў чарговы раз праходзіла ў філіяле
“Тракельская сельская бібліятэка” была прымеркавана да 125- годззя з дня
нараджэння Максіма Багдановіча. На працягу мерапрыемства чыталіся
вершы беларускага класіка,урыўкі з паэм і казак, пазнаёміліся з біяграфіяй і
творчасцю паэта.
У філіяле “Пераганцаўская сельская біліятэка” прайшла літаратурная
акцыя “Чытаем Багдановіча разам” У час правядзення акцыі навучэнцы
чыталі урыўкі з апавяданняў, нарысы, вершы Максіма Багдановіча, якія
падабаюцца ім больш за ўсё. Усе удзельнікі адзначылі мілагучнасць,
напеўнасць вершаў паэта.
Лірычная кампазіцыя “Максім Багдановіч - сын зямлі беларускай” прайшла
ў раённай бібліятэцы для наведвальнікаў, а гэта навучэнцы 8 «Б» класа і
настаўнік беларускай мовы і літаратуры Воранаўскай СШ Войшніс Анна

Эдвардаўна. Гучалі вершы паэта на беларускай мове "Зорка Венера",
"Праясняецца пагода», «Добрай ночы, зара - Зараніца», «Па над белым пухам
вішняў».А таксама прысутныя пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю
пісьменніка, чыталі ўголас верш Уладзіміра Караткевіча, які гранічна,
дакладна і сутнасна раскрыў усю непаўторную веліч геніяльнага Максіма
Багдановіча. Гледачы змаглі пераканацца ў тым, як шмат душэўнага багацця,
перажывае болю і шчырай радасці аўтар ўкладваў у свае творы. Творчую
атмасферу мерапрыемства падтрымаў паказ прэзентацыі. Была арганізавана
кніжная выстава па творчасці вялікага паэта Беларусі, кнігі з біяграфіяй
Багдановіча, а таксама зборнікі, вершы з якіх гучалі на мерапрыемстве. ... І,
здаецца, быццам цаглінка за цаглінкай былі ўзведзены сцены храма паэзіі і
прыгажосці - зоркі беларускай літаратуры Максіма Багдановіча!

Супрацоўнікі філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” правялі
сустрэчу “Чытаем Багдановіча разам” прысвечаную да 125-годдзя з дня
нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча. На сустрэчу
былі запрошаны: дырэктар ДУДА “Радунскі раённы цэнтр турызму,
краязнаўства і экалогіі” М.Ю.Блашко; пенсіянерка (у мінулым настаўніца
беларускай мовы і літаратуры) М.М. Калала, настаўніца беларускай мовы і
літаратуры А.А.Чарнавус з вучнямі 7 ”б” класа ДУА “Радунская сярэдняя
школа”. Госці і школьнікі чыталі вершы і ўрыўкі з твораў М.Багдановіча пра
Радзіму, родную мову і прыроду, каханне, якія суправаджаліся музычнымі
кампазіцыямі.

Літаратурны час “І зорка гарыць, і не вяне вянок” (Пагародзенская СБ),
лірычная кампазіцыя “ Паэзія колераў і пачуццяў” (Забалацкая ІСБ); творчы
партрэт “Незабыўны Максім Багдановіч” (Доцішская СБ); літаратурны вечар
“Навечна ў памяці народнай”(Паляцкішская ІСБ, Гіркаўская СБ,
Больцінікская СБ).

