З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
(да Году малой радзімы)
Для вучняў 6 класа прайшла медыя-вандроўка “Чароўны Воранаўскі край” у Бастунская ІСБ,
падчас якой прысутныя пры дапамозе прэзентацыі пазнаёміліся з гістарычнымі мясцінамі раёна.
Падарожжа атрымалася вельмі цікавым і пазнавальным, бо многія гістарычныя факты і легенды ніхто
з прысутных не ведаў.
У Беняконскай СБ-МЭ адбыліся творчыя вячоркі “Сабе ў радасць, людзям на здзіўленне”.
Удзельнікамі мерапрыемства сталі члены аматарскага аб’яднання “Святліца”. Прысутныя акунуліся ў
дзяцінства, успомнілі той вугалок зямлі, дзе нарадзіліся, дзе знаёмы кожны куток, дзе жывуць родныя і
сябры, дзе знаходзіцца родная хата. Успаміны былі эмацыянальна насычанымі: госці чыталі вершы,
паказвалі свае фотаздымкі, з якіх была створана выстава “Стары альбом”.
Таксама для навучэнцаў 2-6-х класаў была арганізавана экскурсія ў музей этнаграфіі. Бібліятэкар
пазнаёміла дзяцей з прадметамі сялянскай працы, хатнімі рэчамі. Дзяўчынкі з цікаўнасцю разглядалі
ручнікі, выцінанкі, вышыўку, сумачкі.
Паляцкішская ІСБ для вучняў 5-7 класаў арганізавала краязнаўчае падарожжа “У гэтым краі я
жыву, гэты край я слаўлю”. На мерапрыемстве вучні даведаліся аб гісторыі ўзнікнення в. Паляцкішкі,
пазнёміліся з цікавымі і прыгожымі мясцінамі сваёй вёскі.
Як сучасныя падлеткі шануюць сваю малую Радзіму – вырашылі даведацца бібліятэкары
Радунскай ГПБ. Яны арганізавалі для дзяцей конкурс “Красуйся мая Радунь, сёння і назаўжды”. Шмат
дзяцей адгукнулася. Свае вершы, апавяданні, гістарычныя нарысы, малюнкі з прызнаннем у каханні
сваёй малой радзіме перадалі ў бібліятэку.
Краязнаўчыя замалёўкі “Славутасці роднай зямлі”- гэта своеасаблівая віртуальная экскурсіязнаёмства з помнікамі архітэктуры, промнікамі прыроды якую прапанавалі бібліятэкары Воранаўскай
дзіцячай бібліятэкі. Увазе чытачоў былі прадстаўлены альбомы і папкі, фотаздымкі. Школьнікі мелі
магчымасць пазнаёміцца з таленавітымі людзьмі, якія нарадзіліся на Воранаўшчыне і праславілі сваю
малую Радзіму.
Дзень краязнаўства “Сэрцу мілыя мясціны” адбыўся за кубачкам гарбаты для ўдзельнікаў
аматарскага аб’яднання “Скарбніца” (Канвелішская СБ). На пасяджэнні прайшла віртуальная экскурсія
па знакамітых мясцінах нашай краіны. Прыемным дапаўненнем мерапрыемства былі разнастайныя
гульні.
З мэтай пазнання гісторыі роднага краю Пагародзенская СБ правяла вусны часопіс “Вандруйце,
сябры, па роднай зямлі” для чытачоў сярэдняга школьнага ўзросту. Падчас правядзення першай
старонкі часопіса “Легенды і паданні майго краю” падлеткі пачулі шмат цікавых легенд аб ўтварэнні
гарадоў Беларусі, у тым ліку Гродна, Ваўкавыска, Ліды, Навагрудка. “Зямля, адкуль мы родам” – так
называлася наступная старонка часопіса. Дзеці зрабілі завочнае падарожжа ў гісторыю ўтварэння г.п.
Воранава і вёсак раёна. Трэцяя старонка часопіса “Сем цудаў Беларусі” была прысвечана вядомым
турыстычным мясцінам Беларусі Брэсцкай крэпасці, возеру Нарач, Мірскаму замку, Белавежскай
пушчы, Бабруйскай крэпасці, Сафійскаму сабору, касцёлу ў Будславе.

ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Да 105-годдзя з дня нараджэння Эдзі Агняцвет (1913-2000) бібліятэкі раёна прысвяцілі выставы і
тэматычныя паліцы: “Паэзія цяплом вясны сагрэтая” (Беняконская СБ-МЭ), “Наш добры сябра – Эдзі
Агняцвет” (Доцішская СБ), “У краіне дабрыні Эдзі Агняцвет” (Жырмунская ІСБ), “Хай часцей
смяюцца дзеці” (Больцініцкая СБ). На іх прадстаўлены лепшыя зборнікі паэзіі аўтаркі і кароткія
звесткі з яе біяграфіі, каб кожны зацікаўлены чытач змог бліжэй пазнаёміцца з творчасцю беларускай
Агніі Барто.
Гадзінау паэзіі “Зорка месяца” правяла Бастунская ІСБ. Вучні школы даведаліся шмат цікавага
аб жыцці і творчасці Эдзі Агняцвет, пазнаёміліся з яе самымі вядомымі вершамі і паэмамі, якія ніколі
не згубяць сваёй значнасці і папулярнасці сярод чытачоў рознага ўзросту.
Паэтычны зоркапад “Паэзія, цяплом вясны сагрэтая”
прапанавала Воранаўская раённая
бібліятэка. Бібліятэкары расказалі вучням 3 і 4 класаў аб жыццёвым і творчым шляху беларускай
пісьменніцы, пазнаёміла з яе творамі, якія ёсць у бібліятэцы. У выкананні вучняў прагучалі добрыя
вершы.

Літаратурны вечар “У яе творах – яе сэрца” адбыўся ў Тракельскай СБ. Да мерапрыемства
бібліятэка падрыхтавала выставу “Гэта – і сэрца, і розум, неба маё і зямля”. Паэтычную гумарыну
“Добры дзяцька – доктар Смех” ладзіла Пагародзенская СБ. Ранішкік “Краіна маленства” прайшоў у
Радунская ГПБ.
1 лістапада – 85 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка(1933), беларускага пісьменніка.
Літаратурная вечарына “Подых жывога жыцця” адбылася ў Жырмунская ІСБ. Гадзіну знаёмства з
творчасцю “Вобразны свет Вячаслава Адамчыка” арганізавала Нацкая СБ.
Таксама да юбілея пісьменніка былі аформлены кніжныя выставы “Трывогі і надзеі чалавека”
(Забалацкая ІСБ, Больцініцкая, Пераганцаўская, Тракельская, Місявіцкая СБ, Радунская ГПБ),
“Помнім і шануем яго імя” (Пагародзенская СБ).
Да 70-годдзя з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц (1948-1988), беларускай паэтэсы ў Воранаўскай
раённай бібліятэцы адбылася паэтычная вечарына “Чароўная кветка беларускай паэзіі”. Удзельнікі
мерапрыемства пачулі пра вядомую беларускую паэтэсу, у кароткім жыцці і ў творчасці якой
напоўнена любоў – да прыроды, роднай мовы, да людзей. Яе вершы “Ты пакліч мяне, пазаві…”, “Я вас
люблю”, “Паэтэса” чыталі вучні 10 “Б” класа.
Пагародзенская СБ правяла паэтычную замалёўку “Чароўная кветка беларускай паэзіі”. У
праграме мерапрыемства былі прадстаўлены: кніжная выстава з паэтычнымі зборнікамі, літаратурай
пра яе жыццё, творчасць і відэапрэзентацыя, дзякуючы якой усе прысутныя пазнаёміліся з дзіцячымі і
юнацкімі гадамі, асноўнымі тэмамі творчасці паэтэсы.
Паэтычны вечар “Будзе вечна блізкім рэхам звінець твой голас малады!” адбыўся ў Больцішская
ІСБ. На мерапрыемстве вучні 6-9 класаў знаёміліся з жыццём і творчасцю паэтэсы.
Агляд літаратуры “Ластаўка з Палесся” прапанавалі наведвальнікам бібліятэкары Радунскай
ГПБ. На мерапрыемстве школьнікі пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю паэткі. Хлопчыкі і дзяўчынкі
паслухалі вершы са зборнікаў “Каліна зімы”, “У шуме жытняга святла”, паглядзелі відэакадры з жыця
Яўгеніі Янішчыц, пазнаёміліся з кніжнай выставай, дзе былі прадстаўлены кнігі аб жыцці і творчасці
паэткі, мастацкія творы розных гадоў. Навучэнцы пранікліся паэтычнай атмасферай, зачытвалі
спадабаўшыяся радкі з вершаў Я.Янішчыц “Ты пакліч мяне. Пазаві”, “Застаюся каханай!”,“Ясельда”,
“Вішня”, “Прыедзь у край мой ціхі” і іншыя творы.
Да 220 з дня нараджэння Адама Міцкевіча(1789-1855) ў Беняконскай СБМ прайшоў вечарімправізацыя “Усюды частку душы я пакінуў. Дзеці пазнаёміліся з біяграфіяй і творчацю польскага
пісьменніка і паэта, паслухалі ў выкананні бібліятэкара яго вершы. Увазе прысутных была
прапанавана прэзентацыя “Хай на зямлі яго не згасне след”. Да мерапрыемства была падрыхтавана
кніжная выстава “Песня вольная мая, што пяю народу”. Літаратурная гадзіна “Паэт трох народаў”
прайшла ў Канвелішскай СБ. Гадзіну знаёмства з творчасцю “Пясняр Навагрудчыны” прапанавала
Пераганцаўская СБ. Завочную экскурсію па мясцінах Адама Міцкевіча арганізавалі бібліятэкары
Радунскай ГПБ.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў ранішнік “Мастер смеха” да 110-годдзя з дня
нараджэння Мікалая Носава. Вучні здзейснілі віртуальнае падарожжа па творчасці пісьменніка,
даведаліся шмат цікавага: як ён, спачатку складаў свайму сыну апавяданні і казкі, затым стаў іх
друкаваць ў дзіцячых часопісах і газетах для дзяцей усёй краіны. На мерапрыемстве адчувалася, што
дзеці вельмі любяць апавяданні Мікалая Носава і з'яўляюцца частымі наведвальнікамі бібліятэкі. Яны
ўспаміналі героеў твораў, адказвалі на пытанні мультымедыйнай віктарыны, разважалі пра творчасць.
Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава “В гостях у Николая Носова”.
З вучнямі 10-х класаў Радунскай сярэдняй школы прайшла літаратурная гадзіна “Шедевры И.С.
Тургенева”, прысвечаная 200-гадоваму юбілею пісьменніка. На мерапрыемстве пазнаёміліся з
цікавымі фактамі з жыцця і творчасці пісьменніка, “адправіліся” на яго радзіму, у сядзібу Спаскае –
Луцівінава, даведаліся пра дзяцінства і юнацтва, захапленнях і сяброўскіх прыхільнасцях, вялікім
каханні і вымушанным жыццём за мяжой.

ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
17 лістапада - Міжнародны дзень адмовы ад курэння.
Бібліятэкар Бастунскай ІСБ сумесна з Бастунскім цэнтрам культуры і дасуга правялі акцыю
“Жыццё без тытуню” ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання сталых людзей і інвалідаў вёскі
Бастуны. Вялася гутарка аб ужыванню і шкодзе тытуню, фарміравалася ўстойлівая пазіцыя адмовы ад
курэння, была паказана прэзентацыя “Курэнне ці здароў’е?”.

Гадзіна інфармацыі “У палоне звычкі” для вучняў 8-ых класаў Радунскай сярэдняй школы
прайшла у Радунскай ГПБ. Тэма вельмі актуальная, таму і асноўноўнымі мэтамі мерапрыемства былі:
фарміраванне ў падлеткаў негатыўных адносін да курэння, прапаганда здаровага ладу жыцця.
Бібліятэкары праводячы вопыт з курыцельным апаратам паказалі вучням, што робіць табачны дым,
пранікаючы ў легкія чалавека. Правялі дыспут “Чаму людзі кураць” і ў адказ назвалі ім 50 прычын каб
не курыць.
На чарговым пасяджанні аматарскага аб’яднання “Здаравячок” (Тракельская СБ) прайшла
інфармацыйная гадзіна “Вы-рызыкуеце”. Бібліятэкар расказала аб шкодзе і наступствах курэння,
ўдзельнічалі ў віктарыне “За” і “Супраць”, складалі прымаўкі і прыказкі.
У Воранаўскай ДБ для вучняў СШ прайшоў урок здароўя “Курыць – здароўю шкодзіць”. Увазе
вучняў была прапанавана прэзентацыя “Шкодная звычка – курэнне”, праведзена “Антытытунёвая
віктарына”. Дзеці выказвалі сваю думку ў адносінах да падлеткаў якія кураць.

1 снежня - Сусветны дзень прафілактыкі СНІД.
У Радунскай ГПБ быў праведзены ўрок здароўя “Адзін сусвет – адна надзея”. На мерапрыемства
былі запрошаны сацыяльны педагог Радунскага СПЦ Галаўня Г.І. і вучні 8-ых класаў. Ганна
Іванаўна расказала наколькі важна ведаць і разумець, якую небяспеку ўяўляе сабою гэты дыягназ і
якія меры прафілактыкі неабходна ўжываць, каб уберагчы сябе і сваіх блізкіх ад гэтай праблемы.
Увазе прысутных была прапанавана кніжная выстава “СНІД - не міф, а рэальнасць”.
Для вучняў старэйшых класаў у Пагародзенскай СБ прайшла інфармацыйная гадзіна “Па краі
бездані”. Бібліятэкар распавяла школьнікам пра інфекцыйную прыроду хваробы, што азначае ВІЧ і
СНІД, пра шляхі заражэння, а таксама пра меры засцярогі і прафілактыкі. На мерапрыемстве дзеці
паглядзелі відэаролік “ВІЧ/СНІД”. Увазе прысутных быў праведзены агляд кніжнай выставы “Вірус
страху”.
Гадзіну перасцярогі “Супраць бяды разам” арганізавала Забалацкая ІСБ. Бібліятэкар расказала
дзецям пра прыроду захворвання, пра спосабы заражэння, пра тое, як аберагчы сябе, правяла агляд
кніжнай выставы “Баяцца не трэба, трэба ведаць”. Быў прадстаўлены фільм “Дарога да шчасця”. У
канцы мерапрыемства дзеці напісалі, за што яны кахаюць сваё жыццё і які ў іх шлях да шчасця.
У раённай бібліятэцы прайшоў урок здароўя “Усё ў тваіх руках. Думай”. Перад 11-класнікамі
СШ выступіла ўрач-эпідэміёлаг раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Ганна Хадыш. Яна таксама
правяла віктарыну, а самым актыўным яе ўдзельнікам уручыла прызы, раздала буклеты, у якіх
расказваецца пра небяспеку заражэння ВІЧ-інфекцыяй і пра спосабы яе прафілактыкі. Напрыканцы
дзеці паглядзелі відэастужку.
Бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі адправіліся ў госці да навучэнцаў 7 “А” класа, каб
правесці з імі гутарку “Я кахаю цябе, жыццё!”. Дзеці праслухалі інфармацыю пра прафілактыку
СНІДу, адказвалі на пытанні віктарыны. Замацавала веды гульня па прынцыпе: “нізкая рызыка”, “няма
рызыкі”, “высокая рызыка”, дзе разбіралі кожны пэўны прыклад магчымасці ці немагчымасці
заражэння. У канцы мерапрыемства яго ўдзельнікі зрабілі выснову, што галоўнае ў захаванні жыцця і
добрай фізічнай формы з'яўляецца здаровы лад жыцця.
У Доцішскай СБ праведзена інфармацыйная гадзіна “СНІД не выбірае, выбіраеце вы!”, у
Беняконскай СБ-МЭ інфагадзіна называлася “Вірус, які не ведае межаў”. Канвелішская сельская
бібліятэка правяла літаратурна-псіхалагічную гульню “Умей сказаць НЕ!”, Больцішская ІСБ пазнавальную гадзіну “СНІД і наркотыкі - знак бяды”. Ва ўсіх бібліятэках былі аформлены кніжныя
выставы, на якіх была прадстаўлена літаратура пра гісторыю захворвання, пра шляхі перадачы віруса,
сіндромах і групах рызыкі, лячэнні і прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі, а таксама кнігі, прысвечаныя
праблемам наркаманіі.

У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ
Бастунская ІСБ прапанавала дзецям паўдзельнічаць у слайд-гутарцы “Жывёлы – героі кніг”.
Дзеці пазнаёміліся з кнігамі пра жывёл, прыроду і экалогію з серыі “Маленькі прафесар”. Прынялі
ўдзел у віктарыне “Лясная газета”. Бібліятэкар яшчэ раз нагада дзецям пра адказнасць за “братоў
нашых меншых”. Дзеці расказалі пра сваіх хатніх жывёл, як яны з'явіліся ў іх доме, як прыдумвалі ім
імя, як даглядаюць за імі, чым кормяць, як адзначаюць дзень нараджэння сваіх любімцаў.

Конкурс чытальнікаў “Вершы і песні аб прыродзе”прапанавала Пераганцаўская СБ. У праграму
мерапрыемства ўвайшлі: расказ бібліятэкара аб прыродзе; загадкі пра расліны, жывёл, птушак;
конкурс вершаў і песень аб прыродзе.
Цікава прайшоў урок экалогіі “Прырода крыўды не даруе” ў Жырмунскай ІСБ. Дзеці
абмяркоўвалі, як трэба сябе паводзіць у лесе, каля рэчкі ў час адпачынку.
Гадзіна карысных парад “Прыродная аптэка” адбылася ў Больцішскай ІСБ. Прысутныя
праслухалі карысную інфармацыю, што самыя звычайныя для нас расліны часта незаменныя пры
лячэнні вельмі шматлікіх хвароб.
Займальнае віртуальнае вандраванне па запаведных мясцінах роднага краю “Калі марыш знайсці
цуды…” здзейснілі вучні 4-6 класаў разам з бібліятэкарам Доцішскай СБ.
Экалагічная гульня “Аблічча зямлі” адбылася ў Пагародзенскай СБ. Удзельнікі гульні
прыводзілі прыклады пра тое, як трэба паводзіць сябе ў лесе, на лузе, адгадвалі загадкі пра жывёл,
расказвалі пра іх пасяленні. З конкурсу “Самы, самы…” даведаліся пра самых маленькіх і самых
вялікія жывёл і птушак, якія насяляюць нашу планету. Заключным этапам мерапрыемства стаў
конкурс “Знайдзі скарб па карце”.

БІБЛІЯТЭКА - ДЗЕЦЯМ
Супрацоўнікі Радунскай гарпасялковай бібліятэкі правялі забаўляльную праграму “Восень
залатая” для вучняў 1 класа Радунскай СШ. Вядучай праграмы была спадарыня Восень, якая знаёміла
школьнікаў са сваімі сыночкамі – месяцамі. Затым усе разам вызначалі праз гульні, загадкі, песні і
вершы чым найлепшы той, ці іншы месяц.
Восеньскія канікулы для вучняў 2 “А” Воранаўскай сярэдняй школы пачаліся з
наведвання дзіцячай бібліятэкі. Арганізаваная экскурсія “Канікулы ў бібліятэцы”, дала магчымасць
дзецям больш дасканальна пазнаёміцца з бібліятэкай, яе кніжным фондам, даведачнымі выданнямі,
перыёдыкай. Дзеці прынялі ўдзел у конкурсе па бяспечнаму вобразу жыцця ад пажару, адгадвалі
загадкі, адказалі на пытанні віктарыны. Канікулы ў бібліятэцы гэта не толькі цікава, але карысна і
весела.
Бібліятэкар Канвелішскай СБ арганізавала літаратурнае падарожжа “Палёт у свет цікавых кніг”.
Дзеці пабывалі на станцыях “Вершавальная”, “Пазнавальная”, “Прыгодніцкая”, “Казачная”і
“Забаўляльная”, дзе трапілі ў незвычайны свет цудоўных кніг. Суправаджалася падарожжа вясёлымі
гульнямі “Загадкавы карагод”, “Скорагаворка – хвілінка-гумарынка”, “Малюем словамі”, віктарынамі.
Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава беларускіх дзіцячых кніг.

КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
З мэтай прафілактыкі правапарушэнняў непаўналетніх і выхавання грамадзянскай
правасвядомасці ў Воранаўскай раённай бібліятэцы прайшоў урок прававых ведаў “Правы, абавязкі і
адказнасць” з навучэнцамі 9-х класаў Воранаўскай СШ. На мерапрыемства быў запрошаны
супрацоўнік праваахоўных органаў, участковы інспектар па справах непаўналетніх Валчэцкі Алег
Уладзіміравіч. Ён ахарактарызаваў крымінагеннае становішча ў раёне, дзеці даведаліся, што такое
права, якімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі яны валодаюць, якую адказнасць нясуць
непаўналетнія, як паводзіць сябе ў складаных жыццёвых сітуацыях, калі можна і трэба звяртацца да
дапамогі дзяржавы і закона. Падчас мерапрыемства падлеткам прапанаваліся для абмеркавання
розныя сітуацыі з апісаннем парушэння праў чалавека. Яны з цікавасцю разбіралі кожную сітуацыю,
задавалі пытанні якія цікавяць іх. Па спрэчных пытаннях паміж участковым інспектарам і школьнікамі
нават паўстала дыскусія. У канцы мерапрыемства быў прадэманстраваны фільм “Закон і парадак”.
У Радунскай ГПБ для малодшых школьнікаў прайшла гадзіна інфармацыі “Чалавек у свеце
права”. Дзеці паўдзельнічалі ў віктарыне, азнаёміліся з выставай дзіцячых мастацкіх кніг, у якіх
разглядаюцца прававыя сітуацыі. Пазналі шмат цікавай і патрэбнай інфармацыі па правах чалавека,
якая спатрэбіцца ім у будучыні.
У Жырмунскай інтэграванай сельскай бібліятэцы для 10-11класнікаў прайшоў прававы ўрок
“Вучымся жыць па закон”.

АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі правяла паседжанне аматарскага аб'яднання
“Святліца”, на якім Касакоўская Зінаіда Віктараўна правяла майстар-клас “Навагоднія сюрпрызы
сваімі рукамі”.
“Кветкі ў маім жыцці” – пад такой назвай абылося чарговае пасяджэнне аматарскага аб’яднання
“Знахарка”(Бастунская ІСБ). Размова была прысвечана каралеве кветак – ружы.
Пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Скарбніца” (Канвелішская СБ) было прысвечана
самаробкам. На выставе творчых прац “Тварыць - значыць жыць” былі прадстаўлены вырабы
зробленыя спіцамі, выкананыя ў тэхніцы макрамэ.
У аб’яднанні “Юны эрудыт” (Доцішская СБ) адбылася інтэрактыўная гульня “Сем старонак пра
звяроў і птушак”.

ДЗЕНЬ ПАЖЫЛОГА ЧАЛАВЕКА
Акцыя-віншаванне “Жыццё працягваецца” адбылася ў Бастунскай ІСБ. На мерапрыемства
сабраліся чытачы не толькі сталага ўзросту, але дзеці і моладзь. Прысутным было прапанавана
паўдзельнічаць у бяспроігрышнай латарэі “Добры настрой”, гучала музыка, песні, а таксама любімыя
вершы. Затым наведалі сацыяльны прыют, дзе правялі музычную гадзіну “Сэрца кранае народная
песня”.
“Мы пажылыя таму, што пражылі” – пад такой назвай у Жырмунскай ІСБ для людзей сталага
ўзросту былі прапанаваны вячоркі падчас якіх, гучала многа цікавых гісторый з іх жыцця.
Літаратурны вечар “Мудрай старасці паклон” быў арганізаваны Нацкай СБ. У мерапрыемстве
прынялі актыўны ўдзел школьнікі. З іх дапамогай гучалі паэтычныя творы, словы віншаванняў,
урывак з аповесці Пятра Васючэні і Сяргея Кавалёва “Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды
Заблоцкага”.
Не засталіся без увагі бібліятэкараў пажылыя людзі Пераганцаўскай, Канвелішскай, Беняконскай
сельскіх бібліятэк. Для іх былі арганізаваны літаратурныя кампазіцыі “Нам года – не беда”, “Мае гады
– маё багацце”, “Блеск седины – это автографы прожитых лет”.
Урок міласэрнасці “У імя дабрыні” адбыўся у Пагародзенскай СБ. Размова ішла аб працавітасці
сталых людзей, аб іх мудрасці. Удзельнікі дзяліліся ўспамінамі, расказвалі аб сваіх дзецях і ўнуках.
Забаўляльную праграму “Дарагія і любімыя нашы бабулі і дзядулі” правяла Больцішская ІСБ. У
праграме яе былі разнастайныя конкурсы, таксама дзеці падарылі падарункі, зробленыя сваімі рукамі.

ДЗЕНЬ МАЦІ
Воранаўская дзіцячая бібліятэка падрыхтавала парад вершаў “Ты ў сэрцы маім, МАМА!”. На
мерапрыемства былі запрошаны вучні 8 “Б” класа, якія прынялі ўдзел у гучным чытанні вершаў
беларускіх і рускіх паэтаў. Цёплыя словы любові і дабрыні гучалі ў гонар матуль. Была прадстаўлена
кніжная выстава, якая пазнаёміла ўдзельнікаў мерапрыемства з жанчынамі-маці, якія сваёй працай
унеслі асабісты ўклад у развіццё Воранашчыны. На мерапрыемстве прысутнічала дырэктар раённага
дзіцячага фонда Таццяна Сушынская, якая павіншавала дзяцей з надыходзячым святам і
ўручыла каштоўныя падарункі. Свята падарыла ўсім добры настрой, радасць, вяселле і ўсмешкі.
Літаратурная гасцёўня “Пакланіцеся людзі маці” прайшла ў Воранаўскай раённай бібліятэцы.
Вядучыя звярнуліся з цёплымі словамі прывітання і віншаваннямі з самым добрым днём запрошаных
мам са сваімі дзеткамі. Расказалі пра гісторыю свята, чыталі вершы. На кніжнай выставе “Мама …
чыё сэрца не мае межаў” былі прадстаўлены матэрыялы пра жанчын, якія атрымалі ордэн маці, прэмію
А.І.Дубко, званне Чалавек года Гродзеншчыны. У суправаджэнні вясёлых мелодый дзеці дружна
ўдзельнічалі ў шматлікіх конкурсах, з задавальненнем намалявалі партрэты сваіх мам. Кожны
малюнак напоўнены каханнем, пяшчотай, цеплынёй і дабрынёй. У знак падзякі за каханне і клопат ад
сваіх дзетак мамы атрымалі кветкі, а дзеці ў сваю чаргу ад мам, як знак свайго кахання, паветраны
шар у форме чырвонага сэрца.
Літаратурная гасцёўня “Пагавары са мною мама”, арганізаваная Пагародзенскай сельскай
бібліятэкай, прыняла ўсіх жанчын, мам, бабуль і запрошаных, дзе гучалі словы віншавання, песні і
вершы прысвечаныя Маці.
Бібліятэкар Бастунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі правялі сустрэчу “Чайныя пасядзелкі”.
У адрас матуль гучалі цёплыя словы віншаванняў. За кубкам гарбаты ішла гаворка пра жыццёвыя

будні, успаміналі радасныя ўчынкі дзяцей, прымалі ўдзел у конкурсах і гульнях. У канцы
мерапрыемства ўсе адтрымалі на памяць падарункі.
У Місявіцкай СБ прайшоў вечар лірычнай паэзіі “Самая лепшая мама на свеце”. На працягу ўсяго
вечара гучалі вершы пра маму ў выкананні бібліятэкара, навучэнцаў 8 класа, актыўных чытачоў
бібліятэкі. У завяршэнне сустрэчы прысутныя з цеплынёй і пяшчотай распавядалі пра сваіх мам,
падзяляліся ўспамінамі.

ДА МІЖНАРОДНАГА ДНЯ ІНВАЛІДАЎ
Для навучэнцаў 6 класа ў Доцішскай СБ адбылася медыяпраграма “Чужой бяды не бывае”,
прымеркаваная да Міжнароднага дня інвалідаў. Бібліятэкар расказала школьнікам пра праблемы з
якімі сутыкаюцца людзі з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, пра тое, што трэба праяўляць літасць і
дабро, аказваць дапамогу тым, хто ў ёй мае патрэбу.
Адбыліся мерапрыемствы: гутарка “Жыцце патрабуе міласэрнасці” (Місявіцкая СБ), урокі
дабрыні і міласэрнасці “Соучастие в судьбе” (Бастунская ІСБ), “Ты не адзін” (Больцініцкая СБ),
“Агарнуць цяплом і ласкай” (Гіркаўская СБ), дыялог з чытачом “Людзі ласкай лечацца людской”
(Воранаўская ДБ), інфармацыйная гадзіна “Да дабра праз слова” (Паляцкішская ІСБ), “Святло душы”
Тракельская СБ), маральна-этычная гутарка “Падарыць ім цяпло” (Жырмунская ІСБ), вечар-сустрэча
“З дабрыней у сэрцы праз усё жыцце” (Канвелішская СБ).

КАМСАМОЛУ – 100 гадоў
У Воранаўскай раённай бібліятэцы для вучняў старэйшых класаў была праведзена
інфармацыйная гадзіна “Камсамолу - 100 гадоў”. Супрацоўнікі бібліятэкі гаварылі пра гісторыю
камсамола, пра стварэнне камсамольскай арганізацыі, пра тое, чым жылі камсамольцы, як працавалі,
пра што марылі.
Радунская гарпасялковая бібліятэка для навучэнцаў 10-11 классаў арганізавала гадзіну
гісторыі “100 гадоў – ВЛКСМ”. Гаварылі пра гісторыю камсамола, пра камсамольскія будоўлі. На
мерапрыемстве гучалі вершы і песні пра камсамол, былі паказаны ўрыўкі з дакументальнага фільма
пра ВЛКСМ. Увазе прысутных была прапанавана кніжная выстава “Камсамол - мой лёс”. У
Пагародзенскай СБ прайшла паэтычная акцыя “З юбілеем, Камсамол”.

УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА
У снежні адбыўся раённы семінар “Работа бібліятэк па фарміраванню здаровага ладу жыцця
сярод моладзі і падлеткаў” на базе Воранаўскай раённай бібліятэкі. Дзяліліся вопытам работы па
правядзенню культурна-масавых мерапрыемстваў, накіраваных на прапаганду здаровага ладу жыцця.
Бібліёграф раённай бібліятэкі Блажэвіч Таццяна пазнаёміла з кніжнай выставай “Беражыце жыццё!”,
У кастрычніку на базе Радунскай гарпасялковай бібліятэкі прайшоў практыкум “Арганізацыя
выставачнай дзейнасці”.

