З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
(Да Году мадой радзімы)
Да 75-годдзя з дня нараджэння Мацкевіча Вячаслава Канстанцінавіча,
беларускага музыканта, музычнага педагога, дырыжора аркестра, заслужанага работніка
культуры Беларусі, уражэнца Воранаўскага раёна ў Воранаўскай раённай бібліятэцы
адбылася гадзіна знаёмства “Заслужаны работнік культуры” для вучняў 9 “В” класа
Воранаўскай СШ.
1 сакавіка споўнілася 75 гадоў з дня нараджэння Антона Аляксандравіча
Ясюкайця, беларускага мастака, які нарадзіўся ў Воранаўскім раёне, вёсцы Навіянка.
Нашаму земляку быў прысвечаны ў Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы інфармацыйны
анонс “Шчырыя фарбы Антона Ясюкайця”. Дзеці мелі магчымасць пазнаёміцца з
жыццёвым і творчым шляхам Антона Аляксандравіча. Раённая бібліятэка юбілей
знакамітага земляка адзначыла краязнаўчым знаёмствам “Яго параўноўвалі з
Чурлёнісам”.
Супрацоўнікі Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі арганізавалі для вучняў пачатковых
класаў экскурсію да раённай Дошкі гонару
“Славутыя людзі маёй радзімы”.
Бібліятэкары пазнаёмілі дзяцей з лепшымі працоўнымі калектывамі, з знакамітымі
людзьмі, якія сваёй працай прыносяць карысць нашай радзіме і з гэтай нагоды занесены
на Дошку гонару.
Краязнаўчы пасаж “Вандроўка ў мінулае нашага краю” арганізавала Бастунская
ІСБ. Вядучая распавяла пра тое, што гісторыя вёскі непарыўна звязана з гісторыяй
людзей, якія жывуць у населенным пункце, пра гісторыю роднага краю, пра
доўгажыхароў, якія жывуць у наш час, пра іх жыццёвы шлях. Пажылыя людзі падзяліліся
з прысутнымі сваімі ўспамінамі.
Паэтычны марафон “Пра родны край на роднай мове” прайшоў у Больцішскай ІСБ.
На працягу мерапрыемства гучалі вершы вядомых беларускіх паэтаў. Удзельнікі
марафона з вялікай павагай аднесліся да роднага слова, да выдатных твораў Я. Купалы,
Я. Коласа, М. Багдановіча, Р. Барадуліна, В. Віткі і іншых паэтаў, якія сваім паэтычным
словам выказалі сваю шчырую любоў да роднага краю, да сваёй Бацькаўшчыны. Таксама
бібліятэкар Больцішскай інтэграванай сельскай бібліятэкі разам з настаўніцай і вучнямі
ДУО “Больцішская базавая школа” прынялі ўдзел у краязнаўчай віктарыне “Малой
радзімай напоўнена сэрца да краю”.
Конкурсы малюнкаў “Мая вёска”, “Кожнаму мілы свой куток”, “Цудоўныя мясціны
роднага краю” арганізавалі Нацкая, Доцішская, Тракельская сельскія бібліятэкі. Дзецi
малявалi свой родны край, дарагiя сэрцу мясцiны: густыя лясы, шырокiя палi,
празрыстыя рэчкi. Гэтыя краявiды ўражваюць у любую пару года, напаўняюць душу
пяшчотай.
У Місявіцкай сельскай бібліятэцы адбылася інфармацыйна-пазнавальная гадзіна “З
чаго пачынаецца Радзіма?”. Каб адказаць на гэта пытанне, удзельнікі мерапарыемства
адправіліся ў падарожжа па Беларусі.
Мультымедыйны круіз “Я крочу па роднаму краю” здзейснілі
юныя
чытачы
Больцінікскай сельскай бібліятэкі. Адбылося знаёмства з таямніцамі і цудамі беларускай
зямлі, прыадкрылі заслону яе славутай гісторыі, традыцый, даведаліся, якіх знакамітых
людзей яна ўзгадавала.

“Свой куточак любы я ў вершах апішу”, пад такой назвай прайшла гадзіна паэзіі ў
Забалацкай інтэграванай сельскай бібліятэцы. У кожнага чалавека ёсць на зямлі родны
куточак, дзе ён нарадзіўся, навучыўся хадзіць, дзе адчуў цяпло і ласку матуліных рук. Ад
дома свайго, ад бацькоўскага парога пачынаецца дарога ў вялікае жыццё.
Інфармацыйную гадзіну “Гэта наша з табою гісторыя, гэта наша з табою малая
Радзіма” правяла Радунская гарпасяловая бібліятэка. Шасцікласнікі ўзгадалі любімыя,
знаёмыя з дзяцінства куточкі свайго роднага пасёлка, іх гісторыю, успомнілі, чым яны
адметныя, асаблівыя. Мерапрыемства было цікавым і пазнавальным.
Таксама Году малой радзімы былі парысвечаны: біблія-таксі “Любімыя мясціны
роднай вёскі”, віртуальны часопіс
“Гісторыя родных мясцін у фотаздымках”
(Больцішская ІСБ), гістарычная гадзіна “Мой родны край ні ў чым непаўторны”
(Доцішская СБ), фотавыстава “Гісторыя родных мясцін у фотаздымках” (Воранаўская
ДБ), гістарычны экскурс “Вандроўка ў мінулае родных мясцін” (Нацкая СБ).
Да 75-годдзя з часу ўтварэння Гродзенскай вобласці.
Мерапрыемствы, прысвечаныя юбілею вобласці, прайшлі ў бібліятэках раёна. Так,
работнікі раённай бібліятэкі падрыхтавалі выставу-прагляд “Гродзеншчына – наш
легендарны край”, Радунская гарпасялковая бібліятэка — інфармдайджэст “Мой край
дарагі, старонка мая ”, Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка правяла з вучнямі
мясцовай школы краязнаўчы ўрок на тэму “Гродзеншчына – наш легендарны край”,
Воранаўская дзіцячая бібліятэка прапанавала сваім наведвальнікам адправіцца ў
гісторыка-літаратурнае падарожжа “Жыву і дыхаю, мой родны край, табою!”, а
Пераганцаўская сельская бібліятэка запрасіла на краязнаўчую гадзіну “Пра родны край з
любоўю”. Больш даведацца пра родны край змаглі вучні старэйшых класаў
Пагародзенскай СШ, якіх запрасіла Пагародзенская сельская бібліятэка на ўрок гісторыі
“Старонкі гэтых кніг – гісторыя краіны”.
Акрамя таго, ва ўсіх бібліятэках аформлены кніжныя выставы “75 гадоў
Гродзенскай вобласці: вехі гісторыі, этапы развіцця”.
Да 75-годдзя з часу вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Актыўны ўдзел прымаюць бібліятэкі ў святкаванні 75-годдзя вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Кожная бібліятэка склала план святочных
мерапрыемстваў, аб’явіла акцыю “Прачытаная кніга аб вайне, мой падарак ветэранам да
Дня Перамогі”. Аддзелам бібліятэчнага маркетынгу выдадзены метадычныя парады па
арганізацыі работы з чытачамі “Дарогамі вайны” і аб’яўлена дабрачынная акцыя “Помнік
ля дарогі”. Першачарговая ўвага надаецца індывідуальнаму абслугоўванню ветэранаў.
Паказаць веліч народнага подзвігу дапамагаюць фотазоны, кніжна-ілюстрацыйныя
выставы: “Непераможная Беларусь”, “Памяць сэрца”, “Гарачае лета сорак чацвёртага”,
“Гары, гары агонь свяшчэнны, вечны, як памяць наша, нашая любоў”, “Незабыўны той
дзень вызвалення”, “Дарогамі вайны”, “Зямля беларусаў – Радзіма герояў” і іншыя.

100 гадоў з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай
Рэспублікі (БССР)
У Воранаўскай раённай бібліятэцы прайшоў Дзень інфармацыі “Беларусь: 100
гадоў у летапісі гісторыі”. На мерапрыемстве прысутнічалі настаўнік гісторыі А. В.
Падгайна і вучні 11 “Б” класа Воранаўскай СШ. Супрацоўнікамі бібліятэкі была
падрыхтавана прэзентацыя пра самыя значныя даты ў гісторыі БССР, надавалася ўвага
вядомым дзеячам навукі і культуры, тым, хто ўнёс свой уклад у развіццё БССР. У канцы
мерапрыемства адказалі на пытанні віктарыны па гісторыі БССР. Мерапрыемства
атрымалася цікавым і пазнавальным.
Урок гісторыі “Беларусь: 100 гадоў у летапісі гісторыі” правяла Больцінікская СБ.
Вандроўку ў мінулае “Газетная эпоха: старонкі лёсу” і гістарычны экскурс здзейснілі
чытачы Воранаўскай ДБ, Пераганцаўскай СБ і Канвелішскай СБ. Гістарычная гадзіна
“Краіна Беларусь: першыя крокі” адбылася ў Жырмунскай ІСБ.
Таксама ў бібліятэках аформлены кніжныя выставы: “100 лет БССР: факты и
легенды” (Доцішкая, Нацкая, Пагародзенская, Місявіцкая, Тракельская СБ), “100 гадоў
беларускай дзяржаўнасці” (Забалацкая ІСБ), “Краіна Беларусь: гісторыя эпохі”
(Бастунская ІСБ), “Краіна Беларусь: першыя крокі” (Беняконская СБ-МЭ), “Гісторыя
Беларусі: устанаўленне нацыянальнай дзяржаўнасці” (Больцішская ІСБ).
ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ
Новы год… Чароўнае, яркае і шумнае свята з падарункамі, неспадзеўкамі і
выкананнем жаданняў і надзей! А каб ён надоўга запомніўся яго трэба зрабіць вясёлым,
напоўненым цудамі, гульнямі, конкурсамі. Супрацоўнікі раённай бібліятэкі запрасілі
ўдзельнікаў аматарскага аб'яднання “Надзея” на навагодні агеньчык “Мы сустрэнем
разам Стары Новы год”. Расказалі пра гісторыю самага чароўнага свята, навагоднія
традыцыі і звычаі розных краін, прынялі ўдзел у конкурсах, віктарынах, гульнях,
атрымалі прызы. А неспадзеўкай для ўсіх былі Дзед Мароз і Снягурачка, яны
павіншавалі са Старым Новым годам, вадзілі карагод, спявалі песні, чыталі вершы, байкі
Дзеду Марозу.
Бібліятэкар
Канвелішскай
сельскай
бібліятэкі
запрасіла
чытачоў
пажылога ўзросту ў гасцёўню “Калядныя і навагоднія традыцыі ў нашай сям’і”. Тэмай
для сустрэчы стала гутарка “Традыцыі маёй сям’і”. За кубачкам гарбаты ўдзельнікі
мерапрыемства падзяліліся сваімі ўспамінамі. Пад музычнае суправаджэнне разам
паспявалі.
Цёпло і ветліва прайшлі калядныя вячоркі “Гэтыя казачныя Каляды” з людзьмі
пажылога ўзросту ў Пагародзенскай сельскай бібліятэцы. Калядныя сустрэчы ў
бібліятэцы - адно з каханых падзей нашых чытачоў, з'яўляюцца выдатнай нагодай для
душэўных і вясёлых зносін і дапамагаюць разнастаіць штодзённае жыццё. Удзельнікі
вячорак успаміналі, як святкавалі Новы год і Каляды ў хатах, дзе праходзіла іх
дзяцінства, як святы праходзяць цяпер і што захавалі з якія склаліся традыцый у сям'і.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы адбыўся круглы стол “Усе пра цябе, малая
радзіма” для чытачоў пажылога ўзросту. Мерапрыемства пачалося з бібліятэчнай акцыі
“Малая родина — “точка” на карте Беларуси”. Да мерапрыемствыа падрыхтаваны
выставачныя стэнды ( тры карты: Рэспубліка Беларусь, Гродзенская вобласць і пасёлка
Радунь), а таксама кніга пажаданняў “Упішу радок пра родны куток”. З задавальненнем

удзельнікі мерапрыемства прыпаміналі[U1] і расказвалі пра свае “родныя куткі”, хто
адкуль прыехаў у пасёлак. Затым пры дапамозе каляровай кнопкі рабілі адметкі на
адной з карт населены пунк, які з’яўляецца іх малой радзімай, зрабілі запісы ў кнізе
пажаданняў. Гэтая акцыя прадоўжыцца да канца 2020 года, усе чытачы і наведвальнікі,
якія пажадаюць, змогуць далучыцца да яе
Гадзіну карысных парад “Усё аб вашым здароўі” прапанавала Бастунская ІСБ.
Вядзенне здаровага ладу жыцця, бяспека жыццядзейнасці, арганізацыя правільнага
харчавання - гэтыя і іншыя тэмы былі ў цэнтры ўвагі падчас сустрэчы. Таксама гасцям
былі прапанаваны жартоўныя гульні і конкурсы.
Цікавай атрымалася сустрэча з пажылымі людьмі ў Беняконскай СБ-МЭ на тэму
“Здаровым быць – гады не лічыць”. На мерапрыемстве прысутнічалі ўдзельнікі
аматарскага аб’яднання “Святіліца”. Жанчыны паспрабавалі свае сілы ў розных
конкурсах. Мерапрыемства дало магчымасць сустрэцца, пагутарыць, абмяняцца
меркаваннямі, падзяліцца творчымі ідэямі, захапленнямі.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
Роля бібліятэк у экалагічнай асвеце насельніцтва адлюстраваецца праз рэалізацыю
мэтавай праграмы “Наш дом - прырода” на 2016-2020гг. Супрацоўнікі бібліятэк
займаюцца распаўсюджваннем экалагічных ведаў, ажыццяўляюць экалагічную асвету,
інфармуюць насельніцтва пра заканадаўства ў вобласці аховы навакольнага асяроддзя і
экалагічнай бяспекі.
Літаратурнае падарожжа “Любіць прыроду – тварыць дабро” правяла
Пагародзенская сельская бібліятэка. Была прадстаўлена выстава “Сябры нашы
меншыя”, якая складалася з каляровых выданняў аб жывой прыродзе і пра цудоўную
прыгажосць нашай любімай Беларусі. Перагортваючы старонкі кніг, дзеці змаглі
даведацца для сябе шмат новага аб жыцці хатніх і дзікіх жывёл.
У Паляцкішскай інтэграванай сельскай бібліятэцы
адбылася літаратурнапазнавальная гадзіна “Суседзі па планеце: птушкі”. Дзеці пазнаёміліся з шматстатнасцю
птушак, даведаліся пра іх значэнне ў прыродзе і жыцці чалавека. Да мерапрыемства
была аформлена кніжная выстава “Эти удивительные птицы”.
Экалагічна-пазнавальная гульня “Крылатыя суседзі” прайшла ў Бастунскай ІСБ з
вучнямі сярэдняга школьнага ўзросту. Дзеці прынялі ўдзел у міні-віктарыне пра птушак
“Хвастатая віктарына”, конкурсе загадак “Птушыныя загадкі”, адказвалі на пытанні бліцтурніра “Пазнай, што гэта за птушка”, а таксама гулялі ў гульню “Птушкі”. Літаратурны
калейдаскоп “Падарожжа па Беларусі з дзедам Барадзедам” прайшоў у Больцінікская СБ.
Дзеці і падлеткі з Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі ўдзельнічалі ў конкурсе сяброў
птушак “Вялікі арлец – птушка 2019 года”.
Да Дня заказнікаў і нацыянальных паркаў.
Віртуальную вандроўку “Я табою, зямля, заварожаны” здзейснілі вучні 5-9 класаў у
Воранаўскай ДБ па Белавежскай пушчы, Палескіх балотах, Браслаўскіх азёрах, па Гаю
чорных бяроз, блакітных крыніцах Беларусі. Дзеці знаёміліся з іх месцазнаходжаннем,
даведаліся на якіх сайтах і ў якіх кнігах можна пра іх падрабязна даведацца.
У завочную вандроўку “Непаўторныя і самабытныя паркі і заказнікі Беларусі
адправіліся чытачы Гіркаўскай СБ. Бібліятэкар расказала дзецям, што для захавання
ўнікальных куточкаў прыроды, памнажэнню і захаванню колькасці рэдкіх і знікаючых

відаў фаўны і флоры створаны Нацыянальныя паркі, запаведнікі, заказнікі, помнікі
прыроды. Дзеці віртуальна падарожнічалі па самых вядомых нацыянальных парках
Беларусі. У канцы сустрэчы бібліятэкар напомніла дзецям аб правілах паводзін на
прыродзе і прапанавала кожнаму падумаць, што можна зрабіць, каб захаваць прыгажосць
навакольнага асяроддзя. Мерапрыемства прайшло цікава і пазнавальна.
Да Сусветнага дня водна-балотных абшараў прайшлі наступныя мерапрыемствы:
- гадзіна цікавых паведамленняў “Вада: акіяны і моры, рэкі і азёры”
(Пераганцаўская СБ);
- турнір знаўцаў “Живая капелька: вода и её удивительные свойства” (Доцішская
СБ);
- гадзіны інфармацыі “Яе Вялікасць Вада” (Тракельская СБ), “Вада - гэты цуд”
(Больцішская СБ);
- пазнавальныя гадзіны “Вандраванне кропелькі” (Місявіцкая СБ), “Загадкавая
стыхія – вада” (Больцінікская СБ), “Вада - неацэннае багацце” (Канвелішская СБ ),
“Вада - гэта жыццё” (Паляцкішская ІСБ).
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Багацце беларускай літаратуры стараліся раскрываць для чытачоў супрацоўнікі
бібліятэк. Свой уклад у гэтую важную справу ўносілі мерапрыемствы, прысвечаныя
юбілейным датам Змітрака Марозава, Івана Сяркова, Ядзвігіна Ш, Алеся Савіцкага,
Васіля Хомчанкі, Андрэя Федарэнкі, Алеая Якімовіча,і Аркадзя Куляшова, Валянціна
Таўлая, Еўдакіі Лось, Уладзіміра Мазго, Міколы Мятліцкага, Кастуся Цвіркі і іншых.
Акрамя змястоўных гутарак, аглядаў, гучных чытанняў, чытачам былі прапанаваны
конкурсы, турніры, віктарыны, гульні–падарожжы, а таксама літаратурныя гадзіны, дні
інфармацыі, гадзіны цікавых паведамленняў.
6 лютага споўнілася 105 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Аркадзя
Куляшова. Яго юбілей адзначылі:
- гадзінамі паэзіі “Пад высокай хваляй”, “Аркадзь Куляшоў – паэт і грамадзянін” у
Пагародзенскай і Нацкай СБ;
- паэтычная гасцёўня “Пад высокай зоркай” (Забалацкая ІСБ);
- адкрытыя прагляды літаратуры “Аркадзю Куляшову - 105 гадоў” (Гіркаўская СБ),
“Асуджан я любоўю пажыццёва” (Паляцкішская ІСБ), “І вечнасць радка, як
вечнасць жыцця” (Беняконская СБ-МЭ), “Мільёны лёсаў у адным”
(Пагародзенская СБ), “Паэзія – маё жыццё” (Радунская ГПБ), “Урокі жыцця і
творчасці А.Куляшова” (Жырмунская ІСБ), “Я на ўсё жыццё абраў дарогу”
(Пераганцаўская СБ), “Карусель Аркадзя Куляшова” (Тракельская СБ), “І
кружыцца планета Куляшова…” (Місявіцкая СБ), “Свой талент шчодры аддаў
Беларусі” (Бастунская ІСБ).
Канвелішская сельская бібліятэка ўшанавала гэту дату кніжнай выставай і аглядам
літаратуры “Паэтычны свет Аркадзя Куляшова”. На мерапрыемства былі запрошаны
вучні 6-8 класаў Канвелішскага СШ з настаўніцай Дзекан Ірынай Вітольдаўнай.
Праслухалі песню “Бывай..” на верш А. Куляшова ў выкананні ансамбля “Песняры”,
бібліятэкар зрабіла агляд літаратуры, засяроджваючы ўвагу на самых вядомых вершах
паэта, пазнаёміла з цікавымі фактамі біяграфіі творцы.
У раённай бібліятэцы прайшла літаратурная гадзіна “Паэтычны свет Аркадзя
Куляшова”. Удзельнікі мерапрыемства былі вучні 10 “Б” класа Воранаўскай сярэдняй

школы з класным кіраўніком. Вядучая пазнаёміла з жыццём і творчасцю выдатнага
беларускага паэта, падкрэсліла разнастайнасць тэматэкі твораў. Да ўвагі прысутных была
падрыхтавана мультымедыйная прэзентацыя. Вучні чыталі вершы, адказвалі на пытанні
віктарыны.
4 студзеня споўнілася 90 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Івана
Сяркова. Юбілейнай даце быў прысвечаны літаратурны марафон “Іван Сяркоў і яго
творчасць” (Жырмунская ІСБ). Вучні разам з галоўнымі героямі папулярных твораў
Іванам Сырцовым і Санькам Макеевым перажывалі прыгоды і жыццёвыя выпрабаванні,
якія выпалі на лёс хлопцаў. Літаратурны агляд творчасці “Дзеці ваеннага ліхалецця”
прайшоў у Паляцкішскай ІСБ.
Да 115-годдзя з дня нараджэння Алеся Якімовіча (1904-1979), беларускага
пісьменніка, аднаго з заснавальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры ў Пагародзенскай
СБ адбыўся вусны часопіс “Чараўнік з краіны дзяцінства”. Пераганцаўская СБ ладзіла
гутарку “Алесь Якімовіч - дзецям”, агляд твораў “Кніг цікавых таямніцы” прапанавала
Беняконская СБ-МЭ.
1 сакавіка споўнілася 90-гадоў з дня нараджэння Еўдакіі Лось (1929-1977),
беларускай паэткі. Юбілейную дату чытачы Жырмунскай ІСБ адзначылі вечарам паэзіі
“Пявучыя струны душы”. Мерапрыемства было арганізавана для моладзевай аўдыторыі.
Знаёміліся з жыццём і творчасцю паэтэсы. Гадзіна паэзіі “Любіла жыццё – любіла
паэзію” адбылася ў Канвелішскай СБ. Бібліятэкары Радунскай ГПБ правялі літаратурную
гадзіну па творчасці “У кожным імгненні паэзія ёсць”. Таксама юбілейнай даце
прысвячаліся кніжныя выставы: “Паэтычная зорка Еўдакіі Лось” (Пагародзенская СБ),
“Мелодыі святла, кахання і быцця” (Тракельская СБ), “Пявучыя струны душы”
(Больцішская СБ).
Літаратурная гадзіна “Истинный знаток ребячьей души” ў Воранаўскай дзіцячай
бібліятэцы для вучняў 3 класаў Воранаўскай СШ, прысвячалася жыццю і творчасці
Аркадзя Пятровіча Гайдара. Дзеці даведаліся шмат цікавага пра пісьменніка і пра яго
кнігі. Аповяд бібліятэкара суправаджаўся гучным чытаннем невялікіх урыўкаў з кніг.
Чытачы Забалацкай ІСБ пазнаёміліся з літаратурнымі маршрутамі “Про отважных
ребят”. Літаратурны брэйн-рынг “Тимуровцы наших дней” знаёміў чытачоў Жырмунскай
ІСБ з аповесцю “Тимур и его команда”. Адбылося абмеркаванне твора. Літаратурную
гульню “Хто яны, героі Гайдара?” прапанавала бібліятэкар Больцішскай ІСБ вучням 5-6
класаў. У Радунскай ГПБ прайшлі “Гайдараўскія чытанні”. Для малодшых школьнікаў
быў аформлены літаратурны каляндар, для чытачоў сярэдняга школьнага ўзросту –
кніжная выстава “Перачытваючы Гайдара”. Бібліятэкары падрыхтавалі агляд твораў
пісьменніка “Отважные ребята Аркадия Гайдара”. Гадзіну забытай кнігі “Тимур и его
коаманда” прапанавала Пагародзенская СБ.
У Бастунскай ІСБ адбылася гутарка-віктарына для юных чытачоў на тэму: “У
гасцях у Чука і Гека”. Падчас мерапрыемствы былі паказаны відэаролікі з мастацкага
фільма, пасля чаго дзеці адказалі на пытанні віктарыны.
Літаратурную гульню для дзяцей “Гайдаровские книги” правяла Нацкая сельская
бібліятэка. Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з дзіўнай біяграфіяй пісьменніка. Школьнікі
даведаліся пра гісторыю нараджэння кніг: “Судьба барабанщика”, “Школа”, “Тимур и
его команда”. Дадзенае мерапрыемства дало выдатную магчымасць перачытаць каханыя
кнігі.

Бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі арганізавалі кніжны фуршэт
“Виталий Бианки - лесной кудесник”, прысвечаны 125-годдзю з дня
нараджэння. Дзеці пазнаёміліся з творамі аб прыродзе. Таксама ў бібліятэках прайшлі:
віктарына і агляд літаратуры “Бианки – лесной кудесник” (Пагародзенская, Больцініцкая
СБ), падарожжа па творчасці “Чарадзей роднага слова” (Доцішская СБ), падарожжа па
кнігах пісьменніка “Пра лес і яго жыхароў” (Тракельская СБ).
КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
У Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы для падлеткаў прайшоў дыспут “О тех, кто
садится на скамью подсудимых”. Бібліятэкары расказалі пра ўздзеянне на арганізм
алкаголя, наркотыкаў, курыльных сумесяў. Падлеткі разважалі аб тым, як можна загубіць
сваё жыццё, страціць павагу людзей і нават папасці ў дзіцячую калонію. Пазнаёміліся з
артыкуламі ў перыядычным друку па дадзенай тэматыцы. Падлеткі атрымалі парады для
паўнацэннага жыцця і сваёй будучыні.
Урок прававой культуры для чытачоў пажылога ўзросту “Інфармацыйна-пошукавая
сістэма бібліятэкі” прапанавала бібліёграф Воранаўскай раённай бібліятэкі. Пазнаёміла з
работай электроннага каталога: дзе яго можна знайсці, як ім карыстацца, на што
звярнуць увагу пры пошуку патрэбнай інфармацыі. Расказала і паказала на прыкладзе, а
затым жадаючыя самастойна паспрабавалі знайсці прававы дакумент, тую інфармацыю,
якая іх больш цікавіла.
Цікава прайшоў прававы квэст у Забалацкай ІСБ. На званне лепшых знатакоў права
спаборнічалі дзве каманды. На працягу ўсяго мерапрыемства прысутнічаў дух
спаборніцтва, вучні актыўна і дружна выконвалі заданні “Збяры прымаўку”, “Вызнач, аб
якім праве гаворыцца ў песні, казцы”, “Пытанне - адказ”, “Правы дзяцей”, “Казачны
юрыст”. Выконваючы заданні, вучні змаглі прадэманстраваць свае веды правоў і
абавязкаў. У канцы мерапрыемства ўсе ўдзельнікі атрымалі памяткі “Правы і абавязкі
дзяцей”.
Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
15 сакавіка - асаблівая дата сярод дзяржаўных свят - Дзень Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь - асноўнага Закона, па якому жыве наша краіна. Напярэдадні гэтай
важнай даты ў бібліятэках прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 25-годдзю з дня
прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
З вучнямі 3-4 класаў быў праведзены ўрок патрыятызму і грамадзянскасці
“Дзяржаўныя сімвалы Беларусі” у Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы. У ходзе ўрока дзеці
пазнаёміліся з асноўнымі законамі і цікавымі фактамі з гісторыі Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь. Навучэнцы з цікавасцю глядзелі відэаролік “Герб і Сцяг- дзяржаўныя сімвалы
Рэспублікі Беларусь”.
У Радунскай ГПБ з вучнямі старэйшых класаў адбылася гутарка “Дзяржава - гэта
мы!”. Адзначыўшы, што Канстытуцыя - гэта асноўны прававы акт законнасці і
справядлівасці краіны, навучэцам была прапанавана прэзентацыя, дзе шмат увагі надалі
таму, наколькі важны асноўны закон і як ён тычыцца кожнага чалавека, з'яўляючыся
асноўным гарантам яго правоў і свабод. Бібліятэкары звярнулі ўвагу дзяцей на кніжную
выставу “15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь”, расказалі аб асобных
выданнях, прадстаўленых на ёй.

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у Пагародзенскай СБ было праведзена
віртуальнае падарожжа “Мір права. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь”. Спачатку
бібліятэкар расказала дзецям пра гісторыю развіцця Беларусі як самастойнай незалежнай
дзяржавы. Прагляд відэароліка дапамог дзецям больш даведацца пра гісторыю
ўзнікнення і развіцця галоўнага дакумента нашай Рэспублікі, пра яго структуру і змест.
Віктарына “Што мы ведаем пра Канстытуцыю?” выявіла ўзровень ведаў юных
чытачоў Жырмунскуай ІСБ па дадзенай тэме, дапамагла замацаваць атрыманую
інфармацыю. Пытанні рознай ступені складанасці дазволілі навучэнцам праявіць сваю
эрудыцыю. Але для таго, каб даць дакладны адказ, школьнікі старанна вывучалі тэкст
Канстытуцыі.
У публічным цэнтры прававой інфармацыі раённай бібліятэкі прайшоў урок
дзяржаўнасці “Фундамент стабільнасці” былі запрошаны вучні 10 “А” класа Воранаўскай
СШ. Урок правяла бібліёграф Блажэвіч Таццяна Уладзіміраўна. Была падрыхтавана
прэзентацыя “Дзень Канстытуцыі” і аформлена выстава-прагляд “Асноўны закон нашага
жыцця”.
Вечар прававых ведаў “Асноўны Закон дзяржавы” у Беняконскай СБ-МЭ знаёміў
вучняў 10-11 класаў з асноўнымі артыкуламі Канстытуцыі. Інфармацыйна-патрыятычны
ўрок “Будучыня дзяржавы” прайшоў у Пераганцаўскай СБ. Прававая гадзіна “Асноўны
закон дзяржавы – Канстытуцыя” прайшла ў Нацкай СБ. Інфармацыйнае паведамленне
“Сімвалы роднага краю” прапанавала дзецям Бастунская ІСБ. Гадзіна інфармацыі
“Канстытуцыя – аснова прававой сістэмы дзяржавы” і інфармацыйна-пазнавальная
гадзіна “Закон, па якому мы жывём” адбыліся ў Доцішскай і Тракельскай СБ,
пазнавальная гадзіна “Мы – грамадзяне Беларусі!” у Забалацкай ІСБ. Гістарычны
рэпартаж “Конституция – надёжная защита Государства” прайшоў у Паляцкішскай ІСБ.
Хвіліна беларускай дзяржаўнасці “Мы – грамадзяне Беларусі” адбылася ў Місявіцкай
СБ.
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
У 2019 годзе бібліятэкамі працягваецца работа па бібліятэчнай праграме “Быць
здаровым – гэта здорава” на 2016-2020гг.
Галоўны клопат дзяржавы – дзеці. Воранаўская дзіцячая бібліятэка таксама
клапоціцца аб духоўным і маральным здароўі дзяцей і падлеткаў. Бібліятэкары правялі
акцыю “Чытаем любімыя вершы разам”, якая адбылася ў дзіцячым аддзяленні
Воранаўскай раённай бальніцы. Гучныя чытанні вершаў беларускіх і рускіх класікаў,
адгадванне загадкаў, знаёмства з новымі паступленнямі мастацкіх твораў у бібліятэку
дало магчымасць дзецям весела і з карысцю правесці час. Дадзенае мерапрыемства яшчэ
раз паказала, што лячыць можна не толькі лекамі, але і добрым словам і карыснымі
кнігамі. Дзеці атрымалі ў падарунак ад бібліятэкараў закладкі для кніг і пажаданні
скорага выздараўлення.
Для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага ўзросту раённая бібліятэка правяла
літаратурны навігатар “Мода на здароўе”. Супрацоўнікі бібліятэкі прадставілі дзецям
фонд літаратуры, які прапагандуе розныя віды спорту, якімі можна займацца ў
спартыўных залах. Распавялі пра шкоду дрэнных звычак, якія не толькі губяць здароўе,
але і псуюць шматлікім людзям лёс. У дадатак усе ахвотнікі маглі атрымаць буклеты з
парадамі, як пазбегнуць прыхільнасці да курэння, алкаголю і наркаманіі.

Нацкая СБ арганізавала маршрут здароўя “За здаровы лад жыцця”. У праграме
мерапрыемства: вершаваная віктарына “Віды спорту”, дзе кожная каманда адгадвала пра
які від спорту ідзе гаворка; конкурс “Жыць – здароўе шанаваць” уключаў пытанні пра
шкоду наркаманіі, таксікаманіі, курэння і алкагалізму. Таксама трэба было прыдумаць
прымаўку ці слоган, які заклікае кінуць шкодныя звычкі.
Да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам у бібліятэках
Воранаўшчыны праведзены мерапрыемствы, на якіх прапагандаваўся здаровы лад
жыцця, дзе наркотыкам няма месца.
У Тракельскай сельскай бібліятэцы падчас гутаркі “Скажам наркотыкам “Не!”
падлеткам тлумачылася небяспека ўжывання наркатычных сродкаў. У Бастунскай ІСБ
прайшла гадзіна-папярэджвання “Наркотыкі – падарожжа ў бездну”. Для школьнікаў быў
падрыхтаваны аповяд пра пагубны ўплыў наркотыкаў і прадэманстраваны відэаролік пра
наступствы ўжывання наркатычных сродкаў. Кожны прысутны зрабіў для сябе выснову,
што надзейным шчытом ад шкоднай звычкі можа быць толькі здаровы лад жыцця. У
Больцішскай ІСБ была праведзена гутарка-дыялог “Не пераступі мяжу”. Бібліятэкар
паінфармавала дзяцей пра небяспеку, якую ўтойваюць наркотыкі, пра крымінальную
адказнасць за іх ужыванне. У завяршэнні мерапрыемства школьнікі выказалі сваё
адмоўнае стаўленне, намаляваўшы плакат “Мы супраць наркотыкаў!”.
У Пагародзенскай сельскай бібліятэцы для падлеткаў была арганізавана
інфармацыйна-асветніцкая гутарка “Не зламай свой лёс”, на якой прысутныя глядзелі
відэаматэрыял пра жыццё і паводзіны наркаманаў. Пасля прагляду адбылося
абмеркаванне фільма.
“Ведаць, каб не спатыкнуцца”,
так называлась інфармацыйная гутарка, якая
прайшла ў Забалацай інтэграванай сельскай бібліятэцы. Бібліятэкар расказала пра
праблему распаўсюджвання наркаманіі ў моладзевым асяроддзі, пра тое, куды вядзе
ўжыванне наркатычных сродкаў. Падчас гутаркі быў прадстаўлены відэастужка “Каб не
было бяды”. Была аформлена кніжная выстава “Знак бяды – наркотыкі”.
У Жырмунскай інтэграванай сельскай бібліятэцы для навучэнцаў 9-11 класаў была
праведзена антынаркатычная гадзіна “Выбар у карысць жыцця”. Дзеці пазнаёміліся з
прэзентацыяй “Наркаманія: жыць ці не жыць”, з якой пазналі пра ўзнікненне залежнасці
ад наркотыкаў. Таксама адбыўся прагляд відэастужкі “Права на жыццё”, дзе гучалі
рэкамендацыі для дзяцей, якія апынуліся перад выбарам: спрабаваць наркотык, ці
сказаць ім цвёрдае “НЕ!”.
Радунская гарпасялковая бібліятэка падрыхтавала гутарку для старшакласнікаў
“Праўда і хлусня пра наркотыкі”, падчас якой яны зрабілі для сябе высновы, як
усцерагчыся ад небяспечнай залежнасці.
У раённай бібліятэцы адбыўся інтэрактыўны дыялог “Мир против наркотиков”.
Бібліёграф распавяла пра віды наркатычных рэчываў, іх спецыфічных асаблівасцях і
змене паводзін чалавека пры іх ужыванні, пра згубны і разбуральны ўплыў на арганізм.
У завяршэнне быў паказаны дакументальны ролік пра жыццё падлеткаў-наркаманаў.
Супрацоўнікі Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі правялі інфармацыйную гадзіну “У
опасной черты”. Навучэнцы старэйшых класаў пазналі пра шкоду, якую наносяць
наркотыкі. Іх увазе быў прадстаўлены відэаролік з рэальнымі людзьмі, якія ўжывалі
наркотыкі.

Бібліятэкарам Доцішскай сельскай бібліятэкі была арганізавана акцыя “Скажи
жизни: ДА!” з вучнямі 8-11 класаў, якая суправаджалася відэа-прэзентацыяй з
фрагментамі дакументальных фільмаў пра згубны ўплыў на арганізм чалавека
псіхатропных рэчываў. На пэўных прыкладах з жыцця маладых людзей, дзеці прасачылі
шлях са “штучнага” рая ў пекла наркаманіі. Затым падлеткі паўдзельнічалі ў дзелавой
гульні і ў завяршэнне зрабілі для сябе карысныя высновы, што здаровы лад жыцця робіць
чалавека вольным і незалежным.
Ва ўсіх бібліятэках былі аформлены кніжна-ілюстрацыйныя выставы: “Умей
сказаць НЕ!”, “Выбяры жыццё!”, “Небяспечная залежнасць” і інш. У выстаў
праводзіліся агляды для падлеткаў і моладзі. Усе праведзеныя мерапрыемствы спрыялі
фармаванню ўстойлівай непрыязнасці да ўжывання наркатычных сродкаў у падлеткавым
і моладзевым асяроддзі.
СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПІСЬМЕННІКА
У Доцішскай сельскай бібліятэцы адбылося літаратурнае знаёмства “Аўтары
любімых нашых кніг” юных чытачоў з выдатнымі дзіцячымі кнігамі. У гульнёвай форме
дзеці пазнаёміліся з творамі вядомых дзіцячых пісьменнікаў: А.Барто, М. Носава, С.
Маршака, У.Ягоўдзіка, А.Масла. Вялікая цікавасць выклікала кніжная выстава “Усё
самае лепшае для вас”, на якой былі прадстаўлены лепшыя творы дзіцячай літаратуры.
Мерапрыемства завяршылася праглядам мультфільмаў, знятых па творах дзіцячых
аўтараў.
Бібліятэкар Пераганцаўскай сельскай бібліятэкі правяла для школьнікаў віктарыну
“У свеце кніжных скарбаў”. Дзеці захоплена адказвалі на пытанні, паказаўшы выдатныя
веды вершаў, апавяданняў і казак. Сустрэча прайшла весяла і займальна. Усе ўдзельнікі
мерапрыемства атрымалі прызы і зарад добрага настрою.
У Канвелішскай сельскай бібліятэцы адбылася літаратурная гадзіна “Чытаем
беларускую кнігу”. Вядучая распавяла пра жыццё і творчасць пісьменнікаў і паэтаў:
Змітрака Марозава, Алеся Якімовіча, Авер’яна Дзеружынскага, Васіля Быкава, Артура
Вольскага, Міхася Лынькова. Іх творы з'яўляюцца літаратурнымі ўзорамі. Аповяд
бібліятэкара дапоўнілі відэаролікі і агляд кніжнай выставы.
Гульню-вандроўку “Па старонках каханых кніг” правялі ў Воранаўскай дзіцячай
бібліятэцы. Дзеці падарожнічалі па чароўнай краіне Літаратурыі: пабывалі ў горадзе
Аўтараў, Чараўнікоў, Паэтаў. Яны ўспомнілі сваіх каханых літаратурных герояў,
чараўнікоў з казак і з гонарам падзяляліся сваімі ведамі пра прачытаныя кнігі.
САМАЯ ЛЕПШАЯ НА СВЕЦЕ.
У Больцішскай ІСБ быў праведзены літаратурна-паэтычны мікс “Вы прекрасны,
женщины земли!”. Вясновая сустрэча была поўная цёплых віншаванняў, лірычных
вершаў і песень. Удзельнікі і госці свята атрымалі масу ўражанняў і зарад добрага
настрою.
Забалацкая ІСБ запрасіла сваіх чытачоў на святочную сустрэчу “Дарыце жанчынам
кветкі”. Вядучая павіншавала ўсіх з надыходзячым святам, распавяла пра гісторыю яго
ўзнікнення. Усе дружна ўдзельнічалі ў вясёлых конкурсах і віктарынах. Пераможцам
конкурсу былі ўручаны сімвалічныя медалі, а ўсім прысутным маленькія памятныя
сувеніры.

У Воранаўскай раённай бібліятэцы віншаванні атрымлівалі ўдзельнікі аматарскага
аб'ядання “Надзея”, якіх запрасілі на літаратурна-музычную праграму “Есть в женщине
особая загадка”. Гаварылі пра жаночыя імёны, іх значэнні, як яны ўплываюць на лёс
чалавека. На мерапрыемстве гучалі цёплыя, шчырыя словы ўдзячнасці ў адрас выдатнай
паловы чалавецтва. Бібліятэкары паказалі сцэнку “Падарунак да 8 сакавіка” і падарылі
ўсім гасцям кветкі. Мерапрыемства прайшло ў цёплай, душэўнай атмасферы.Таксама ў
гэты дзень гучалі песні, прысвечаныя жанчынам і віншаванні з вясновым святам.
Скончылася мерапрыемства святочным чаяпіццем.
Супрацоўнікі Радунскай гарпасялковай бібліятэкі падрыхтавалі святочны агеньчык
“Если был бы я девчонкой…” з вучнямі 1 “Б” класа Радунскай сярэдняй школы. Да
гэтага мерапрыемства вучні намалявалі партрэты сваіх матуль і бабуль. На пачатку
мерапрыемства кожны расказаў пра сваю матулю, затым чыталі вершы пра сваіх
сябровак-аднакласніц. Усе дзеці з вялікай ахвотай удзельнічалі ў літаратурных
віктарынах і вясёлых конкурсах.
У Бастунскай, Беняконскай, Пагародзенскай, Тракельскай, Доцішскай, Нацкай,
Місявіцкай бібліятэках таксама павіншавалі сваіх чытачоў з вясновым святам. Святочныя
праграмы падарылі ўсім удзельнікам добры настрой і радасныя ўсмешкі, стварылі
атмасферу паэзіі і вясны.
МОВА – ДУША НАРОДА
Штогод 21 лютага ў бібліятэках адзначаецца Дзень роднай мовы. Чалавек не можа
існаваць без мовы, без мовы не існаваў бы свет.
З 19 па 23 лютага ва ўсіх бібліятэках прайшла акцыя “Рускай мове дай разгрузку –
размаўляй па-беларуску”.
Літаратурна-музычная кампазіцыя “Гучы, родная мова!” прайшла ў Больцішскай
ІСБ. На працягу мерапрыемства дзеці знаёміліся са слоўнікамі беларускай мовы, нормамі
маўнага этыкету, выпраўлялі граматычныя памылкі, адказвалі на пытанні віктарыны,
падрыхтаваныя загадзя на лістах, спрабавалі скончыць вядомыя прыказкі і афарызмы пра
кнігу. З аповяду бібліятэкара даведаліся пра шматстатнасць моў на планеце, пра тое, што
родная мова — гэта характар народа, яго памяць, гісторыя, духоўная магутнасць. Мова –
гэта не толькі прылада для зносін паміж рознымі людзьмі. Значэнне роднай мовы ў
жыцці чалавека куды глыбейшае і важнае.
Літаратурная гасцёўня “Родная мова – бясцэнная спадчына” праведзена ў
Беняконскай СБ-МЭ для вучняў 4-6 класаў. Бібліятэкар расказала пра значэнне мовы, пра
тое, як важна папаўняць свой слоўнікавы запас. Дзеці актыўна выконвалі творчыя
заданні, звязаныя з ведамі беларускай мовы: чытанне сцэнкі ў творы, дзе незразумелыя
словы трэба было знайсці ў тлумачальным слоўніку; у другім заданні прапанавалася ў
прыказках знайсці арфаграфічныя памылкі, а ў словах расставіць націскі, адказвалі на
жартоўныя пытанні пра мову, удзельнічалі ў разных конкурсах, разгадвалі шарады і
крыжаванкі, растлумачвалі сэнс крылатых выразаў.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка арганізавала гучныя чытанні вершаў на роднай
мове “Сэрцам роднага слова краніся”. Удзельнікамі мерапрыемства сталі вучні 1 класаў.
Увазе дзяцей была прадстаўлена кніжная выстава “Гукі роднай мовы пахнуць верасам і
мятай”, на якой змяшчаліся беларускія часопісы, аўдыя-кнігі з творамі беларускай
літаратуры, а значную частку займалі вершы беларускіх аўтараў — як класікаў, так і
сучаснікаў. У атмасферы добразычлівасці прайшла размова пра гісторыю ўзнікнення Дня

роднай мовы, пра неабходнасць яе захавання. Для вучняў быў праведзены агляд кніжнай
выставы, дзе дзеці пазнаёміліся з кнігамі беларускіх паэтаў: Э. Агняцвет, В.Вітка,
Л.Геніюш, У.Карызна, Я.Коласа, З. Бядуля і іншыя, якія ёсць у бібліятэчным фондзе.
Моўны дзень прайшоў у Нацкай сельскай бібліятэцы. Дзеці з цікавасцю
пазнаёміліся з выказваннямі, прыказкамі і прымаўкамі пра мову. Дэманстравалі свой
слоўнікавы запас у гульні “Дрэва добрых слоў”.
У Пагародзенскай сельскай бібліятэцы адбылася літаратурная гадзіна “Адвечны
голас Радзімы” . У мерапрыемстве прымалі ўдзел вучні 1-3 класаў Пагародзенскай СШ.
Спачатку бібліятэкар распавяла пра свята, калі яно ўзнікла, чаму менавіта у гэты дзень.
Далей распачалася размова непасрэдна пра беларускую мову. Гаварылі пра асаблівасці
вымаўлення, аб паходжанні, аб людзях, якія абаранялі яе, клапаціліся аб ёй. Даведаліся,
што толькі ў беларускім напісанні ёсць літара “Ў”, што беларуская мова лічыцца другой
па мілагучнасці пасля італьянскай мовы. Каб замацаваць веды і больш дасканала
дазнацца пра беларускую мову дзецям было прапанавана пагуляць у гульні. Спачатку
шукалі ў надрукаваных беларускіх словах схаваныя лічбы, затым падбіралі беларускае
слова да малюнка. З дапамогай самаробнай вудачкі лавілі словы і раскладалі іх па
прадметах, якія былі надрукаваны на рыбінах. Вельмі спадабалася дзецям гульня з
гумкай, дзе ім было патрэбна прыдумаць сказ на беларускай мове з адпаведным словам, а
астатнім удзельнікам гульні – саскочыць з гумкі, калі тое слова пачуюць. Шмат эмоцый
вызвалі і загадкі на беларускай мове і таксама гульня “Гук заблудзіўся”. Напрыканцы
сустрэчы дзеці паглядзелі мультфільм на беларускай мове.
СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЭЗІІ
Бібліятэкамі былі праведзены разнастайныя па форме тэматычныя мерапрыемствы:
паэтычныя вечары, гадзіны паэзіі, літаратурныя сустрэчы, вечары паэтычнага настрою, і
літаратурна-музычны калейдаскоп.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў літаратурна-паэтычны мікс “Калі
быў бы я паэтам” прысвечаны паэтам-юбілярам 2019 года. Бібліятэкары пазнаёмілі
дзяцей з творчасцю З.Марозава, А.Якімовіча, В.Таўлая, Е.Лось, У.Мазго, У.Клішэвічак,
М.Мятліцкага, К.Цвіркі, А.Русака, А.Вольскага, М.Лужаніна і прачыталі іх вершы. Да
мерапрыемства была падрыхтавана выстава-вернісаж “Паэты – юбіляры”.
У Пагародзенскай сельскай бібліятэцы прайшоў паэтычны вернісаж “Паэзія нам
дорыць прыгажосць”. У гэты дзень гасцямі бібліятэкі сталі вучні старэйшых класаў. На
мерапрыемстве гучалі вершы Я.Купалы, Я.Коласа, К.Буйло, М.Багдановіча, П.Броўкі ў
якіх адлюстроўваецца прыгажосць роднай прыроды, любоў да роднага края. Усе
ўдзельнікі мерапрыемства атрымалі масу эмоцый і ўражанняў.
У Канвелішскай сельскай бібліятэцы прайшла паэтычная гадзіна “Паэзія, як музыка
душы” для вучняў Канвелішскай СШ. Гучалі творы беларускіх і рускіх паэтаў.
Прысутныя з задавальненнем паўдзельнічалі ў конкурсе чытальнікаў “Мой каханы
верш”. На мерапрыемстве была прадстаўлена кніжная выстава-падказка.
РАБОТА З ДЗІЦЯЧЫМ ЧЫТАЧОМ.
У Паляцкішскай ІСБ была праведзена гульня-вандроўка “Сцежка бяспечных
паводзін”. Пры дапамозе казачных герояў дзеці ўспомнілі асноўныя правілы бяспекі,
пабывалі ў розных жыццёвых сітуацыях. Дапамагла ім у гэтым чароўная Кветачка

Вясёлка. Адрываючы пялёсткі, дзеці патрапілі ў краіну “Дзе не ўсякі сустрэчны – сябар
сардэчны”, у якой яны пазнаёміліся з правіламі паводзін з незнаёмымі людзьмі. У краіне
“Не ведаючы броду, не совайся ў ваду” пазналі пра тое, як паводзіць сябе на вадзе. У
наступнай краіне іх падцікоўваў “Пажар”, а затым усё апынуліся ў лесе, дзе трэба было
набраць ядомых грыбоў і ягад. Чытаючы ўрыўкі з казкі К.Чукоўскага “Айбаліт”, юныя
чытачы назвалі правілы дарожнага руху, якія парушылі літаратурныя героі. Апошні
пялёстак быў з пажаданнем удзельнікам мерапрыемства, каб кожны ведаў і выконваў
правілы бяспекі.
У Больцінікскай сельскай бібліятэцы прайшла гульня-конкурс “Азбука бяспекі” з
навучэнцамі пачатковых класаў. Падчас мерапрыемства бібліятэкар нагадала, што
неабходна асцярожна звяртацца з электрапрыборамі, ведаць, як сябе паводзіць, калі ты
страціўся ў лесе, што нельга размаўляць на вуліцы з незнаёмымі людзьмі і распавядаць
ім пра сябе.
У Радунскай ГПБ для навучэнцаў 1 класа прайшоў бібліятэчны ўрок “Знаёмства з
бібліятэкай”. Бібліятэкар расказала дзецям пра чытацкі фармуляр і правілах карыстання
кніжным
фондам, правяла
экскурсію па бібліятэчных пакоях. У завяршэнне
мерапрыемства дзеці ўзялі да дому ўпадабаныя кнігі.
Прафесія выратавальніка лічыцца адной з самых небяспечных і мужных. Гэтыя
адважныя людзі змагаюцца з наступствамі паводак, землетрасеннямі, ураганамі і цунамі.
Яны тушаць пажары і ратуюць людзей. У Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы на сустрэчу з
навучэнцамі 4-х класаў сярэдняй школы прыйшоў інспектар групы прапаганды МНС
Андрэй Станіслававіч Вінцкевіч. Падчас гутаркі “Дарога ў прафесію” ён расказаў дзецям
аб прафесіі выратавальніка. Андрэй Станіслававіч правёў са школьнікамі гутарку аб
правілах паводзін у розных надзвычайных сітуацыях. Прывёў прыклады самых
распаўсюджаных сітуацый, якія ўзнікаюць у паўсядзённым жыцці. Пры дапамозе
відэаролікаў паказаў, як працуюць ратавальнікі: змагаюцца з агнём, ліквідуюць
наступствы аварый, працуюць на месцы выбухаў. Інспектар расказаў пра абсталяванне і
спецсродкі, пры дапамозе якіх супрац тушаць пажары. Таксама ў Воранаўскай дзіцячай
бібліятэцы разам з супрацоўнікам МНС для вучняў 3 класаў прайшла рэспубліканская
акцыя “Все вместе” па правілам пажарнай бяспекі і паводзінам у экстрымальных
выпадках. Запрошаны інспектар групы прапаганды МНС А.С. Вінцкевіч расказаў дзецям
аб правілах паводзін па тэхніцы пажарнай бяспекі, як трэба сябе паводзіць у
экстрымальных выпадках. Андрэй Станіслававіч правёў для ўдзельнікаў мерапрыемства
віктарыны, конкурсы і для ўвагі дзяцей прадэманстраваў прэзентацыю па дадзенай
тэматыцы. Вучні атрымалі ад выратавальніка падарункі і навучальныя дапаможнікі па
МНС. Урок бяспекі “Полянка безопасности” з вучнямі 1-4 класаў таксама прайшоў у
Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы. Бібліятэкары расказалі дзецям аб правілах паводзін па
тэхніцы пажарнай бяспекі, як трэба сябе паводзіць у экстрымальных выпадках, куды
трэба звяртацца падчас небяспекі. Дзеці пазнаёміліся з нагляднымі матэрыяламі па
тэхніцы пажарнай бяспецы і навучыліся карыстацца вогнетушыцелям.
Пра тое, што ў бібліятэцы не можа быць сумна, пераканаліся навучэнцы
Паляцкішскай сярэдняй школы, якія наведалі ў дні вясновых канікул Воранаўскую
дзіцячую бібліятэку. Загадчык бібліятэкі Велігор Алена Мікалаеўна правяла для
школьнікаў экскурсію па бібліятэцы, падчас якой распавяла дзецям пра асаблівасці
абанемента, чытальнай залы. З вялікай цікавасцю дзеці пазнаёміліся з кніжнымі

выставамі. Падчас экскурсіі дзеці не толькі пазналі шмат новага і цікавага, але і сталі
ўдзельнікамі віктарыны. Пераможца атрымала памятны прыз.
Бібліятэкары Канвелішскай, Місявіцкай, Гіркаўскай сельскіх бібліятэк правялі
навагоднія ранішнікі для дзяцей. Усе ўдзельнікі атрымалі шмат пазітыўных эмоцый і
добры настрой.
Дзень юнага героя-антыфашыста
У Бастунскай ІСБ прайшоў дзень інфармацыі “Дзеці вайны”. Дзецям распавялі
пра тое, што вайна стала агульнай біяграфіяй цэлага пакалення дзяцей. У грозныя гады
Вялікай Айчыннай вайны на барацьбу з фашыстамі побач са сталымі падняліся
дзяўчынкі і хлопчыкі, іх аднагодкі. Адклаўшы недачытаныя кніжкі і падручнікі, узялі ў
рукі вінтоўкі і гранаты, сталі партызанскімі сувязнымі, нястомна працавалі ў цэхах
заводаў і фабрыкаў, на калгасных палях і фермах. Дзеці даведаліся пра піянераў-герояў
Савецкага Саюза: Зіне Портновой, Лёні Голікове, Дзіму Юрчанка, пра подзвігі, якія яны
здзяйснялі падчас вайны. У бібліятэцы аформлена экспрэс-выстава пра піянераў-героях
“Юныя героі “саракавых”.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка адзначыла Дзень юнага героя-антыфашыста
гадзінай літаратурнай памяці “Дзеці суровай пары ліхалецця”. Вучням 4 класа з класным
кіраўніком Адамчык Т.Ф. было падрыхтавана паведамленне аб юных герояхантыфашыстах у розныя гады, розных краін свету ў барацьбе супраць фашызму. Дзецям
расказалі пра жудасныя падзеі і цяжкія людскія страты. На заканчэнне мерапрыемства
вучні пазнаёміліся з кніжнай выставай, з творамі ў якіх расказваецца пра тыя цяжкія
выпрабаванні, а таксама вучням было прапанавана ўзяць творы дамоў.
У Беняконскай СБ-МЭ быў праведзены ўрок мужнасці “Малыя героі Вялікай
Айчыннай” для навучэнцаў 5-6 класаў. У бібліятэцы аформлена выстава-знаёмства з
фатаграфіямі дзяцей-герояў Вялікай Айчыннай вайны. Дзеці выступілі з дакладамі пра
юных герояў-антыфашыстаў: Зоя Касмадзем’янская, Алег Кашавы, Зіна Партнова, Марат
Казей, Валодзя Дубінін, Леанід Дзяркачоў, Валянцін Коцік, Любоў Шаўцова, Юта
Бандароўская і іншыя. Дзеці пакляліся памятаць заўсёды і паважаць іх гераічнасць.
Завяршылася мерапрыемства хвілінай маўчання.
Да Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі
Традыцыйна ў канцы сакавіка ў бібліятэках праходзіць Тыдзень дзіцячай и
юнацкай кнігі – гэта свята літаратурных адкрыццяў і дзіўных прыгод.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы Тыдзень адкрыўся ранішнікам “У гасцях у
кніжкі”. Падчас мерапрыемствы бібліятэкары расказалі дзецям пра дзіцячыя кнігі –
юбіляры 2019 года. Дзеці давыдаліся шмат новага і цікавага пра гісторыю стварэння і
аўтараў такіх твораў: “Конёк-Горбунок” П.П. Ершова, “Снежная королева” Х.К.
Андерсена, “Сказка о золотом петушке” А.С.Пушкіна і іншых. З задавальненнем прынялі
ўдзел у конкурсах і віктарынах па сюжэтах прадстаўленых ім кніг. Урок-гутарку “Азбука
вуліц і дорог” правялі з дзецьмі 4-6 класаў, на якім пастараліся пашырыць і ўдакладніць
веды дзяцей пра правілы дарожнага руху, як весці сябе на вуліцах. Гульнёвыя заданні
дапамаглі дзецям лепш ўсвоіць дарожную грамату. Гульнёвай праграмай “Восьмое чудо
света” адбылося закрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі. На мерапрыемства былі
запрошаны дзеці малодшых класаў Радунскай сярэняй школы. Бібліятэкары з падлеткамі
вялі размову пра тое, чаму вучаць кнігі, а дзеці расказвалі пра свае любімыя творы,

любімых герояў. Літаратурная віктарына дапамагла вызначыць лепшых знаўцаў
дзіцячых твораў, якія ў канцы мерапрыемства былі ўзнагароджаны дыпломамі.
У Тракельскай сельскай бібліятэцы дзяцей запрасілі на конкурсна-гульнёвую
праграму “Запрашаем у казачны свет”. У госці да іх прыйшлі Баба-Яга і Паэт-баечнік,
якія паведамімлі школьнікам гісторыю ўзнікнення гэтага свята і прапанавалі пагуляць у
вясёлыя гульні “Кніжны паравозік” і “Збяры казку”. Дзецям прыйшлося разгадваць
разнастайныя хітрыя загадкі, праяўляючы кемлівасць і свае таленты. Усе атрымалі шмат
пазітыўных эмоцый і добры настрой.
Бібліятэкар Бастунскай ІСБ падрыхтавала і правяла для сваіх чытачоў конкурс
эрудытаў “Па старонках дзіцячых кніг”. Дзеці падзяліліся на 2 каманды “Знайкі” і
“Усеведы”. Іх увазе былі прадстаўлены заданні, дзе трэба быў адгадаць твор ці
літаратурнага героя па апісанні ці па прадметах, якія прыналежаць ім. Конкурс быў
напружаны, каманды не жадалі здавацца. З невялікім адрывам перамогу атрымала
каманда “Знайкі”.
Не меней пазнавальна і займальна ў Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы прайшло
свята кнігі “Праз кнігу – да дабра і міру”. Школьнікі здзейснілі вандраванне ў чароўную
краіну каханых кніг. Тут яны паўдзельнічалі ў конкурсах: “Па казачных сцяжынках”,
“Слабое звяно”, пагулялі ў літаратурныя гульні “Даскажы слоўца”, “Лётае не лётае”. З
вялікай цікавасцю пазнаёміліся з новымі казкамі і ўспомнілі сваіх каханых казачных
герояў. Закончыўся Тыдзень конкурсам “Лепшы чытач года”. Бібліятэкары разам з
казачным Катом Базіліо віншавалі і ўзнагароджвалі пераможцаў. Граматы і падарункі
атрымалі – Бовін Данііл, Вінарская Кацярына, Валынец Дзіяна, Лукашун Глеб, Русіновіч
Анастасія, Сарэла Маргарыта, Сцефановіч Максім і Шарко Анастасія. Удзельнікаў
мерапрыемства забаўляў гульнёвымі конкурсамі Кот Базіліо, чым падараваў дзецям
добры настрой і сапраўднае свята.
У Нацкай СБ падведзены вынікі за 2018 год у конкурсе “Лепшы чытач года” і
ўручаны граматы і падарункі. Мерапрыемства адбылося ў школе на ўрачыстай лінейцы.
Дзеці ўзнагароджваліся па чатырох намінацыях: “Лепшы чытач года”, “Чытач года”,
“Актыўны чытач”, “Адраджэнне традыцый сямейнага чытання”. Узнагароды атрымалі не
толькі дзеці, але і дарослыя.
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ў Жырмунскай ІСБ распачаўся з экскурсіі ў
бібліятэку дзяцей дзіцячага сада з выхавацелям Марынай Леанідаўнай Жэгздрын. Для іх
вучні 3 класа падрыхтавалі інсцэніроўку па п’есе-казцы пра кнігу. А затым дзеці прынялі
ўдзел у гутарцы “Друг бесценне всего, не купить нигде его”. Размова ішла пра
сяброўства, разважалі над пытаннямі “Хто такі сябар?”, “Якім павінен быць сябар?”,
“Якімі якасцямі павінен валодаць сябар?”. Далей дзяцей чакалі выстава-прагляд і ўрок
здароўя “Усё пра тваё здароўе”. Вучні 4-6 класаў даведаліся пра рэжым дня, вучыліся з
карысцю планаваць свой дзень, пазнаёміліся з асабістай гігіенай, з карыснымі прадуктамі
харчавання. Бібліятэкары пазнаёмілі з літаратурай на выставе. Трэці дзень быў
прысвечаны экалагічнай тэматыцы. Экалагічная віктарына “Вясёлыя гісторыі пра
зверанят” пазнаёміла дзяцей з жывёламі і раслінамі, якія занесены ў Чырвоную кнігу
Беларусі. Растлумачылі, што для таго, каб яны не зніклі патрэбна з любоўю і пашанай да
іх адносіцца. Пазнаёміліся з творамі Прышвіна, Вольскага, Носава, Біянкі, Ягоўдзіка пра
жывёл. Адзін дзень быў прысвечаны краязнайчай тэматыцы на тэму “Вёска, у якой ты
жывеш”. На прыканцы Тыдня дзеці знаёміліся з творамі дзіцячых пісьменнікаўюбіляраў, глядзелі мультфільмы, гулялі ў забаўляльныя гульні.

У Беняконскай СБ-МЭ падчас Тыдня прайшлі наступныя мерапрыемствы:
гульнёва-забаўляльная праграма “Пусть полюбят дети светлые страницы и улыбкой
доброй озарятся лица”, дзень кніг-юбіляраў “Между прочим, книга тоже юбиляром
может быть”, дзень часопісаў “Добрым приятелям – журналам читателям”, краязнаўчае
падарожжа “З бабулінага куфэрка”.
Падарожжа ў краіну кніг “Яе Вялікасць - кніга” арганізавала падчас Тыдня
Больцішская ІСБ. Для дзяцей былі прапанаваны: конкурс любімых казачных герояў,
гутара “Аб ролі кнігі ў жыцці чалавека”, конкурс малюнкаў “Мой любімы казачны
герой”.
У Пагародзенскай СБ Тыдзень распачаўся ранішнікам “Усё добрае на зямлі ад
кнігі”. Затым дзецям былі прапанаваны адкрыты прагляд літаратуры “Беларускія
пісьменнікі дзецям”, гадзіна беларускай казкі “Казка родная- народная”.
У Канвелішскай СБ адкрыццё Тыдня пачалося пастаноўкай урыўка з твора
В.Вольскага “Несцерка”. Далей для дзяцей бібліятэкар прапанавала ўрок-гульню па
казках Аляксандра Пушкіна, агляд літаратуры “Беларускія пісьменнікі – дзецям”. Вельмі
спадабалася дзецям выстава кніг і цацачных мядзведзяў “Мішкі ў кніжках”. Затым былі
загадкі пра мядзведзяў і напрыканцы ўсе разам паглядзелі мультфільм “Маша і
мядзведзь”.
На адкрыццё Тыдня дзіцячай кнігі “Падарожжа ў краіну Кніна” ў Пераганцаўскую
бібліятэку завітала Каралева Кніга і Баба Яга. Далей дзяцей чакала прэзентацыявіктарына “Падарожжа ў краіну Казка”. Адзін дзень быў прысвечаны творчасці Карнея
Чукоўскага, другі - творчасці Андэрсена, наведалі літаратурныя пасядзелкі “Прачытайка! Адгадай-ка!”. На закрыццё Тыдня адбылося тэатралізаваннае прадстаўленне
“Чараўніцтва дапаможа, але не заўсёды”.
У Паляцкішскай ІСБ ён прайшоў пад назвай “Кніга крочыць па планеце”. Адкрыццё
было арганізавана напярэдадні школьных канікул. На марапрыемстве прысутнічалі юныя
чытачы з 1па 5 класы. Бібліятэкар да гэтай падзеі аформіла кніжную выставу-агляд “Да
дабра праз кнігу”. Сюды завіталі героі любімых кніг: Баба Яга, Мальвіна, Каралева
Кніга, ролі якіх выконвалі дзеці і дарослыя. Вядучыя ладзілі прысутным гульні,
конкурсы, турніры кемлівых і дапытлівых. Таксама былі праведзены цікавыя
мерапрыемствы: літаратурная гульня “У госці да любімых казак”, гадзіна загадак
“Вясновыя загадкі”, агляд літаратуры “Беларускія пісьменнікі - дзецям”. Свята кнігі
прынесла чытачам хвілінкі адпачынку, добры настрой і незабыўзныя сустрэчы з
любімымі героямі.
Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў .
30 гадоў назад апошняя калона савецкіх войскаў перасякла афгана-савецкую мяжу,
завяршыўшы Афганскую вайну. Савецкія салдаты мужна і гераічна ваявалі на афганскай
зямлі, выконваючы свой інтэрнацыянальны абавязак. У памяць пра гераічны подзвіг
вайскоўцаў у бібліятэках прайшлі розныя мерапрыемствы.
Набат памяці “Афганістан прайшоў па нашых душах” адбыўся ў Жырмунскай
інтэграванай сельскай бібліятэцы. Сваімі ўспамінамі пра тую страшную вайну
падзяліліся воіны-афганцы: Генрык Казіміравіч Мікутайціс (радавы), старшыня
Воранаўскай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз ветэранаў
вайны ў Афганістане”, Валяр'ян Валяр'янавіч Суцкель (радавы), Кураў Павел Іванавіч
(радавы), Цішчанка Сяргей Рыгоравіч (радавы), Паршута Антон Іванавіч (старшына), а

таксама ўдава воіна-афганца Мілінцэвча Віктара Пятровіча, Ганна Міхайлаўна, жыхарка
аг.Жырмуны.
15 лютага ў Воранаўскай раённай бібліятэцы прайшла гістарычная гадзіна “Нашы
землякі – Афганцы”. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 6 “А” класа з класным
кіраўніком Пушнянковай Т.А. Гістарычная гадзіна была прысвечана тым даўнім
падзеям, стаўшай ужо гісторыяй, але пра якую мы абавязаны памятаць. Удзельнікі
мерапрыемства ў памяць пра тых, каго няма побач з намі, хто навечна застаўся маладым
запалілі свечкі і ўшанавалі памяць хвілінай маўчання. На завяршэнне мерапрыемства в
паглядзелі
дакументальны фільм “Афганістан” і пазнаёміліся з матэрыяламі,
прадстаўленымі на выставе “Афганістан баліць у душы маёй…”.
Бібліятэкар Паляцкішскай ІСБ правяла ўрок мужнасці “Афганістан: гарачыя
хвіліны жыцця”. З дапамогай электроннай прэзентацыі даведаліся пра ўдзельніках той
вайны. На мерапрыемстве гучалі вершы пра Афганскую вайну і дэманстравалася
відэахроніка пра ваенныя падзеі.
У Бастунскую ІСБ на сустрэчу “На суровай зямлі афганскай” былі запрошаны
воіны-інтэрнацыяналісты Мікутайціс Генрых Казіміравіч і Копць Павел Іванавіч. Яны
падзяліліся сваімі ўспамінамі пра тыя страшныя дні, пра тое, як выконвалі
інтэрнацыянальны абавязак, пра кошт мужчынскага сяброўства, пра ўзаемадапамогу, пра
страту сваіх сяброў. Да мерапрыемства была падрыхтавана электронная прэзентацыя ў
якой былі прадстаўлены фатаграфіі з асабістых альбомаў, якія захавалі падзеі той вайны.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка таксама сабрала падлеткаў для прагляду
відэароліка “Пакутнае пекла смерці”. Бібліятэкары расказалі пра воінаўінтэрнацыяналістаў свайго раёну, пра іх мужнасць і гераізм. Узгадалі пра ўстаноўлены
помнік афганцам у пасёлку. На працягу мерапрыемства гучалі песні і вершы
прысвечаныя воінам- афганцам.
ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ
У Гіркаўскай сельскай бібліятэцы для навучэнцаў 5-7 класаў бібліятэкар правяла
гульнёвую праграму “Салдатамі не нараджаюцца, салдатамі становяцца”. Спаборнічалі 3
каманды, удзельнікі якіх паказалі сваю сілу, спрыт, уменне, веды, знаходлівасць і
шпаркасць. Пераможцы атрымалі заслужаныя прызы.
Для навучэнцаў школы Беняконскай СБ-МЭ быў праведзены рыцарскі турнір “Мы
моцныя і адважныя, воіны ўмелыя”. Дзеці падзяліліся на дзве каманды і прынялі ўдзел у
конкурсах: “Шыфравальшчыкі”, “Інтэлектуалы”, “Хто хутчэй”. У выніку перамагло
сяброўства, а падлеткі атрымалі зарад бадзёрасці і пазітыва.
У Больцішскай
інтэграванай сельскай бібліятэцы бібліятэкар правяла
конкурсную праграму для дзяцей “Хвацкія забавы”. Удзельнікі змаганняў паказалі свой
спрыт і сілу ў конкурсах: “Пабудова”, “Палітзаняткі для навабранцаў”, “Сувязісты”. У
канцы мерапрыемства ўсе дзеці былі ўзнагароджаны прызамі.
Паляцкішская ІСБ правяла ў школе спартыўна-інтэлектуальную гульню “Адзін
дзень у войску”, у якой дзеці адказвалі на пытанні віктарыны і папаўнялі свае веды пра
сучасную армію. З велізарнай цікавасцю падлеткі бралі ўдзел у розных гульнях.
Супрацоўнікі Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі запрасілі навучэнцаў на віртуальнае
вандраванне “Ад гусара да спецназа”. Дзеці здзейснілі вандраванне ад старажытных
волатаў да сучасных салдатаў, якія стаяць на варце Радзімы.

Супрацоўнікі Радунскай гарпасялковай бібліятэкі для навучэнцаў 5 класа правялі
ўрок мужнасці “Слаўныя сыны Айчыны”. Увазе дзяцей была прапанавана прэзентацыя,
прысвечаная гераічным старонкам гісторыі Беларусі. Падчас яе дэманстрацыі навучэнцы
адказвалі на пытанні: “Што такое гераічнасць і мужнасць?”, “Каго можна назваць
абаронцам Айчыны?”. Напрыканцы бібліятэкары парэкамендавалі юным чытачам кнігі,
якія распавядаюць пра ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь.
Бібліятэкар Пагародзенскай сельскай бібліятэкі запрасіла школьнікаў на
конкурсна-гульнёвую праграму “Салдатамі не нараджаюцца, салдатамі становяцца”, дзе
яны прадэманстравалі сваю трапнасць, спрыт, сілу і знаходлівасць у гульнёвых
конкурсах: “Міннае поле”, “Спецзаданне”, “Сыты салдат”.
У Тракельскай сельскай бібліятэцы прайшла гутарка “Служу Рэспубліцы
Беларус”. Дзеці з цікавасцю здзейснілі невялікі экскурс у гісторыю войска, пазнаёміліся з
родамі войскаў і ахвотна адказвалі на пытанні віктарыны “Буду ў арміі служыць”. Цікава
і займальна прайшла ў Нацкай сельскай бібліятэцы святочна-гульнёвая праграма “Юныя
абаронцы”, у якой дзеці паказалі свае здольнасці ў розных конкурсах.
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў Айчыны, мелі вялікае выхаваўчае
значэнне для падрастаючага пакалення. Дзеці, якія сёння актыўна ўдзельнічалі ў
бібліятэчных конкурсах, заўтра, па прыкладзе сваіх дзядоў і бацькоў, будуць служыць у
беларускай арміі, абараняючы свет і супакой роднай зямлі.
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы адбылося першае паседжанне аматарскага
аб’яднання “Званочкі” з гульнёвай праграмай “Поздравляем с Рождеством – настоящим
волшебством”. Удзельнікамі аб’яднання з’яўляюцца вучні 1 “Б” класа Радунскай
сярэдняй школы. Мерапрыемства прайшло ў святочнай атмасферы, бо Навагоднія святы
і Каляды ў дзяцей самыя любімыя. Дзеці паслухалі Калядную казку пра авечку Зорачку,
дзе расказвалася пра нараджэнне Сына Божага. Прымалі ўдзел у гульнях і атракцыёнах.
Бібліятэкар расказала чаму ёлка з’яўляецца галоўным упрыгожваннем гэтых святаў.
Дзеці чыталі вершы, выказвалі свае віншаванні, а затым, як і бывае ў свята, знайшлі пад
ёлкай сюрпрыз. Спачатку гэты сюрпрыз быў украдзены “крыскай Ларыскай”, а затым
вернуты. Сюрпрызам для дзяцей быў смачны пірог, якім пачаставаліся ўсе ўдзельнікі
мерапрыемства.
Наступнае пасяджэнне аб’яднання “Званочкі” (Радунская ГПБ) інтэлектуальная
гульня “Затей у нас большой запас” сабрала дзяцей, каб правесці выхадны дзень з
нашымі любімымі казкамі, іх героямі. Была магчымасць праявіць свае веды і здольнасці,
спаборнічаючы паміж 2 камандамі. Спаборніцтвы і конкурсы праводзіліся і паміж
капітанамі каманд. Мерапрыемства пачалося з музыкальных нумароў нашых чытачоў.
Затым удзельнікі аб’яднання прачыталі вершы і паказалі маленькія сцэнкі.
У Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы прайшло чарговае пасяджанне аматарскага
аб’яднання “Непаседы”. Дзеці прынялі актыўны ўдзел у фарміраванні фотакалажа
“Поликлиника доктора Нехворайкина”. Бібліятэкары пазнаёмілі ўдзельнікаў з
прадуктамі харчавання карыснымі для здароўя. Дзеці малявалі садавіну і агародніну,
мясныя, рыбныя і малочныя прадукты, якія даюць моц і сілу растучаму арганізму. Усе
малюнкі склалі ў адзін агульны і атрымалі прыгожы фотакалаж.

