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У штоквартальным выданні “Старонкі бібліятэчнага жыцця Воранаўшчыны” прадстаўлены
звесткі аб найбольш значных мерапрыемствах, якія прайшлі ў публічных бібліятэках Воранаўскага
раёна ў чацвёртым квартале 2019 года.
Інармацйыйны матэрыял дапоўнены фотаздымкамі праведзеных мерапрыемстваў.
Выданне прызначана для бібліятэчных работнікаў, а таксама для тых, хто цікавіцца развіццём
бібліятэчнай справы ў Воранаўскім раёне.
ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”, 2019

ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА
1 кастрычніка. Акцыя “Ад усёй душы з паклонам і любоўю”. У Дзень пажылых
людзей, супрацоўнікі Воранаўскай раённай бібліятэкі, дырэктар Таццяна Сушынская,
намеснік дырэктара Наталія Камінская і бібліятэкар аддзела абслугоўвання і
інфармацыі Карына Пашкевіч наведалі хворых пажылых людзей у тэрапеўтычным
аддзяленні Воранаўскай раённай бальніцы з пажаданнямі добрага здароўя, настрою,
актыўнага даўгалецця і салодкімі пачастункамі.
1 кастрычніка. Акцыя “Кнігу на дом”. Сурацоўнікі Воранаўскай раённай
бібліятэкі з дапамогай бібліобуса
павіншавалі самых актыўных чытачоў, якія
пражываюць у вёсках Вінцукі, Дайнава, Любарты, Праважа са святам. Яны пачулі ў
свой адрас шчырыя пажаданні добрага здароўя,
добрага настрою, актыўнага
даўгалецця.
8 кстрычніка. Акцыя-віншаванне “Паштоўка маме”. Супрацоўнікі раённай
бібліятэкі з віншаваннямі і пажаданнямі выйшлі павіншаваць маці, уручылі ім
памятныя паштоўкі, тым самым нагадалі пра самае мілае і кранальнае свята. Бо так
хочацца чуць ласкавыя словы кожны дзень і ведаць, што яны па-ранейшаму патрэбныя і
каханыя.
9 кастрычніка. Акцыя добрых пажаданняў “Падары маме сваё сэрца”. Мамасамы блізкі чалавек для кожнага з нас, і, безумоўна, кожная мама на свеце заслугоўвае ў
свой дзень не толькі шчырых слоў падзякі і любові, але і шчодрых прыемных
падарункаў. Гэтае свята – выдатная магчымасць у чарговы раз выказаць свае пачуцці
самаму дарагому чалавеку на свеце. Напярэдадні святкавання Дня маці бібліятэкар
раённай бібліятэкі з дапамогай бібліябуса павіншавала жанчын-мам са святаў.
Святочная паштоўка з шчырымі пажаданнямі, ласкавымі і кранальнымі словамі стала
добрым напамінам аб любові, падзякі і павазе.
11 кастрычніка. Музычны вечар “Па якой бы ты ні ішоў сцежцы, маміна
каханне над ёю свеціць”. Напярэдадні самага светлага і добрага свята Дня маці ў
Воранаўскай раённай бібліятэцы сабраліся ўдзельнікі аматарскага аб'яднання “Надзея”.
Шмат цёплых слоў пачулі жанчыны ў свой адрас, шчырыя, кранальныя паэтычныя
радкі. Тэму ідэалу жаночай прыгажосці і абаяння, вобраз жанчыны-маці пастараліся
раскрыць праз знаёмства з творамі мастакоў, паэтаў, а таксама літаратурнымі,
мастацкімі і музычнымі творамі з дапамогай выставы “Святло мацярынства - святло
кахання”. Бясконцымі апладысментамі суправаджалі танец “Цыганочка”, у выкананні
Сіліцкай Клаўдзіі Яфімаўны. Было шмат конкурсаў, бліц-пытанняў, загадак і віктарын.
14 кастрычніка. Акцыя-флэшмоб “Падары маме сваё сэрдца”. У гэты дзень на
плошчы райцэнтра ў любові маці незвычайна прызналіся вучні Воранаўскай школы.
Пры падтрымцы прадстаўнікоў раённага аб'яднання прафсаюзаў, раённай
прафарганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і
турызму, супрацоўнікаў раённай бібліятэкі і крамы “Окей” яны ўключыліся ў акцыюфлэш моб “Падары маме сваё сэрца!” Ініцыятарамі правядзення акцыі выступілі
работнікі ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”. Школьнікі прачыталі для мам
кранальныя радкі. І ў адзіным парыве замкнулі постаць сэрца-знак бясконцай даччынай
і сыноўняй любові, падзякі за жыццё і клопат.

17 кастрычніка. Дзень прававых ведаў для сваіх чытачоў правялі супрацоўнікі
Воранаўскай раённай бібліятэкі. Магчымасцю атрымаць бясплатную юрыдычную
кансультацыю ў натарыуса натарыяльнай канторы Воранаўскага раёна Таццяны
Масюкевіч скарысталіся людзі рознай узроставай катэгорыі, а таксама наведвальнікі
дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў ТЦСАН.
Пытанняў было шмат. У асноўным яны тычыліся складання завяшчання, дагавора
дарэння нерухомай маёмасці, ўступлення ў наследства і адмовы ад яго? Як абараняюцца
інтарэсы дзіцяці пры падзеле наследства? На гэтыя і іншыя звароты прысутныя
атрымалі кваліфікаваныя прававыя парады.
6 лістапада. Інфармацыйная гадзіна “Кастрычніцкая рэвалюцыя ў люстэрку
гісторыі”. Супрацоўнікі Воранаўскай раённай бібліятэкі правялі інфармацыйную
гадзіну для навучэнцаў II курса Воранаўскага дзяржаўнага прафесійна- тэхнічнага
каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці Успамін аб гэтай падзеі - гэта не спроба
захаваць мінулае, гэта сведчанне таго, што мінулае забываць нельга. Моладзі
прапанавалі прагляд відэафільма “1917 год, як развіваліся падзеі кастрычніцкай
рэвалюцыі” і выказалі сваё меркаванне наконт неабходнасці святкавання гэтай даты. Да
мерапрыемства была аформлена кніжная выстава па дадзенай тэме.
8 лістапада. Гістарычная гадзіна “Тэадор Нарбут – гісторык і археолаг”.
29 лістапада. Круглый стол “Знание спасёт жизнь: о ВИЧ- инфекции”. Удзел у
мерапрыемстве прынялі навучэнцы Воранаўскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага
каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці, бібліятэкары раёна, ўрач-эпідэміёлаг
Дзяржаўнай установы “Воранаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі” Галіна
Мікалаеўна Сівец. Чарговы раз нагадалі аб значэнні гэтага дня ва ўсім свеце, аб гісторыі
ўзнікнення захворвання ВІЧ/СНІД і эмблеме дня – чырвонай стужачцы. Гаварылі аб
захворванні ў нашы дні, прыводзілі статыстыку па Гродзенскай вобласці, раёне.
Таксама яшчэ раз нагадалі асноўныя шляхі заражэння і распаўсюджвання гэтай
смяротна небяспечнай інфекцыі, аб мерах засцярогі, прафілактыкі заражэння ВІЧ, аб
бяспецы зносін з хворымі ВІЧ-інфекцыяй. У канцы сустрэчы прапанавалі віктарыну,
зрабілі агляд тэматычнай кніжнай выставы, праглядзелі відэафільм “ВІЧ”.
10 снежня. Сусветная супольнасць адзначае Дзень правоў чалавека. У гэты дзень
на базе Воранаўскай раённай бібліятэкі прайшла гадзіна прававой інфармацыі “Ведай
свае правы”, з удзелам адваката юрыдычнай кансультацыі Воранаўскага раёна Журко
Людмілы Рыгораўны. На мерапрыемстве прысутнічалі людзі сталага ўзросту
аддзялення дзённага знаходжання Воранаўскага ТЦСАН. Адвакат азнаёміла з
Асноўным Законам РБ - Канстытуцыяй і больш падрабязна спынілася на артыкулах,
якія тычацца правоў, свабод і абавязкаў чалавека і грамадзяніна Беларусі. Удзельнікі
мерапрыемства звярталіся па пытаннях правоў чалавека і іх абароны, за тлумачэннем
розных сітуацый асабістага характару.
Таксама у мерапрыемстве прыняла ўдзел прадстаўнік Воранаўскай раённай
арганізацыі БО “Чырвоны Крыж” Нарбут Валянціна Аляксееўна. Яна распавяла
прысутным аб тым, якую місію выконвае дадзенае грамадства, якую дапамогу аказвае
людзям. Выступіла з заклікам прымаць актыўны ўдзел у жыцці людзей, якія маюць
патрэбу ў дапамозе, не заставацца ў баку ад чужой бяды.
27 снежня. “Навагоднія цуды” - пад такой назвай прайшоў навагодні агеньчык,
для ўдзельнікаў аматарскага аб'яднання “Надзея” ў Воранаўскай раённай бібліятэцы. У
святочнай абстаноўцы, з Дзедам Марозам, госці з задавальненнем удзельнічалі ў

віктарыне, адгадвалі загадкі, даведаліся шмат цікавага з гісторыі свята. Пазнаёміліся з з
сімвалам 2020 года, правялі віктарыну і пазнаёмілі з гараскопам для кожнага знака
задыяку. Госці спявалі навагоднія песні, гарэзныя прыпеўкі, скакалі ля ёлкі, чыталі
вершы якія стварылі атмасферу чараўніцтва, а затым Дзед Мароз уручыў навагоднія
сувеніры ўсім удзельнікам.
З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
(да Году малой радзімы)
Пераганцаўская сельская бібліятэка запрасіла ўсіх, хто любіць свой край,
ганарыцца ім, у краязнаўчае падарожжа па гісторыі вёскі Пераганцы “Вёска мая – гонар
мой”. Вядучыя мерапрыемствы пазнаёмілі прысутных са слаўнай і багатай гісторыяй
роднага мястэчка, яе сучасным жыццём, успомнілі тых, хто абараняў сваю краіну ў
гады Вялікай Айчыннай вайны, хто памнажаў і працягвае памнажаць славу і дабрабыт
сваёй вёскі. Дзеці чыталі вершы пра малую радзіму, пра вайну. Да мерарыемства была
аформлена кніжная выстава “Зямля мая, край маляўнічы”.
Чытачы Доцішскай сельскай бібліятэкі таксама адправіліся ў краязнаўчае
падарожжа “Зямля, дзе пачаўся твой лёс”. Бібліятэкар распавяла пра ўзнікненне вёскі
Доцішкі, пра тое, як яе жылі ў даўніну, чым займаліся і як адпачывалі. Падрыхтаваная
кніжная выстава прадставіла публікацыі аб вёсцы і яе славутых земляках.
Завочнае падарожжа “Знакамітыя людзі роднай вёскі” здзейснілі чытачы
Бастунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі. Задачай гэтага мерапрыемства было
абагульніць веды аб родным краі, дапамагчы ўбачыць яго прыгажосць і непаўторнасць.
Выхоўваць беражлівыя, адказныя стаўленні і любоў да прыроды роднага краю,
экалагічную культуру. Бібліятэкар пачала свой аповяд аб тым, што ёсць такое паняцце
“Малая Радзіма”. З гэтым імем чалавек непарыўна звязаны ўсю сваю жыццё, дзе
нарадзіўся і вырас. Гэта вобласць, раён, сяло, вуліца, дом-маленькі кавалачак нашай
велізарнай краіны.
У краязнаўчую вандроўку “З гісторыі краю і лёсаў людзей” адправіліся юныя
чытачы Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі. Цікавую фотавыставу “Людзьмі і памяццю
жыве мой край” прапанавала Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка.
На краязнаўчы ўрок “З малой Радзімы маёй пачынаецца Беларусь” запрасіла
вучняў пачатковых класаў Пагародзенская сельская бібліятэка. Бібліятэкар расказала
дзецям аб гісторыі стварэння вёскі, пра падзеі мінулых гадоў, героях вайны.
Мерапрыемства было накіравана на выхаванне ў дзяцей павагі да гістарычнай
спадчыны, любові да роднай зямлі, пачуцці нацыянальнага гонару.
З дапамогай электроннной прэзентацыі “Па знаёмых сцежках ў вёску родную іду”
чытачы Канвелішскай сельскай бібліятэкі здзейснілі віртуальнае падарожжа па сваёй
малой радзіме, актыўна адказвалі на пытанні краязнаўчай віктарыны, з цікавасцю
разглядалі фатаграфіі вёскі і яе жыхароў у розныя гады.
Каб дапамагчы прадставіць дзецям як жылі нашы продкі, і дакрануцца да гісторыі
нашай краіны, бібліятэкар Беняконскай сельскай бібліятэкі-музея этнаграфіі запрасіла
дзяцей на пазнавальную экскурсію па этнаграфічнай экспазіцыі “Сядзіба, альбо Хатка з
матчынай душой”. Удзельнікі сустрэчы змаглі разглядзець і памацаць экспанаты, якія
карпатліва збіраюцца бібліятэкарам. У гульнёвай форме, разгадваючы загадкі,
даведаліся што самае галоўнае ў доме, якімі прадметамі-памочнікамі карысталася
гаспадыня, спрабавалі даставаць з печы вілкамі чыгунок і прасці пражу.

Тасксама падчас гадзіны краязнаўства вучні пачатковых класаў знаёміліся “Што
прадметы даўніны расказаць табе павінны” у Беняконскай сельскай бібліятэцы-музеі
этнаграфіі дзеці даведаліся аб звычаях і традыцыях нашых продкаў, аб гераічным
мінулым. Перанесліся ў далёкія часы, калі прадметы посуду былі драўлянымі, адзенне
шылася сваімі рукамі, а побыт быў сціплы і непатрабавальны. Дашкольнікі з
задавальненнем разглядалі экспанаты кутка краязнаўства, і слухалі аповед бібліятэкара.
У лістападзе адзначалася 235-годдзе з дня нараджэння вядомага гісторыка,
археолага, уражэнца маёнтка Шаўры Воранаўскага раёна Тэадора Нарбута. Гэта
падзея была адзначана гістарчынымі гадзінамі “Жыццё і дзейнасць Тэадора Нарбута”,
“Тэадор Нарбут – гісторык і археолаг”, “Гісторык нашага краю” у Больцішскай,
Паляцкішскай, Забалацкай ІБ, Больцініцкай, Пагародзенскай СБ, Радунскай ГПБ.
Нацкая СБ прапанавала сваім чытачам вечар-партэт “Тэадор Нарбут і Беларусь”. Урокпрэзентацыя “Імёны ў гісторыі краю” прайшоў у Тракельскай СБ. Гадзіны знаёмства
“Устаўшы з забыцця”, “Вялікі сын Лідчыны”, “Гісторык нашага краю” прапанавалі
Пераганцаўская, Доцішская СБ, Бастунская ІСБ.
БІБЛІЯТЭКА – ДЗЕЦЯМ
3 кастрычніка ў рамках Дня адчыненых дзвярэй у Доцішскай сельскай бібліятэцы
прайшла займальная экскурсія для вучняў 2 класа Доцішскай СШ. Дзеці пазнаёміліся з
правіламі паводзін у бібліятэцы, дружна адгадвалі загадкі, адказвалі на пытанні
літаратурнай віктарыны “Адгадай казачных герояў”.
Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка правяла літаратурны рынг “Казка ў
госці завітала” з вучнямі малодшага і сярэдняга ўзросту. Дзеці з задавальненнем
падарожнічалі па кніжнаму царству, прымалі ўдзел у конкурсах і гульнях. Сваю
эрудыцыю і цікавасць да чытання паказалі ў казачных віктарынах і разгадванні загадак.
Падчас мерапрыемства інсцэніравалі казку “Рэпка”.
Сустрэчы бібліятэкара Бастунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі з
выхаванцамі дзіцячага сада сталі традыцыйнымі. Сустрэчы з кнігай для іх заўсёды
жаданыя і пазнавальныя падзеі. Чарговы “бібліятэчны дэсант” пазнаёміў дзяцей з
маляўнічымі творамі дзіцячай літаратуры, з цудоўнымі казкамі. Дзеці па карцінках
адгадвалі назвы жывёл. А ў завяршэнні сустрэчы бібліятэкар арганізавала гучныя
чытанні казак.
Воранаўскую дзіцячую бібліятэку наведалі з экскурсіяй “Краіна Чыталія” вучні 1
– га класа. Дзеці пазнаёміліся з пакоямі бібліятэкі, з працай бібліятэкара, растаноўкай
кніг на паліцах, перыядычным друкам і даведачнай літаратурай для свайго ўзросту.
Бібліятэкары прапанавалі дзецям прыняць удзел у адгадванні загадак, казачнай
віктарыне і складанні пазлаў па казачных творах. 18 вучняў ўпершыню запісаліся ў
бібліятэку, з чым іх шчыра павіншавалі супрацоўнікі бібліятэкі і падаравалі закладкі
для кніг.
Таксама для вучняў другіх класаў Воранаўская дзіцячая бібліятэка прапанавала
конкурсна-гульнёвую праграму “У краіне любімых казак”. Усе разам удзельнічалі ў
гульнях, віктарынах, конкурсах ад чаго атрымалі зарад энэргіі і вясёлы настрой.
Пазнаёміліся з жанрамі казак, усвядомілі розніцу паміж народнай і аўтарскай казкай.
Напрыканцы мерапрыемства бібліятэкары ўручылі дзетвары падарункі.
Вельмі цікавы навагодні карагод “А у нас Новый год! Ёлка в гости всех зовёт”
таксама адбыўся ў Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы сумесна з старшынёй Беларускага
дзіцячага фонду Воранаўскага раёна Сушынскай Таццянай Рыгоранаўнай. На свята былі

запрошаны дзеці з Воранаўскага цэнтра каардыцыйна-рэабіталіцыйнай адукацыі і
развіцця, дзеці з шматдзетных і малазабяспечаных сем’яў. Бібліятэкары пераапранутыя
ў казачных герояў весялілі дзетвару, разыгралі перад імі незвычайныя прыгоды Бабы—
Ягі, Хлуслівага Дзеда Мароза, Мульцяшкі. У госці з салодкімі падарункамі завіталі
Дзед Мароз і Снягурка. Гучалі вершы, песні, загадкі, вадзілі карагоды. Свята было па —
сапраўднаму вясёлым, цікавым і падаравала дзецям сапраўны казачны настрой.
Супрацоўнікі Радунскай гарпасялковай бібліятэкі для вучняў пачатковых класаў
правялі літаратурнае асарці “Лукошко сказок”. На мерапрыемстве дзеці бліжэй
пазнаёміліся з рускімі аўтарскімі казкамі такіх казачнікаў як С.Ц. Аксакава, Д.Н.
Маміна-Сібірака, В.П. Катаева. З дзецьмі былі праведзены віктарыны. А па казцы
В.П.Катаева “Цветик-семицветик” з пераможцамі віктарын было праведзена поле
цудаў
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Юныя чытачы Забалацкай ІСБ з вялікім захапленнем прынялі ўдзел у гульнёвай
праграме “Парады Айбаліта”, дзе атрымалі інфармацыю аб гігіене, правільным
харчаванні, распарадку дня, а гульня і загадкі ў вершах дапамаглі ім запомніць залатыя
правілы здаровага ладу жыцця.
Бібліятэкар Жырмунскай ІСБ прапанавала здзейсніць слайд-экскурсію ў чароўную
краіну здароўя “Жыў на свеце Вітамін”. Дзеці даведаліся, як берагчы вочы, якія
вітаміны неабходна ўжываць у ежу, каб зрок заставаўся добрым. Разам з казачнымі
героямі вучыліся рабіць зарадку для вачэй. Завяршылася экскурсія праглядам
мультфільма “Сяшарыкі. Азбука здароўя”.
17 лістапада - Міжнародны дзень адмовы ад курэння.
Канвелішсая сельская бібліятэка запрасіла вучняў Канвелішскага ВПК разам з
настаўніцай Дзекан Ірынай Вітольдаўнай прыняць удзел у мерапрыемстве да
Міжнароднага дня адмовы ад курэння “Дрэнным звычкам – не!”
Вельмі важна пры размове з падлеткамі знайсці падыход, зрабіць так, каб тэма і
форма абмяркавання іх зацікавіла. Менавіта ў гэты дзень бібліятэкар паспрабавала
такую форму работы як бібліятэчны квілт. Дзеці выказалі свае адносіны да шкоднай
звычкі, напісаўшы некалькі слоў на каляровых сцікерах. Спадзяёмся, што іншым
наведвальнікам будзе цікава пазнаёміцца з гэтымі выказваннямі, а магчыма і дапоўніць.
Бібліятэкар Бастунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі арганізавала
інфармацыйна-прафілактычную міні-акцыю “Книга и газета вместо сигареты” ў
аддзяленні кругласутачнага знаходжання сталых людзей і інвалідаў вёскі Бастуны.
Акцыя была накіравана на прыцягненне ўвагі да праблемы тытунякурэння. Бібліятэкар
расказала пра шкоду курэння, заклікала курцоў утрымацца ад пагубнай звычкі. А для
вучняў 8 класа бібліятэкар Бастунскай ІСБ правяла гутарку-разважанне “Курэнне ці
здароўе”. Мэтай мерапрыемства стала фарміраванне ў падлеткаў прыярытэтаў
здаровага ладу жыцця і негатыўнага станаўлення да курэння, прывіццё беражлівых
адносін да свайго здароўя. Школьнікам была даведзена інфармацыя пра шкоду
курэння, аб пагубным уздзеянні курэння на здароўе чалавека. Удзельнікам
мерапрыемства былі прапанаваны пытанні для абмеркавання. Вучні не сароміліся
выказваць свае думкі, актыўна ўдзельнічалі ў абмеркаванні праблемы курэння і
наркаманіі сярод падлеткаў. На памяць вучням былі раздадзены буклеты-памяткі.

Урок здароўя “Горкая мода на атруту прайшоў у Воранаўскай дзіцячай
бібліятэцы. Перад вучнямі 9 “Б” класа Воранаўскай СШ выступілі загадчыца філіялам
Алена Мікалаеўна Велігор, а таксама запрошаныя госці — урач Воранаўскай
санэпідэмстанцыі Валынец Н.Э. і класны кіраўнік Муклановіч Н.А. Дзеці пазнаёміліся
з інфармацыяй аб шкодзе табакакурэння, аб страшных захворваннях вызваных шкоднай
звычкай, праглядзелі відэаролік, пазнаёміліся з кніжнай выставай.
1 снежня - Сусветны дзень прафілактыкі СНІД.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў пазнавальны ўрок “Будущее – без
СПИДа” з вучнямі 8 класаў Радунскай СШ. Мерапрыемства было праведзена сумесна з
сацыяльным педагогам Радунскага СПЦ Галаўня Г.І. Бібліятэкары давялі да ведама
прысутных пра гісторыю ўзнікнення хваробы, колькасці выяўленых хворых у
рэспубліцы і раёне. Ганна Іванаўна правяла з вучнямі занятак з элементамі трэнінга.
Больш увагі ўдзяліла прафілактыцы, замацаваўшы праведзенымі заняткамі “Решение
ситуации”
и
“Вертушка
впечатлений”.
Па
дадзенай
тэме
быў
прадэманстраваны відыяролік.
Для вучняў 8 класа, Канвелішская сельская бібліятэка правяла вусны часопіс
“Мы супраць СНІДу”. Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з сумнай статыстыкай па гэтаму
небяспечнаму захворванню. Былі яшчэ раз агучаны меры перасцярогі і шляхі заражэння
СНІДам. Тыя, хто клапоціцца пра сваё здароўе, прытрымліваюцца здаровага ладу
жыцця. На гэта скіравалі ўвагу вучняў пытанні віктарыны і тэматычныя гульні.
Бібліятэкар Бастунскай ІСБ правяла гадзіну-перасцярогі “СНІД: горкая праўда з
вучнямі НПК “Бастунскія яслі-сад-базавая школа”. У ходзе мерапрыемства вучні
пазнаёміліся з літаратурай па гісторыі захворвання, даведаліся пра бяспечныя
паводзіны і шляхі перадачы ВІЧ-інфекцыі, лячэнне і прафілактыку. Інфармацыя
суправаждалася прэзентацыяй і відэафрагментамі пра СНІД.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка арганізавала для вучняў 9 класа інфармацыйную
гадзіну “СНІД — не віна, а бяда”. Падчас сустрэчы вялі размову пра гісторыю хваробы,
пра эпідэміялагічную сітуацыю, якая склалася на сённяшні дзень у Беларусі, пра шляхі
заражэння і мерах па прафілактыцы захворвання, пра неабходнасць бяспечных і
адказных паводзін. Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава-перасцярога
“Расплата за лёгкадумнасць”.
ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ
Пагародзенская сельская бібліятэка правяла акцыю “Залаты ўзрост жыцця”. У
гэты дзень бібліятэкар наведала 7 сем'яў на даму, з іх у адной сям'і ёсць доўгажыхарка –
гэта Валянціна Максімаўна Догель. У знак глыбокай павагі да людзей старэйшага
пакалення бібліятэкар падрыхтавала і ўручыла паштоўкі з вершамі-віншаваннямі,
невялічкія сувеніры. Людзі дзяліліся сваімі перажываннямі, многія не змаглі стрымаць
слёз, успамінаючы свае маладыя гады.
Літаратурна-музычны вечар “О восеньскі ўзрост, такі зачараваны…” прайшоў у
Радунскай гарпасялковай бібліятэцы. На свята прыйшлі людзі старэйшага ўзросту.
Разам чыталі вершы, слухалі і спявалі песні, частаваліся смачным чаем, размаўлялі аб
жыцці. Восеньскія букеты былі прыемным падарункам усім удзельнікам
мерапрыемства.
Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка запрасіла чытачоў — пажылога
ўзросту на восеньскую сустрэчу “Залатое імгненне жыцця”. У цёплай добразычлівай

атмасферы людзі сталага ўзросту прымалі шчырыя віншаванні і цёплыя словы падзякі
за добрасумленную працу, дабрыню і мудрасць. За кубачкам чая жанчыны з цеплынёй
успаміналі гады маладосці, дзяліліся мудрым жыццёвым вопытам. Актыўны ўдзел у
конкурсах і віктарынах паказаў іх энергічнасць і эрудыраванасць, з запалам чыталі
любімыя вершы і спявалі песні сваёй маладосці. На памяць аб сустрэчы атрымалі
восеньскія кветкі.
Бібліятэкар Канвелішскай сельскай бібліятэкі разам з вучнямі НПК “Канвелішскія
яслі-сад сярэдняя школа” арганізавалі для сталых людзей аг. Канвелішкі вечар зносін
“Сагрэем цяплом вашы гады”. На працягу ўсяго мерапрыемства ў адрас старэйшага
пакалення гучалі цёплыя словы віншаванняў, вершы.
У Дзень пажылых людзей бібліятэкар Гіркаўскай сельскай бібліятэкі арганізавала
акцыю “Сэрца поўнае дабра”, падчас якой наведвала сваіх аднавяскоўцаў
з
пажаданнямі дабрыні, кахання і моцнага здароўя.
Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка правяла акцыю “Залатая восень
жыцця”. Бібліятэкар павіншавала са святам вершамі і ўручыла ім кветкі.
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Прайшлі мерапарыемствы прысвечаныя 110-годдзю з дня нараджэння Максіма
Лужаніна. Забалацкая ІБ прапанавала гадзіну паэзіі “Песні мае, як песні жаўранка”.
Агляд літаратуры “Паэзія смутку і святла” сабраў вучняў старэйшых класаў у
Жырмунскай ІБ. На мерапрыемстве размова ішла пра радзіму паэта, пра яго творчасць.
У лістападзе адзначылі 120 гадоў з дня нараджэння Міхася Лынькова (18991975), народнага пісьменніка БССР. Да гэтай даты бібліятэкі правялі наступныя
мерапрыемствы:
- літаратурная імпрэза “Прамяністае святло таленту”(Беняконская СБ-МЭ),
- творчы партрэт “Летапіс жыцця і творчасці”(Больцішская ІСБ),
- агляд творчасці “Творчая вясна народнага пісьменніка Беларусі Міхася
Лынькова”(Доцішская СБ),
- завочная экскурсія “Сцяжынкамі Міхася Лынькова” (Жырмунская ІСБ),
- літаратурная вечарына “Вогнепаклоннік з добрым сэрцам”(Пагародзенская, СБ).
Воранаўская ДБ правяла для малодшых школьнікаў гульню-віктарыну па
творчасці пісьменніка “Сустрэча з Міхасём Лыньковым”.
У снежні споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння Івана Чыгрынава (1934-1996),
народнага пісьменніка Беларусі. Да юбілею пісьменніка былі прымеркаваны:
літаратурная кампазіцыя “Адкрытая кніга жыцця”(Пагародзенская СБ), агляд творчасці
“Талент грамадзяніна і патрыёта” (Нацкая СБ, Радунская ГПБ, Паляцкішская ІСБ).
З нагоды 205-годдзя з дня нараджэння рускага паэта Міхаіла Лермантава
бібліятэкары Воранаўшчыны знаёмілі сваіх наведвальнікаў з жыццём і творчасцю
паэта праз кніжныя выставы, электроннаы прэзентацыі: “Поэзия познания и действия”,
“Природа в стихах Лермонтова”, “Лермонтов – поэт, писатель, драматург”, “Под белым
парусом надежды и мечты”, “Гонимый миром странник”, “Листая творчество поэта”,
“Имени его столетья не сотрут…”, “Оборванной струны последний звук”.

У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ
Для вучняў малодшага школьнага ўзросту бібліятэкар Бастунскай інтэграванай
сельскай
бібліятэкі
правяла
экалагічную
сцяжынку
“Пасябруем
з
прыродай”. Дзеці пазнаёміліся з непаўторным светам роднай прыроды, цікавымі
кнігамі аб прыродзе, даведаліся шмат новага і цікавага, і пераканаліся, што павінны
зберагаць прыроду і захаваць тое, што мы адтрымалі ў спадчыну. Падчас
мерапрыемства вучні адказвалі на пытанні віктарыны, адгадвалі загадкі, успомнілі
правілы паводзін у лесе. У форме гульні адказвалі на пытанні, што “можна” і чаго
“нельга” рабіць у лесе.
Таксама праводзіліся экалагічныя вандроўкі, экалагічныя лато, турніры знаўцаў
прыроды. Пазнавальная гадзіна “Вада — крыніца жыцця” адбылася ў Тракельскай СБ.
Бібліятэкар раскзала дзецям аб вадзе і яе ролі ў жыцці людзей, жывёл, раслін. Потым
удзельнікі мерапрыемства ўдзельнічалі ў конкурсе “Цудоўны свет вады”, віктарыне
“Вада ўсяму галава”, гульні “Карысна - шкодна”, конкурсе малюнкаў “Вада ў
малюнках дзяцей”.
Канвелішская СБ арганізавала конкурсна-гульнёвы калейдаскоп “Я і прырода”.
Найбольшую цікавасць у дзяцей выклікала літаратурная віктарына “Пра кветкі і
расліны”. Дзеці не толькі паказалі свае веды, але і атрымалі парады ад бібліятэкара: як
хварэюць расліны.
КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
Для вучняў 5-7 класа бібліятэкар Пагародзенскай сельскай бібліятэкі правяла
гутарку-разважанне “Па гэтых законах табе жыць” (да Міжнароднага дня правоў
дзіцяці). Расказала аб прыняцці Генеральнай Асамблеей ААН Дэкларацыі правоў
дзіцяці, а потым і Канвенцыі, паведамілі шэсць асноўных груп правоў дзіцяці.
Напомніла аб законах, па якіх жыве наша краіна і кожны грамадзянін. Дзеці актыўна
адказвалі на пытанні, разважалі, адгадвалі прававыя загадкі. Выказвалі свае меркаванні
у пастаноўцы праблемных сітуацый. Прынялі удзел у анкетаванні па дадзенай тэме.
У Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы да Міжнароднага Дня дзіцяці прайшоў прававы
брэйн-рынг “Дзеці маюць права”. Бібліятэкары пазнаёмілі дзяцей з іх правамі і
абавязкамі, пра якія павінен памятаць кожны. За званне “Лепшага знаўцы права”
спаборнічалі 2 каманды школьнікаў “Знаўцы” і “Разумнікі”. Дзеці з захапленнем
прымалі ўдзел у конкурсах. У працэсе гульнёвых заданняў вучыліся бачыць наступствы
тых ці іншых учынкаў, даведваліся, як паводзіць сябе ў складаных жыццёвых
сітуацыях, калі можна і трэба звяртацца да дапамогі дзяржавы і закона.
У многіх казачных творах, так ці інакш, закранаюцца правы чалавека, таму дзецям
была прапанавана віктарына “Казачны калейдаскоп”, заснаваная на прыкладах з казак:
“Калабок”, “Гадкий утенок”, “Три поросенка”, “Лягушка-путешественница”,
“Золушка”, “Лиса и заяц” і іншых. У ходзе гульні ўдзельнікі павінны былі прадставіць
сябе ў ролі юрыстаў і даць параду літаратурнаму герою, спасылаючыся на Дэкларацыю
аб правах дзіцяці. Дзеці дазналіся шмат цікавага і карыснага.
Таксама ў Воранаўскай дзіцячай бібліятэцы адбыўся прававы трэнінг “Падлетак у
прававым асяроддзі”, які знаёміў вучняў 5 класа з Канвенцыяй правоў дзіцяці. У ходзе
мерапрыемства падлеткам прапаноўваліся розныя выпадкі з апісаннем парушэнняў

правоў чалавека. Дзеці з цікавасцю разбіралі розныя здарэнні і задавалі пытанні, якія іх
цікавілі.
ДЗЕНЬ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ.

Да гэтай даты ў бібліятэках былі аформлены кніжныя выставы, прайшлі гадзіны
гісторыі:
- “Этот день в истории нашей” (Доцішская СБ),
- “Красный день календаря” (Забалацкая, Жырмунская ІСБ),
- “И память с нами говорит” (Пагародзенская СБ),
- “Октябрь 1917 года: события, факты, люди” (Пераганцаўская, Місявіцкая СБ,
Беняконская СБ-МЭ),
- “Уроки октября: взгляд из ХХІ века” (Радунская ГПБ, Бастунская ІБ).
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
Паседжанне аматарскага аб’яднання “Непаседы” (Воранаўская дзіцячая
бібліятэка) было прысвечана абмеркаванню
казкі “Мікробная ведзьма”, якую
агучвала Алена Жабко. Прагляд відэароліка пра карысныя звычкі дазволіў дзецям
усвядоміць, якую шкоду аказваюць мікробы на здароўе чалавека, як весці сябе, каб не
захварэць. Затым удзельнікі зрабілі фізічную зарадку. Дзеці з задавальненнем правялі
свой вольны час з карысцю для сябе. Наступная сустрэча прайшла ў форме віктарыны
“Можа - не, а можа - да”. Дзеці адказвалі на пытанні па здароваму ладу жыцця,
абмяркоўвалі свае адказы і прыводзілі прыклады з жыцця.
З удзельнікамі аматарскага аб'яднання “Юны эрудыт” (Доцішская сельская
бібліятэка) бібліятэкар правяла экалагічную віктарыну “Экалогія ў пытаннях і адказах”.
Пытанні віктарыны былі самыя розныя: адгадайце расліны, жывёлы, птушак. Дзеці
былі актыўнымі, хутка адказвалі на пытанні. Было весела. Падвялі вынікі віктарыны:
перамагла дружба і любоў да прыроды.
Паседжанне аматарскага аб’яднання “Скарбніца” (Канвелішская СБ) было
прысвечана Дзеню творчасці “Тэрыторыя майго захаплення” і
майстэрні
саломапляцення. Мэта сустрэчы: зацікавіць дзяцей да вывучэння і асваення аднаго з
відаў рамёстваў - працы з саломкай.
У аматарскім аб'яднанні “Здаравячок” (Тракельская сельская бібліятэка)
паседжанне было прысвечана ранішняй зарадцы - самаму даступнаму спосабу
падтрымаць і захаваць сваё здароўе. Зарадка вучыць дзяцей клапаціцца пра сваё здароўе
з дзяцінства, вучыць выхоўваць у сабе пачуццё волі, дысцыплінуе. Кожны з удзельнікаў
распавёў аб сваіх адносінах да здароўя, слухалі вершы і адгадвалі загадкі. Закончылася
паседжанне зарадкай і гульнямі на свежым паветры.
Удзельнікаў аматарскага аб’яднання “Знахарка” (Бастунская інтэграванная
сельская бібілятэка) чакала сустрэча на тэму “Сакрэты вашай бадзёрасці”. Удзельнікі
сустрэчы пазнаёміліся з кніжнай выставай “Планета здароўя”, на якой былі
прадстаўлены кнігі і брашуры аб правільным харчаванні і лекавых раслінах. Фельчар
ФАПа Аксана Мар’янаўна Шлемпа паведала жанчынам аб прастудных захворваннях у
асенне-зімовы перыяд і параіла прыняць удзел у вакцынацыі супраць грыпа. Удзельнікі
аб’яднання адтрымалі карысныя парады, рэкамендацыі, інфармацыю аб здароўі ўсёй
сям’і, падзяліліся сакрэтамі і рэцэптамі здароўя і даўгалецця. Правесці з карысцю час
змаглі ўсе, хто прыйшоў на сустрэчу.

Літаратурна-музычная кампазіцыя “Любоўю мацярынскай мы сагрэтыя”
напярэдадні самага светлага і добрага свята Дня маці была арганізавана для
ўдзельнікаў аматарскага аб'яднання “Знахарка” (Бастунская інтэграванная сельская
бібілятэка). Усіх
удзельнікаў сустрэчы павіншавала старшыня Бастунскага
выканаўчага камітэта Нямера Святлана Антонаўна. Шмат цёплых слоў пачулі мамы ў
свой адрас. Гучала шмат вершаў, песень пра маму, якія з вялікім задавальненнем усе
слухалі і падпявалі. З задавальненнем прымалі ўдзел у літаратурных конкурсах, весела
і дружна адгадвалі загадкі, складалі прыказкі, адказвалі на пытанні віктарыны. У
завяршэнні падзяліліся сваімі ўражаннямі, і падзякавалі за цудоўнае свята.
ДЗЕНЬ МАЦІ
Паэтычная кампазіцыя “Ты ў сэрцы маім, Мама” прайшла ў Гіркаўскай сельскай
бібліятэцы. У гэты дзень у чарговы раз падзякавалі маці за шчырую, бязмежную і
безумоўную любоў, якую яны дораць дзецям на працягу ўсяго жыцця. За разуменне,
якое заўсёды можна сустрэць у мамчыных вачах. А яшчэ пажадалі самаму блізкаму
чалавеку моцнага здароўя і душэўнага спакою!
На гадзіну дабрыні “Харэшэе свет ад дабрні матулі” у Канвелішскую сельскую
бібліятэку былі запрошаны вучні 6 класа ДУА “ВПК Канвелішскія я/с - СШ” разам з
класным кіраўніком Нос Людмілай Іванаўнай. Кожны з удзельнікаў расказаў пра сваю
маці, якое віншаванне і падарунак зрабіў для яе. Падчас мерапрыемства гучалі вершы
воранаўскіх паэтаў В. Емельнанава, У. Руля, М. Казлоўскай, Л.Алданавай,
Т.Панёўкінай, З. Цярпіцкай, а цудоўная прэзентацыя дадала мерапрыемству яшчэ
большую святочнасць.
Бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі арганізавалі парад вершаў “Мама
— сонейка маё”. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 1– х класаў групы
падоўжанага дня з настаўніцай Петрасян Ірынай Іванаўнай. Дзеці слухалі пранікнёныя
творы, а таксама чыталі самі вершы пра каханых і дарагіх матуль. Пазнаёміліся з
кніжнай выставай і адказвалі на пытанні віктарыны пра прафесіі матуль.
Тэматчны вечар “Жаночыя лёсы” прысвяціла Дню маці Пагародзенская сельская
бібліятэка. На мерапрыемстве сабраліся як маладыя мамы, так і мамы, якія выгадавалі
сваіх дзяцей і зараз дапамагаюць гадаваць унукаў. Бібліятэкар павіншавала ўсіх
прысутных, пажадаўшы шчасця, здароўя і дабрабыту. Вершы і песні, прысвечаныя маці,
прагучалі ў выкананні дзяцей. За кубкам гарбаты ў прыемнай абстаноўцы
прадоўжылася размова удзельнікаў мерапрыемства пра маці, пра жанчыну, пра дзяцей.
Віншаванні на даму “З цяплом і ласкай да людзей” арганізавала бібліятэкар
Бастунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі. У гэты дзень яна наведала шматдзетныя
сем'і і павіншавала з святам. Цёплыя словы пажаданняў, восеньскія кветкі-усё для мам.
Конкурс дзіцячых малюнкаў прымеркаваны да Дня маці “З любоўю да мамы” быў
праведзены ў Радунскай гарпасялковай бібліятэцы. У конкурсе прынялі ўдзел
навучэнцы 2-х класаў Радунскай сярэдняй школы. Неабходна было намаляваць
віншаванні на паперы з дапамогай каляровых алоўкаў і фламастараў.
Паэтычная кампазіцыя “Мама ... чыё сэрца не мае межаў”, у рамках якой прайшоў
конкурс чытальнікаў, прысвечаны Дню маці ў Нацкай сельскай бібліятэцы. Навучэнцы
падрыхтавалі цікавыя вершы аб самым дарагім на свеце чалавеку — аб МАМЕ! Вершы
былі прачытаныя выразна, эмацыйна ... а лепшыя чытальнікі былі адзначаны
дыпломамі.

ДА МІЖНАРОДНАГА ДНЯ ІНВАЛІДАЎ
Воранаўская дзіцячая бібліятэка арганізавала акцыю дабрыні “Адчыніце душу для
дабра і чалавечнасці” для дзяцей-інвалідаў з ДУА “Цэнтра карэкцыйна-развіваючай
адукацыі і рэабілітацыі Воранаўскага раёна”. Супрацоўнікі бібліятэкі прапанавалі
дзецям пазнаёміцца з прыгожымі і маляўнічымі часопісамі і кнігамі, падарылі
невялічкія сувеніры. Тасамам бібліятэкары арганізавалі акцыі-віншаванні, акцыі
дабрыні, урокі спачування “Людзі моцныя духам”, “Сагрэй сваім цяплом”, “Твары
дабро”, “Цяпло чалавечага сэрца”.
УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА
Павышэнне кваліфікацыі,
удасканаленне прафесіяналізму бібліятэчных
спецыялістаў раёна з’яўлялася адным з вядучых напрамкаў метадычнай работы.
29 лістапада адбыўся семінар на тэму “Бібліятэка – тэрыторыя здаровага ладу
жыцця”. З метадычнымі рэкамендацыямі “Бібліятэка-інфармацыйны цэнтр па
папулярызацыі ЗЛЖ” выступіла метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу Фурман
Л.І. Удзельнікам семінара была прапанаваная мультымедыйная прэзентацыя “Компас у
краіну здароўя”, падрыхтаваная бібліёграфам Блажэвіч Т.У. Вопытам работы па
папулярызацыі цікавасці да здаровага ладу жыцця, як устойлівай сістэме паводзін і
звычак сярод чытачоў бібліятэкі, падзяліліся супрацоўнікі дзіцячай, Радунскай ГПБ,
Бастунскай ІСБ. У канцы семінара бібліятэкары актыўна ўдзельнічалі ў трэнінгу
“Здаровы лад жыцця – гэта мода ці неабходнасць”, які правяла намеснік дырэктара
Камінская Н.В.
24 кастрычніка адбылася школа прафесійнага майстэрства на тэму “Аматарскія
аб’яднанні ў бібліятэках: методыка арганізацыі работы”. На сённяшні дзень
дадзеная тэма з'яўляецца актуальнай, бо арганізацыя клубаў і аматарскіх аб'яднанняў у
бібліятэках з'яўляецца адной з прыярытэтных формаў далучэння дзяцей і дарослых да
чытання і арганізацыі іх інтэлектуальнага вольнага часу.
Адкрыла сустрэчу дырэктар Сушынская Таццяна Рыгораўна.
Далей з пытаннем “Аматарскія аб'яднанні як адна з форм правядзення вольнага
часу ў бібліятэцы” выступіла загадчыца аддзела маркетынгу Юрго Вольга Мар’янаўна.
Яна прааналізавала працу аматарскіх аб'яднанняў і прадставіла інфармацыю аб
дзейнасці лепшых аматарскіх аб'яднанняў, прывяла прыклады найбольш удалых
формаў працы, а таксама дала неабходныя метадычныя рэкамендацыі.
Затым удзельнікі школы прынялі ўдзел у круглым стале “Дзелімся вопытам.
Вылучаем ідэі”. Загадчык філіяла Радунская ГПБ Русялевіч Люцыя Мар’янаўна
пазнаёміла калег з працай дзеючага ў бібліятэцы з 2019 года клуба аматараў чытання
“Калакольчык”.
Вельмі цікавым было выступленне бібліятэкара Бастунскай ІСБ Карповіч Ірэны
Яўгеньеўны з вопытам работы аматарскага аб’яднання “Знахарка ”.
Выдатным вопытам работы падзяліліся і іншыя сельскія бібліятэкары.
6 снежня адбылося паседжанне круглага стала “Мэтавыя праграмы сельскіх
бібліятэк: ад планавання да рэальных спраў. Планаванне работы на 2020 год”.

СТАРОНКІ БІБЛІЯТЭЧНАГА ЖЫЦЦЯ ВОРАНАЎШЧЫНЫ
Інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь
ІV квартал
Выпуск 60

Складальнік Юрго Вольга Мар’янаўна
Адказны за выпуск
Т.Р.Сушынская
Камп’ютэрны набор
Мастацкае афармленне

В.М.Юрго
В.М.Юрго

Падпісана да друку: 31.12.2019 года
Тыраж 4 экз. Заказ №
Надрукавана на камп’ютары Воранаўскай раённай бібліятэкі
231391 г.п.Воранава, вул.Савецкая,29

