ДУК “ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”
21 студзеня супрацоўнікі філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” правялі для
вучняў пачатковых класаў ДУА “Радунская СШ” выставу – агляд дзіцячых перыядычных
выданняў, якія атрымлівае бібліятэка ў 2021 годзе, пад назвай “Паштовы дыліжанс”.
Падчас мерапрыемства дзеці пазнаёміліся з дзіцячымі перыядычнымі выданнямі: “3/9
царство”, “Вясёлка”, “Рюкзачок”, “Качели”, “Юный спасатель”, “Зорька”, “Детская
газета”; звярнулі сваю ўвагу на раздзелы і цікавыя артыкулы. На прыканцы
мерапрыемства школьнікі з задавальненнем прынялі ўдзел у разгадванні сканворда.
5 лютага на ўрок
бібліятэчна – бібліяграфічных ведаў бібліятэкар філіяла
“Канвелішская сельская бібліятэка” запрасіла вучняў 5 класа ДУА “УПК Канвелішскія
яслі – сад - сярэдняя школа”. Была праведзена экскурсія па бібліятэцы, падчас якой дзеці
пазнаёміліся з дзіцячым кніжным фондам, выставамі, дзіцячымі часопісамі, таксама
каталогамі і картатэкамі. Бібліятэкар правяла практычныя заняткі па знаходжанню з
дапамогай алфавітнага каталога кніг І.Шамякіна, І.Мележа, В.Быкава. А кнігі пра
насякомых з дапамогай сістэматычнага каталога.
10 лютага ў чытальнай зале Воранаўскай раённай бібліятэкі была прадстаўлена
выстава – прэзентацыя аднаго часопіса – “Алеся”. Часопіс прываблівае чытачоў бібліятэкі
сваім зместам – рубрыкамі пра спадчыну, здаровы лад жыцця, пра сямейныя традыцыі, на
старонках часопіса можна знайсці і жаночыя гісторыі, і паэтычныя старонкі, рэцэпты
беларускай кухні і шмат іншай карыснай інфармацыі.
З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
(Да Году малой радзімы)
На гістарычны ўрок “Каб жыла культура продкаў” Радунская ГПБ запрасіла
навучэнцаў малодшых класаў ДУА “Радунская СШ”. Бібліятэкары расказалі пра
беларускія народныя святы, абрады і традыцыі, аб чым марылі ў старажытнасці пакаленні
беларусаў, што яны любілі, чаго баяліся, каго паважалі. Былі прадастаўлены старадаўнія
тканіны і вышываныя вырабы з арнаментам і чароўнымі ўзорамі. На слайд прэзентацыі
разглядалі беларускі арнамент, а вядучы тлумачыў, што азначае той ці іншы знак на
вышыўцы. Дзеці ўдзельнічалі ў віктарыне, па апісанню вызначалі, пра якое народнае
свята ідзе размова.
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Адзначаліся літаратурныя юбілеі пісьменнікаў і паэтаў. Акрамя кніжных выстаў,
тэматычных паліц, змястоўных гутарак, аглядаў чытачам былі прапанаваны віртуальныя
выставы, відэа агляды.
На гадзіну літаратурнага партрэту “Чалавек вялікай душы і таленту”, прысвечаную
100 – годдзю з дня нараджэння І.Шамякіна, запрасіла Воранаўскай раённая бібліятэка.
Перад чытачамі выступіла настаўнік беларускай мовы і літаратуры Брэйва Г.В.,
пазнаёміла з творамі І.Шамякіна. З аглядам кніг выступіла
бібліёграф аддзела
абслугоўвання і інфармаццыі. Мерапрыемства суправоджвалася электроннай
прэзентацыяй.
29 студзеня ў Радунскай гарпасялковай бібліятэцы праўшла акцыя “Чытаем разам”,
прысвечанай 100 – годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна. У мерапрыемствы “Чалавек
вялікай душы і таленту” прынялі ўдзел самыя актыўныя чытачы і прыхільнікі твораў

І.Шамякіна. Бібліятэкары разам з гасцямі чыталі ўрыўкі твораў пісьменніка. Працавала
кніжная выстава “Багацце душы і таленту”.
Літаратурна – музычную кампазіцыю “Сын свайго народа”, прысвечаную 100 –
годдзю з дня нараджэння І.Шамякіна, прапанавала Нацкая СБ. Бібліятэкар звярнула ўвагу
чытачоў на раманы і аповесці народнага пісьменніка Беларусі рознай тэматыкі:
прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне, жыцці калгаснікаў і сельскай інтэлегенцыі, пра
каханне і любоў да жыцця. Працавала выстава “Творы, што кранаюць душу”.
На выставу – агляд “Чалавек вялікай душы і таленту” бібліятэкар Бастунскай ІСБ
запрасіла вучняў ДУА “ВПК Бастунскія яслі – сад – базавая школа”. Расказала пра жыццё
і творчы шлях пісьменніка, пазнаёміла з цудоўнымі творамі Івана Шамякіна.
Да 100 – годдзя з дня нараджэння Івана Мележа ў Місявіцкай СБ арганізавана
літаратурна – музычная гасцёўня “Мележаўскія чытанні: не канула ў нябыт яго імя”.
Прысутныя на мерапрыемстве вучні пазнаёміліся з біяграфіяй
пісьменніка, яго
творчасцю, чыталі ўрыўкі з твораў Івана Мележа.
Літаратурны дыліжанс “Жыццё і творчасць Івана Мележа” быў прысвечаны 100 –
годдзю з дня нараджэння пісьменніка. Бібліятэкар Пераганцаўскай СБ зрабіла падрабязны
агляд твораў І.Мележа, змешчаных у фондзе бібліятэкі. Затым прысутныя з
задавальненнем адказалі на пытанні літаратурнай віктарыны.
125 – годдзю з дня нараджэння К.Крапівы было прысвечана літаратурнае знаёмства
“З гумарам пра сур’ёзнае” у Радунскай ГПБ.
У Пагародзенскай СБ для вучняў 2 класа прайшоў агляд творчасці, прысвечаны 70 –
годдзю з дня нараджэння Міхася Пазнякова “Чараўнік прыходзіць да дзяцей”. Чытачы
звярнуліся да кнігі загадак “Дзіўныя Блізняты”. Асаблівасць загадак гэтай кнігі ў тым, што
адказы на іх з’яўляюцца беларуска – рускімі амонімамі. Пошук адгадак зацікавіла
маленькіх
чытачоў. Некаторыя словы былі незнаёмыя, таму дзеці звярталіся за дапамогай да
слоўнікаў. Менавіта гэта дапамагло дзецям глыбей пазнаць сэнс родных слоў.
Бібліятэкары аддзела абслугоўвання і інфармацыі запрасілі вучняў 1-4 класаў на
“Марафон загадак” па творчасці М.П.Пазнякова. З нагоды яго юбілея была аформлена
кніжная выстава “Для шчырых і руплівых”. Дзеці паспрабавалі свае сілы ў адгадванні
загадак. Вучні 4-х класаў самі загадвалі загадкі для сваіх сяброў і чыталі вершы паэта.
Дапамагалі ім ў гэтым кніжкі Міхася Пазнякова.
Воранаўская раённая бібліятэка запрасіла аматараў твораў У.Ягоўдзіка на
віртуальную выставу “Любімы дзіцячы пісьменнік”, прысвечаную 65 – годдзю з дня
нараджэння беларускага празаіка, драматурга, Лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Я.Маўра
(1994).
Медыа – рандэву “Як цікава ўсё на свеце з кнігамі Ягоўдзіка ўсім дзецям”
арганізавала для вучняў 3-4 класаў Бастунская ІСБ. Пазнаёміла з творчасцю пісьменніка,
яго кнігамі, дэмантравалася прэзентацыя. Народныя легенды і паданні, загадкі, лічылкі,
забаўлянкі, дзіцячыя гульні ўдала ўключаны ў сюжэт твораў Ягоўдзіка, прысвечаныя
роднай прыродзе.
У літаратурнае падарожжа з князем Кукам “Краіна цудаў” адправіліся вучні 3-4
класаў ДУА “Воранаўская СШ”. Творы У.Ягоўдзіка дапамагаюць юным чытачам адчуць
прыгажосць нашай прыроды, з павагай адносіцца да ўсяго жывога. Не менш цікавымі
з’яўляюцца кнігі У.Ягоўдзіка пра гістарычнае мінулае нашай краіны, а таксама казкі,
п’есы для тэатра лялек.

Конкурс малюнкаў “Загадкі пра вясёлыя выдаткі” быў прымеркаваны да 90 - годдзя з
дня нараджэння Паўла Місько (Воранаўская раённая бібліятэка).
На літаратурную гульню “По дорогам сказок А.С.Пушкина” навучэнцаў ДУА “ВПК
Нацкія яслі – сад – сярэдняя школа” запрасіла бібліятэкар Нацкай СБ. Мерапрыемства
праходзіла ў рамках Тыдня рускай мовы і літаратуры.
У рамках Дня паэзіі ў Радунскай ГПБ для вучняў 2 “Б” класа арганізаваны вусны
часопіс “Вершы Агніі Барто – дзецям!”. Агнія Барто - адна з любімых дзіцячых паэтаў,
якая проста размаўляе са сваімі маленькімі чытачамі на розныя бытавыя тэмы, вучыць
любіць людзей, прыроду і жывёл. Дзеці з задавальненнем самі чыталі вершы А.Барто.
Акцыю “Вершы ў кішэні” для жыхароў аг.Місявічы арганізавала бібліятэкар
Місявіцкай СБ. Лілія Канстанцінаўна прапанавала жыхарам рэкламную прадукцыю,
распрацаваную і зробленную ў бібліятэцы. Паштоўкі з вершаванымі радкамі “Прачытай і
ўсміхнісь”, і адрас бібліятэкі з указаннем паслуг, якія аказвае бібліятэка, былі ўсім
даспадобы. Яшчэ раз напомніла патэнцыяльным чытачам аб тым, што бібліятэка
дзейнічае, іх рады ў ёй бачыць, і ёй ёсць што прапанаваць чытачам.
ДЗЕНЬ ЮНАГА ГЕРОЯ - АНТЫФАШЫСТА
Выхаванне павагі да гістарычнага мінулага, ушанаванне подзьвігу юных герояў у
гады Вялікай Айчыннай вайны - адна з задач работы бібліятэкі па патрыятычнаму
выхаванню падрастаючага пакалення.
Інфармацыйна – патрыятычны ўрок “Побач з бацькамі”, прысвечаны Дню юнага
героя – антыфашыста, прайшоў ў Радунскай ГПБ. Бібліятэкары расказалі дзецям пра
юных герояў, якія не толькі дапамагалі ў тыле, але і нараўне з дарослымі хадзілі ў
разведку і прыносілі каштоўныя звесткі ў партызанскія атрады, здзяйснялі легендарныя
подзвігі.
Слайд – рэпартаж “Прайшла праз дзяцінства вайна” арганізаваны ў Жырмунскай
ІСБ. Бібліятэкар нагадала падлеткам аб жахах вайны, аб лёсе дзяцей, гераічным подзвігу
іх равеснікаў, якія стойка змагаліся за Радзіму. Да мерапрыемства была афармлена
кніжная выстава.
Гадзіна памяці “Дзеці суровай пары” прайшла ў Воранаўскай раённай бібліятэцы.
Бібліятэкары падрыхтавалі кароткія паведамленні пра подзвіг піянераў – герояў, зрабілі
агляд кніжнай выставы “Прайшла праз дзяцінства вайна”.
ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ ВОІНАЎ - ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТАЎ
На ўрок мужнасці “Горкія слёзы Афганістана” бібліятэкар Бастунскай ІСБ запрасіла
ўдзельніка баявых дзеянняў у Афганістане, старшыню раённай арганізацыі ГА “Беларускі
саюз ветэранаў вайны ў Афганістане” Мікутайціса Г.К. Шаноўны госць эмацыянальна
расказаў навучэнцам ДУА “ВПК Бастунскія яслі – сад – базавая школа” аб суровых гадах
вайны ў Рэспубліцы Афганістан. Даведаліся, што горныя сцежкі і цясніны Афганістана
сталі для салдат сапраўдным месцам хрышчэння і сапраўднай школай мужнасці. На
памяць Генрых Казіміравіч падарыў бібліятэцы кнігу “В дали за рекой…” аб воінах –
інтэрнацыяналістах Гродзенскай вобласці ў Афганскай вайне 1979 – 1980гг.
Вучні 7 класа ДУА “Радунская СШ” сталі ўдзельнікамі вечара памяці “Афганістан
баліць у душы маёй”, які арганізавалі бібліятэкары Радунскай ГПБ.
У рамках
мерапрыемства была паказана слайд – прэзентацыя аб цяжкіх ваенных буднях савецкіх
салдат. Гучалі вершы і песні, напісаныя “афганцамі”, паказаны кадры відэа хронікі.

Памяць пра тыя падзеі захоўваюць кнігі, фотаздымкі, артыкулы ў газетах. На выставе былі
прадстаўлены фота, дакументы і літаратура аб земляках, загінуўшых у Афганістане.
Урок мужнасці “Афганістан – наша боль і памяць” для навучэнцаў ДУА “ВПК
Нацкія яслі - сад – сярэдняя школа” арганізавала Нацкая СБ. Размова вялася пра
трагічныя падзеі афганскай вайны, пра вывад нашых войск з тэрыторыі Афганістана, пра
боль і страты нашага народа. Дэманстравалася прэзентацыя “Афганістан баліць у душы
маёй”, фотаздымкі ваенных дзеянняў.
Гістарычная гадзіна памяці “Несціхаючы боль Афганістана” прайшла ў Воранаўскай
раённай бібліятэцы. На кніжнай выставе былі прадстаўлены кнігі ўспамінаў савецкіх
ваеннаслужачых, якія выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане; прэс – дасье з
матэрыяламі аб воінах – інтэрнацыяналістах, уражэнцах Воранаўшчыны; фотаздымкі
землякоў, загінуўшых падчас ваенных дзеянняў; таксама мастацкія выданні, прысвечаныя
тэме вайны ў Афганістане.
ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ
У Дзень абаронца Айчыны ў Забалацкай ІСБ адбылася сустрэча з намеснікам
начальніка па аператыўнай дзейнасці Забалацкай заставы Клявда Н.В., які паведаміў аб
тым, як праходзіць прызыўная кампанія, як трэба сябе рыхтаваць да службы ў арміі, на
якія прывілеі могуць у дальнейшым разлічваць хлопцы, якія выканалі свой воінскі
абавязак, пры паступленні ў ваенныя вучэбныя ўстановы. Ён заклікаў прытрымлівацца
здаровага ладу жыцця, займацца спортам, добра вучыцца, каб у далейшым з годнасцю
выконваць свой грамадзянскі абавязак.
Канвелішская СБ запрасіла хлопцаў на салдацкі альбом “Абаронца роднай краіны”.
Бібліятэкар расказала аб гісторыі стварэння Чырвонай Арміі, яе баявым мінулым,
пазнаёміла са становішчам арміі сёння. Хлопцы прынялі ўдзел у віктарыне. На
тэматычнай выставе былі прадстаўлены кнігі гістарычнага характару, творы мастацкай
літаратуры, звязаныя з гісторыяй узнікнення свята і воінах – героях нашай краіны. Да
ўвагі ўдзельнікаў мерапрыемства быў прадстаўлены салдацкі альбом, уласнік якога
калісьці выконваў свой воінскі абавязак ў Савецкай Арміі ў 1985 – 1987гг.
Конкурсна – гульнёвая праграма “Стаць салдатам” арганізавана ў Місявіцкай СБ. У
гэты дзень хлопчыкам прадаставілась магчымасць адчуць сябе салдатамі. А іх бацькі
расказалі аб службе ў Савецкай Арміі. Іх чакалі вясёлыя конкурсы на згуртаванне,
скорасць і спрытнасць. Працавала выстава “Сапраўдныя мужчыны служаць Айчыне”.
21 лютага – МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ
19 лютага аддзел бібліятэчнага маркетынгу арганізаваў у памяшканні магазіна
“Родны кут” (што знаходзіцца на плошчы Савецкая г.п.Воранава) акцыю, прысвечаную
Міжнароднаму дню роднай мовы. Была аформлена кніжная выстава “Родная мова –
крыніца натхнення”. Мясцовыя жыхары мелі магчымасць пачуць як выдатна гучыць наша
беларуская мова. Гучалі вершы вядомых беларускіх пісьменнікаў у выкананні мясцовых
жыхароў. Замест звыклых песен эстрады, гучалі песні на беларускай мове ў выкананні
“Песняроў”, Сяргея Макея і іншых. Няхай не ўсе пасля акцыі пачнуць размаўляць на
роднай мове, але ўспомнілі, што родная мова ёсць і гучыць не менш выдатна, чым іншая.
Прысутныя з вялікай цікавасцю знаёміліся з выставай, кожны змог знайсці сабе
літаратуру па гусце, а хто яшчэ не стаў чытачом бібліятэкі, запісацца.
У Гіркаўскую СБ на караван кніг “Мова маіх продкаў знікнуць не павінна” завіталі
дзеці дзіцячага сада. Бібліятэкар расказала аб гісторыі свята, дзеці разважалі, чаму трэба

берагчы родную мову. Удзельнічалі ў конкурсе “Адгадай беларускую загадку”, чыталі
вершы беларускіх аўтараў пра мову.
На гадзіну роднай мовы “Мілагучнае, звонкае, роднае слова” навучэнцаў ДУА “ВПК
Забалацкія яслі – сад - сярэдняя школа” запрасіла бібліятэкар Забалацкай ІСБ. Гаварылі
пра гісторыю ўзнікнення свята, пра неабходнасць захавання беларускай мовы. У час
мерапрыемства вучні чыталі вершы на роднай мове.
У Жырмунскай ІСБ прайшоў экскурс “Мілагучная, звонкае, роднае слова”, падчас
якога вучні адказвалі на пытанні віктарыны “Сэрцам роднага слова краніся”, глядзелі
відэафільм “Беларуская мова ў нашым жыцці”.
Для вучняў 4 класа бібліятэкар Бастунскай ІСБ правяла хвілінку чытання “Ведаць
сваю родную мову”.
Моўны дзень ў бібліятэцы прайшоў у Радунская ГПБ, падчас якога бібліятэкары не
толькі віталі чытачоў на роднай мове, але і прапанавалі ім выставу “Слава кніжцы
беларускай”.
15 сакавіка – ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
На інфармацыйную хвіліну “Канстытуцыя, як асноўны Закон дзяржавы” вучняў 7 “А”
класаў запрасіла Воранаўская раённая бібліятэка. Бібліёграф расказала аб гісторыі
ўзнікнення, пазнаёміліся з асобнымі раздзеламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, з
сімволікай Беларусі: Дзяржаўнымі гербам і сцягам. Бібліяграфічны агляд літаратуры
дапоўніў кніжную выставу “Асноўны закон нашага жыцця”.
On – лайн віктарына “Ці ведаеце Вы Канстытуцыю…?” расказала аб асноўных
перыядах развіцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, раскрыла характарыстыку асноўных
раздзелаў Канстытуцыі, функцыю і адметнасць.
Калі з’явілася першая Канстытуцыя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, асноўныя
правы, свабоды і абавязкі грамадзян, даведаліся вучні падчас інфармацыйнай гадзіны
“Па гэтаму Закону жыве мая краіна” (Жырмунская ІСБ). Дэманстраваўся відэафільм
“Асноўны Закон нашай дзяржавы”, вучні адказвалі на пытанні віктарыны “Закон, па якім
мы жывём”.
На інфармацыйную гадзіну “Асноўны Закон дзяржавы: правы, гарантыі і ахова”
бібліятэкар Канвелішскай СБ запрасіла настаўніка гісторыі Бень Р.В. Вучні 11 класа
пазнаёміліся з гісторыяй узнікнення і развіцця канстытуцыйнага права ў нашай краіне,
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, яе аснойнымі раздзеламі.
Інфармацыйны ўрок “Мы беларусы” прайшоў у Больцішскай ІСБ, інфармацыя –
бюро “Канстытуцыя нашай дзяржавы – у Пераганцаўскай СБ”, урок дзяржаўнасці
“Фундамент стабільнасці” – Забалацкай ІСБ, час годнасці “Галоўны закон Рэспублікі
Беларусь” – Місявіцкай СБ.
БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ПРАЕКТЫ, АКЦЫІ
24 лютага, у філіяле “Нацкая сельская бібліятэка”, у межах праекта “50+WEB.
Інфармацыйная прастора пажылых” для наведвальнікаў пажылога ўзросту прайшоў урок
камп’ютарнай адукаванасці “Дружелюбный ИНТЕРНЕТ: правила безопасного
путешествия по Интернет - Вселенной”. На першым занятку метадыст аддзела
бібліятэчнага маркетынгу расказала, якіх правілаў бяспекі неабходна прытрымлівацца
падчас зносін у Інтэрнэце, як не стаць ахвярай жартаў і розыгрышаў, адрозніваць

дакладную інфармацыю ад памылковай, а таксама пазнаёміла з сеткавым этыкетам спецыяльнымі правіламі зносін у Інтэрнэце. Правяла практычныя заняткі.
У межах праекта “50+WEB. Інфармацыйная прастора пажылых” у філіяле
“Беняконская сельская бібліятэка – музей этнаграфіі” прайшоў ўрок камп’ютарных ведаў
“За камп’ютарнымі ведамі – ў бібліятэку!”. Метадыст проста і даступна расказала, як
карыстацца электроннай поштай, браўзерам, інтэрнэт – банкінгам. Правяла
індывідуальныя практычныя заняткі.
29 сакавіка, у рамках праекта “50+WEB. Інфармацыйная прастора пажылых”,
Воранаўская раённая бібліятэка запрасіла грамадзян пажылога ўзросту на гадзіну
камп’ютарнай і фінансавай адукаванасці. Як аформіць пенсіённыя банкаўскія карткі і
крэдыты для пенсіянераў, як зберагчы сябе ад ашуканцаў расказала Юранец Т.С.,
спецыяліст па абслугоўванню прыватных кліентаў аддзела рознічных прадаж ЦБУ №413
г.п.Воранава РД па Гродзенскай вобласці ОАО “Белагропромбанк”. Падчас гутаркі
ўдзельнікі атрымалі кампетэнтныя адказы ад спецыяліста банка па ўсіх хвалюючых іх
пытаннях.
Праект “50+WEB. Інфармацыйная прастора пажылых” будзе рэалізоўвацца на
працягу ўсяго 2021 года. Выезды запланаваны ў кожны філіял.
ДУК
“Воранаўская
раённая
бібліятэка”
далучылася
да
чэленджа
#ЧытайпраКрайChallenge, прапанаванага ДУК “Навагрудская раённая бібліятэка”. У
рамках чэленджа былі прадастаўлены наступныя выданні: А.Кулагін “Каталіцкія храмы
Беларусі”, “Падарожжа па Панямонні”, “Агрогородки Гродненщины” і інш.
Стартаваў праект “Гісторыя адной кнігі”. У рамках праекта прадстаўлены кнігі:
І.Шамякін “Глыбокая плынь” і У.Ягоўдзік “Год карагод” (Канвелішская СБ), І.Шамякін
“Злая зорка” (Радунская ГПБ), І.Шамякін “Трывожнае шчасце” (Бастунская ІСБ),
К.Крапіва “Збор твораў у 6 тамах. Т.1” і І.Мележ “Мінскі напрамак” (Больцішская ІСБ),
В.Вольскі “Падарожжа па краіне беларусаў” (Гіркаўская СБ) і інш.
БІБЛІЯТЭКА - ДЗЕЦЯМ
Экскурсію ў бібліятэку “Сюды прыходзяць дзеці даведацца пра ўсё на свеце”
арганізавала бібліятэкар Пераганцаўскай СБ. Першакласнікі пазнаёміліся з правіламі
карыстання бібліятэкай і бібліятэчнай кнігай, кніжным фондам, відамі выданняў. На
прыканцы мерапрыемства дзецям была прапанавана віктарына, з якой дзеці паспяхова
справіліся.
Для выхаванцаў дзіцячага сада Нацкая СБ прапанавала конкурсна – гульнёвую
праграму “Зімовай казачнай парою”, падчас якой дзеці ўдзельнічалі ў конкурсах “Снежкі”,
“Сундук з загадкамі”, “Самы меткі”, гульне “Усё пра Новы год”. Мерапрыемства было
напоўнена музыкай, песнямі, смехам і ўсмешкамі дзяцей.
На выставу – прагляд “Ходзіць казка па зямлі” маленькіх чытачоў запрасіла
Больцішская ІСБ. Дзеці не толькі пазнаёміліся з казачнымі героямі кніг, але і разгадвалі
загадкі і адказвалі на пытанні віктарыны. На выставе былі прадстаўлены казкі народаў
свету, якія не толькі забаўляюць, але і недакучліва выхоўваюць, знаёмяць нас з
навакольным светам.
Традыцыйна, у час вясновых школьных канікул, праходзіць Тыдзень дзіцячай і
юнацкай кнігі. Бібліятэкі раёна адзначылі адкрыццё Тыдня шэрагам мерапрыемстваў.
Усіх, хто любіць кнігу, бібліятэкар Пагародзенскай СБ запрасіла на адкрыццё Тыдня
пад назвай “Гісторыя ўзнікнення Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі”. Ранішнік “Чароўнае
царства Каралевы кнігі” (Нацкая СБ), Дзень інфармацыі “Гісторыя ўзнікнення Тыдня

дзіцячай і юнацкай кнігі” (Пераганцаўская СБ), літаратурнае свята “Кніга - твой сябар”
(Місявіцкая СБ) сабралі аматараў кнігі, якія з задавальненнем разгадвалі загадкі,
крассворды, складывалі пазлы, чыталі ўрыўкі з дзіцячых твораў, арганізавалі прагляд
прэзентацый дзіцячых твораў.
“Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём”, пад такім дэвізам
праўшло адкрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў Воранаўскай раённай бібліятэцы. З
адкрыццём Тыдня дзяцей павіншавала Камінская Н.В., дырэктар бібліятэкі, і пажадала
ўсім цікавых сустрэч з кнігай. Бібліятэкары арганізавалі інтэрактыўную сустрэчу з
героямі казкі “Рэпка”. Дзеці адгадвалі герояў казкі, разгадвалі загадкі, удзельнічалі ў
віктарыне, слухалі музычныя кампазіцыі, і атрымалі шмат станоўчых эмоцый ад свята.
Бібліятэкар Бастунскай ІСБ запрасіла юных аматараў кнігі на Дзень дашкольніка “У
бібліятэку – дзіцячым садком”. Дзеці пазнаёміліся з маляўнічымі творамі дзіцячай
літаратуры, з цудоўнымі казкамі. З задавальненнем гулялі ў гульні. У завяршэнні
арганізавалі гучнае чытанне народнай казкі.
У Бастунскую ІСБ на свята “І прыходзіць свята кнігі” да дзяцей 2-5 класаў ДУА
“ВПК Бастунскія яслі – сад – базавая школа” завітала Каралева Кніга. Дзеці падарожнічалі
на кніжнаму царству, прынялі ўдзел у казачнай віктарыне, у гульнях “Слова –
перевёртыши”, “Угадай-ка”, падчас якіх адгадвалі па апісанню і ўчынкам герояў казак. А
падчас літаратурнай гульні “Сузор’е казак Х.-К. Андэрсэна дэманстравалі сваю
эрудыцыю, адказвалі на пытанні віктарыны.
Сустрэчу з любімымі літаратурнымі героямі “У некаторым царстве” арганізавала
Нацкая СБ, запрасіла дзяцей 1-4 класаў прыняць ўдзел у літаратурнай віктарыне.
На літаратурную гульню – віктарыну “Свая гульня” запрасіла дзяцей малодшага
школьнага ўзросту Радунская ГПБ.
На гульнёвую праграму “Ажываюць казкі” вучняў 1-7 класаў запрасіла Воранаўская
раённая бібліятэка. З дапамогай сваёй фартазіі і пластыліна дзеці “ажыўлялі” казкі
“Калабок” і “Церамок”. Успомніць герояў і сюжэт казак дзецям дапамаглі мультфільмы і
віктарына. Удзельнікі раздзяліліся на две каманды і з захапленнем акунуліся ў свет
пластыліна і фантазіі. У выніку атрымаліся дзіўныя казачныя персанажы.
Экскурсію ў бібліятэку вучням 1 класа арганізавала бібліятэкар Канвелішскай СБ
падчас адкрыцця Тыдня, пад назвай “Гісторыя ўзнікнення Тыдня дзіцячай і юнацкай
кнігі”. Прапанавала здзейсніць займальнае вандраванне ў свет кніг. Падарожжа па
дзіўным горадзе, у якім замест вуліц – шэраг кніжных стэлажоў, замест паверхаў –
кніжныя паліцы, дамы – гэта тамы кніг, дзе жывуць захапляючыя героі.
22 сакавіка – Дзень памяці ахвяр Хатыні
Ушанаванне памяці загінуўшых мірных жыхароў у гады Вялікай Айчыннай вайны, з
нагоды 78 – годдзя з дня Хатынскай трагедыі, у бібліятэках установы прайшло шэраг
мерапрыемстваў. Паэтычная хвіліна памяці “Хатынь: гаворыць цішыня” прайшла ў
Воранаўскай раённай і Канвелішская сельскай бібліятэках, гадзіна памяці “Хатынь: сімвал
вечнай памяці і смутку беларускага народа” – Бастунскай ІСБ, урок – рэквіем “Пусть
никогда не смолкнут колокола Хатыни” – Місявіцкай СБ, гадзіна памяці “Хатынь – наша
памяць і боль” – Пагародзенскай СБ і Больцішскай ІСБ. Аб лёсе “вогненных вёсак”
расказалі творы выставы “Хатынь – святыня нацыянальнай памяці” (Пераганцаўская СБ).
На ўрок гісторыі “Трагедыя беларускай Хатыні” бібліятэкары Радунскай ГПБ
запрасілі вучняў 5 “А” класа. Навучэнцы віртуальна пазнаёміліся з мемарыяльным

комплексам “Хатынь”. Зачытваліся ўспаміны сведкі Хатынскай трагедыі Камінскага І.І.
Мінутай маўчання ўшанавалі забітых, замучаных у гады Вялікай Айчыннай вайны.

ДА ДНЯ БЯСПЕКІ
У рамках Адзінага Дня Бяспекі бібліятэкі ўстановы
арганізавалі шэраг
мерапрыемстваў.
Гадзіну інфармацыі “Пять шагов спасения” прапанавала Больцішская ІСБ, падчас
якой дзеці даведаліся, як весці сябе ў паўсядзённым жыцці, так і найзвычайных
сітуацыях. Дзеці атрымалі памяткі з інфармацыяй аб тым, як дзейнічаць ў найзвычайных
сітуацыях.
Урок - практыкум “Азбука бяспекі” прайшоў у Пераганцаўскай СБ, прафілактычная
гутарка “Формула бяспекі” – у Канвелішскай СБ, турнір знаўцаў “Мая бяспека” – Нацкай
СБ.
У рамках акцыі “Мы за бяспеку” (Жырмунская ІСБ) дзеці выконвалі шэраг
заданняў на праверку ведаў па правілах дарожнага руху, таксама вучыліся кантраляваць
свае паводзіны ў якасці пешахода і веласіпедыста. А на прыпынку “Пажарны лабірынт”
пазнаёміліся з правіламі паводзін падчас пажара.
У гульнёвай комнаце МНС “Обучайка” прайшоў урок бяспекі “Спасение жизни –
звание почётное”. Вучні 1 – х класаў ДУА “Воранаўская СШ” даведаліся аб пачэснай
прафесіі выратавальніка, для чаго яна неабходная, а таксама аб асновах бяспекі.
Таксама ў рамках акцыі “Дзень бяспекі. Увага ўсім!” адбылася сустрэча вучняў 3 –х
класаў з інспектарам прапаганды і сувязям з грамадскасцю МНС Хлюст В.Ю.
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
У 2021 годзе бібліятэкамі ўстановы працягваецца работа па мэтавай бібліятэчнай
праграме “Быць здаровым – гэта здорава” на 2021-2025гг.
Бібліятэкар Беняконскай сельскай бібліятэкі – МЭ арганізавала сустрэчу з
намеснікам урача па амбулаторна – паліклініцкай дапамозе Беняконскай АУАП Гурскай
Д.Б. Данута Браніславаўна асвяціла пытанні, з чаго фарміруецца здаровы лад жыцця.
Жанчыны даведаліся, да чаго прыводзіць недасыпанне, недаяданне, стрэсы, ужыванне
нездаровай ежы. Таксама назвала статыстычныя дадзеныя ВІЧ – інфіцыраваных па
Гродзенскай вобласці, інфармацыю аб тым, як правесці тэсціраваннеі ў хатніх умовах з
дапамогай экспрэс – тэста на ВІЧ і што трэба ведаць аб COVID – 19 людзям, якія жывуць з
ВІЧ. Літаратура, прадстаўленная на выставе, была карысная для тых, хто цікавіцца
пытаннямі захавання свайго здароўя.
Да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам у бібліятэчных
ўстановах праўшлі шэраг мерапрыемстваў.
У Забалацкай ІСБ прайшла інфармацыйная гутарка “В плену иллюзий” з удзелам
медыцынскага работніка Куель Л.Н. Прагляд мультымедыйнай прэзентацыі яшчэ раз
указаў на перавагу здаровага ладу жыцця, на выхаванне пачуцця адказнасці за асабістае
здароўе, здароўе блізкіх.

Гутарка - інфармацыя “Не секретная информация” з удзелам сацыяльнага педагога
Радунскага СПЦ Галаўня А.І. адбылася ў Радунскай ГПБ. Мэта мерапрыемства –
прафілактыка ўжывання наркотыкаў сярод дзяцей і падлеткаў, і замацаваць веды аб тым,
што здароўе – галоўная ўмова шчаслівага жыцця.
Слайд – рэпартаж “Спасайся от спайса” прайшоў у Жырмунскай ІСБ. Падлеткі
даведаліся, што спайс зусім не бяскрыўдная сумесь, каб весела праводзіць час. Спайс
згубна ўздзейнічае на арганізм і псіхіку чалавека, прыводзіць да залежнасці. Агляд
выставы “Об этом надо знать” дапамог даведацца аб тым, як зберагчыся ад спайса.
Гутарка “НЕ! Наркотыкам” для вучняў 6-7 класаў прайшла ў Бастунскай ІСБ, урок –
дыялог “Остановись и подумай” – Больцішскай ІСБ.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
Роля бібліятэк у экалагічнай асвеце насельніцтва адлюстроўваецца праз рэалізацыю
мэтавай бібліятэчнай праграмы “Наш дом - прырода” на 2021-2025гг. Супрацоўнікі
бібліятэк займаюцца распаўсюджваннем экалагічных ведаў, ажыццяўляюць экалагічную
асвету, інфармуюць насельніцтва пра заканадаўства ў вобласці аховы навакольнага
асяроддзя і экалагічнай бяспекі.
Творчую майстэрню “Прыродныя фантазіі” арганізавала Канвелішская СБ,
літаратурная гадзіна “Вершамі пра прыроду гаворым” праўшла ў Доцішскай СБ.
ФАРМІРАВАННЕ І ЎМАЦАВАННЕ ТРАДЫЦЫЙ СЯМЕЙНАГА ЧЫТАННЯ
У 2021 годзе бібліятэкамі працягваецца работа па мэтавай бібліятэчнай праграме
“Сям’я і кніга – чытаем разам” на 2021-2025гг.
На паэтычны вернісаж “Чытанне ў падарунак маме” да Міжнароднага дня жанчын
дзяцей групы падоўжанага дня і іх матуль запрасіла Воранаўская раённая бібліятэка.
Працавала выстава “Есть в женщине особая загадка”, гучалі вершы, прысутныя атрымалі
добры настрой.
Цёплыя і пяшчотныя словы падзякі ў свой адрас атрымалі матулі падчас святочнай
сустрэчы “Кветкі нашым матулям” у Жырмунскай ІСБ.
На літаратурна – музычны вечар “И прелести твоей секрет разгадке жизни
равносилен” матуль і бабуль запрасіла Радунская ГПБ. Гучалі песні, вершы, цёплыя словы
ў адрас матуль і бабуль. Дэманстравалася электронная прэзентацыя “Як бог стварыў
жанчыну”.
Акцыя – віншаванне “Дарыце жанчынам кветкі” прайшла ў Місявіцкай СБ. Жанчыны
пачулі шмат добрых і цёплых слоў, атрымалі віншавальныя паштоўкі. Тэматычная
выстава “Есть в женщине особая загадка” пазнаёміла з артыкуламі па іміджу, макіяжу і
догляду за тварам, таксама кнігамі сучасных аўтараў.
Лепшы падарунак – сувенір зроблены сваімі рукамі. Канвелішская СБ арганізавала
майстар – клас “Свой букет дарю я маме” па вырабу кветак.
Падчас акцыі “Спасибо тебе, родная” Гіркаўская СБ павіншавала сваіх чытачоў са
святам вясны, кахання і прыгажосці.
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
У рамках акцыі “Дапаможам пярнатым зімой” у Нацкай СБ прайшла тэматычная
гадзіна пад назвай “Дапаможам зімуючым пташкам”. Дзеці, удзельнікі аматарскага
аб’яднання “Натхненне”, даведаліся, як і дзе трэба ўстанаўліваць кармушкі, чым можна
падкорліваць птушак. З падручнага матэрыялу былі зроблены кармушкі.
УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА

Павышэнне кваліфікацыі, удасканаленне прафесіяналізму бібліятэчных спецыялістаў
раёна з’яўляецца адным з вядучых напрамкаў метадычнай работы.
25 лютага арганізаваны круглы стол на тэму “Сучасныя тэндэнцыі ў абслугоўванні
чытачоў у публічных бібліятэках”.
26 сакавіка прайшоў раённы семінар на тэму “Роля і месца масавай работы ў
фарміраванні чытаючай асобы”.
29 студзеня арганізаваны практыкум “Бібліятэка ў свеце новых тэхналогій”.
11 сакавіка на базе Воранаўскай раённай бібліятэкі адбылася сустрэча працоўнага
калектыву з інжынерам па ахове працы Шадзюль Р.М., пад назвай “Обеспечение
безопасности труда при проведении работ повышенной опасности”.

