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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 цацвёртым квартале 2021 года.
Інармацыйны 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”, 2021

ДУК “ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”
15.10 Аддзел абслугоўвання і інфармацыі ў рамках акцыі МНС “Моладзь за бяспеку”
правёў гульню “Гэта проста класна - гуляць бяспечна!”. На
мерапрыемства былі запрошаныя вучні 7 “Е” класа з класным
кіраўніком Маркевіч А. Ф., інспектар МНС Вадзім Юр’евіч
Хлюст распавёў і навучыў хлопцаў, як пазбягаць і ўмець
прадухіляць небяспечныя сітуацыі; замацаваў веды дзяцей аб
правілах бяспекі дома, на вуліцы, у прыродзе. Дзеці прагледзелі
відэаролік і адказалі на пытанні гульні. Напрыканцы Вадзім
Юр’евіч прапанаваў навучэнцам усталяваць мабільны дадатак “МНС Беларусі: дапамога
побач”, адна з найважнейшых задач якога-дапамагчы чалавеку эфектыўна дзейнічаць у
надзвычайнай сітуацыі.
04.11 4 лістапада ў ДУК “Вороновская раённая бібліятэка” для дзяцей школьнага лагера 1га атрада “Кропелькі” прайшоў інфармацыйна - пазнавальны
час “Адзіная Беларусь – адзіная сям’я”. Мэтай мерапрыемства
было навучыць дзяцей бачыць і адчуваць прыгажосць роднага
краю, спрыяць выхаванню пачуцця павагі, гонару і
патрыятызму за сваю вялікую і малую радзіму. Падчас
мерапрыемства дзеці прынялі ўдзел у гульнях, конкурсах і
віктарынах. Затым ім прапанавалі намаляваць, як яны ўяўляюць свой родны край.
04.12 У ГУК “Воранаўская раённая бібліятэка” прайшла экскурсія “Цудоўная краінабібліятэка”, удзельнікамі якой былі навучэнцы пачатковых класаў ДУА “ВПК Тракельскія
яслі-сад базавая школа”. Дзеці пабывалі ў дзіўным горадзе, дзе замест вуліц-шэрагі
кніжных стэлажоў, замест паверхаў-кніжныя паліцы, дома-гэта тамы кніг. А ў кожны дома
сваю назву. Бібліятэкары пазнаёмілі ўдзельнікаў з кніжным фондам, расказалі якія
бываюць кнігі, пазнаёмілі з правіламі карыстання бібліятэкай. Таксама ўвазе хлопцаў былі
прадстаўлены: гульня-віктарына “Паляна казак”, конкурс “Назаві казку па падказцы”.
Да ГОДУ НАРОДНАГА АДЗІНСТВА
У кожнага чалавека ёсць Радзіма, і кожны любіць яе. Любіць месца, дзе нарадзіўся і
жыве. Любіць родную прыроду, свой народ. Любіць сваю родную мову і песні свайго
народа, казкі, танцы, кнігі.
“Я вырас тут і край мне гэты дарагі” – так называлася гульня
- падарожжа ў філіяле “Гіркаўская сельская бібліятэка”.
Падчас сустрэчы дзеці разам з бібліятэкарам успаміналі што
абазначае слова “Радзіма” і хто з’яўляюцца сімваламі нашай
краіны. Але галоўнымі сімваламі нашай дзяржавы з’яўляюцца
герб, сцяг і гімн. Разам з бібліятэкарам дзеці ўважліва
разглядалі іх і спрабавалі растлумачыць, чаму наша сімволіка
так выглядае, і што сімвалізуюць пэўныя элементы, колеры і
чаму адносіцца да іх патрэбна з павагай і гонарам. Здзейснілі падарожжа па нашай
Воранаўшчыне: па яе сёлам, памятным мясцінам і прыгожым краявідам.
А яшчэ каб любіць і ганарыцца сваей Радзімай трэба ведаць родную мову. Вельмі
многа цікавых кніг напісалі для дзяцей беларускія пісьменнікі і Алена Антонаўна
прапанавала дзецям азнаёміцца і пачытаць кнігі на беларускай мове, бо яны вучаць
паважаць і цаніць добрых людзей, паважаць родную мову і любіць сваю Радзіму.

Супрацоўнікі філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” правялі гадзіну гісторыі
“Адзіная дзяржава, калі адзіны народ”. Мерапрыемствы пачаліся з праслухоўвання
Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Затым дзеці даведаліся пра гісторыю ўзнікнення
“Дня народнага адзінства”, аб Беларусі, аб яе гісторыі, аб самых прыгожых прыродных і
культурных месцах нашай радзімы. Паглядзелі мультфільм “У чым сіла адзінства?” і
абмеркавалі паняцці “адзінства” і “патрыятызм”. Прынялі удзел у інтэрактыўнай
віктарыне “Пазнай сваю краіну”.
У філіале “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” прайшоў вусны часопіс
“З’яднаемся разам, каб шчасліва жыць!”. Бібліятэкар прапанавала ўдзельнікам здзейсніць
завочнае падарожжа па Беларусi, а таксама ім былі прадстаўлены кнігі, якія раскрываюць
тэму гісторыі нашай Радзімы. Такія мерапрыемствы спрыяюць больш глыбокаму
вывучэнню і захаванню гісторыі нашай дзяржавы, папулярызацыі беларускай культуры і
патрыятычнаму выхаванню.
ДА МІЖНАРОДНАГА ДНЯ ІНВАЛІДАЎ
3 снежня ў Беларусі адзначаецца Дзень інвалідаў. Напярэдадні гэтага Дня, супрацоўнікі
ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”, наведалі ДУА “Цэнтр каррэкцыйна-развіваючага
навучання і рэабілітацыі Воранаўскага раёна” і правялі для дзяцей урок міласэрнасці
“Помни о других, ты не один на свете”. Бібліятэкары не першы год наведваюць дзяцейінвалідаў і дзеляцца з імі сваім цяплом, любоўю, добрымі сяброўскімі адносінамі. Акрамя
добрага настрою і сардэчнага цяпла дзеці атрымалі перыядычныя выданні і салодкія
пачастункі.
У бібліятэках раёна прайшлі мерапрыемствы: урок дабрыні “Спагада да бліжняга” (ф-л
“Місявіцкая СБ”); міні-акцыя “Падарыць гадзіну шчасця” (ф-л “Бастунская ІСБ”); акцыя
“Я вам дам цяпло сваей душы” (ф-л “Пагародзенская СБ”).
ДА ДНЯ ПАЖЫЛЫХ
Бібліятэкар філіяла “Пагародзенская сельская бібліятэка” сумесна з філіялам
“Пагародзенскі цэнтр культуры і народнай творчасці” арганізавалі да
Дня пажылых людзей акцыю – віншаванне “Хай будзе цёплай восень
жыцця”. У адрас старэйшага пакалення прагучалі віншаванні і
найлепшыя
пажаданні.
Бібліятэкары філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка”
павіншавалі людзей “залатога” ўзросту. У адрас старэйшага пакалення
прагучалі віншаванні і найлепшыя пажаданні.
У Дзень пажылога чалавека бібліятэкар філіяла “Гіркаўская сельская
бібліятэка” сумесна з работнікамі філіяла “Гіркаўскі цэнтр культуры і
вольнага часу” правялі акцыю-віншаванне “А ў нас усё для вас”. Падчас акцыі бібліятэкар
і культработнікі наведалі пажылых людзей, павіншавалі іх са святам, уручылі кветкі.
Надаючы ўвагу старэйшаму пакаленню, мы падаем прыклад павагі для дзяцей і
падлеткаў. Вядома, што кожны чалавек мае патрэбу ва ўвазе, а ў сталым узросце, асабліва.
Пажылыя жыхары вёскі былі вельмі рады таму, што пра іх не забыліся. Са слязьмі на
вачах дзякавалі арганізатараў акцыі за ўвагу і віншаванні.
У знак глыбокай павагі і ўвагі да людзей старэйшага пакалення, бібліятэкар філіяла
“Нацкая сельская бібліятэка” сумесная з работнікамі філіяла “Нацкі культурна-краязнаўчы
цэнтр” павіншавалі старэйшае пакаленне са святам, падарылі кветкі і віншавальныя
паштоўкі.
Бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”з віншавальнымі
акцыямі “Узрост мудрасці і прыгажосці” і “ Школа - мая радасць і жыццё” наведала
чытачоў сталага ўзросту і настаўнікаў. Дзень настаўніка-гэта цудоўнае свята падзякі ўсім

настаўнікам за іх неацэнны ўклад у развіццё душы чалавека. Словы
ўдзячнасці і падзякі ў гэты дзень гучалі з вуснаў бібліятэкара для тых, чый
узрост заслугоўвае глыбокай павагі, і хто на працягу многіх гадоў
з’яўляюцца пастаяннымі і актыўнымі чытачамі бібліятэкі. Ад усёй душы
шчыра пажадала ім моцнага здароўя, радасці жыцця, дабра і дабрабыту і
падарыла кветкі і віншавальныя паштоўкі.
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшло літаратурнае знаёмства “На
мове любові, пяшчот, калыханак”, прысвечанае 105 — годдзю з дня нараджэння
беларускай пісьменніцы, паэтэсы Эдзі Агняцвет. На мерапрыемства былі запрошаны
вучні ДУА “Радунская сярэдняя школа”. Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з біяграфіяй і
творчасцю вядомай паэткі, яе кнігамі. Дзяўчынкі і хлопчыкі чыталі вершы: “Музыка
лесу”, “Твая настаўніца” і інш. У канцы мерапрыемства многія з дзяцей узялі кнігі паэткі
дадому, каб больш уважліва перачытаць.
Да 100-годдзе з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка і журналіста Івана
Муравейкі ў філіяле “Пераганцаўская сельская бібліятэка” прайшло мерапрыемства
“Літаратурны партрэт Івана Муравейкі”, прысвечанае гэтаму юбілею. Бібліятэкар
пазнаёміла ўдзельнікаў з біяграфіяй і творчасцю паэта, а таксама з яго вершамі.
У фiлiяле “Пагародзенская сельская бiблiятэка” прайшло літаратурнае падарожжа “Iван
Муравейка маленькім чытачам”, прымеркаванае да 100-годдзя з дня нараджэння
беларускага паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі Івана Андрэевіча Муравейкі.
Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з жыццёвым і творчым шляхам паэта, таксама ўвазе
чытачоў былі прадстаўлены творы пісьменніка.
Бібліятэкар філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” да 200-годдзя з дня
нараджэння вядомага рускага паэта Фёдара Міхайлавіча
Дастаеўскага правяла агляд літаратуры “Збіраў чалавек слова”.
У пачатку агляду Мялешка А. Л. пазнаёміла навучэнцаў з
біяграфіяй пісьменніка, асаблівасцямі яго светапогляду,
своеасаблівасцю творчасці, дапамагла навучэнцам усвядоміць
ролю творчасці Дастаеўскага ў літаратуры. У завяршэнне
сустрэчы бібліятэкар зрабіла для прысутных агляд матэрыялаў
кніжнай выставы “Майстар цяжкага, але займальнага чытання”, на якой былі
прадстаўлены партрэты і творы пісьменніка.
У бібліятэках раёна прайшлі мерапрыемствы да 130-годдзя з дня нараджэння
М.Багдановіча. Літаратурная вечарына “Нязгасная зорка Максіма Багдановіча” (ф-л
Радунская гарпасялковая бібліятэка); выстава “Паэтычная крыніца Максіма Багдановіча”
(ф-л “Больцінікская сельская бібліятэка”); “Нязгасная зорка беларускай зямлi” (ф-л
“Тракельская сельская бібліятэка”); “Незабыўны Максiм Багдановiч” (ф-л “Доцішская
сельская бібліятэка”);. літаратурны кругагляд “Нязгасная зорка беларуска зямлі” (ф-л
“Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”); лiтаратурная гадзiна “Нязгасная зорка”
(ф-л “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”).
Супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі правялі літаратурнае падарожжа
“Па слядах някрасаўскіх герояў” да 200-годдзя з дня нараджэння Н.А.Някрасава.
Бібліятэкары пазнаёмілі школьнікаў з біяграфіяй і творчасцю рускага паэта. Вершы
Някрасава вучаць дзяцей адчуваць духоўную прыгажосць і шчодрасць рускага народа,
галоўнай асаблівасцю якога была, ёсць і будзе заўсёды чуласць да іншага чалавека,

уменне зразумець яго, дапамагчы ў цяжкую хвіліну. Дзеці чыталі вершы вялікага паэта і
засталіся задаволеныя сустрэчай.
РАБОТА З ДЗІЦЯЧЫМ ЧЫТАЧОМ
13 лістапада вучні дзяржаўнай установы адукацыі “ ВПК Місявіцкія яслі- сад —
пачатковая
школа”
сталі
ўдзельнікамі
літаратурнай
гульні “Казачны куфэрак” (падрыхтаваную па сюжэту
беларускай народнай казкі “Як курачка пеўніка ратавала”.
Бібліятэкар расказала прысутным пра беларускія народныя
казкі, якія знаходзяцца ў фондзе бібліятэкі. У час гульні дзеці
адгадвалі загадкі, складалі прыказкі і прымаўкі, слухалі
легенды і паданні, угадвалі казкі і казачных герояў. Усе
заданні для гульні знаходзіліся ў “чароўным куфэрку”.У канцы мерапрыемства дзеці
адказалі на пытанні літаратурнай віктарыны “Ці ведаеш ты беларускія казкі?” і
пазнаёміліся з выставай, прысвечанай беларускім пісьменнікам.Гульня атрымалася
цікавай, займальнай і прынесла дзецям вялікае задавальненне.
Бібліятэкар філіала “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” запрасіла вучняў 1
класа на літаратурную гульню “Казка ў госці да нас завітала ”. Дзеці сдзейснілі
падарожжа ў цудоўны свет казак, пазнаёміліся з цікавымі кнігамі, угадвалі герояў казак.
У мэтах фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў вучняў, захавання гісторыкакультурнай і духоўнай спадчыны, у філіяле “Беняконская сельская бібліятэка - музей
этнаграфіі” была арганізавана выстава-агляд “Пазнай Беларусь - і ты яе палюбіш”.
У філіяле “Начская сельская бібліятэка” для 3 класа праведзена
літаратурная віктарына: “Падарожжа ў свет казак”. Вядучы-Нязнайка
здзейсніў падарожжа ў дзіўны свет казак па разнастайных турах.
Удзельнікі мерапрыемства прадэманстравалі добрае веданне
прачытаных твораў, а таксама знаходлівасць і досціп. Гэта
незвычайнае і займальнае падарожжа падарыла шмат радасных і яркіх
эмоцый. Удзельнікі гульні даказалі, што яны любяць казкі і сябруюць
з кнігамі.
Бібліятэкар філіяла
“Беняконская сельская
бібліятэка-музей этнаграфіі” для вучняў 1 класа ДУА “Беняконская
СШ” арганізавала экскурсію ў музей “Iнтэр'ер сялянскай хаты”,
паказала дзецям экспанаты, якія адлюстроўваюць побыт нашых
продкаў, народныя традыцыі і культуру. Таксама для ўдзельнікаў
мерапрыемства праведзены агляд лiтаратуры “Увага! Новыя кнiгi!”.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшоў конкурс
эрудытаў “Слова роднае-вечнасці след”, у якім прынялі ўдзел навучэнцы 3 класа. Дзеці
расказвалі вершы на беларускай мове. Напярэдадні навагодніх святаў хлопцы павіншавалі
работнікаў бібліятэкі і сваіх аднакласнікаў, а таксама падрыхтавалі свае малюнкі,
прысвечаныя сустрэчы Новага года.
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
1 кастрычніка ў нашай краіне адзначаецца Дзень пажылога
чалавека. Гэта добрае і светлае свята, асаблівая ўвагай усім
прадстаўнікам старэйшага пакалення. Для ўдзельнікаў аматарскага
аб’яднання “Надзея” Воранаўская раённая бібліятэка правяла вечар
адпачынку “Залатыя прамяні жыцця”. Для гасцей падрыхтавалі
загадкі, віктарыны, конкурсы “успомнім любімую песню” і “мудрае

слова”, дзе прапаноўвалася ўспомніць прыказкі і прымаўкі. Бібліятэкар зрабіла агляд
кніжнай выставы “У гармоніі з узростам”, дзе былі прадстаўлены кнігі і часопісы аб
здаровым ладзе жыцця і пра сакрэты даўгалецця. Усіх прысутных павіншавалі са святам.
У філіяле "Переганцаўская сельская бібліятэка" прайшло пасяджэнне аматарскага
аб'яднанне "Здравушка". Была падрыхтавана выстава вырабаў "Добрых рук майстэрства",
створаная рукамі ўдзельнікаў аматарскага аб'яднання.
У аддзеле абслугоўвання і інфармацыі прайшло чарговае пасяджэнне аматарскага
аб’яднання “Непаседы”. Для ўдзельнікаў пасяджэння быў праведзены конкурс малюнкаў
“Здоровая еда – здоровая семья”. Бібліятэкар расказала дзецям пра значэнне здаровага
ладу жыцця, аб каштоўнасці здароўя ў жыцці кожнага чалавека. Дзеці прынялі актыўны
ўдзел у конкурсе, а таксама адказвалі на пытанні аб правільным харчаванні.
“Казка зачараванага сэрца” пад такой назвай прайшло чарговае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання
“Колокольчик” у філіяле
“Радунская гарпасялковая бібліятэка”. У гэты дзень тэмай гутаркі была
казка “Пунсовенькая кветачка” вялікага рускага пісьменніка С. Т.
Аксакова, прымеркаваная да яго 230-годдзя з дня нараджэння. Дзеці
пазнаёміліся з яго аўтабіяграфіяй, а затым удзельнічалі ў літаратурных
віктарынах: “Знаўца казкі” і “Ці ведаеце вы біяграфію аўтара”.
Пераможцы віктарыны змаглі паўдзельнічаць і гульні “Поле цудаў”. А
пераможца гульні атрымаў званне “Знаўца добрага чараўніка Аксакова
У філіяле “Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі” прайшло чарговае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Святліца” “Знаўцы народных святаў”. Члены клуба
дзяліліся сваімі ведамі аб святах, казалі аб фальклоры, гісторыі, традыцыях правядзення
святаў, народных абрадах і звычаях.Захаванне і развіццё нацыянальнай культуры, сваіх
каранёў-гэта адна з найважнейшых задач сучаснай бібліятэкі.
У філіале “Канвелішская сельская бібліятэка” прайшло чарговае
пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Скарбніца” “Елачка – зялёная
іголачка” . Удзельнікі зрабілі навагодні сімвал - ялінку, з паперы
рабілі цацкі, вяночкі, паштоўкі і , нават гаспадара 2022 года, тыгра.
Хтосьці павешае свой выраб на ёлачку, а хтосьці зробіць
падарунак сябру.
Чарговае пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Непаседы” прайшло ў аддзеле
абслугоўвання і інфармацыі. З удзельнікамі была праведзена пазнавальная гадзіна
“Зімовыя забавы і здароўе”. Дзеці адказвалі на пытанні па здароваму ладу жыцця,
абмяркоўвалі свае адказы і прыводзілі прыклады з жыцця.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшло пасяджэнне аматарскага
клуба “Колокольчик” “Каб Новы год цудоўным быў”. Цёплымі, душэўнымі пажаданнямі і
віншаваннямі дзякавалі і віншавалі работнікаў бібліятэкі члены аб’яднання, навучэнцы 4
"Б" класа.
ДЗЕНЬ МАЦІ
Мама-самы родны чалавек. З самага дзяцінства цягнеш да яе рукі,
абдымаеш моцна, спяшаешся да яе падзяліцца радасцю або смуткам,
і яна заўсёды пахваліць або суцешыць, скажа, што ўсё абавязкова
будзе добра... і ёй верыш, бо з матчынай любоўю так лёгка дыхаецца
і жывецца! У Дзень маці бібліятэкар філіяла “Пагародзенская
сельская бібліятэка” сумесна з супрацоўнікамі клуба правялі
акцыю-віншаванне “Для каханай мамы букет”. Для ўсіх жанчын
гучалі прыемныя словы віншаванняў з гэтым прыгожым святам, у

падарунак атрымалі кветкі і паштоўку з пажаданнямі здароўя, шчасця, любові, сямейнага
дабрабыту і выдатнага настрою.
Бібліятэкар філіяла “Нацкая сельская бібліятэка” сумесна з работнікамі філіяла “Нацкі
культурна- краязнаўчы цэнтр” павіншавалі матуль з гэтым цудоўным святам і падарылі
кветкі і віншавальную паштоўку ў рамках акцыі віншаванне “Дзякуй табе, дарагая
матуля”.
У гэтае светлае свята жыхаркі нашага пасёлка-мамы, прымалі самыя цёплыя словы
віншавання і памятную паштоўку ў рамках акцыі-віншаванне “Да мам з цёплымі словамі”
ад супрацоўнікаў Воранаўскай раённай бібліятэкі.
У гэты дзень бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”
правяла акцыю-віншаванне “Святло матулінага сэрца”, прысвечаную Дню маці, і
пажадала ўсім мамам здароўя, душэўнага спакою і дабрабыту.
Бібліятэкар філіяла “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка” правяла
віншавальную акцыю “Маміны рукі” - уручыла кветкі і паштоўкі з цёплымі пажаданнямі
мамам .
Людміла Іванаўна Бобніс,бібліятэкар бібліёбуса Воранаўскай раённай бібліятэкі
наведала вёскі Пашкавічы, Старая Казакоўшчына, Міцкянцы з віншавальнай акцыяй “Ты
адна такая любімая і родная”. Былі ўручаны віншавальныя паштоўкі са Святам са словамі
ўдзячнасці і самых лепшых пажаданняў.
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Міжнародны дзень адмовы ад курэння
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” да Міжнароднага дня адмовы
ад курэння прайшоў інфармацыйна - прафілактычны час “Адмова ад курэння – лепшае
рашэнне”. Прысутныя даведаліся аб тым, што які курыць чалавек прыносіць шкоду не
толькі сабе, але і навакольным. Была аформлена кніжная выстава “Умей сказаць-не!” з
літаратурай па дадзенай тэме.
Бібліятэкар філіяла “Начская сельская бібліятэка” для юных чытачоў правяла ўрок
здароўя
“Шкодным звычкам-не!”, падчас якога распавяла
прысутным аб падступных ворагах чалавека-шкодных звычках,
якія атручваюць яму жыццё, наносяць вялікую шкоду здароўю.
Шкодныя звычкі могуць з’явіцца ў любым узросце, яны растуць і
мяняюцца разам з чалавекам. Разам з бібліятэкарам дзеці
паспрабавалі разабрацца ў прычынах, якія штурхаюць чалавека да
шкодным звычкам, пастараліся знайсці выхад з многіх складаных
сітуацый і сказаць шкодным звычкам цвёрдае «Няма!».
У бібліятэцы былі аформленыя кніжна-ілюстрацыйныя выставы
“Здароўе – гэта выдатна”, “Здароўе – самая галоўная каштоўнасць”,
“Тваё здароўе-тваё жыццё”, “Ворагі нашага здароўя”. Прысутныя
прагледзелі
прэзентацыю “Шкодным звычкам – НЕ!” аб шкодзе тытунёвага дыму, а таксама аб
карысці спартыўных заняткаў на свежым паветры. Абменьваючыся думкамі падлеткі
ўсё ж прыйшлі да адзінага меркавання, што здароўе перш за ўсё.
У рамках акцыі “Сусветны дзень некурэння” у філіяле “Радунская гарпасялковая
бібліятэка” прайшоў урок-гутарка “Мы ўсе супраць курэння”. На мерапрыемства былі
запрошаны вучні 6 класа ДУА “Радунская сярэдняя школа”. У ходзе мерапрыемства
вялася гутарка аб прафілактыцы спажывання тытуню, як аб важнай меры па зніжэнні
захворванняў, звязаных з курэннем і уздзеяннем тытунёвага дыму. Таксама дзецям

быў прадэманстраваны відэафільм “Шкода курэння для школьнікаў і падлеткаў”.
У філіяле “Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі” прайшла
інфармацыйна-асветніцкая акцыя “Курыць-зусім не модна”. Мэтай акцыі было
прыцягненне ўвагі да праблемы шкоды, якая наносіцца прыхільнасцю да курэння, а так
жа прафілактычная дзейнасць, якая спрыяе фарміраванню здаровага ладу жыцця.
У філіяле “Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка” прайшоў дзень інфармацыі
“Беражыся дрэнных звычак”. У ходзе мерапрыемства размова пайшла па актуальнай
праблеме — ўжыванні нікаціну. Таксама дзеці ўдзельнічалі ў конкурсе “Слоўны бой” і
ў віктарыне “Шкодныя звычкі не для нас”.
Бібліятэкар філіяла “Доцішская сельская бібліятэка” правяла мерапрыемства на
тэму “Курыць не модна - дыхай свабодна”. У заключэнне падлеткі прэзентавалі
антырэкламныя лозунгі, якія адлюстроўваюць іх стаўленне да курэння.
Інфармацыйная акцыя “Беражыся дрэнных звычак” прайшла ў філіяле “Місявіцкая
сельская бібліятэка”. Карыстальнікі бібліятэкі азнаёміліся з падрыхтаванай кніжнаілюстраванай выставай антытытунёвай тэматыкі. Бібліятэкар раздала ўдзельнікам акцыі
інфармацыйныя буклеты, дзе выкладзена інфармацыя аб згубным уплыве курэння на
арганізм чалавека, аб шкодных рэчывах якія знаходзяцца ў тытунёвым дыме, пра тое,
што паліць чалавек прыносіць шкоду не толькі сабе, але і навакольным.
У філіяле “Тракельская сельская бібліятэка” прайшла акцыя “Адмова пекла
курэння”.
Прысутныя
пазнаёміліся
з
наступствамі
тытунекурэння, з механізмам фарміравання тытунёвай
залежнасці. Дзеці паглядзелі відэаролік пра ўплыў курэння на
курца і яго асяроддзе і пагулялі ў асацыяцыі на тэму курэння.
Таксама яны абмеркавалі захворванні, найбольш характэрныя для
тых, хто шмат курыць.
Сусветны дзень прафілактыкі СНІД
У бібліятэках раёна прайшлі мерапрыемствы да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам.
Размова-разважанне “Праўда пра ВІЧ” (ф-л “Радунская гарпасялковая бібліятэка”);
інфармацыйны час “СНІД – ведаць, каб змагацца” (ф-л “Канвелішская сельская
бібліятэка”); урок здароўя: “Жыццё варта таго, каб жыць” (ф-л "Начская сельская
бібліятэка”); гутарка “СНІД - не міф, а рэальнасць” (ф-л "Бастунская інтэграваная
сельская бібліятэка”); гадзіна перасцярога “Не стань ахвярай СНІДу!” (ф-л "Забалацкая
інтэграваная сельская бібліятэка”); кніжная выстава “У будучыню без СНІДу” (ф-л
“Пагародзенская сельская бібліятэка”). Бібліятэкары расказвалі ўдзельнікам
мерапрыемстваў аб ВІЧ-інфекцыі, Снідзе, мерах прафілактыкі захворвання, прывялі
статыстычныя дадзеныя аб ступені яго распаўсюджвання ў нашым раёне,
прадэманстравалі відэаролікі “ВІЧ / СНІД”. У бібліятэках былі аформлены тэматычныя
кніжныя выставы.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ
Любоў да прыроды-вялікае пачуццё, але яно ўласціва людзям, якія ведаюць прыроду,
разумеюць яе, умеюць бачыць яе. Такія людзі заўсёды
справядлівыя, вялікадушныя, адказныя. Але выхоўваць у сабе
усе гэта трэба з ранняга дзяцінства.
Аддзел абслугоўвання і інфармацыі правёў экалагічную
акцыю “Свет птушак і звяроў чакае падтрымкі ад людзей” да
Сусветнага Дня абароны жывёл. Бібліятэкары пазнаёмілі
дзяцей з гісторыяй святкавання, з чырвонай кнігай, у якой

распавядаецца пра рэдкіх і знікаючых жывёл, пра тое, як у нашай краіне быў адроджаны
зубр і чаму знікла еўрапейская норка, колькі ў Беларусі мядзведзяў і пра многае іншае.
ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ
Бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”
правяла ўрок бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў “Такія розныя
энцыклапедыі” з вучнямі сярэдняга школьнага ўзросту. Дзеці пашырылі
свой кругагляд, даведаліся шмат новага, цікавага і пазнавальнага,
пазнаёміліся з кніжнай выставай “Суем свой нос у любое пытанне”, дзе
былі прадстаўлены энцыклапедыі рознага кірунку.
У філіял “Переганцаўская сельская бібліятэка” былі запрошаныя
вучні 8 класа ДУА “Переганцаўскія яслі — сад— базавая школа”,
бібліятэкар расказала вучням аб прафесіі бібліятэкара, аб асноўных яго абавязках, аб
ведах і уменнях, якімі павінен валодаць бібліятэчны спецыяліст. Бо бібліятэка сёння —
гэта не проста сховішча кніг, але і культурна-інфармацыйны цэнтр, дзе чалавек можа
знайсці любую інфармацыю, прычым не толькі ў папяровым, але і ў электронным
варыянце.
Урок ББВ “Метады вывучэння карыстальнікаў ва ўмовах бібліятэкі” прайшоў у філіяле
“Пагародзенская сельская бібліятэка”. Бібліятэкар расказала дзецям пра важнасць
дадзенай прафесіі. Сапраўды, сёння бібліятэка – не проста месца, дзе захоўваюцца кнігі,
дзе можна атрымаць самую разнастайную інфармацыю, але і цікава адпачыць і правесці
час з карысцю. Дзеці самастойна шукалі кнігі па аддзелах і раскладывалі па алфавітнаму
каталогу карткі.
КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВЫЯ ВЕДЫ
Выхад на пенсію і атрыманне пенсіі асаблівае пытанне для людзей пенсійнага ўзросту.
Дзень прававых ведаў “Прававы багаж пенсіянера” прайшоў
у Воранаўскай раённай бібліятэцы. На мерапрыемства былі
запрошаныя жыхары пенсійнага ўзросту, якія сустрэліся з
Інэсай Вайцяхоўнай Міхальцэвіч - намеснікам начальніка
ўпраўлення – начальнікам аддзела пенсій і дапамог.
Цікавая і карысная інфармацыя аб відах пенсій:
Працоўная, па ўзросце, інваліднасці, за выслугу гадоў, за
асаблівыя паслугі перад Рэспублікай Беларусь і т. д.), аб яе
налічэнні для ўсіх катэгорый насельніцтва, пра ўзрост атрымання і ўзросце сыходу на
пенсію. Шмат хвалюючых пытанняў задалі пенсіянеры Інэсе Вайцяхоўне і атрымалі
змястоўныя адказы.
Бібліёграф пазнаёміла прысутных з прававой літаратурай аб прызначэнні пенсій і
прававой базай “Эталон”.
У філіяле “Пераганцаўская сельская бібліятэка” прайшла гадзіна прававых ведаў
“Злосць непаўналётных: асноўныя паняцці і праблемы”. Бібліятэкар абмеркавала з дзецьмі
якія бываюць правапарушэнні сярод непаўналетніх і якое пакаранне яны за гэта могуць
панесці, а таксама з якога ўзросту надыходзіць крымінальная адказнасць.

