ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА
3 ліпеня. Раённая бібліятэка прыняла актыўны ўдзел у раённым
святкаванні Дня Незалежнасці. Удзельнікам свята было прапанавана
пазнаёміцца з выставай “Беларусь – мой гонар і слава”, якая была разгорнута ў
гарадскім парку. Выстава знаёміла з матэрыяламі пра важнейшыя гістарычныя
падзеі Рэспублікі Беларусь, яе дасягненні. Таксама жыхарам пасёлка былі
прапанаваны конкурсна-забаўляльныя праграмы.
7 ліпеня. Выстава-агляд “А на зямлі яго не згасне свет”, была прысвечана
135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Выстава знаёміла чытачоў з
жыццём і творчасцю беларускага песняра.
4 жніўня. Добры водгук у чытачоў Воранаўскай раённай бібліятэкі
атрымала літаратурнае падарожжа па творах Я.Брыля, з нагоды яго 100-годдзя
з дня нараджэння, “Вянок цудоўных твораў”. Удзельнікамі сустрэчы былі
вучні 10 “В” класа Воранаўскай СШ. На мерапрыемстве разважалі аб жыцці і
творчасці пісьменніка, гісторыі стварэння яго мастацкіх твораў, зачытваліся
ўрыўкі.
14 жніўня. У Воранаўскай раённай бібліятэцы адбылося штогадовае
адкрыццё Тыдня культуры “Суквецце талентаў Воранаўскага краю”. Увазе
ўдзельнікаў мерапрыемства былі прадстаўлены выставы работ юных мастакоў
раёна - Ганны Воранавай, Маргарыты Жукоўскай і іх настаўніцы Гражыны
Пяцюн. Таксама можна было ўбачыць выставу самаробных кніг бібліятэкараў
раёна. Зборнікі твораў Купалы, Коласа, Багдановіча з вокладкамі, аздобленымі
каласкамі, зернем і высушанымі кветкамі. Можна было палістаць старонкі з
рукапіснымі тэкстамі і малюнкамі, выкананымі алоўкам і фарбамі. Ва
ўрачыстым адкрыцці Тыдня прыняло ўдзел кіраўніцтва раёна, грамадскіх
аб’яднанняў. У завяршэнне дня гасцей чакала сустрэча з беларускай
пісьменніцай, журналісткай, літаратурным крытыкам Ірынай Шатыронак і
паэтам Мікалаем Сяровым.
23 жніўня. Літаратурная старонка “Чалавек дабрыні і мужнасці” да 100годдзя з дня нараджэння П. Панчанкі. Чытачы пазнаёміліся з цікавымі
момантамі біяграфіі, прагучалі творы паэта, прысвечаныя роднаму краю, мове і
паэзіі.
6 верасня. Для таго, каб больш ведаць і захоўваць сваю спадчыну ў
чытальнай зале раённай бібліятэкі прайшло свята краязнаўчай кнігі “Скарынаву
кнігу ў вечнасць пусціць…”, прысвечанае
500-годдзю беларускаму
кнігадрукаванню. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 8 «Д» класа
Воранаўскай СШ разам з настаўніцай Войшніс Ганнай Эдвардаўнай, а таксама
наш зямляк, член Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі —
Уладзімір Валяр’янавіч Руль.
Вядучыя расказалі пра вядомага ўсяму свету Францыска Скарыну, пра
яго жыццёвы і творчы шлях. Пад гукі мелодыі ў выкананні чытачоў прагучалі
вершы пра славутага асветніка і першадрукара, урыўкі з прадмовы да Бібліі і з
прадмовы да кнігі “Юдзіф”. Своеасаблівым аздабленнем мерапрыемства
паслужылі выстава «500-годдзе беларускага кнігадрукавання» і выстава
самаробнай кнігі.
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7 верасня. Гадзіна краязнаўства “Імі ганарыцца Воранаўшчына” была
прысвечана 185-годдзю з дня нараджэння Людвіга Нарбута. Аб падзеях яго
жыцця і дзейнасці вучні 8 “Д” класа Воранаўскай СШ даведаліся ад мясцовага
краязнаўцы, члена Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі
Уладзіміра Валер’янавіча Руля, які даследуе род Нарбутаў.
На прыканцы мерапрыемства У. Руль зачытаў некалькі вершаў з сваёй
кнігі “Пра Нарбутаў моўлю я слова…”.
13 верасня. Супрацоўнікі раённай бібліятэкі разам з вучнямі 8 “Г” класа і
іх класным кіраўніком Войшніс Ганнай Эдвардаўнай арганізавалі і правялі
флэшмоб “Гадзіна чытання на беларускай мове”, падчас якога вучні
дэкламавалі афарызмы пра кнігі, якія з’яўляюцца сапраўднымі скарбонкамі
каштоўных ведаў і думак, чыталі творы беларускіх песняроў Якуба Коласа і
Янкі Купалы.
15 верасня. 105-годдзю з дня нараджэння Максіма Танка быў прысвечаны
вечар-пасвячэнне “Пявучыя струны душы”. Бібліятэкары разам з падлеткавай
аўдыторыяй мелі магчымасць пазнаёміцца з яго жыццёвым і творчым шляхам,
асноўнымі творамі і іх героямі, знаёміліся з крытычнымі артыкуламі.

ЧЫТАЕМ І ГАВОРЫМ ПА-БЕЛАРУСКУ
У філіяле “Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка” з вучнямі
Жырмунскай сярэдняй школы
прайшлі наступныя
мерапрыемствы:
літаратурнае падарожжа “Роздум над кнігамі Святланы Алексіевіч”, гадзіна
паэзіі “Гучы, родная мова!”, віктарына “Ад Скарыны да нашых дзён”.
Шмат цікавага і карыснага даведаліся дзеці з наведаных мерапрыемстваў.
Інфармацыйны тыдзень “Гаворым і чытаем па-беларуску” у філіяле
“Радунская гарпасялковая бібліятэка” распачаўся з агляду беларускіх
перыядычных выданняў “Па старонках беларускага друку”. У гэты дзень
бібліятэкары
знаёмілі чытачоў больш падрабязней з беларускімі
перыядычнымі выданнямі, іх раздзеламі. Далей наведвальнікаў бібліятэкі
чакала бліц-апытанне “Беларускія пісьменнікі майго дзяцінства”. Апрошаныя
старэйшыя чытачы і чытачы малодшага ўзросту ў асноўным назвалі
пісьменнікамі свайго дзяцінства Я.Коласа і Я. Купалу. Многія чытачы адказвалі
на пытанні ўрыўкамі з вершаў, цытатамі… А яшчэ ў рэйтынгу вядомых былі
прозвішчы Міхася Лынькова, Уладзіміра Караткевіча, Цёткі, Васіля Быкава,
Івана Шамякіна, Івана Пташнікава, Кузьмы Чорнага, Максіма Багдановіча,
Івана Мележа.
У трэці дзень тыдня сабраліся вучні 5-ых класаў Радунскай СШ на турнір
знаўцаў беларускай літаратуры і мовы “Таямніцы роднай мовы”.
Мерапрыемства садзейнічала развіццю ўвагі, кемлівасці, пазнавальнай
актыўнасці і творчай ініцыятывы вучняў, цікавасці да роднай мовы.
Дыдактычным матэрыялам для правядзення мерапрыемства сталі загадкі,
шарады, крыжаванкі.
Наступным мерапрыемствам інфармацыйнага Тыдня стала прэзентацыя
выставы-экспазіцыі “Далучыся да роднага слова”. Шмат ураджанняў атрымалі
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чытачы філіяла ад мерапрыемства, было многа жадаючых пазнаёміцца з
творамі беларускіх пісьменнікаў-класікаў.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” да інфармацыйнага Тыдня
“Гаворым і чытаем па-беларуску” прайшлі: выстава беларускіх перыядычных
выданняў “Па старонках беларускага друку”; бліц-апытанне “Твая любімая
беларуская кніжка”; конкурс “Адгадай пісьменніка – атрымай бібліятэчны
бонус”; флэшмоб “Гадзіна чытання на беларускай мове”.
Таксама ў філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” адбылася экскурсія
“У госці запрашае беларуская кніга” з вучнямі першых класаў Воранаўскай
сярэдняй школы. Дзеці пазнаёміліся з бібліятэкай, з беларускай кнігай, з
беларускімі перыядычнымі выданнямі.
Да ўвагі першакласнікаў былі
прадстаўлены ўрыўкі з твораў беларускіх пісьменнікаў: І. Муравейкі, В. Віткі,
У.Ягоўдзіка, З.Бядулі і іншых.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правёў
літаратурную імпрэзу “Жыві, беларуская кніга!” у пансіянаце кругласутачнага
знаходжання для людзей сталага ўзросту і інвалідаў у вёсцы Бастуны. Таксама з
вучнямі 6-8 класаў адправіліся ў літаратурную вандроўку “Вечнае слова паэта”
(да 105-годдзя з дня нараджэння М.Танка). Вучні пазнаёміліся з жыццёвым і
творчым шляхам паэта, чыталі вершы, паглядзелі прэзентацыю “Я сэрцам
адданы роднай зямлі”.
У філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка” адбылася інфармацыйнапазнавальная гадзіна “Шануйце роднае слова”. Бібліятэкар нагадала дзецям,
што наша родная мова – неад’емная частка нацыянальнай культуры
беларускага народа, яго духоўная спадчына. Дзякуючы ёй, працягваюць жыць
нашы традыцыі. Пранікліва і шчыра чыталі вершы беларускіх паэтаў. Таксама
дзеці пазаёміліся з беларускiмi кнiжкамi, правялі конкурсы прымавак і загадак.
Бліснуць сваёй эрудыцыяй з'явілася магчымасць юным чытачам філіяла
“Місявіцкая сельская бібліятэка”. Падзяліўшыся на дзве каманды, дзеці змаглі
паказаць сваю эрудзіраванасць і начытанасць. Змагаліся дзве каманды –
“Буслікі” і “Зорачкі”. Дзеці з захапленнем удзельнічалі ў спаборніцтве,
выконвалі ўсе прапанаваныя заданні, якія садзейнічалі авалодванню роднай
мовай. Мерапрыемства прайшло не толькі цікава, але і пазнавальна. Таксама
адбыўся конкурс чытання вершаў на беларускай мове “Мой любімы верш”. У
час мерапрыемства гучалі чароўныя паэтычныя радкі нашых знакамітых
паэтаў. Творы, прачытаныя чытачамі вельмі пранікліва і душэўна, кранулі
сэрца кожнага прысутнага і выклікалі пачуцці любові і гонару за родную мову.
Для дзяцей 5-7 класаў бібліятэкар падрыхтавала літаратурны вернісаж “Слава
кніжцы беларускай”. Гэта свята прысвячалася нашай беларускай кніжцы. На
мерпрыемства збыла запррошана настаўніца беларускай мовы і літаратуры
Пышынская Галіна Браніславаўна, якая расказала пра стан сучаснай беларускай
літаратуры і ролю, якую яна адыгрывае ў грамадстве. На працягу сустрэчы
імкнуліся прасачыць увесь нялёгкі працэс станаўлення, развіцця, існавання
беларускай літаратуры і мовы.
У філіяле “Нацкая сельская бібліятэка” інфармацыйны Тыдзень адкрыў
Дзень беларускай кнігі “Падарожжа па беларускай літаратуры”, прысвечаны
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135-годдзю з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа. Былі аформлены
разгорнутыя кніжныя выставы “Табе, мой народ, мае песні і думы” і “Нямала
складаў табе песень, о родны мой край..”. Вядучыя нагадалі асноўныя моманты
жыццёвага і творчага шляху песняроў, адзначылі, што дзейнасць класікаў
знайшла шырокае ўвасабленне ў творчасці майстроў выяўленчага мастацтва,
графікі, скульптуры. Аповяд вядучых перамяжоўваўся музычнымі застаўкамі
на іх вершы. Наступным мерапрыемствам была гадзіна беларускай казкі ў
дзіцячым саддзе “Разам з кнігай я расту”. Дашкаляты ўважліва слухалі
беларускія народныя казкі, знаёміліся з галоўнымі героямі, разглядвалі
малюнкі. Заключным мерапрыемствам інфармацыйнага Тыдня была творчая
сустрэча з член Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі —
Уладзімір Валяр’янавіч Руль “Душы маёй прызванне”. Паэт чытаў свае вершы,
пазнаёміў слухачоў з сваім жыццёвым і творчым шляхам. Самым уважлівым і
актыўным падарыў свае кнігі.

ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь была прысвечана гадзіна
патрыятызму “Дзень памяці, дзень гонару, Дзень Незалежнасці” у філіяле
“Пагародзенская сельская бібліятэка”. Да мерапрыемства была падрыхтавана
выстава “Мая краіна – Беларусь”. Таксама было арганізавана выступленне
“Украдзеннае дзяцінства”. Прысутным былі прапанаваны: віктарына “Ці
ведаеш ты юных герояў Вялікай Айчыннай вайны?”, конкурс чытальнікаў
патрыятычных вершаў, электронная прэзентацыя “Дзякуй салдатам Перамогі за
тое, што мы не ведаем вайны”.
Іфармацыйныя гадзіны “Беларусь мая сінявокая, я табой ганаруся!” і
“Моцная, незалежная Беларусь” правялі філіялы “Тракельская сельская
бібліятэка” і “Канвелішская сельская бібліятэка”. Відэа-урок “У сэрцы
свеціць Беларусь” прапанаваў філіял “Больцішская інтэграваная сельская
бібліятэка”. Урок патрыятызму “Радзіма мая дарагая, красуй і ў шчасці жыві”
прайшоў у філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка”. Гадзіну гісторыі
“На шляху да незалежнасці” ладзіў філіял “Беняконская сельская бібліятэка –
музей этнаграфіі”.
Таксама ў бібліятэках прайшлі:
- гадзіна паэзіі “Любоў мая - Беларусь”(ф-л “Больцініцкая СБ);
- гутаркі “Квітней, мая Радзіма”, “Завешся ты ласкава Белай Руссю” (ф-лы
“Жырмунская ІСБ, “Паляцкішская ІСБ);
- ваенна-патрыятычная гадзіна “Гэта памяць не згасне ў народзе” (ф-л
“Бастунская ІСБ”);
- пазнавальная гадзіна “Давайце ганарыцца, што мы - беларусы” (ф-л
“Доцішская СБ”);
- літаратурная вечарына “Беларусь: учора, сёння, заўтра”(ф-л “Місявіцкая
СБ);
- літаратурная кампазіцыя “Беларусь – мая Радзіма” (ф-л “Нацкая СБ”).
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Традыцыйна былі арганізаваны кніжныя выставы: “Беларусь мая, родны
край!”, “Краіна мая – гонар мой”, “Беларусь – краіна наша”, “Мая Радзіма Беларусь”, “Давайце ганарыцца што мы беларусы”, “Радзіма белых буслоў”,
“Радзіма мая дарагая, красуй і ў шчасці жыві”, “Край любімы, непаўторны,
родны”, “Мы – грамадзяне Беларусі”.

З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ.
Краянаўчую экскурсію “Ганарымся спадчынай роднага краю” арганізаваў
філіял “Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі”. Падчас
мерапрыемства вядучыя разам з вучнямі падарожнічалі па г.п.Воранава і
населеных пунктах Воранаўскага раёна. Удзельнікі пазнаёміліся з вядомымі
мясцінамі і знакамітымі людзьмі, якія праславілі наш край, вялі размову пра
родную зямлю, беражлівыя адносіны да спадчыны нашага краю.
Дзень краязнаўства прапанавала дзецям бібліятэкар філіяла “Бастунская
сельская бібліятэка”, які ўключаў мноства розных мерапрыемстваў: завочнае
падарожжа па Воранаўскім краі “Тут радзімы маёй пачатак”, міні-віктарыну
“Няма пасёлка прыгажэй”, паэтычную гадзіну і агляд творчасці мясцовага паэта
Валянціна Емельянава “Воранаўскі край стаў для яго родным”, конкурс
малюнкаў “Мая вёска, мая вуліца”.
Цікавым атрымаўся краязнаўчы вечар “Я люблю Беларусь, твою старину”
падчас якой чытачы філіяла “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”
мелі магчымасць разглядзець саматканыя ручнікі, посцілкі, дываны; паслухаць
народныя пацешкі, калыханкі, забаўлянкі.
Урок гісторыі “Духоўная спадчына беларусаў” правёў філіял “Місявіцкая
сельская бібліятэка”. У ходзе мерапрыемства дзеці зрабілі вандроўку па
мінулым нашай Радзімы, пазнаёміліся з яе славутымі асобамі.

БІБЛІЯТЭКА – ДЗЕЦЯМ.
Дзяцінства — шчаслівая пара, а летняя пара — вясёлы і яскравы час у
жыцці любога дзіцяці. І канешне ж, бібліятэкі рады дапамагчы зрабіць вольны
час дзяцей яшчэ больш разнабаковым і запамінальным.
Інфармацыйны агляд “Летние каникулы с новой книгой” пазнаёміў юных
чытачоў філіяла “Пагародзенскя сельская бібліятэка” з кнігамі Алены Масла
“Вандроўка з божымі кароўкамі” і “Першая прыгажуня”.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” наведвалі
выхаванцы дзіцячага сада. Для дзяцей былі падрыхтаваны розныя конкурсныя
праграмы, прагляд мультфільма “Момонтенок ищет маму”, здзейснілі
захапляльнае падарожжа ў краіну любімых казак, гулялі ў вясёлыя і забаўныя
гульні. Філіялам “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” праведзены
літаратурныя чытанні “Кніжны пікнік”.
У філіяле “Місявіцкая сельская бібліятэка” адбылося падвядзенне вынікаў
конкурса “Бібліялета-2017”. Самымі актыўнымі чытачамі сталі - Сымановіч
Ілья - 3 месца, Сымановіч Вераніка - 2 месца, а Нядзелька Данііл і Нэйма
Эрык раздзялілі 1 месца. Усе пераможцы былі ўзнагароджаны дыпломамі і
атрымалі памятныя падарункі.
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Для дзяцей пачатковых класаў філіял “Місявіцкая сельская бібліятэка”
правёў гадзіну роднай мовы “Далучыць да роднага слова” па кнізе Уладзіміра
Мацвеенкі “Староначкі з моўнай скарбоначкі”. Аўтар гэтай кнігі імкнецца
зрабіць для дзяцей вывучэнне роднай мовы забаўляльным і гэта яму ўдаецца.
Чытачы не раз усміхаліся, знаёмячыся з творамі пісьменніка, які нават да
недахопаў сваіх герояў ставіцца з мяккім гумарам.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” арганізаваў на вуліцы
конкурсна-гульнёвую праграму для дзяцей “Чытаючыя дзеці – разумнейшыя
на свеце”. Працавала кніжная выстава, на якой былі прадстаўлены навінкі
дзіцячай літаратуры, гучала вясёлая музыка. Дзеці з задавальненнем танцавалі
з любімымі казачнымі героямі
Шрэкам, Катом, Папугаем, Машай і
Мядзведзем, актыўна ўдзельнічалі ў шматлікіх цікавых гульнях і конкурсах.
Свята парадавала не толькі дзяцей, але і дарослых.
Таксама ў філіяле адбылася квэст-гульня “У краіне Піянерыі”. Вучні 6-7
класаў Воранаўскай сярэдняй школы пазнаёміліся з кніжнай выставай “Юныя
піянеры-героі”, успомнілі імёны юных герояў Вялікай Айчыннай вайны, згадалі
пра іх подзвігі. Удзельнікам квэста было прапанавана даць адказ на кодавае
пытанне і атрымаць жэтон для працягвання ўдзелу ў квэсце.
Супрацоўнікі філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка” правялі
экскурсію “Знаёмства з бібліятэкай” для вучняў 1 “А” Радунскай СШ.
Бібліятэкары пазнаёмілі дзяцей з кніжным фондам, з правіламі карыстання
бібліятэкай, расказалі якія бываюць кнігі. Першакласнікі даведаліся, што КНІГІ
– самае дзіўнае вынаходства чалавецтва. Пра тое, што «падручнікі і кнігі
плачуць, калі да іх ставяцца неасцярожна». Падчас экскурсіі дзяцей вельмі
зацікавілі розныя энцыклапедычныя выданні. Яны з вялікай цікавасцю
разглядалі іх, падзяляліся адзін з адным уражаннямі, а хтосьці нават спрабаваў
чытаць іх. У канцы экскурсіі дзецям была прапанавана віктарына, з якой яны
паспяхова справіліся.
15 верасня ў філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” адбылося
свята дашкалят “Запішыце ў знайкі нас”. На свята былі запрошаны дзеці
старэйшых груп Радунскага ЦРДз. Вядучымі свята былі казачныя героі Ліса і
Тыгр, якія разам з дзецьмі павучалі Лісу, як трэба чытаць і лічыць. Ліса ўвесь
час хацела каб дзеці давалі няправільныя адказы на яе загадкі, але дзеці
прайшлі ўсе выпрабаванні.
Філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” запрасіла 12 верасня на
экскурсію вучняў 1-га класа Канвелішскай СШ. Юныя наведвальнікі
пазнаёміліся з казкамі беларускіх пісьменнікаў, адгадвалі загадкі, зазірнулі ў
кожны куточак бібліятэкі, паглядзелі мультфільм па матывах беларускай
народнай казкі “Лёгкі хлеб”.

СЯМЕЙНАЕ ВЫХАВАННЕ.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” адбылося чарговае
мерапрыемства ў рамках праекта “Сям’я ім кніга чытаем разам”. У святочна
ўпрыгожаных залах бібліятэкі гасцей чакала шмат цікавага і вясёлага.
Бібліятэкары запрасілі дзяцей, іх бацькоў, бабуль і дзядуль, усіх сяброў
6

бібліятэкі, падрыхтавалі конкурсна-гульнёвую праграму “Кніга, я і мая сям’я”.
Дзеці і дарослыя з задавальненнем разгадвалі загадкі, удзельнічалі ў
віктарынах. На малодшым абанеменце праводзілася фотасесія “У госці да
Карлсана на ракеце”. На выставе-рэкамендацыі “Чытаем усё сям’ёй” знаёміліся
з матэрыяламі ў падтрымку сямейнага чытання, з рэкамендацыйнымі спісамі
літаратуры для дзяцей.
Дзень сямейнага адпачынку “Падарожжа ў восеньскае царства” арганізаваў
філіял “Місявіцкая сельская бібліятэка”.

ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правёў з вучнямі
сярэдняга школьнага ўзросту гадзіну здароўя “Жыццё цудоўнае без шкодных
звычак”. Падчас мерапрыемствы бібліятэкар расказала дзецям, што кожны
чалавек – сам творца свайго здароўя і таму вельмі важна з ранняга ўзросту
займацца фізкультурай, гартавацца і выконваць правілы асабістай гігіены.
Далей былі праведзены рухомыя і моўныя гульні, хвілінкі пытанняў і
адказаў. Завяршылася мерапрыемства адгадваннем загадак пра здароўе і спорт.
У рамках Дня здароўя “Мы за здаровы лад жыцця” у філіяле
“Пагародзенская сельская бібліятэка” прайшла пазнавальная гадзіна “Крыніцы
здароўя”. З дапамогай слайд-прэзентацыі падлеткі даведаліся пра шкоду
курэння, алкагалізму, наркаманіі. Дзеці ўбачылі, як непрыкметна можна
апынуцца ў палоне шкодных звычак. Вялікую цікавасць выклікала ў
школьнікаў выстава “Ворагі прыгажосці і здароўя”. Акрамя таго, падлеткі
атрымалі каштоўныя парады, як на доўгія гады заставацца здаровым, маладым і
прыгожым.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшла інфармацыйная
гадзіна для дзяцей “Сигарета не конфета”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел
дзеці розных узростаў. Школьнікі пазнаёміліся са стаўленнем да праблемы
курэння ў гістарычным мінулым і ў цяперашнім часе. Шмат увагі надавалася
інфармацыі пра тое, як уздзельнічае тытунь на арганізм падлетка і якія перавагі
ў грамадстве мае той, хто не курыць. Удзельнікі мерапрыемства з пункту
гледжання свайго ўзросту падзяліліся сваім меркаваннем пра курэнне,
прыводзячы шмат прыкладаў з жыцця.
Гадзіну здароўя “Кошт залежнасці - жыццё” правёў філіял “Больцішская
інтэграваная сельская бібліятэка”.
Урок здароўя “Вобраз жыцця – толькі здаровы” прайшоў у філіяле
“Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка”.

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.
У год святкавання 500-годдзя кнігадрукавання на Беларусі, з мэтай
папулярызацыі беларускай мовы, літаратуры і культуры, ва ўсіх бібліятэках
былі арганізаваны для наведвальнікаў кніжныя выставы, на якіх прадстаўлены
кнігі беларускіх аўтараў, беларускія перыядычныя выданні.
8 верасня філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” запрасіў вучняў 3-5
класаў на віктарыну “Свята пісьменства крочыць па краіне”. Дзеці даведаліся
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аб гісторыі ўзнікнення пісьменнасці і кнігадрукавання, пазнаёміліся з
беларускім першадрукаром Францыскам Скарынай.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” запрасіў вучняў 5 “А” класа
Воранаўскай СШ прыняць удзел у гістарычным падарожжы “Нам кніжку
падарыў Францыск Скарына”. Дзеці зрабілі вандроўку ў мінулае і даведаліся
пра найбольш яркага і значнага прадстаўніка беларускай культуры эпохі
Адраджэння — Францыска Скарыну, прагледзелі відэафільм “Францыск
Скарына”. Таксама здзейснілі завочнае падарожжа ў Полацк у музей
беларускага кнігадрукавання.
Гісторыка-краязнаўчыя ўрокі “Францыск Скарына, альбо як да нас
прыйшла кніга” і “Скарынаву кнігу у вечнасць пусціць” правялі філіялы
“Радунская гарпасялковая бібліятэка” і
“Пагародзенская сельская
бібліятэка”.
Свята пісьменства “Асветнікі Беларусі” прайшоў у філіяле “Жырмунская
інтэграваная сельская бібліятэка” для вучняў 10-11 класаў. Размова ішла пра
Ф.Скарыну, С.Полацкага, С.Буднага, Е.Полацкую.

ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК.
Філіял “Бастунская інтэграваная
сельская бібліятэка”
наведалі
выпускнікі Бастунскай сярэдняй школы 1976 года выпуска. Падчас сустрэчы
вупускнікі пазнаёміліся з гісторыяй бібліятэкі. Была праведзена экскурсія па
бібліятэцы, а таксама да іх увагі была паказана прэзентацыя “Под крышей дома
своего…”.

У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
Выхаванне экалагічнай культуры – важны накірунак ў дзейнасці бібліятэк
Воранаўшчыны. У межах мэтавай праграмы “Наш дом - прырода”, па якой
працуюць бібліятэкі, былі арганізаваны Тыдні экалогіі і прыродазнаўства,
экалагічныя падарожжы, вандроўкі, Тыдні папулярызацыі кніг па экалогіі.
Сярод самых цікавых мкрапрыемстваў трэба адзначыць:
- літаратурную экспедыцыя “Вясёлыя гісторыі пра зверанят” (ф-л
“Радунская ГПБ”);
- экалагічныя віктарыны “Дзіўны свет жывёл” (ф-л “Тракельская СБ”),
“Эка-логіка, або як зберагчы адзін аднаго” (ф-л “Беняконская СБ-МЭ”),
“Вясёлы заапарк” (ф-л “Пераганцаўская СБ”);
- эколага-краязнаўчую гульню “Сцежкамі роднага краю” (ф-л “Больцініцкая
СБ”);
- пазнавальна-экалагічную гульню “Беларускія балоты – багацце нашай
краіны” (ф-л “Больцішская ІСБ”);
- літаратурна-пазнавальную праграму “Хто вакол жыве, што вакол расце”
(ф-л “Канвелішская СБ”);
- экалагічную віктарыну “Край ты мой адзіны, на азёрах сініх…” і
паэтычны вернісаж “Паэзія роднай зямлі”(ф-л “Нацкая СБ”);
- урок-развагі “Через книгу – любовь к природе”(ф-л “Тракельская СБ”).
Урок-практыкум “Нявольнікі лесу, ці як не заблудзіць у лесе” прайшоў у
філіяле “Місявіцкая СБ”. Дзеці разважалі аб паводзінах у лесе, аб тым, як
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правільна збіраць лекавыя расліны, ягады, грыбы і што рабіць, калі знайшлі
птушыныя гнёзды, меленькіх птушанят.
Змястоўным і запамінальным для чытачоў філіяла “Гіркаўская СБ” стаў
паэтычны вернісаж “Паэзія роднай прыроды”, які быў прысвечаны роднай
прыродзе, якую ў сваёй творчасці апявалі пісьменнікі. Гучала шмат вершаў,
ўрыўкаў з твораў, якія раскрывалі хараство прыроды роднага краю.
Пазнавальная гадзіна “Калі ідзеш грыбы шукаць, павінен усіх у твар іх
знаць” прайшла ў філіяле “Пагародзенская СБ”. Хлопчыкі і дзяўчынкі
малодшых класаў не толькі атрымалі карысную інфармацыю пра грыбы, але і
вельмі актыўна ўдзельнічалі ў абмеркаваннях, разгадвалі загадкі, адказвалі на
пытанні.
У час экалагічнай гадзіны “Мы і нашы меньшыя браты” (ф-л
“Тракельская СБ”), дзеці даведаліся пра незвычайныя гісторыі з жыцця жывёл.
Удзельнічаючы ў такіх мерапрыемствах, дзеці вучацца любіць і ахоўваць
слабых і безабаронных, быць сябрам ўсяму жывому, выхоўваць у сабе лепшыя
чалавечыя якасці.

ПРАВАВОЕ ВЫХАВАННЕ.
Прававой адукацыі насельніцтва садзейнічалі разнастайныя па форме і
тэматыцы мерапрыемствы: гутаркі “Падлетак і закон”, “Я грамадзянін”, “Ты
маеш права” (ф-лы “Забалацкая ІСБ”,“Доцішская СБ”, “Пераганцаўская
СБ”), віктарыны “Казачныя правапарушальнікі” і “Я грамадзянін” (ф-лы
“Забалацкая ІСБ”, “Нацкая СБ”), пазнавальная гульня “Хто прыдумаў правы
чалавека” (ф-л “Гіркаўская СБ”), літаратурна-прававая віктарына “Правы
чалавека ў дзіцячых літаратурных творах” (ф-л “Беняконская СБ-МЭ”), урок
права “Твае правы ад “А” да “Я” (ф-л “Больцішская ІСБ”), прававая гадзіна
“Правы і абавязкі – два бакі жыцця чалавека” (ф-л “Радунская ГПБ”).
У філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка” адбылася првавая гадзіна
“Кошт непаслумяннасці”. У мерапрыемстве ўдзельнічалі дзеці малодшага і
сярэдняга школьнага ўзросту. У рамках мерапрыемства школьнікі з
задавальненнем прынялі ўдзел у літаратурным чытанні і абмеркаванні аповесці
А.Усачова “Прыгоды маленькага чалавечка”. Цікава прайшла віктарына
“Літаратурныя правапарушальнікі”, дзе кожны імкнуўся першым сказаць пра
тыя парушэнні якія здзейсніў галоўны герой.
Дыспут “Маё пытанне – твой адказ” адбыўся ў філіяле “Жырмунская
сельская бібліятэка”. Разабрацца ў некаторых жыццёвых сітуацыях – мэта
дыспута. Дзеці разам з бібліятэкарам селі з круглы стол і па чарзе разважалі на
разнастайныя пытанні: “Больш за ўсё мне падабаецца ў сябе…”, “Якія пытанні
я змагу вырашыць сам?”, “Што можа здарыцца, калі дзіця раней часу палічыць
сябе занадта дарослым і самастойным?”. Потым на прыкладзе пэўных
жыццёвых праблем удзельнікі дыспута абмяркоўвалі свае адказы, знаходзілі
спосабы іх вырашэння.
У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” для падлеткаў прайшла
гадзіна прававой інфармацыі “Правы дзяцей – правы людзей”.
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ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА.
На працягу трэцяга квартала бібліятэкі раёна адзначалі юбілеі
беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, прапагандавалі іх творы.
Да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы.
У
філіяле
“Канвелішская
сельская
бібліятэка”
адбылася
медыяпрэзентацыя твораў Янкі Купалы “Беларусь мая, мой родны кут”. Увазе
прысутных быў прапанаваны літаратурны каляндар, прысвечаны жыццю і
творчасці песняра.
Філіял “Нацкая сельская бібліятэка” да юбілея класіка нацыянальнай
літаратуры, прапанаваў дзецям з спартыўна-аздараўленчага лагера “Турыст”
літаратурна-музычную кампазіцыю “Ён адзіны такі”. Падчас сустрэчы
перагарнулі старонкі жыцця, пазнаёміліся з творчасцю, здзейснілі віртуальную
экскурсію ў музей Я. Купалы. На працягу ўсяго мерапрыемства гучалі вершы
паэта ў выкананні юных чытачоў, якія любяць мастацкае слова. А на прыканцы
хлопчыкам і дзяўчынкам былі дадзены закладкі і рэкамендацыйны спіс
літаратуры “Не змоўкне голас песняра”.
Літаратурная гадзіна “Ён і сёння з намі, наш Купала” адбылася ў філіяле
“Тракельская сельская бібліятэка”. Аповяд пра жыццё і творчасць класікаюбіляра суправаджаўся паказам відэапрэзентацыі “Жыццёвымі сцежкамі
Купалы”. Бібліятэкар прапанавала агляд літаратуры .
Да ўдзелу у купалаўскіх чытаннях “Вершаў любімыя радкі” у філіяле
“Пераганцаўская сельская бібліятэка” запрашаліся чытачы рознага ўзросту.
Чыталі вершы паэта пра каханне, Радзіму, пра прыгажосць прыроды, а таксама
вершы прысвечаныя паэту У.Дубоўкі “Песняру прысвячаецца”, П. Панчанкі
“Янку Купала. Таксама слухалі песні на словы вялікага песняра.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” таксама правёў
купалаўскія чытанні “Купала – чалавек вялікай душы”. Мерапрыемства
адбылося ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання для інвалідаў і людзей
сталага ўзросту.
На літаратурна-паэтычны вечар “Ён і сёння з намі, наш Купала” у філіял
“Гіркаўская сельская бібліятэка” прыйшлі юныя аматары паэтычнага слова.
Дзеці пачулі шмат новага і цікавага з жыцця Я.Купалы, прачыталі яго вершы.
На працягу сустрэчы дэманстраваліся фотаздымкі, мастацкія творы
пісьменніка.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшла акцыя “Чытаем
разам творы Я.Купалы і Я.Коласа”. Бібліятэкары наведалі чытачоў у розных
дзяржаўных установах, дзе разам гучна чыталі творы паэтаў. Акрамя ўстаноў
наведалі парк і вулічны гандаль.
Цікавымі атрымаліся літаратурна-музычная праграма “Пасля кірмашу”,
інсцыніроўка п’есы “Паўлінка” і літаратурна-музычная кампазіцыя “Мелодыю
мовы славянскай я чую” у філіяле “Забалацкая ІСБ”.
Літаратурна-паэтычны вечар “Беларускай песні ўладар” і літаратурнамузычную вечарыну “Нам засталася спадчына” ладзілі філіялы “Паляцкішская
ІСБ” і “Місявіцкая СБ”.
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Літаратурная імпрэза “Прамяністаму слову маліўся Купала” прайшла ў
філіяле “Беняконская СБ-МЭ”. Гутарку “Купала – чалавек вялікай душы”
прапанаваў сваім наведвальнікам філіял “Больцініцкая СБ”.
Паэтычныя гадзіны, святы паэзіі, вечары паэзіі “Мелодыю мовы
славянскай я чую”, “Пявучае слова Купалы я глыбока ў душы берагу…”,
“Слухаем і чытаем вершы Янкі Купалы” праведзены ў філіялах “Доцішская
СБ”, “Жырмунская ІСБ”, “Больцішская ІСБ”, а ўсяго ў раёне ў лiпенi прайшло
21 масавае мерапрыемстваў у гонар Песняра.
Да 105-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшла гадзіна паэзіі
“Максім Танк – дзецям”. На мерапрыемстве прысутнічалі выхаванцы
Радунскай школы-інтэрната, якія з задавальненнем слухалі творы аўтара.
Філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” прапанаваў пазнаёміцца з
кніжнай выставай “Максім Танк: постаць і творы”. Вечары паэзіі “Вечнае слова
паэта”, “Гартаючы паэтычныя старонкі Максіма Танка” адбыліся ў філіялах
“Больцішская ІСБ”, “Гіркаўская СБ”, “Паляцкішская ІСБ”, літаратурны
партрэт “Просты і шчыры” (ф-л “Забалацкая ІСБ”), агляд паэзіі “Выдатны паэт
славянскага свету” (ф-л “Тракельская СБ”), паэтычны вернісаж “Чытаем
вершы Максіма Танка” (ф-л “Пераганцаўская СБ”).
Літаратурны ранішнік “Сустрэча з казачнікам Баем” правялі бібліятэкары
філіяла “Воранаўская ДБ”. Мерапрыемства складалася з некалькіх частак:
уступнае слова бібліяітэкара, абмеркаванне і гучнае чытанне “Казкі пра
мядзведзя”, дэкламацыя вершаў.
Філіял “Больцініцкая СБ” прапанаваў чытачам кніжную выставу “Максім
Танк – паэт, барацьбіт, грамадзянін” і літаратурную віктарыну “Максім Танк дзецям”. Літаратурны круіз “Я сэрцам пісаў сваю кожную песню” арганізавалі
філіялы “Доцішская СБ”, “Тракельская СБ”. Тэматычная вечарына “Да свята
паэта” адбылася ў філіяле “Місявіцкая СБ”. Паэтычны вечар “Пявучыя струны
душы” ладзіў філіял “ Пагародзенская СБ”. Літаратурная імпрэза “Праўда жыве
ў творах Максіма Танка” прайшла ў філіяле “Бастунская ІСБ”.
Да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля.
Добры водгук у чытачоў атрымалі мерапрыемствы прысвечаныя
юбілейнай даце Янкі Брыля. У кожнай бібліятэцы былі аформлены разгорнутыя
кніжныя выставы, прайшлі адкрытыя прагляды літаратуры: “Мастак, адкрыты
свету” (раённая бібліятэка), “Старонкі біяграфіі – старонкі лёсу” (ф-л
“Радунская ГПБ”), “Майстар лірычнай прозы” (ф-л “Паляцкішская ІСБ”), “Усё
жыццё ў народзе і з народам” (ф-л “Беняконская СБ-МЭ”), “Янка Брыль: нарыс
жыцця і творчасці” (ф-л “Жырмунская ІСБ”), “Вандроўка з Янкам Брылем”(ф-л
“Нацкая СБ”).
Літаратурны партрэт “Аб жыцці і творчасці Янкі Брыля” правёў філіял
“Больцішская ІСБ”. На мерапрыемстве разважалі аб жыцці і творчасці
пісьменніка, гісторыі стварэння яго мастацкіх твораў, зачытваліся ўрыўкі.
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Тэматычны вечар “Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці” знаёміў
наведвальнікаў філіяла “Доцішская СБ” з найбольш цікавымі эпізодамі яго
жыцця. Асаблівую ўвагу ўдзельнікаў вядучая затрымала на яго творах:
апавяданні “Галя”, “Маці”, аповесці “У сям’і”.
Інфармацыйную гадзіну “Гартаючы мінулага старонкі” прапанавала
чытачам бібліятэкар філіяла “Пагародзенская СБ”. Вечар-партрэт “Талент
шчыры, чалавечны” адбыўся ў філіяле “Канвелішская СБ”. Літаратурная
гадзіна “Усімі фарбамі жыцця” прайшла ў філіяле “Больцішская ІСБ”.
Літаратурныя чытанні “Шчодрасць таленту” арганізаваў філіял “Нацкая СБ”.
Да 100-годдзя з дня нараджэння Пімена Панчанкі у бібліятэках
праведзены наступныя мерапрыемствы:
гадзіна паэзіі “Філасофія жыцця Пімена Панчанкі”(ф-л “Больцінікская
СБ”);
гутарка “Народны па прызванні” (ф-л “Канвелішская СБ”);
агляд творчасці “Стань сваёй зямлі паэтам” (ф-л “Пагародзенская СБ”);
літаратурныя гадзіны “Трывогі і надзеі часу – трывогі і надзеі паэта”, “З
любоўю і болем” (ф-лы “Беняконская СБ-МЭ”, “Забалацкая ІСБ”).
- знаёмства з творчасцю пісьменніка “У сэрцы маім малітва адна - Айчына”
(ф-лы “Доцішская СБ”);
- вечар пашаны “І вера, і вернасць, і вечнасць” (ф-л “Больцішская ІСБ”);
- літаратурная сустрэча з творчасцю “Паэзія дабрыні і мужнасці” (ф-л
“Гіркаўская СБ”);
- паэтычны вернісаж “Непакорнае сэрца паэта” (ф-л “Тракельская СБ”);
- выстава-прагляд “Празаік. Перакладчык. Пуліцыст” (ф-л “Паляцкішская
ІСБ”);
- літаратурнае спатканне “Паэзія дабрыні і мужнасці” (ф-л “Нацкая СБ”).
Да 90-годдзя з дня нараджэння Алеся Адамовіча ў бібліятэках былі
аформлены кніжныя выставы, праведзены агляды: “Браму скарбаў сваіх
адчыняю”, “Праўда, якую помніць народ”, “Без памяці няма сумлення”, “На
крылах таленту” (ф-лы “Радунская ГПБ”, “Беняконская СБ-МЭ”, “Нацкая
СБ”), “Больцішская ІСБ”, “Гіркаўская СБ”).

ДА ДНЯ ВЕДАЎ
Да Дня ведаў бiблiятэкары правялi для школьнiкаў урокi, ранiшнiкi,
гутаркi, экскурсii ў бiблiятэкi. Бібліятэкар філіяла “Пагародзенская СБ”
падрыхтавала тэатралізаваннае прадстаўленне “Дзякуй, кніга першая –
“Буквар!”. На свята кнігі былі запрошаны вучні першага класа, усяго 11
чалавек. Ранішнік “У школу з радасцю ідзём” арганізаваў філіял “ Тракельская
СБ”.
Бібліятэкары філіяла “Воранаўская ДБ” падрыхтавалі агляд на тэму “Як
стаць выдатнікам” і пазнаёмілі ўдзельнікаў мерапрыемства з кнігамі, якія
дапамогуць дзецям і іх бацькам справіцца з школьнымі праблемамі і
заахвоціць іх у свет ведаў.
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У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” была
арганізавана тэматычная выстава-прагляд “Свет ведаў у кнізе”, якую наведвалі
вучні ДУА “Бастунскі навучальна-педагагічны комплекс яслі-сад-базавая
школа”. Падчас мерапрыемства дзеці даведаліся пра беларускага
першаасветніка, заснавальніка беларускага кнігадрукавання, яго жыццё і
творчую дзейнасць. Увазе дзяцей была паказана прэзентацыя “Дзень
беларускага пісьменства і друку”.
Дзень інфармацыі “Наведай бібліятэку – пазнай свет” (ф-л “Радунская
ГПБ”) прапанаваў настаўнікам прагляд літаратуры ў дапамогу навучальнаму
працэсу.

АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ.
Гутарка “Пра карысць зарадкі” прайшла з удзельнікамі аматарскага
аб’яднання “Здаравячок” (ф-л “Тракельская СБ”).
Пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Святліца” (ф-л “Беняконская СБМЭ”) прайшло пад назвай “Ах, бульба, бульбачка…”. У праграме:
паведамленні аб гісторыі ўзнікнення і распаўсюджвання бульбы, гульні,
конкурсы, песні, дэгустацыя страў з бульбы.
Дзень здароўя “Чай, мёд, здароўе” ладзілі ўдзельнікі
аматарскага
аб’яднання “Знахарка” (ф-л “Бастунская ІСБ”). Прысутныя разважалі аб
цікавых пчаліных гісторыях, пра віды мёда і яго карысць. Улічваючы тое, што
спадарожнікам здароўя лічыцца гарбата, вядучая расказала аб яе цудадзейных
уласцівасцях і традыцыях заварвання, частаваліся мядовымі прысмакамі і
рознымі відамі гарбаты. Жанчыны ўдзельнічалі ў разнастайных віктарынах,
конкурсах, аздараўленчых паўзах, слухалі гумарыстычныя, вясёлыя песні,
адпаведныя тэме мерапрыемства.

УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА.
У верасні на базе філіяла “Канвелішская сельская бібліятэка” адбыўся
раённы семінар “Беларуская літаратура – крыніца духоўнасці: дзейнасць
бібліятэк па далучэнні чытачоў да лепшых узораў беларускай літаратуры”.
У жніўні на базе філіяла “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”
адбылася школа прафесійнага майстэрства“Здаровы лад жыцця: пошук новых
формаў і метадаў работы”.
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