ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА.
3 студзеня супрацоўнікі бібліятэкі арганізавалі рэтра-выставу забытых кніг “Зачараванне кніг
забытых”. Галоўная мэта выставы – нагадаць пра выдатныя мастацкія кнігі, якія па тых ці іншых
прычынах перасталі карыстацца папулярнасцю ў чытачоў. Успомніць выдатныя радкі беларускіх,
рускіх і замежных паэтаў запрашалі зборнкі вершаў у раздзеле “Залаты россып вершаў”. У раздзеле
“Захапляльныя сюжэты ваенных дэтэктываў” былі прадстаўлены кнігі майстроў ваеннага дэтэктыва Ю.
Бондарава, Ф.Абрамава, В.Быкава, А. Адамовіча, С.Аляксеевіч, Г.Бакланава, В.Пановай і інш. Пра лёсы
маладога пакалення, на долю якога выпалі гады вайны і аднаўленні народнай гаспадаркі, можна было
пазнаць з кніг у раздзеле “Стаялі побач са сталымі”. У раздзеле “Грандыёзныя карціны народнага
жыцця” чытачоў прыцягвалі кнігі М. Шолохова “Тихий Дон”, Г. Маркова “Строговы”, П. Проскурина
“Судьба”, А. Ивонова “Тени исчезают в полдень” і інш. Замежныя жаночыя раманы Ш. Бронте
“Джэйн Эйр”, М. Митчелл “Унесенные ветром”, Ж. Санд “Консуэло”, У. Коллинз “Женщина в белом” і
іншыя былі прадстаўлены ў раздзеле “Класіка на ўсе часы”.
13 студзеня аматары лірыкі адзначылі 75-годдзе з дня нараджэння Веры Вярбы. Яе вершы – пра
спрадвечнае, але заўсёды новае, пра каханне і маладосць. “Паэзія любові і прыгажосці” - так
называлася літаратурнае знаёмства прысвечанае юбілею паэткі. На мерапрыемстве разважалі аб жыцці і
творчасці, гісторыі стварэння яе вершаў, зачытвалі іх.
31 студзеня адбыўся вечар-партрэт “Плешча мора вечнай воляй..” прысвечаны 125-годдзю з дня
нараджэння Алеся Гурло. Мерапрыемства знаёміла з жыццём і творчасцю беларускага паэта, які ў
сваіх вершах апяваў працоўныя будні, родную прыроду, любоў да нашай Бацькаўшчыны.
4 лютага арганізавалі выставу-рэквіем “Украденное детсво” (да Дня юнага героя-антыфашыста),
якая была прысвечана памяці юных хлопчыкаў і дзяўчынак якія змагаліся за свабоду і шчасце людзей.
9 лютага ладзілі літаратурныя чытанні “И сквозь века и поколенья, он не устанет удивлять”
прсвечаныя Дню памяці А.С.Пушкіна. Бібліятэкары пазнаёмілі з біяграфіяй вялікага паэта і
пісьменніка, ад нараджэння да апошніх дзён яго жыцця. Удзельнікі сустрэчы з задавальненнем
зачытвалі на памяць вершы: “Мадона”, “Пад небам блакітным краіны сваёй роднай…”, “Кахаю ваш
змрок невядомы”, “Недокончанная карціна”, а таксама ўрыўкі з паэмы “Яўгеній Анегін”, “Руслан і
Людміла”. Напрыканцы чытанняў запалілі свечку ў памяць пра вялікага рускага паэта.
10 лютага адбыўся гістарычны ўрок “Афганістан: і боль, і
памяць, і ўрок”. Урок пачаўся з хвіліны маўчання. Затым
бібліятэкары пазнаёмілі з гістарычнымі падзямі вайны ў
Афганістане, расказалі аб тым, як мужна і прафесійна
выконвалі свой абавязак нашы салдаты, як у складаных
умовах праяўлялі мужнасць, стойкасць, высокароднасць,
збераглі вернасць ваеннай прысязе і абавязку, пазнаёмілі з
кнігай “Памяць”, дзе можна знайсці імёны загінуўшых у
баявых дзеяннях у Афганістане. У мерапрыемстве прымаў
удзел старшыня раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання
“Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане” Станіслаў
Зігмундавіч Дайлідка. Станіслаў Зігмундавіч расказаў пра
сябе. Стаіўшы дыханне слухалі дзеці яго аповяд пра цяжкую і небяспечную ваенную службу. Ён
таксама звярнуў увагу навучэнцаў на тое, якое вялікае значэнне мае ў арміі паразуменне, надзейнасць і
падтрымка адзін аднаго.Паказаў свае ўзнагароды і расказаў пра тое, за якія подзвігі быў узнагароджаны,
адказваў на пытанні дзяцей. Увазе прысутным была прапанавана тэматычная выстава “Афганистан:
святая пам'ять”, на якой былі прадстаўлены матэрыялы аб жудасных падзеях той вайны і мастацкая
літаратура дадзенай тэматыкі.
21 лютага супрацоўнікі раённай бібліятэкі запрасілі вучняў 9 класа Воранаўскай сярэдняй школы
на Дзень роднай мовы “Мова – духоўны скарб народа”. Мерапрыемства было накіравана на
папулярызацыю беларускай мовы, выхаванне ў падлеткаў павагі і любові да роднага слова, цікавасці да
твораў беларускіх пісьменнікаў. Вялася гаворка пра гісторыю гэтага свята, пра важнасць і асабістасць
беларускай культуры і мовы. Кнігі, часопісы, артыкулы беларускіх аўтараў, а таксама выказваннні пра

родную мову беларускіх пісьменнікаў і паэтаў ўсё гэта прысутныя знайшлі на кніжнай выставе “Мовадухоўны скарб народа”.
24 лютага адбылася гадзіна творчасці “Пра вечнае” Алеся Звонака з нагоды яго 60-годдзя з дня
нараджэння. Жыццёвы і твочы шлях юбіляра быў у цэнтры ўвагі прысутных. Школьнікі чытылі вершы
і дзяліліся ўраджаннямі ад пачутага.
23 лютага бібліятэка прапанавала гадзіну інфармацыі “Навука ў Беларусі - магутная
інтэлектуальная індустрыя”. Гаворка ішла аб дасягненнях беларускіх вучоных у розных галінах
фундаментальнай і прыкладной навукі прызнаных сусветнай супольнасцю.
1 сакавіка правялі інтэрактыўны дыялог “Обманутые души, или Унесённые героином” (да Дня
барацьбы з наркаманіяй наркабізнесам). Мэтай мерапрыемства - даць дзецям інфармацыю аб
адмоўным дзеянні і негатыўных наступствах злоўжывання наркатычнымі і псіхатропнымі рэчывамі,
вучыць пазітыўным зносінам з людзьмі, якія акружаюць, умець вырашаць канфліктныя сітуацыі,
развіваць навыкі, якія дазваляюць дзецям адмаўляцца ад ужывання наркотыкаў і супраціўляцца
негатыўным з’явам у грамадстве.
7 сакавіка бібліятэкары запрасілі жанчын рознага ўзросту на вечар-прысвячэнне “Каралева
вясенняга царства” прысвечанага Дню жанчын. Пад лірычную мелодыю чыталіся вершы аб маці,
жанчыне. Гучалі цікавыя байкі на беларускай і польскай мовах, затым праводзіліся конкурсы.
Прысутныя дзяліліся ўспамінамі аб сваёй маладосці. Была аформлена кніжная выстава “Ты адна такая,
любімая, родная!”
10 сакавіка да 130-годдзя з дня нараджэння А.Гаруна арганізавалі літаратурнае падарожжа па
творах “Пакутлівы шлях і творчыя здабыткі Алеся Гаруна” .

АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” з удзельнікамі аматарскага аб'яднання “Юны
эрудыт” прайшла інтэлектуальна-пазнавальная гульня “Эрудыт”. У ходзе якой дзеці адказвалі на
цікавыя пытанні, рашалі лагічныя задачы, а пасля падводзілі вынікі сваіх ведаў.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшло першае паседжанне аматарскага
аб’яднання “Непаседы”, якое пачало працаваць з пачатку года, Дзеці вучыліся складаць распарадак
дня, правільна адпачываць, харчавацца і працаваць. Атрымалі хатняе заданне намаляваць свае ўяўленні
аб здаровым ладзе жыцця, правільнаму распарадку дня.
Духоўна-маральнае выхаванне сёння разглядаецца як прыярытэтны накірунак дзяржаўнай
сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Прыхільнасць да хрысціянскіх каштоўнасцей, маральных, эстэтычных
традыцый з'яўляецца адным з галоўных фактараў у развіцці беларускай нацыі. Зрабіць гэта магчыма
толькі шляхам планамернай рэкамендацыі чытачу ўзораў духоўна-маральнай літаратуры, выхавання з
юных гадоў у чытача мастацкага густу і чытацкай культуры. У гэтым накірунку
У філіяле “Місявіцкая сельская бібліятэка” адбылося пасяджэнне аматарскага аб'яднання
“Знаходка”.Удзельнікі
падрыхтавалі літаратурна-музычную кампазіцыю “Ціха памалюся” (па
старонках дзіцячай Бібліі). Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава “Пра свецкае і
духоўнае”. На мерапрыемстве прысутнічала ўпраўляючая справамі Місявіцкага выканаўчака камітэту
Грышан Ганна Іванаўна.

УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА
25 студзеня адбыўся круглы стол “Аб выніках работы бібліятэк за 2016 год і прыярытэтных
накірунках дзейнасці на 2017 год”, які сабраў бібліятэчных работнікаў каб пагаварыць пра дасягненні,
станоўчыя і праблемныя моманты ў рабоце за мінулы год, пра накірункі работы на бягучы год.
31 сакавіка адбыўся раённы семінар бібліятэчных работнікаў на тэму “Бібліятэка і час: пошукі і
выкарыстанне новых формаў далучэння насельніцтва да кнігі”. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з
работай філіяла “Радунская гарпасялковая бібліятэка”. Прынялі ўдзел у відэавіктарыне “Паэт-казачнік
для дзяцей” прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння К. Чукоўскага, якую бібліятэкары прапанавалі
дзецям сацыяльнага прыюту. Падчас семінара разглядаліся наступныя пытанні: “Асноўныя арыенціры
дзейнасці бібліятэк на сучасным этапе”, “Традыцыі і інавацыі ў выставачнай дзейнасці бібліятэк”,
“Укараненне новых форм работы ў дзейнасць сельскіх бібліятэк”, “Дзіцячае чытанне: развіццё і

падтрымка”. Бібліятэкары абмяняліся вопытам цікавых напрацовак і атрымалі разнастайныя прапановы
па правядзенню масавых мерапрыемстваў, афармленню кніжных выстаў.

РАБОТА З ДЗІЦЯЧЫМ ЧЫТАЧОМ.
У час зімовых канікул філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” арганізаваў экскурсіі “Бібліятэка
шчыра запрашае!” для вучняў ДУА “НПК Пераганцаўскія яслі-сад – базавая школа” і
ДУА
“Паляцкішская сярэдняя школа”. Дзеці радасна акунуліся ў чароўны свет кніг, яны не выпускалі з рук
кнігі з яркімі малюнкамі, часопісы пра жывёл, велізарныя энцыклапедыі... З задавальненнем прынялі
ўдзел літаратурнай віктарыне “Казачныя героі”, праглядзелі прэзентацыю “Незвычайныя бібліятэкі
свету”. Затым мелі магчымасць пачытаць кнігі, часопісы, якія іх зацікавілі.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” адбылося гульнёвае асарці “Игры, песни,
сладости нам прибавят радости”. Мерапрыемства было незвычайным, бо прысвячалася самым любімым
дзіцячым задавальненням – прысмакам, кніжкам і забавам. Гасцей сустракалі казачныя героі - Тыгра і
Ліса. Былі паказаны дзве інсцэніроўкі казак “Казка пра пралеску” і “Казка пра дзеда і бабу”.
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” прайшло “Падарожжа ў краіну
Справядлівасці” з вучнямі пачатковых класаў. Філіял “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”
запрасіў на рэтрапозірк “Зачараванне забытых кніг” вучняў 5-7 класаў. Дзеці прынялі ўдзел у
віктарыне “Адгадай чыя кніга”. Цікавіліся кнігамі якія чыталі іх бацькі, якія раней былі папулярныя
сярод моладзі.
У філіяле “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” прайшоў літаратурны круіз “Вандроўкі з
каралём казак Андэрсанам” з вучнямі малодшага школьнага ўзросту.
У філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка” адбылося казачнаепадарожжа “Падарожжа ў краіну беларускіх народных казак”.
Удзельнікамі мерапрыемства былі вучні 2 класа.

ДА ГОДУ НАВУКІ
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2017 год аб’яўлены Годам навукі.
У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” прайшоў пазнавальны
ўрок “У свеце навукі”, на якім дзеці 5 класа пазнаёміліся з даследчыкамі
і падарожнікамі, якія зрабілі нямала геаграфічных адкрыццяў. Асабліва
зацікавілі дзяцей географы і падарожнікі з Беларусі.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”
арганізаваў для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту
завочнае падарожжа “Скарбніца чалавечага розуму: Нацыянальная
бібліятэка Беларусі”. Дзеці даведаліся шмат цікавага пра Нацыянальную
бібліятэку Беларусі, да іх ўвагі была паказана мультымедыйная
прэзентацыя.
Гістарычны марафон “Наука о человеке - это наука
мудрецов” прайшоў у філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” для
вучняў 5-7 класаў. Прысутныя пазнаёміліся з вучонымі і філосафамі
старажытнага свету, даведаліся пра іх жыццёвы і творчы шлях.
Разважалі аб выказваннях Канта, Сафокла, Гамера, Платона, аб жыцці і
з'явах прыроды. Была арганізавана прэзентацыя кніжнай выставы “Год навукі крочыць па краіне”.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” была праведзена гутарка “Ученые современности”
з вучнямі пачатковых класаў Радунскай СШ. Работнікі бібліятэкі расказалі пра беларускіх вучоныхкасманаўтаў П.Клімука, У.Каваленка, А.Навіцкага, а таксама звярнулі ўвагу на аформленую кніжную
выставу “Навука без межаў”.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правёў з вучнямі 8 класа класную гадзіну
“М. В. Ломоносов – гений мировой культуры и науки”. Падчас мерапрыемства была паказана
прэзентацыя “М. В. Ломоносову посвящается.”

У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
Чытачы філіяла “Нацкая сельская бібліятэка” прынялі ўдзел у
акцыі “Дапаможам птушкам зіму перажыць”. Дзеці зрабілі
кармушкі і развесілі ў месцах збірання птушак.
Філіял “Пагародзенская сельская бібліятэка” запрасіў юных
чытачоў на экалагічны калейдаскоп “Чубаты жаваранак –
птушка 2017 года ў Беларусі”. Бібліятэкар расказала пра
загадкавы свет пярнатых, пра карысць, якую прыносяць птушкі.
Цікава была аформлена выстава “Птушыная хатка”. Школьнікі
праявілі сябе актыўна, задавалі пытанні, адгадвалі загадкі. З імі
былі праведзены розныя гульні.
У філіяле “Воранаўская раённая бібліятэка” прайшоў парад
любімых кніг аб прыродзе “Таямніцы жывой прыроды”.Чытачы
пазнаёміліся з творамі беларускіх пісьменнікаў Ул. Ягоўдзікам, Я. Жабко, М. Пазняковым, рускіх
пісьменнікаў В.Біянкі, М. Прышвіным. Чыталі вершы аб порах года, з'явах прыроды, знаёміліся з
жывёльным і расліным светам, прынялі ўдзел у віктарыне, адказвалі на загадкі і самі складалі загадкі.
Літаратурнае падарожжа “Чырвоная кніга – ты сумленне маё” правяла бібліятэкар філіяла
“Місявіцкая сельская бібліятэка”. Была предстаўлена выстава “Сябры нашы меншыя”, якая складалася
з каляровых выданняў аб жывой прыродзе і пра цудоўную прыгажосць нашай любімай Беларусі.
Выстава была разлічана на дзяцей сярэдняга школьнага узросту, але выклікала вялікую цікавасць у
настаўнікаў, у наведвальнікаў бібліятэкі. Перагортваючы старонкі кніг, дзеці змаглі даведацца для сябя
шмат новага аб жыцці хатніх і дзікіх жывёл.

КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
Дзень Канстытуцыі.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшла інтэлектуальная гульня “Падарожжа па
краіне Законіі” з вучнямі 5-6 класаў Радунскай СШ. Мэта мерапрыемства – звярнуць увагу на самыя
галоўныя характарыстыкі нашай дзяржавы. У гульнёвай форме замацавалі веды аб Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь. А таксама у гэты дзенб быў праведзены інфармацыйна-патрыятычны урок “Дзень
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь” для вучняў 3 класа Радунскай школы-інтэрната.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” пазнаёміў вучняў 4-5 класаў з галоўным Законам
Беларусі, гаварылі аб правах і абавязках грамадзян.
Гадзіна інфармацыі “Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь” знаёміла чытачоў філіяла “Больцішская
інтэграваная сельская бібліятэка” з асноўным законам нашай краіны. Мерапрыемства праходзіла ў
школе з вучнямі 8-9 класаў.
Прававы дыялог “Канстытуцыя – сімвал эпохі” філіял “Доцішская сельская бібліятэка” прапанаваў
вучням 8-9 класаў.
Вечар прававых ведаў “Асноўны Закон дзяржавы” у філіяле “Жырмунская інтэграваная сельская
бібліятэка” знаёміў вучняў 10-11 класаў з асноўнымі артыкуламі Канстытуцыі РБ.
Інфармацыйна-патрыятычны ўрок “Будучыня дзяржавы” прайшоў у філіяле “Бастунская інтэграваная
сельская бібліятэка”. Прававая гадзіна “Асноўны закон дзяржавы – Канстытуцыя” прайшла ў філіяле
“Пераганцаўская сельская бімбліятэка”. Інфармацыйнае паведамленне “Сімвалы роднага краю”
прапанавала дзецям бібліятэкар філіяла “Беняконская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі”. Гадзіна
інфармацыі “Канстытуцыя – аснова прававой сістэмы дзяржавы” адбылася ў філіяле “Пагародзенская
сельская бібліятэка”. Патрыятычны ўрок “Канстытуцыя і грамадства” правяла бібліятэка філіяла
“Навіянкаўская сельская бібліятэка”.

ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Папулярызацыя творчасці пісьменнікаў і паэтаў з’яўляецца галоўным напрамкам дзейнасці
бібліятэк сістэмы. Для больш поўнага раскрыцця жыццёвага і творчага шляху юбіляраў у кожнай
бібліятэцы аформлены “Літаратурны каляндар”. Бібліятэкары прыцягваюць увагу карыстальнікаў да
чытання беларускіх твораў і асабліва літаратараў-юбіляраў праз агляды літаратуры, выставы-знаёмства.
Бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” арганізавала для сваіх
наведвальнікаў выставу твораў беларускіх пісьменнікаў “Калі вам да спадобы беларускія аўтары”.
У філіяле “Канвелішская сельская бібліятэка” адбылася інфармацыйная гадзіна “Дзень новай
кнігі”. Бібліятэкар зрабіла агляд новых паступленняў кніг, газет і часопісаў. Дзеці ўдзельнічалі ў гульні,
адказвалі на пытанні віктарыны. Таксама, па матэрыялах газеты “СБ. Беларусь сегодня”, былі
асветлены і кніжныя навінкі, якія з’явіліся на паліцах кнігарняў. Кожны з наведвальнікаў змог выбраць
сабе літаратуру па густу.
Юбілейнай даце, 70-годдзю з дня нараджэння
Георгія Марчука (1947), беларускага
пісьменнікафіліял “Тракельская сельская бібліятэка” прысвяціў кніжную выставу і агляд літаратуры
“Смешна і не вельмі”, які пазнаёміў чытачоў з біяграфіяй і творчай дзейнасцю празаіка.
Бібліятэкар філіяла “Пагародзенская сельская бібліятэка” запрасіла дзяцей і дарослых на
літаратурны дыліжанс “Казкі, якія прыносяць задавальненне”. Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з
біяграфіяй пісьменніка, прынялі ўдзел у віктарыне па казках “Чужое багацце” і “Як Васілёк у госці
ехаў”.
Творчы партрэт “Багацце душы і таленту” ладзіў філіял “Нацкая сельская бібліятэка”.
70-годдзе Яўгена Хвалея (1947), беларускага паэта, крытыка, публіцыста бібліятэкі адзначылі
літаратурнай гадзінай “Выпрабаванне на даросласць: падлеткавыя праблемы ў творах Яўгена Хвалея”
(ф-л “Пераганцаўская СБ”, “Гіркаўская СБ”), аглядам літаратуры “Кнігі для цябе, падлетак” (ф-л
“Бастунская ІСБ”), гадзінай шчырай размовы “Праблемы падлеткаў вачыма пісьменніка” (ф-лы
“Жырмунская ІСБ”, “Доцішская СБ”).
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшло абмеркаванне кнігі Я.Хвалея “Прынцэса
з тусоўкі”. Вучні 7-8 класаў пазнаёміліся з жыццёвым і творчым шляхам пісьменніка. Аповесць
“Прынцэса тусоўкі” паказвае сучаснае жыццё і праблемы падлеткаў. Аўтар паказвае, як уплываюць
адносіны падлеткаў і іх жорсткасць на лёс сяброў. Твор Я.Хвалея падымае сучасные праблемы
падлеткаў, звяртае ўвагу на занятасць бацькоў і настаўнікаў.
Да творчасці вядомай беларускай паэтэсы Веры Вярбы (1972-2012), з нагоды яе 75-годдзя
бібліятэкі раёна арганізавалі кніжная выставы з аглядамі літаратуры “Тваё імя – жыцця палітра”(ф-л
“Радунская ГПБ”), “Тваё імя – жыцця крыніца”(ф-л “Беняконская СБ-МЭ”), “Дзівосны свет яе кніг”
(ф-л “Паляцкішская ІСБ”).
На літаратурную гасцёўню “Паэзія любові і прыгажосці” запрасіла чытачоў бібліятэкар філіяла
“Місявіцкая сельская бібліятэка”. Гадзіны паэзіі “Паэзія Веры Вярбы” і “Тварам да сучаснасці”
прайшлі ў філіялах “Пагародзенская сельская бібліятэка” і “Забалацкая інтэграваная сельская
бібліятэка”. Літаратурныя замалёўкі “Там, у багатых ружамі далінах…” прапанаваў чытачам філіял
“Больцініцкая сельская бібліятэка”, літаратурны вечар “З пяшчотаю, любоўю, цеплынёю” філіял
“Канвелішская сельская бібліятэка”. У філіяле “Доцішская сельская бібліятэка” прайшла гадзіна паэзіі
“З пяшчотай, любоўю, цеплынёю”. Бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з біяграфіяй паэтэсы. Дзеці з
задавальненнем чыталі вершы. Асабліва спадабаліся вершы “Пралеска”, “Матуліны рукі”, “Ручнікі”.
Да 90-годдзя з дня нараджэння Галіны Васілеўскай (1927-2002), прайшлі:
- агляд творчасці “Доўгае жыццё на карысць Айчыны” (ф-л “Нацкая СБ”),“Сцежкамі роднага
краю”(ф-л “Забалацкая ІСБ”), “Доўгае жыццё на карысць Айчыны”(ф-л “Доцішская СБ”);
- літаратурная гадзіна “Што помніцца”(ф-л “Місявіцкая СБ”)
Тэматычную паліцу і агляд творчасці “Плешча мора вечнай воляй…” да 125-годдзя з дня
нараджэння Алея Гурло арганізаваў філіял “Радунская гарпасялковая бібліятэка”.
80-годдзе з дня нараджэння Міхася Стральцова (1937-1987), беларускага празаіка чытачы філіяла
“Доцішская сельская бібліятэка” адзначылі літаратурнай гадзінай “Голасам роднай зямлі”. Таксама да
мерапрыемства была аформлена разгорнутая кніжная выстава.
Літаратурныя партрэты “Міхась Стральцоў: празаік, паэт, перакладчык, крытык, чалавек” і “Пад
шоргат кропляў дажджавых” сабрлі чытачоў у філіялах “Больцішская ІСБ” і “Гіркаўская СБ”.

Юбілейную дату 110-годдзе з дня нараджэння Алеся Звонака(1907-1996) адзначылі аглядамі
творчасці “Звіняць званочкі Звонака”(ф-л “Канвелішская СБ”), “Шчырасць, натхнённыя песні”(ф-л
“Навіянкаўская СБ”), паэтычнай гадзінай “На высокай хвалі” (ф-л “Беняконскай СБ-МЭ”).
Вельмі рана пайшоў з жыцця таленавіты паэт Алесь Пісьмянкоў. Але памяць аб ім жыве: яго
вершы ведае чытач, яго творчасць успаміналі добрым словам аматары паэзіі на літаратурным вечары
“Пра вечнае” у філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” прысвечаным 60-годдзю з дня
нараджэння.
Аддаць даніну памяці гэтаму светламу чалавеку ў філіял “Тракельская сельская бібліятэка”
прыйшлі старшакласнікі на сустрэчу “Пакуль жыву - люблю”. “Яго вершы акрыляюць, натхняюць на
добрае і светлае, на радаснае і шчаслівае...” – так характэрызавала паэзію А.Пісьмянкова бібліятэкар
Марыя Дайлідка ў пачатку сустрэчы.
Да 95-годдзя з дня нараджэння Міколы Гамолкі(1922-1992), беларускага пісьменніка,
драматурга, перакладчыка бібліятэкар філіяла “Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка” правяла
агляд літаратуры “Клопат аб праўдзе жыцця” для вучняў 8 класа. На мерапрыемстве дзеці пазнаёміліся
з творчасцю пісьменніка, з яго апавяданнямі на ваенную тэматыку. Бібліятэкар прапанавала абавязкова
прачытаць кнігі “Лясная крэпасць” і “Дзяўчынка ішла на вайну”. Таксама агляд літарутыры “Жыццё і
творчасць Міколы Гамолкі” прайшоў у філіяле “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”.
Да 130-годдзя з дня нараджэння Алеся Гаруна ў філіяле “Жырмунская інтэграваная сельская
бібліятэка” была аформлена кніжная выстава і прайшоў агляд літаратуры “Алесь Гарун: так хацеў
пастаяць за сябе і Айчыну”.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшоў Дзень пісьменніка прысвечаны 135- годдзю
з дня нараджэння А.Мілна “Свой у краіне дзяцінства”. Вучні пачатковых класаў школьнага лагера
Воранаўскай СШ пазнаёміліся з жыццём і творчасцю англійскага пісьменніка, паслухалі смешныя
гісторыі пра Віні-Пуха, праглядзелі мультфільм “Віні -Пух і усе-усе-усе”. З захапленнем прынялі ўдзел
літаратурных гульнях, конкурсах, атрымалі ўзнагароды за лепшыя адказы.
Бібліятэкар філіяла “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” арганізавала літаратурную
сустрэчу вучняў 1 класа з творчасцю вядомага англійскага пісьменніка-казачніка. Да мерапрыемства
была падрыхтавана маляўнічая прэзентацыя, якая распавядала дзецям пра жыццё стваральніка каханых
дзіцячых кніжак, а таксама дзеці даведаліся гісторыю з'яўлення пацешнага медзведзяня Віні, пачулі
ўрыўкі з зборніка вершаў “Калі мы былі зусім маленькімі”, разгадывалі загадкі, здзейснілі займальную
вандроўку па чароўным лесе Віні-Пуха і прынялі ўдзел у віктарыне па знакамітай казцы. У канцы
мерапрыемства ўбачылі смешныя эпізоды з мультфільма “Віні-Пух і ўсе-ўсе-ўсе”.
Кніжнае асарці “Хто дзецям Віні-Пуха падарыў” прапанавалі бібліятэкары філіяла “Радунская
гарпасялковая бібліятэка”. Героі кніг, такія як Віні-Пух,
Пятачок, Тыгра, Кролік сталі абавязковымі ўдзельнікамі
гульняў нашых дзяцей. Але бібліятэкарам вельмі хацелася
пашырыць гэты круг сяброў, узнавіць атмасферу ўтульнага
шчаслівага дзяцінства і акунуцца ў свет дзіўных герояў – самых
разнастайных - смешных і сумных, рэальных і выдуманых,
бясконца кранальных і добрых. Дзеці ў простай і даступнай для
іх форме пазнаёміліся з творчасцю англійскага пісьменнікаказачніка, пачулі займальныя гісторыі пра тое, як нараджаліся
персанажы аўтара, убачылі малюнкі розных мастакоўілюстратараў дзіцячых кніг Мілна. Прынялі ўдзел у віктарыне і
праглядзе ўрыўкаў з вядомых мультфільмаў.
У філіяле “Радунская гарпасялковыая бібліятэка” прайшло мерапрыемства “Паэт-казачнік” да
135-годдзя з дня нараджэння К.Чукоўскага. На мерапрыемстве прысутнічалі выхаванцы Радунскага
сацыяльнага прытулку і вучні 2-3 класаў Радунскай СШ. Дзеці пазнаёміліся з творчасцю пісьменніка,
прынялі ўдзел у віктарынах, праглядзелі буктрэйлеры па казках.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” прайшла гадзінкавесялінка “Добрый дедушка Корней”. Пазнаёміліся з жыццёвым і
творчым шляхам пісьменніка, чыталі яго творы “Федорино горе” і
“Чудо-дерево”.
Філіял “Бастунская інтэграваная сельская
бібліятэка” правёў літаратурную гульню “Добрый мир сказок

Корнея Чуковского”. Дзеці прымалі ўдзел у віктарынах, конкурсах, рухомых гульнях.

Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” прайшоў урок-дыялог “Наркотык – знак бяды”.
На мерапрыемства былі запрошаны выхаванцы 7, 9 класаў Радунскай школы-інтэрната з
выхавальнікам Давідовіч М.Я.
Урок-перасцярога “Не згубі свой лёс” прайшоў ў філіяле “Бастунская інтэграваная сельская
бібліятэка” з вучнямі 7-9 класа. Гутарку-развагу “Спыніся! Час яшчэ ёсць…” прапанавала моладзі
бібліятэкар філіяла “Нацкая сельская бібліятэка”. Урок-напамін “Наркаманія – знак бяды” арганізавала
бібліятэкар філіяла “Тракельская сельская бібліятэка”.

САМАЯ ЛЕПШАЯ НА СВЕЦЕ.
(8 сакавіка – Дзень жанчын)
Сямейна-конкурсная гульня “Дочки+Матери” з удзелам вучнямі 3-5 класаў прайшла ў філіяле
“Воранаўская дзіцячая бібліятэка”. Чыталі вершы пра маці, спявалі песні, гатавалі салат, танцавалі і
шмат смяяліся. Дзяўчаты спрабавалі сябе ў ролі маці. Перамогу у конкурсах атрымала Міхневіч
Кацярына.
Гульнёвую праграму “А ну-ка, девочки” арганізаваў філіял “Нацкая сельская бібліятэка” .
Ранішнік “Дзякуй табе, родная!” прапанаваў філіял “Жырмунская інтэграваная сельская
бібліятэка”. На мерапрыемстве гучалі вершы, песні, прайшлі забаўляльныя конкурсы, віншавалі матуль
паштоўкамі зробленымі сваімі рукамі.
Вечар адпачынку “Дазволь жынчына, у ногі пакланіцца” і “Усмешкай мамінай сагрэты” ладзілі
бібліятэкары філіялаў “Доцішская сельская бібліятэка” і “Гіркаўская сельская бібліятэка”. Майстарклас “Найлепшы падарунак для мамы – сваімі рукамі” прапанавала дзецям бібліятэкар філіяла
“Канвелішская сельская бібліятэка”. Конкурс малюнкаў “Падарунак любімай маме” прайшоў у філіяле
“Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка”. Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мама, сонца і
вясна” адбылася ў філіяле “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка”. Ранішнік “Мілая, слаўная,
пяшчотная” ладзіла бібліятэкар філіяла “Пагародзенская сельская бібліятэка”.
Паэтычны вернісаж “Штрыхі да партрэта жанчыны” і вечар адпачынку “Дазволь, жанчына, ў ногі
пакланіцца” былі прапанаваны чытачам бібліятэкарамі філіяла “Радунскай гарпасялковая бібліятэка”.

ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
З мэтай папулярызацыі здаровага ладу жыцця ўдзельнікі аматарскага аб’яднання “Натхненне”
філіяла “Нацкая сельская бібліятэка” арганізавалі экскурсію ў лес на лыжах пад дэвізам “Новае
пакаленне выбірае здароўе”).
Філіял “Канвелішская сельская бібліятэка” правяла ў дзіцячым садку дзень здароўя “Крок у
здаровае жыццё”. Дзеці паўтарылі правілы гігіены, разам з казачным доктарам Пілюлькіным адказалі на
пытанні віктарыны. Бібліятэкар пачытла выхаванцам садка верш К. Чукоўскага “Майдадыр” і рабяты
падарожнічалі па старонках цікавых казак.
Філіял “Тракельская сельская бібліятэка” сумесна з клубам арганізавалі маршрут “За здаровы
лад жыцця”. У праграме мерапрыемства: вершаваная віктарына “Віды спорту”, дзе кожная каманда
адгадвала пра які від спорту ідзе гаворка. Конкурс “Жыць – здароўе шанаваць” уключаў пытанні пра
шкоду наркаманіі, таксікаманіі, курэння і алкагалізму. Таксама трэба было прыдумаць прымаўку ці
слоган, які заклікае кінуць шкодныя звычкі. Завяршальным этапам была жартоўная пантаміма, дзе
каманды малявалі ўзняцце штангі, бег з перашкодамі, вывіхнутыя ногі і іншыя.

ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ.
У філіяле “Нацкая сельская бібліятэка” прайшла гульня-віктарына пад назвай “Моцныя,
спрытныя, разумныя”. Удзельнікі з гумарам і веданнем ваеннай справы адказалі на пытанні, якія
задавала вядучая. Да мерапрыемства была аформлена выстава кніг і фотаздымкаў “Аты-баты, ішлі
салдаты!”.
Філіял “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” запрасіў на паэтычны рынг “Экзамен для
сапраўдных мужчын” вучняў 10 класа. Падчас мерапрыемства юнакам давялося даказваць, што яны
сапраўдныя мужчыны паэзіяй, яны чыталі вершы А.Пушкіна, Б.Пастэрнака, Я.Коласа, Я. Купалы і
М.Багдановіча. Дзяўчынкі таксама не сумавалі. удзельнічалі ў конкурсах, чыталі вершы.
Бібліятэкар філіяла “Канвелішская сельская бібліятэка” запрасіла да сябе вучняў 6- 7 класаў ДУА
“ВПК Канвелішскія яслі-сад – сярэдняя школа”, на ўрок мужнасці “Абараняць Радзіму – абавязак і
гонар”. Гэта быў аповяд пра ваенны час, пра баі за Радзіму, партызанаў і іх гераічныя подзвігі. Увазе
наведвальнікаў была прадстаўлена і кніжная выстава.
Гульнёвая праграма “Я – будучы абаронца Айчыны” прайшла ў філіяле “Радунская гарпасялковая
бібліятэка”. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 7 “Б” класа Радунскай СШ. Для мерапрыемства
была аформлена кніжная выстава “Свяшчэнны абавязак – Радзіме служыць”. Дадаткам да
мерапрыемства былі цікавыя прэзентацыі пра гісторыю Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Хлопчыкі
ахвотна прымалі удзел у конкурсах, якія дапамаглі нашым будучым воінам праявіць свае лепшыя
якасці.
Гадзінай мужнасці “Нашай арміі героі” адзначылі свята ў філіяле “Паляцкішская інтэграваная
сельская бібліятэка”. Літаратурна-музычная гасцёўня “Сапраўдныя мужчыны служаць Айчыне”
прайшла ў філіяле “Тракельская сельская бібліятэка”. Бібліятэкар філіяла “Пагародзенская сельская
бібліятэка” арганізавала літаратурна-патрыятычны вечар “Ёсць такая прафесія – Радзіму абараняць”.
Вядучыя разам з вучнямі 10-11 класаў гарталі старонкі мінулага воінскай справы. Хлопцы прынялі
ўдзел у конкурсах: “Самы спрытны”, “Самы гаспадарлівы”, “Самы мужны”. На прыканцы
мерапрыемства пазнаёміліся з кніжнай выставай “Нашай арміі героі”.

ПЕСНЯРЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ
У гэтым годзе шмат мерапрыемстваў прысвечана 135-годдзю з дня нараджэння нашых песняроў –
Янкі Купалы і Якуба Коласа. У бібліятэках падрыхтаваны выставы твораў, артыкулаў, прысвечаных
іх жыццю і творчасці: “Пад небам Купалы і Коласа”, “Дум уладар – мудры, зямны, незабыўны”, “І не
змоўкнуць ніколі ў свеце, Купалавы словы”, “Мелодыю мовы славянскай я чую”, “Пакуль ёсць Купала
– будзе народ”, “Знакавая постаць беларусі”, “Наш гонар і слава”, “Талент шчодры, непаўторны” і
іншыя.
“Народная мова багатая, гнуткая, трэба толькі ведаць, вывучаць яе - усё на ёй можна сказаць. Самыя
далікатныя і тонкія пачуцці”, - прочитаю и пойму”, чытацкую альтанку “Пад ветразем кнігі, на крылах
надзеі”.
Бібліятэкар філіяла “Нацкая сельская бібліятэка” правяла для дзяцей шахматна-шашачны
турнір, відэа-экскурсію “Атлас цудаў”. Дзеці з вялікім захапленнем знаёміліся з расліным і
жывёльным светам, геаграфіяй розных краін. Далей дзеці прымалі ўдзел у гульні “Брейн-рынг” па
творчасці дзіцячых пісьменнікаў. Яны ўсе разам адправіліся ў краіну Чыталія і даведаліся, што
жыхары гэтай краіны кахаюць, шануюць і паважаюць кнігу! У апошні дзень Тыдня адбыўся “Бенефiс
лепшых чытачоў”. Былi вызначаны найбольш актыўныя наведвальнiкi бібліятэкі. А таксама была
аформлена выстава лiтаратурных сiмпатый гэтых сяброў бiблiятэкi.
У філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка” Тыдзень распачаўся літаратурным кактэйлем
“Адкрыйце новыя кнігі. Давайце хутчэй іх чытаць”. Далей маленькі Дамавічок чакаў дзяцей на
літаратурную сустрэчу “Дзе шукаць Краіну цудаў?”, а Нязнайка запрашаў паслухаць і пагуляць у

вершы на паэтычнай гадзіне “Кроплі звонкія вершаў”. Далей дзяцей закруціла літаратурная карусель
“Чароўны свет у кнізе і наяву” і хвілінка рэкламы “У гасцях у газеты “Зорка”. Вельмі прыйшліся да
спадобы Чытаючы аўтобус “Падарожжа ў краіну казак і прыгод”, конкурс аўтарскага верша “Гучы,
мая родная мова” і бяспройгрышная латарэя “Мой сябар кніга”. Юныя кнігалюбы пазнаёміліся, якія
кнігі ў 2017 годзе святкуюць не толькі імяніны, але яшчэ і юбілей!
Чытачы філіяла “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка” змаглі наведаць кніжныя
выставы: “Чароўны свет казак”, “Чытаючыя кнігі круглы год”, “Паэзія для дзяцей”, “Як добра ўмець
чытаць”, “Кнігі юбіляры”. А яшчэ, дзяцей чакалі разнастайныя мерапрыемствы: віктарына “Ў свеце
дзіцячых пісьменнікаў”, вернісаж “Мае каханыя кніжныя героі”, “Гадзіна казкі”.

МОВА – ДУША НАРОДА.
(21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы)
Літаратурна-паэтычная вечарына-прысвячэнне “Мова маіх продкаў згаснуць не павінна” ладзілася
ў філіяле “Пагародзенская сельская бібліятэка”. У бібліятэцы працавала выстава мастацкай літаратуры
“Ты будзеш звінець, мая родная мова!” і прайшла акцыя “Гаворым па-беларуску”.
Конкурсныя праграмы і віктарыны “Гэта цікава”, “Беларусы і беларусачкі”, “У свеце слоў”, “Знаўца
мовы”, Гучы, мая родная мова!”, “Наша мова” прайшлі ў філіялах “Беняконская СБ-МЭ”,
“Паляцкішская ІСБ”, “Нацкая СБ”, “Пераганцаўская СБ”, “Больцініцкая СБ”, “Тракельская СБ”.
Цікава і займальна было арганізавана ток-шоу “Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Родная мова” ў
філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” дзе старшакласнікі адкрыта выказвалі свае меркаванні
наконт ролі беларускай мовы ў жацці беларускага народа.
У філіяле “Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка” вучні 5-9 класаў прынялі актыўны ўдзел
у конкурсе сачыненняў “Ці патрэбна беларусам родная мова?”. Дзеці паспрабавалі сябе ў ролі юных
пісьменнікаў і паэтаў, а таксама прадэманстравалі свае аратарскія ўменні ў конкурсе чытальнікаў
вершаў беларускіх паэтаў.
У філіяле “Канвелішская сельская бібліятэка” вучні пачатковых класаў малявалі сваіх любімых
герояў беларускіх народных казак.
Філіял “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” арганізаваў літаратурную вечарыну “Жыві, роднае
слова!” з вучнямі 5-6 класаў, дзе прагучалі вершы беларускіх пісьменнікаў, песні беларускіх
кампазітараў.

СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЭЗІІ
(21 сакавіка – Сусветны дзень паэзіі)
Сусветны дзень паэзіі адзначылі наступнымі мерапрыемствамі:
-

экалагічна-паэтычны вечар “Мілая сэрцу прырода” (ф-л “Пераганцаўская СБ”);
паэтычная гадзіна “Харашэе свет ад дабрыні жаночай” (ф-л “Навіянкаўская СБ”);
паэтычны вянок па творах беларускіх паэтаў “У мовы роднай – роднае карэнне” ф-л
“Пагародзенская СБ”);
гадзіна беларускай паэзіі “Душа па кроплі збірала сусвет” прайшла ў рамках аб’яднання
“Спадчына ў ф-ле “Радунская гарпасялковая бібліятэка”.

Гадзіна паэзіі “Паэты свету пра Беларусь” прайшла ў філіяле “Нацкая сельская бібліятэка”.Чыталі
вершы Яраслава Яраша, Андрэя Вазнясенскага, Яраслава Смелякова, Марка Шагала і іншых.

З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
“Замкі Беларусі” так называлася гістарычная гадзіна ў філіяле “Радунская гарпасялковая
бібліятэка”. Бібліятэкары нагадалі дзецям што сёння ў бібліятэцы ёсць шмат цікавых кніжак,
прысвечаных помнікам, якія захаваліся на беларускай зямлі. І кожны чытач мае магчымасць узяць
такую кніжку і пашырыць свае веды пра гісторыю краіны.
Віртуальнае падарожжа “Мілыя сэрцу куткі Беларусі”, прысвечанае знакамітым мясцінам
роднай Беларусі, сярод якіх Белавежская пушча, Мірскі замак, дом-сядзіба Рэпіна, дом-музей М.

Шагала і іншыя здзейснілі чытачы філіяла “Больцішская інтэграваная сельская бібліятэка” з дапамогай
відэа і аўдыа матэрыялаў.
Гадзіна беларусазнаўства “Чароўны куфэрак” сабрала чытачоў у філіяле “Канвелішская сельская
бібліятэка”. Падчас мерапрыемства бібліятэкар прапанавала агляд літаратуры “Таямніцы народнага
мастацтва”.
Краязнаўчая экскурсія “Наш край з глыбіні стагоддзяў” пазнаёміла чытачоў філіяла “Паляцкішская
інтэграваная сельская бібліятэка” з мінулым краю. Завочнае падарожжа па гістарычных мясцінах
Беларусі здзейснілі чытачы філіяла “Пераганцаўская сельская бібліятэка”.

Да Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі
Вясновыя школьныя канікулы традыцыйна распачаліся Тыднем дзіцячай і юнацкай кнігі - святам
ўсіх чытачоў, святам дзяцінства, святам радасці ад сустрэч з каханымі кнігамі.
Цікавыя мерапрыемствы распрацавалі і правялі супрацоўнікі філіяла “Воранаўская дзіцячая
бібліятэка”, дзе Тыдзень прайшоў пад дэвізам “Няхай заўсёды будзе кніга!”.
У першы дзень дзяцей запрасілі на адкрыццё Тыдня. Каралева Кніга расказала дзецям пра тое, што
кніга-лепшы сябар, што кнігу трэба берагчы і беражліва адносіцца. Каралева Кніга правяла
пасвячэнне дзяцей у чытачы, а затым прайшлі гульнёвыя конкурсы і салодкія пачастунакі. Другі
дзень запрасіў юных чытачоў у гості да Чырвонай Шапачкі. Казачная гераіня прапанавала віктарыну
па казках і конкурсна-гульнёвыя праграмы. У трэці дзень бібліятэку наведалі вучні ДУА “НПК
Бастунскія яслі-сад-базавая школа”. Экскурсія па бібліятэцы і знаёмства з бібліятэкай дзецям
прынесла шмат незвычайных прыгод: праглядзелі прэзентацію аб незвычайных бібліятэках свету,
акунуліся ў свет казак і праінсцэнеравалі казачных герояў. Пазнаёміліся з перыядычнымі і
даведачнымі выданнямі. Далей дзяцей чакала відэапрэзентацыя па старонках кніг-юбіляраў “Кнігі
адзначаюць юбілей” і кніжная выстава “Новыя імёны ў беларускай дзіцячай літаратуры”, а таксама
загадкі, віктарыны, конкурсы.
Падчас закрыцця закрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі адбылося ўзнагароджанне самых
актыўных удзельнікаў мерапрыемстваў і найлепшых чытачоў бібліятэкі. Дзеці атрымалі Граматы, а
самыя актыўныя яшчэ і падарункі.
У філіяле “Радунская гарпасялковая бібліятэка” Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі адкрыў
ранішнік “Лепшых кніг адкрыты Вам старонкі”. Зацікавіла дзяцей і літаратурная гульня “Дзед
Рыгор і дзед Васіль нас на свята запрасілі” і гульня-віктарына “За марамі, за лясамі”. Цікава прайшло
літаратурнае свята “У казку добрую завём”.
Філіял
“Бастунская
інтэграваная
сельская
бібліятэка”да адкрыцця Тыдня дзіцячай кнігі правёў
казачнае падарожжа “Запрашаем у Кніжны дом”, медыяагляд
“Любімыя героі кніг на экране”, інтэлект-урок “Что, зачем и
почему, так прыгожа і цікава пішуць пра нашу родную мову.
Гэта падкрэсліваюць і многія пісьменнікі ў сваіх творах. І
сапраўды, калі бярэш у рукі беларускую кніжку, пачынаеш
адчуваць сябе так, нібы выехаў з шумнага, стамляючага,
прасякнутага складанымі праблемамі свету на канікулы - да
цішыні і спакою…
Такая наша беларуская кніга, наша мова. Менавіта
такімі словамі пачыналася гадзіна знаёмства з творчасцю Янкі Купалы і Якуба Коласа ў філіяле
“Місявіцкая сельская бібліятэка” пад назвай “Мелодыю мовы славянскай я чую...” для вучняў
пачатковых класаў. Пасля расказу вядучых аб знакамітых аднадумцах, аднагодках, змагарах за вольную
Беларусь адбылося знаёмства гасцей мерапрыемства з кніжнай выставай “Волаты беларускага
мастацкага слова”. Таксама ўдзельнікі мерапрыемства даведаліся, як звалі ўладальніка багатай
бібліятэкі, якой карыстаўся Янка Купала, назвы першых твораў пісьменнікаў.
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ў філіяле “Жырмунская інтэграваная сельская бібліятэка”
распачаўся гістарычнай экспедыцыяй “Урокі дзеда Краяведа”. Дзеці знаёміліся з
гісторыяй
Воранаўскага раёна і сваёй мясцовасці. Далей адбылося знаёмства з электроннымі дакументамі

бібліятэкі і праглядам мультфільмаў. Адзін дзень быў прысвечаны творам беларускай літаратуры. Дзеці
размаўлялі па беларуску, знаёміліся з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі беларускага фальклору.
Маленькія чытачы філіяла “Канвелішская сельская бібліятэка” былі запрошаны на “Падарожжа
па казках”. З цікавасцю разглядалі “казачныя” прадметы, падрыхтаваныя для іх бібліятэкарам Таццянай
Стэфанаўнай Сініцкай, і спрабавалі адгадаць: каму яны належаць. Заглянулі яны і ў “бюро знаходак” —
дапамаглі любімым героям адшукаць згубленыя рэчы. Адчувалася, што дзеці — частыя наведвальнікі
бібліятэкі і пастаянныя чытачы. Пасля мерапрыемства з цікавасцю знаёміліся з тэматычнымі выставамі:
дзіцячых часопісаў і “Добрыя кнігі дзяцінства”. Сярод запланаваных мерапрыемстваў прайшоў і
конкурс на лепшага чытача.
У філіяле “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка” кожны дзень быў прысвечаны
вызначанай тэме: “Дзень казачных нечаканасцяў”, “Дзень настольных гульняў”, “Дзень масцярылак”,
“Дзень мультфільма”, “Дзень сяброўства з прыродай”.
Ва ўсіх бібліятэках дыпломамі і прызамі былі адзначаны лепшыя чытачы.

