ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
На працягу трэцяга квартала бібліятэкі раёна актыўна адзначалі юбілеі беларускіх пісьменнікаў,
паэтаў, мастакоў, прапагандавалі іх творы.
Ёсць людзі, чые імёны вызначаюць аблічча нацыянальнай культуры. Беларускі пясняр Ігар
Лучанок – адзін з іх. 6 жніўня мы адзначылі 80-годдзе з дня нараджэння Ігара Лучанка,
беларускага кампазітара, народнага артыста Беларусі і СССР.
Захапляючая музычная гадзіна “Цудоўнай песні уладар” для чытачоў арганізаваў ф-л
“Доцішская СБ”. На мерапрыемстве прысутнічаў 21 чалавек. Гучалі мелодыі песень, вядомыя ўсяму
свету. Атмасфера мерапрыемства была настолькі даверлівай, што ўдзельнікі сустрэчы падпявалі
выканаўцам песень.
Музычнае асарці “Цудоўны настрой” прапанаваў ф-л “Пераганцаўская СБ”. Падчас
мерапрыемства адбылося знаёмствва з творчасцю вядомага кампазітара, яго жыццём, абмеркаванне
яго твораў.
Музычная гадзіна “Цудоўнай песні ўладар” прайшла ў ф-ле “Больценікская СБ”. Таксама
музычнае асарці “Яго лёс – музыка” ладзілі бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі. Да
мерапрыемства была аформлена выстава літаратуры і публікацыі з перыядычных выданняў,
прысвечаныя жыццю і творчасці кампазітара.
Да творчасці Ігара Лучанка таксама звярнуліся філіялы “Нацкая СБ”, “Забалацкая ІСБ”,
“Жырмунская ІСБ”.
Да юбілейнай даты 80-годдзя з дня нараджэння Анатоля Грачанікава, беларускага паэта ў фле “Пагародзенская СБ” была аформлена кніжная выстава “Слова пра Анатоля Грачанікава”.
У ф-ле “Бастунская ІСБ” 4 ліпеня адбылася літаратурная гадзіна “На агеньчык да юбіляра”,
прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Рыгора Барадуліна. У мерапрыемстве прымалі ўдзел
вучні старэйшых класаў. Аповед пра жыццёвы і творчы шлях паэта суправаджаўся яго незабыўнымі
вершамі. Прагучала знакамітая песня “Трэба дома бываць часцей”, музыку да якой напісаў
І.Лучанок.
Да 105-годдзя з дня нараджэння Сяргея Грахоўскага прайшлі наступныя мерапрыемствы:
выстава-прагляд “Паэзія жыццёвых дарог” (ф-л “Больцішская ІСБ”, “Гіркаўская СБ”), гадзіна паэзіі
“Люблю усе колеры жыцця” (ф-л “Забалацкая ІСБ”), паэтычны вернісаж “Любоў мая-зямля мая” (ф-л
“Тракельская СБ).
Арганізатарамі выставы-знаёмства “Мае кнігі-мой лёс і маё жыццё”, прысвечанай 105-годдзю з
дня нараджэння вядомага паэта, празаіка, публіцыста і перакладчыка Сяргея Грахоўскага, выступілі
бібліятэкары Воранаўскай раённай бібліятэкі. Вядучыя адзначылі, што паэт вылучаўся шырокім
талентам і вялікай выпакутаванай паэзіяй. На выставе дэманстраваліся зборнікі. Асобным разделам
прадстаўлена літаратура аб жыцці і творчасці паэта.
ДА ГОДУ МАЛОЙ РАДЗІМЫ
Да Году малой радзімы, у аздараўленчым лагеры
“Калакольчыкі” з кругласутачным прыбываннем, ф-лам “Бастунская
ІСБ” праведзена краязнаўчае падарожжа “Вёска мая – гонар мой”.
Бібліятэкар распавядала пра гісторыю ўзнікнення назвы вёскі Бастуны,
пра выдатныя мясціны сваёй вёсачкі. Вядучыя мерапрыемства зрабілі
завочнае падарожжа па знакамітых вуліцах сваёй малой радзімы. Да
ўвагі прысутных была паказана прэзентацыя “Па знаёмых сцежках у
вёску родную іду”.
Ф-л “Пагародзенская СБ” правёў краязнаўчы ўрок пад назвай “Мне
выпала шчасце тут нарадзіцца” для вучняў чацвёртага класа Пагародзенскай
сярэдняй школы. Асабліва ўсіх зацікавіла легенда пра паходжанне назвы
роднай вёскі, пра знакамітых людзей, якія жылі, працавалі, ваявалі, пра
парк, капліцу, пра сувязісткаў, якія загінулі на тэрыторыі Пагародзенскага
выканаўчага камітэта і іх прозвішчамі названы вуліцы пасёлка.
Бібліятэкар ф-ла “Бастунская ІСБ” сумесна з
настаўнікам пачатковых класаў ДУА “Начальнапедагагічнага комплекса
Бастунскія яслі-садбазавая школа” правялі ўрок ведаў “Мне выпала

шчасце тут нарадзіцца”, прысвечаны Году малой радзімы. Падчас мерапрыемства дзеці чыталі
вершы пра Беларусь і пра сваю малую радзіму. Да ўвагі дзяцей была аформлена кніжная выстава
“Любы сэрцу край”.
Майстар-клас, арганізаваны ў рамках Дня вышыванкі ў
Канвелішках, знаёміў юнакоў і дзяўчат з асаблівасцямі работы
з саломкай. Супрацоўнікі мясцовага Цэнтра культуры і
бібліятэкі сумесна рыхтаваліся да свята. Мерапрыемства
атрымалася насычаным, цікавым і, безумоўна, карысным. У
дадзеным выпадку моладзь з аграгарадка з задавальненнем
патрымалі традыцыйнае беларускае рамяство. Таксама ф-лам
“Канвелішская СБ” праведзены лiтаратурна-краязнаўчыя
пасядзелкi “Яшчэ раз пра родны куточак”. Падчас
мерапрыемства
адбылася прэзентацыя відэаальбома
“Канвелішкі гістарычныя”. У мерапрыемстве ўдзельнічала 17 чалавек.
Музейная выстава “Беларуская хата традыцыямі багата”, запланавая
пад адкрытым небам, размясцілася на прыступках чытальні пад дахам ф-ла
“Беняконская СБ-МЭ”, бо ў надвор’я свае планы — дождж. Цікавая гутарка
і гарбатка з самавара сагрэлі ўдзельнікаў мерапрыемства. Пазнаёміцца з
экспанатамі экспазіцыі, якую падрыхтавалі загадчыца філіяла Валянціна
Квецень і яе супрацоўніца Раса Лісецкая можна было на працягу дня на
цэнтральнай вуліцы аграгарадка. Работнікі бібліятэкі папрасілі дапамогі ў
Дануты Бал — расказаць пра жыццё-быццё сялян у даўніну. Жанчына з
радасцю адгукнулася.
Краязнаўчае падарожжа “Па ваколіцах маёй вёскі” і агляд
літаратуры “Гартая вечныя старонкі” прапанавала бібліятэкар ф-ла
“Паляцкішская ІСБ”.
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Неад’емнай часткай работы бібліятэк з’яўляецца папулярызацыя здаровага ладу жыцця. У
кожнай бібліятэцы на працягу года афармляліся кніжныя выставы: “Гэта не павінна здарыцца з
табой”, “Как бросить курить”, “Вред пагубных привычек”, “Здоровье – залог успеха”, “Позаботься о
себе сам”, “Здоровый образ жизни” і інш. Былі праведзены: пазнавальная гульня-падарожжа “Я
здоровье берегу – сам себе я помогу!” (ф-л “Радунская ГПБ”), тэматычная вечарына “Формула
здоровья” (ф-л “Місявіцкая СБ”), свята здароўя “Секреты хорошего здоровья” (ф-л “Нацкая СБ”),
урок здароўя “Вредным привычкам – твердое нет” (ф-л “Бастунская ІСБ”).
Гадзіна развагі “Азбука здароўя” з дарослымі чытачамі адбылася ў ф-ле “Больцішскай ІСБ”.
У ф-ле “Паляцкішская ІСБ” для вучняў 1-6 класаў пры ўдзеле работнiка мясцовага ФАПа
праведзены Дзень здароўя “Жыццё цудоўна без шкодных звычак”. У праграме Дня былі: гутаркаперасцярога,
пазнавальна-забаўляльная гульня, віктарына. Падчас сустрэчы дзеці разам з
бібліятэкарам абмеркавалі такія тэмы, як: “Беражыся дрэных звычак”, “Праблемы дзіцячага
алкагалізму”, “Зялёная аптэка”. У канцы мерапрыемства ў бібліятэцы “вырасла” “дрэва мудрасці”,
якое складалася са шматлікіх прыказак і прымавак пра здаровы лад жыцця.
Гульня-віктарына “Здароўе – гэта добра” адбылася ў Воранаўскай ДБ. Вядучыя
мерапрыемства ў цікавай форме прадставілі ролю фізічнай культуры ў жыцці дзяцей і падлеткаў.
Расказалі пра ўплыў камп’ютара на здароўе чалавека і адказалі на пытанні, якія цікавілі дзяцей.
Бібліятэкар ф-ла “Пагародзенская СБ” Вітукевіч А.І. арганізавала для сваіх чытачоў Дзень
здароўя “Летняя пара-вітамінаў гара”. Увазе чытачоў была прапанавана выстава-інфармацыя “Азбука
здоровья”. Дзеці прынялі ўдзел у забаўляльных гульнях і конкурсах, даведаліся, як важна для здароўя
правільнае харчаванне і заняткі спортам.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ
Работа бібліятэк па выхаванні экалагічнай культуры з’яўляецца важным звяном у сістэме
асветніцкай дзейнасці сярод падрастаючага пакалення, а экалагічныя веды становяцца сацыяльна
значнымі і запатрабаванымі ў практычным жыцці.
Сѐння бібліятэкі валодаюць дастатковымі інфармацыйнымі рэсурсамі, якія дазваляюць
паспяхова рэалізоўваць задачы па экалагічным выхаванні. На працягу квартала ў бібліятэках
выкарыстоўваліся наступныя формы работы: цыклы тэматычных вечароў, аглядаў і гутарак,
віктарыны, выставы дзіцячых малюнкаў і інш.

Экалагічная экспедыцыя “Мы з прыродаю сябруем, птушак і звяроў шануем” сабрала дзяцей у
ф-ле “Гіркаўская СБ”. Дзеці чыталі вершы пра Беларусь, а каб дапоўніць свае веды, запрасілі на
мерапрыемства казачнага героя, які вельмі любіць беражлівых і сам вельмі клапоціцца аб прыродзе.
Гэта Лесавічок. Ён падрыхтаваў для дзяцей цікавыя заданні: “З якога дрэва лісток”, “Адкуль згубіліся
словы”, “Збяры букет”.
Экскурсія ў лес “Развітанне з летам” адбылася ў ф-ле “Жырмунская ІСБ”. Бібліятэкар
пазнаёміла дашкольнікаў з дрэвамі, кветкамі, ягадамі, раслінамі.
Завочную экалагічную экспедыцыю “Беларуская прырода-невядомая, нечаканая,
неверагодная” арганізаваў ф-л “Пагародзенская СБ”. Негледячы на тое, што яно адбывалася ў сценах
бібліятэкі, было адчуванне подыху роднай прыроды, прыгажосці родных лясоў. Фантазія
бібліятэкара змагла перадаць яе ў аформленым да мерапрыемства кутку прыроду, і на выставе, дзе
побач з кнігамі і часопісамі знайшлі сваё месца цудоўная фітакампазіцыя з раслін, кветак і траў
мясцовых лясоў. І само падарожжа аказалася незвычайна цікавым для ўсіх прысутных, бо было
праведзена ў форме гульні і цалкам пабудавана на мясцовым краязнаўчым матэрыяле.
Ф-л “Тракельская СБ” прапанаваў дзецям малодшага ўзросту калейдаскоп цікавых фактаў
“Чорнагаловы шчыгол — птушка 2018 года ў Беларусі”. Бібліятэкар завочна пазнаёміла удзельнікаў
мерапрыемства з гэтай кемлівай птушкай, якую любяць не толькі за спевы, але і за вясёлы нораў.
Падчас мерапрыемства адбылося шмат гульняў, спаборніцтваў.
КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
Бібліятэкары імкнуцца, каб наведвальнікі бібліятэкі былі не толькі актыўнымі чытачамі, але і
ўдзельнікамі мерапрыемстваў – вядучымі, героямі, умелі дыскусіраваць, адстойваць свае погляды, не
баяліся выказваць свае думкі. Гадзіна развагі “Можно ли быть свободным без ответственности?”
ладзілася ў ф-ле “Жырмунская ІСБ” і прымяркоўвалася да Дня правоў чалавека. Мэта – павысіць
прававую культуру падлеткаў. Мерапрыемства бібліятэкар падрыхтавала ў выглядзе блокаў —
“грамадзянская адказнасць”, “крымінальная адказнасць”, “школьныя правілы” і інш. Найбольшую
цікавасць выклікалі ў дзяцей пытанні, звязаныя з абмеркаваннем пэўных школьных і жыццёвых
сітуацый.
Марафон прававых ведаў “У гасцях у дзеда Прававеда” прапанаваў ф-л “Пагародзенская СБ”.
Прававы дайджэст “Маленькія чалавечкам – вялікія правы” адбыўся ў ф-ле “Радунская ГПБ”.
Дзецям паказвалі ўрыўкі з мультфільмаў «Нехочуха» і «Воўка ў трыдзявятым царстве»,
прапаноўваліся сітуацыі са школьнага жыцця. Юныя наведвальнікі самастойна вызначалі межы
правоў і абавязкаў чалавека ў тых ці іншых сітуацыях.
Гутарка-развага “Цяжкія лёсы падлеткаў – хто вінаваты?” адбылася ў Воранаўскай ДБ.
БІБЛІЯТЭКА – ДЗЕЦЯМ
На пачатку летніх канікул бібліятэкі раёна абвясцілі Праграму летняга чытання “Лета кліча
дзеці Вас, да чытання кніг у нас”. Мэтай праграмы была актывізацыя работы бібліятэк падчас летніх
канікул з дзецьмі малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, фарміраванне актыўнай чытацкай
дзейнасці і арганізацыя вольнага часу. Увага бiблiятэкараў была нададзена выхаванцам школьных
лагераў адпачынку, з iмi праводзiлiся вiктарыны, конкурсы, урокi духоўнасцi, гадзiны краязнаўства.
Бiблiятэкары надавалi ўвагу правiлам паводзiн дзяцей на дарогах. Выкарыстоўвалі цікавыя
інавацыйныя формы масавай работы: літаратурныя фанты, святы ветлівых дзяцей, святы чытацкіх
задавальненняў, дні вясёлага адпачынку. Дзецям дэманстравалiся электронныя прэзентацыi,
мультфiльмы i мастацкiя стужкi, якiя суправаджалiся гутаркамi. Таксама ў бібліятэках было
арганізавана шмат цікавых кніжных выстаў для дзяцей. На выставах размяшчаліся, на радасць усім
чытачам, самыя цікавыя кнігі і часопісы.
Літаратурнае лато “Ехалі з горкі скарагаворкі” прапанаваў ф-л “Тракельская СБ”. Мэта яго пазнаёміць вучняў з беларускімі скарагаворкамі, садзейнічаць развіццю маўлення, фарміраванню
моўнай культуры, выхаванню высокіх маральных якасцей асобы. Дзеці адгадвалі загадкі, чыталі і
расказвалі скарагаворкі і чыстагаворкі, самі прыдумвалі іх. Потым пагулялі ў гульню “Маша”, а ў
заключэнне паслухалі верш М.Пазнякова «Міколкавы пытанні». Дайлідка М.Ф., бібліятэкар філіяла
арганізавала сустрэчу пад парасонікам “Мой сябар Пачытайка”, на якой былі прадстаўлены кнігі
юбіляры і кнігі для падлеткаў.
Экавандроўка “Вось і лета на парозе - што чакае нас у дарозе?” прайшла у ф-ле
“Канвелішская СБ”. Юных чытачоў бібліятэка запрасіла на экскурсію ў парк, дзе яны пачулі
прымаўкі і прыкметы пра летнія месяцы, даведаліся якую работу робяць сяляне у час летняй страды.

Хлопчыкі і дзяўчынкі паслухалі аповед пра летнія народныя святы, слухалі вершы пра лета В.Віткі,
П.Прыходзькі, М.Танка, Г.Пашкова, С.Грахоўскага і інш. Таксама бібліятэкар Таццяна Стэфанаўна
наведала дзіцячы сад. Візіт прайшоў пад назвай “Чытаем і гуляем”. Бібліятэкар прынесла з сабой
шмат цікавых кніг з казкамі. Дзеці з задавальненнем слухалі гучныя чытанні, разглядалі маляўнічыя
ілюстрацыі, новых герояў.
На музычна-забаўляльную праграму “На Івана Купалы” ф-л “Беняконская СБ-МЭ” запрасіў
прыняць удзел сваіх чытачоў. Свята праходзіла на лужку каля бібліятэкі, пагэтаму ўсе прахожыя
прымалі ўдзел. Дзяцей знаёмілі з гісторыяй узнікнення свята, яго традыцыямі і легендамі. Дзеці
сумесна з бацькамі гулялі ў народныя гульні, вадзілі карагоды пад песні бабуль, плялі вянкі і
даведаліся для чаго іх пускаюць на ваду. І канешне ж свята не абышлося без папараць-кветкі.
Маштабным атрымалася тэатралізаванае свята ў рамках Праграмы летняга чытання
“Запрашаем у карагод казачных прыгод” якое арганізаваў і правёў ф-л “Гіркаўская СБ” для самых
актыўных удзельнікаў праграмы Летніх чытанняў. Дзеці змаглі пагуляць, патанчыць пад вясёлыя
песні. Скончылася свята феерверкам вясёлкавых мыльных бурбалак.
Гульня-віктарына “У краіне дзяцінства” прайшла у ф-ле “Забалацкая ІСБ”. Дзеці ўзгадалі тыя
казкі, што ўжо чыталі раней, паслухалі пераказ сваіх таварышаў зместу новых казак.Таксама
пагаварылі пра любімых герояў казак, адказалі на пытанні віктарыны, падрыхтаванай бібліятэкарам.
Воранаўская ДБ актыўна працавала з удзельнікамі аздараўленчага лагера “Рамонак”. Было
зроблена 4 выезды. Праграма была насычанай: знаёмства з навінкамі літаратуры і перыядычнага
друку, прэзентацыі кніг, гульнёвыя праграмы, конкурсы дапытлітвых.
Займальнае і вясёлае вандраванне “Путешествие в Шоколандию”, прысвечанае Сусветнаму
Дню шакаладу, здзейснілі вучні 1-2 класаў Воранаўскай сярэдняй школы дзякуючы бібліятэкарам
Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі. Пасля прагляду прэзентацыі малыя даведаліся, калі людзі
ўпершыню скаштавалі какаву-плады шакаладнага дрэва, як доўга ішлі да таго, каб шакалад зрабіць
сапраўдным ласункам. Каралева краіны Шакаландзіі і фея Цукерка ўладкавалі конкурсы «смачных»
загадак і віктарын. Таксама ўсе дружна ўспомнілі літаратурных герояў – ласуноў. Вельмі спадабалася
удзельнікам лавіць прышчэпкай маленькую гарошыну, ці без рук даставаць цукеркі з мукі. А потым
Каралёва запрасіла дзяцей на «шакаладную» дыскатэку. Усе дружна танцавалі, нудных не было! На
развітанне госці атрымалі ад Каралёў салодкія падарункі.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка для наведвальнікаў аздараўленчага лагера “Планета
фантазий” першага атрада “Непоседы” арганізавала чытанні ў парку “Канікулы з кнігай”. Бібліятэкар
пазнаёміла прысутных з цікавымі кніжкамі, якія бібліятэка атрымала ў апошні час. З задавальненнем
удзельнічалі дзеці ў літаратурнай гульні, віктарыне, адгадвалі загадкі, а таксама дзеці чыталі вершы
пад адкрытым небам, прымалі удзел ў гульнях і конкурсах.
“Приключения двух деревянных мальчиков” пад такой назвай у ф-ле “Больценікская СБ”
прайшла цікавая і займальная віктарына. Чытачы пазналі пра жыццё і творчасць аўтараў казак
Аляксея Талстога і Карла Калодзі, пра тое, як з’явіліся кнігі, пра іх прыгоды і пра саміх герояў казак.
Удзельнікі дэманстравалі свае веды адгадваючы вясёлыя загадкі і адказваючы на пытанні віктарыны
пра галоўных герояў.
Гульню-пошук “Літаратурныя раскопкі” правяла Стэцэвіч Т.А., бібліятэкар ф-ла
“Паляцкішская ІСБ”. Дзеці падарожнічалі па казках вядомых і новых, успаміналі іх віды, адказвалі на
пытанні віктарыны.
У рамках праграмы летняга чытання супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі арганізавалі
чытальную залу пад адкрытым небам “Читаем вместе, читаем всегда, читаем везде”. Таксама, на
працягу месяца працавала пляжная бібліятэка “Я отдыхаю с книгой”. Праект “Пляжная
бібліятэка” дазваляе правесці час з карысцю не толькі для цела, але і для душы. Наведвальнікі пляжа
могуць узяць кнігу па свайму густу. Бібліятэка працуе надаверы, чытачы самастойна вяртаюць кнігі.
Інтэрактыўная пляцоўка “Чаепитие у Алисы”
Гасцінная Воранаўшчына ўжо ў шосты раз яднае
таленавітых арганізатараў вольнага часу з розных мястэчак
Гарадзеншчыны. За гэтыя гады Карнавал стаў добрай
традыцыяй і для нас вялікі гонар прымаць іх у сябе.
Упершыню ўвесь горад быў упрыгожаны велізарнымі
казачнымі канструкцыямі, якія пагрузілі ўсіх у свет казкі. Не
засталася ўбаку і інтэрактыўная пляцоўка «Чаепитие у
Алисы», арганізаваная ГУК «Воранаўская раённая бібліятэка».

Гасцей сустракалі героі казкі Аліса і Капялюшнік, з якімі можна было акунуцца ў свет казкі. На
дзіцячай пляцоўцы дарослыя маглі заняць сваіх дзяцей мноствам займальных гульняў: шашкі, дартс,
даміно, шахматы, Вясёлыя піраты, маляваннем, лепкай. Таксама можна было пачытаць цікавыя кнігі
і пагуляць з мяккімі цацкамі. Былі створаны ўсе ўмовы, каб дзеці маглі пагуляць і павесяліцца.
Словам, разнастайнасць забавак была на кожны густ. Таксама была пададзена фатазона “Алиса в
стране чудес”, дзе можна было зрабіць фотаздымкі.

АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
“Кветкі на градцы - прыгажосць душы” – пад такой назвай адбылося чарговае пасяджэнне
аматарскага аб’яднання “Знахарка” (ф-л “Бастунская ІСБ”). Размова была прысвечана каралеве
кветак – ружы.
З удзельнікамі аб’яднання “Спадчына” (ф-л “Больцішская ІСБ”) праведзена краязнаўчае
падарожжа “О, край родны, край прыгожы”.
Вучні з задавальненнем адправіліся ў падарожжа па нашай краіне, родным беларускім краі.
Падарожжа складалася з наступных прыпынкаў: “Славутыя мясціны Беларусі”, “Выдатныя дзеячы
Беларусі”, “Прыроднае багацце” і “Родная мова”.
Цікава будуецца работа аматарскага аб’яднання “Натхненне” (ф-л “Нацкая СБ”). Кожнае
пасяджэнне непаўторна. Так, напрыклад у чэрвені, была арганізавана цікавая чайная цэрымонія пад
назвай “Мы за чаем не скучаем”, дзе ішла гутарка пра новыя ідэі ў працы, выкарыстанне абрадавай
атрыбутыкі з саломы і іншых падручных матэрыялаў.
ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
3 ліпеня займае асаблівае месца ў гісторыі нашай краіны і лёсе беларускага народа. Адзначаючы
Дзень Незалежнасці, мы аддаем даніну памяці і схіляемся перад патрыётамі, якія аддалі сваё жыцце
за свабоду Айчыны. Гэта свята ўсіх, хто ганарыцца сваёй краінай, шануе яе гісторыю, хто сваёй
працай і талентам кожны дзень уносіць уклад у росквіт роднай зямлі. Бібліятэкамі падрыхтаваны
разгорнутыя выставы літаратуры, літаратурна-паэтычныя вечарыны, гадзіны і нават дні інфармацыі.
Кніжная экспазіцыя "Квітней, красуй, дарагая мая
Беларусь" такую назву насіла кніжная экспазіцыя, аформленая ў
ф-ле “Радунска ГПБ” напярэдадні Дня Незалежнасці. Было
прадстаўлена амаль чатыры дзясяткі кніг: мастацкай, навуковапапулярнай, публіцыстычнай якія змяшчаюць звесткі аб роднай
Беларусі, яе гістарычнай і паэтычнай спадчыны, сімволіцы. З
кнігамі суседнічалі і прадметы побыту беларусаў. На ганаровым
месцы стаяў каравай, які работнікі гэтай установы захавалі яшчэ
з свята абласных дажынак.
Супрацоўнікамі цэнтральнай раённай бібліятэкі была
распрацава кніжная выстава “Краіна мая — гонар мой”. На выставе у чытальнай зале экспанаваліся
дакументы, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны, гераічнаму подзвігу беларускага народа,
які змагаўся разам з брацкімі народамі былога СССР супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Таксама былі прадстаўлены фотаздымкі, карты бітваў.
Дзень гонару “Беларусь мая, ты уся з красы і радасці саткана” прайшоў у ф-ле “Беняконская
СБ-МЭ”. Дзень інфармацыі “Гэта ўсё — мая Беларусь” правёў ф-л “Больцішская СБ”.
У бібліятэках былі аформлены кніжныя выставы: “Твая зямля, твая радзіма названа светла:
Беларусь” (ф-л “Воранаўская ДБ”), “Книгу Родины листая” (ф-л “Тракельская СБ”), “Беларусь паміж

мінулым і будучым” (ф-л “Жырмунская ІСБ”), “Радзіма мая дарагая, красуй і ў шчасці жыві” (ф-л
“Бастунская ІСБ”).
ДЗЕНЬ ВЕДАЎ
У нашай краіне штогод 1 верасня адзначаецца свята Дзень ведаў. Сваю назву ён атрымаў
дзякуючы таму, што з’яўляецца першым днём восені, калі пачынаецца новы навучальны год ва ўсіх
беларускіх школах.
Дзень ведаў — гэта свята для ўсіх навучэнцаў, іх бацькоў і настаўнікаў, а таксама ўсіх тых
людзей, якія хоць неяк звязаны з абслугоўваннем школьнікаў.
1 верасня супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі правялі
пазнавальны ўрок “Шлях да ведаў” для вучняў 10 “Б” класа
Воранаўскай сярэдняй школы. У цэнтры ўвагі была гісторыя
развіцця беларускай мовы і яе сучаснае становішча. Цытаваліся
выказванні беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў культуры пра
родную мову.
Дзень
ведаў
адзначаны
займальнымi
вiктарынамi,
конкурсамi, літаратурнымі гадзінамі. У Воранаўскай дзіцячай
бібліятэцы была арганізавана выстава-настрой “З усмешкай пра
цябе і тваіх аднакласнікаў”.
Бiблiятэчны ўрок “Дзень добры, краіна ведаў!”
прапанаваў школьнікам ф-л “Гіркаўская СБ”. Кніжная выстава
пад назвай “Кніга — мудры парадчык і сябар” была арганізавана ў ф-ле “Жырмунская ІСБ”. У
Больцішскай СБ праведзена лiтаратурнае свята для школьнiкаў “Скарб – у кнiзе, кнiга – скарб”.
Паказаны тэматычныя выставы кнiг, выставы творчасцi чытачоў, праведзены вiктарыны, конкурс
чытальнiкаў вершаў, конкурс на выраб макета кнiгi.
ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА
Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня. Бібліятэкі
раёна таксама падрыхтаваліся і правялi гадзiны гiсторыi, вiктарыны, прагляды лiтаратуры, урокi
роднай мовы.
Гістарычная гадзіна “Волаты беларускага пісьменства” прайшла ў ф-ле “Гіркаўская СБ”.
Экскурс у мінулае “Дарога да святыняў” прайшоў у ф-ле “Нацкая СБ”, “Паляцкішская ІСБ”.
Літаратурную гадзіну “Зоркі беларускага пісьменства” арганізавалі супрацоўнікі раённай
бібліятэкі для вучняў Воранаўскай сярэдняй школы. Бібліятэкары пазнаёмілі сваіх чытачоў з
гісторыяй свята, з жыццём і дзейнасцю беларускіх асветнікаў (Ф.Скарыны, С.Буднага, В.Цяпінскага,
К.Тураўскага, Е.Полацкая). Карысным і пазнавальным быў агляд літаратуры ля выставы “Праз кнігу
– да духоўнага адраджэння” .
Кніжнае дэфіле “Слава кніжцы беларускай” правёў ф-л “Пагародзенская СБ”. Выставувіктарыну “Пра рэчы з твайго партфеля” прапанаваў чытачам ф-л “Місявіцкая СБ”.
Кніжная выстава пад назвай “Беларускія асветнікі-першадрукары” была арганізавана у ф-ле
“Больцінікская СБ”, на якой быў прадстаўлен матэрыял аб жыцці і творчасці беларускіх асветнікаў,
пра адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа,
адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.
ДА ДНЯ БІБЛІЯТЭК
Нездарма, бібліятэку са старажытнасці звалі скарбніцай ведаў. Самы лепшы спосаб пазнаць,
як мага больш пра яе магчымасці — гэта наведаць бібліятэку ў Дзень адчыненых дзвярэй
“Библиотека — волшебное место, где книгам не скучно, где все интересно”. У Дзень бібліятэк
Рэспублікі Беларусь, для ўсіх ахвотнікаў – вялікіх і маленькіх, свае дзверы расчыніла Воранаўская
дзіцячая бібліятэка. Нашых наведвальнікаў чакала самая разнастайная праграма.
Дзень бiблiятэк адзначаны вечарамi-сустрэчамi з актыўнымi чытачамi, Днямi адчыненых
дзвярэй, экскурсiямi для дзяцей.
Таксама, дзень адчыненых дзвярэй “Тут кнігі радуюць сяброў і душы грэюць добрым словам”
прайшоў у цэнтральнай раённай бібліятэцы, які сабраў захавальніц скарбніцы ведаў, ветэранаў
бібліятэчнай працы і гасцей. У гэты дзень гучалі цёплыя словы віншаванняў у адрас бібліятэкараў, а
яны… бліскалі ведамі ў сваёй сферы дзейнасці. Прысутныя на свяце намеснік старшыні
райвыканкама А.А.Карповіч і загадчык сектарам культуры Т.В.Цехановіч казалі пра тое, што ў

бібліятэчнай справе зроблена нямала: абнаўляюцца самі ўстановы, папаўняецца іх фонд,
укараняюцца новыя формы работы.
Дырэктар Т.Р.Сушынская сваім калегам пажадала творчых поспехаў, добрых чытачоў,
дабрабыту ў сем’ях. Самыя актыўныя і ініцыятыўныя супрацоўнікі былі адзначаны Ганаровымі
граматамі сектара культуры. На працягу дня сталыя чытачы змаглі наведаць куток бібліятэрапіі
«Лячэнне чытаннем», дзе можна было атрымать добрую параду і узяць кнігу для душы і добрага
настрою. Таксама ўсе жадаючыя маглі прыняць ўдзел у афармленні выставы-рэйтынгу «Кніжная
сімпатыя». У выніку атрымалася вялікая выстава, на якой былі пададзены кнігі рознай тэматыкі і
жанраў.

