ВІНШУЕМ З УЗНАГАРОДАЙ!
калектыў філіяла
“Радунская гарпасялковая бібліятэка”.
Па выніках XХVІІ Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры” філіял “Радунская гарпасялковая бібліятэка” дзяржаўнай установы культуры
“Воранаўская раённая бібліятэка” узнагароджана заахвочвальнай грашовай прэміяй ў
памеры 5 базавых велічынь у намінацыі “За падтрымку і развіццё чытання”.
Загад № 109 Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 06 чэрвеня 2019 года “Аб
выніках XХVІІ Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры”.
ДУК “ВОРАНАЎСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”
7 красавіка выстава-парада “Чытай і не хварэй, чытай і здаравей” і ўрок-валеалогіі
“Даражэй усіх скарбаў на зямлі”. На мерапрыемстве абмяркоўваліся такія пытанні як:
“Правільнае харчаванне і здароўе чалавека”, “Хуткая дапамога без урача”, “Шкодныя
звычкі і здароўе чалавека”. Цікавасць у чытачоў выклікала выстава-парада, дзякуючы
якой узельнікі сустрэчы знайшлі адказы на многія пытанні, якія іх цікавілі.
12 красавіка была арганізавана кніжная выстава “Першы касманаўт зямлі”, якая
прысвячалася Сусветнаму дню авіяцыі і касманаўтыкі.
13 красавіка прынялі ўдзел у межрэгіянальным фестывалі “PROдвижение КНИГИ.
Библиотечные ступени” у г.п. Карэлічы. Фестываль быў прысвечаны Году малой радзімы,
75-годдзю вызвылення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 75-годдзю ўтварэння
Гродзненскай вобласці. Удзельнікі спаборнічалі ў розных намінацыях — “Новыя грані
кніжных выстаў”, “Бібліятэка новага фармату”, “Маркетынгавы ход”, “Добрыя справы для
малой радзімы” і “PROдвижение – 2019. Нефармат”. Форум ператварыўся ў сапраўднае
свята, які згуртаваў бібліятэкараў і чытачоў, выдаўцоў і пісьменнікаў.
18 красавіка адбылося гісторыка-пазнавальнае падарожжа “Жывая спадчына”
прысвечанае
Міжнароднаму дню памятнікаў і гістарычных мясцін. Бібліятэкары
распавялі аб унікальных, таямнічых, чароўных месцах Беларусі. Удзельнікі сустрэчы
паказалі свае веды пра родны край, яго славутасцях.
26 красавіка выстава-рэквіем “Наступствы Чарнобыля – боль усёй планеты” знаёміла
наведвальнікаў з дакументальнай і мастацкай літаратурай, перыядычнымі выданнямі, у
якіх раскрыта тэма трагедыі.
8 мая адбылася сустрэча з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны “Ваш подзвіг будзе
жыць у вяках”, на якую былі запрошаны школьнікі 7-8 класаў. Вядучая расказала дзецям
аб удзеле нашых землякоў ў баявых дзеяннях, пра ваенныя эпізоды, пра тое, як яны
пераадольвалі цяжкасці ваеннага часу, як і дзе сустракалі Перамогу. На мерапрыемстве
гучалі вершы ваеннай пары. Завяршылася мерапрыемства аглядам кніжнай выставы
“Гары, гары агонь свяшчэнны, вечны, як памяць наша, нашая любоў”.
Таксама ў маі распачаліся героіка-патрыятычныя чытанні “І памяць подзвігу нам
Кніга ажыўляе” у рамках рэспубліканскай грамадска-культурнай акцыі “Дорогами
освободителей”.
9 мая ў гарадскім парку была арганізавана выстава-інсталяцыя “Гары, гары агонь
свяшчэнны, вечны, як памяць наша, нашая любоў” і міні-музей “Цягнік Перамогі”. У
аснову назвы выставы ўзяты радкі з творчасці літаратара Міхася Рудкоўскага. Выстава
змяшчае пяць раздзелаў, якія знаёмяць чытача з гераічным мінулым нашага народа ў гады

Вялікай Айчыннай вайны, а міні-музей спрыяў выхаванню ў нашага пакалення свядомага
патрыятызму і памяці аб адной з найбольш трагічных падзей у гісторыі краіны.
15 мая у чытальнай зале прайшло брэнд-шоў “Падзяліся талентам сваім” з удзелам
творчых сямей. Праграма мерапрыемства была насычана на розны густ. Адбыліся
прэзентацыя хатняй выпечкі “Лепшыя кулінарныя шэдэўры маёй сям’і” і майстар-клас
“Вяжу лёгка, прыгожа і з душой”. Аматарам песні была дадзена магчымасць паказаць
свой пеўчы талент, а суправаджалася ўсё гэта рэтра-выставай старых забытых рэчаў
мінулых гадоў. Забаўляльная частка сустрэчы была напоўнена конкурсамі: “Хто самы
эрудзіраваны”, “Смачныя загадкі”, “Даскажы прыказку пра сям'ю”. Да мерапрыемства
была аформлена кніжная выстава “Шчасце маё — сям'я”, дзе былі прадстаўлены кнігі па
сямейным выхаванні, псіхалогіі.
17 мая адбыўся прагляд відэафільма “СНІД: лабірынт смерці” да Сусветнага дня
памяці ахвяр ад СНІДу. Вучням 10 “Б” класа прапанавалі адказацйь на шэраг патанняў, а
таксама абмеркаваць відэафільм.
24 мая да Сусветнага Дня славянскага пісьменства бібліятэкары арганізавалі
пазнавальную гадзіну “Духоўная кніга – крыніца вялікай мудрасці”. Прысутныя на
мерапрыемстве, навучэнцы 8 “А” класа Воранаўскай сярэдняй школы, даведаліся пра
гісторыю свята, асветніках беларускага народа — сусветна прызнаных асобах: Францыску
Скарыне, Кірыле Тураўскім, Сімяоне Полацкім і падзвіжніцы кніжнай справы – святой
Еўфрасінні Полацкай. Таксама дзецям былі прапанаваны невялікія віктарыны, конкурсы і
прэм'ера кніжнай выставы.
26 мая вучні 9-11 класаў знаёміліся з гадзінай-інфармацыі “Выбар прафесіі – справа
важная”. Мерапрыемства знаёміла з рознымі відамі прафесій. Супрацоўнікі бібліятэкі
распавялі школьнікам на што неабходна арыентавацца пры выбары прафесіі. Вучні
разгадвалі “прафесійныя” загадкі, прымалі актыўны ўдзел у віктарыне “Твой выбар”,
гаварылі аб прафесіях сваёй сям’і, кім збіраюцца стаць у будучым. У завяршэнні
мерапрыемства пазнаёміліся з літаратурай, прадстаўленнай на кніжнай выставе.
31 мая з вучнямі 7 “Г” класа прайшла гутарка-папярэджванне “Курэнне: рытуал ці
безхарактарнасць?”. Бібліятэкары распавялі дзецям пра шкоду курэння і якую шкоду яно
наносіць здароўю чалавека. Падчас невялікага апытання прывялі прыклады шкодных
звычак, якія ўплываюць на стан здароўя.
4 чэрвеня да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай чытачы здзейснілі віртуальнае
падарожжа ў гісторыю “Жыццёвы шлях Еўфрасінні Полацкай”. Падчас мерапрыемства
размова ішла пра жыццё Еўфрасінні, служэнне Богу і народу Прападобнай святой, якая
была не толькі адукаванным чалавекам, але і асветнікам-падвіжнікам, першым беларускім
аратарам, прапаведнікам. Мерапрыемства суправаджалася прэзентацыяй, а у завяршэнні
адбыўся агляд літаратуры.
19 чэрвеня прайшоў агляд ваеннай прозы “Трагічная праўда вайны” прысвечаны 95годдзю з дня нараджэння Васіля Быкава. Васіль Быкаў — адзін з найбольш вядомых
беларускіх пісьменнікаў. Амаль усе яго творы прысвечаны тэме вайны. Яна з'яўляецца
своеасаблівым абеліскам памяці тым, хто загінуў у час Вялікай Айчыннай вайны. У сваіх
творах В. Быкаў расказаў пра барацьбу беларускага народа, пра мужнасць партызан і
падпольшчыкаў, пра жыццё франтавікоў. Бібліёграф правяла агляд літаратуры, расказала
пра жыццё і творчасць народнага пісьменніка Беларусі і больш падрабязна засяродзіла
ўвагу на яго аповесцях “Знак бяды”, “Жураўліны крык”, “Дажыць да світання” і інш.
22 чэрвеня гадзіна-памяці “Тут гавораць адны толькі камяні”. Наведвальнікі мелі
магчымасць у чарговы раз пазнаёміцца з тэмай Вялікай Айчыннай вайны.

26 чэрвеня ў падтрымку здаровага ладу жыцця правялі гутарку-агляд “Наркотыкі –
ілюзія жыцця”. Абмяркоўваліся прычыны, па якіх людзі ўжывюць наркотыкі. Урывак з
рамана Ч.Айтматава “Плаха” раскрыў шлях першага знаёмства з наркотыкамі, а
няўхільныя наступствы ўжывання наркотыкаў даносіў да слухачоў ліст маці, якая страціла
сына па гэтай прычыне.
З ЛЮБОЎЮ ДА РОДНАГА КРАЮ
(Да Году малой радзімы)
Краязнаўчае падарожжа “Малой радзімай ганаруся” правяла Бастунская ІСБ ў
аддзяленні кругласутачнага знаходжання сталых людзей і інвалідаў вёскі Бастуны.
Мерапрыемства пазнаёміла слухачоў з гісторыяй паходжання вёскі Бастуны,
успомнілі аднавяскоўцаў-землякоў, якімі ганарымся, гэта: Макрыцкая Алеся – майстар
спорта міжнароднага класа па фехтаванню на інвалідных калясках; Дубіцкая Алёна –
майстар спорта міжнароднага класа па лёгкай атлетыцы; Высоцкі Франц Мечыслававіч –
урач-практолаг медыцынскага цэнтра “Нардзін”, кандыдат медыцынскіх навук; Алданава
Людміла – вядомая паэтэса малой радзімы і Кахно Здзіслава Міхайлаўна — майстар
спорта СССР, адна з жанчын, якой на працягу 20 гадоў не было роўных на прафесійных
конкурсах шафяроў. Таксама прымалі актыўны ўдзел у конкурсе прымавак, чыталі вершы
пра родны край.
Краязнаўчую гадзіну “Гісторыя маёй вёскі – мая гісторыя” арганізавала Тракельская
СБ. Кожны прысутны на мерапрыемстве падзяліўся сваімі эмоцыямі аб прыгажосці
роднага краю, аб мясцовых жыхарах. Таксама дзеці расказалі мясцовыя прымаўкі і
прыказкі.
Гістарычнай гадзінай “Генерал Кіпрыян Кандратовіч” чытачы Пагародзенскай СБ
ўслаўлялі імя земляка, уражэнца Воранаўскага раёна і з нагоды яго 160-годдзя. Чытачы
пазнаёміліся з мультымедыйнай прэзентацыяй “Імёны ў гісторыі краю”.
Бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі запрасілі вучняў 4 класа на экскурсію
па памятных мясцінах пасёлка “Гэты пасёлак нам вечна любіць” і на паэтычны рынг
“Паэтычныя галасы Воранаўшчыны”. Размова ішла пра таленты паэтаў роднай зямлі:
Валянціна Емельянава, Міхаіла Забалотнага, Уладзіміра Руля, Людмілу Алданаву,
Марыю Казлоўскую.
Краязнаўчая гадзіна “Пазнаём малую радзіму” і конкурс малюнкаў “Мой пасёлак –
мая Радзіма” прайшлі ў Радунскай ГПБ. На мерапрыемства былі запрошаны старэйшыя
групы Радунскага цэнтра развіцця дзіцяці. Бібліятэкары вялі аповед пра краіну, дзе мы
жывем, дзе на карце знаходзіцца Беларусь, пасёлак Радунь. Пачулі легенду-паданне пра
Радунь, пра сувязь назвы пасёлка з яго месцазнаходжаннем, яго сімвалам – гербам.
Уважліва разглядалі карту пасёлка і прыгадалі славутыя будынкі, якія ў нас ёсць. Для
таго, каб выхаванцы глыбей ведалі гісторыю свайго пасёлка, у канцы мерапарыемства
бібліятэкары зрабілі ім падарунак – герб Радуні.
Таксама Радунская гарпасялковая бібліятэка
арганізавала вечар фальклору
“Мелодыі роднага краю”. На запрашэнне бібліятэкараў адгукнуліся ўдзельнікі народнага
ансамбля “Зараніца”. На вечарыне знайшлося месца для жартоўных песень, прыпевак і
забаўлянак. У цеплай сяброўскай атмасферы быў да спадобы і смачны чай.
Выставу дзіцячых малюнкаў “Мой родны кут” аргнізавала Бастунская ІСБ. Гадзіна
краязнаўства “Гэта наша з табою гісторыя, гэта наша з табой малая радзіма” адбылася ў

Больцішскай ІСБ. Забалацкая ІСБ запрасіла на краязнаўча-турыстычны экскурс “Калі
хочаш ведаць край – у бібліятэку завітай”.
Да 75-годдзя з часу ўтварэння Гродзенскай вобласці.
У бібліятэках працуюць кніжныя выставы: “75 гадоў Гродзенскай вобласці: вехі
гісторыі, этапы развіцця”, “Прынямонне – родны край”, “Гродзеншчына – наш
легендарны край”, “Мой край – майго сэрца любоў” , “Гродзеншчына – цудоўная кветка
вянка Беларусі”, “Мой прыгожы, мой любімы вугалок роднай зямлі” і іншыя.
Бібліятэкар Канвелішскай сельскай бібліятэкі запрасіла вучняў 11 класа сярэдняй
школы на ўрок гісторыі “Захаваем нашу гістарычную радзіму”. На мерапрыемства быў
запрошаны настаўнік гісторыі і мясцовы краязнаўца Бень Раман Уладзіслававіч, які
вельмі цікава і падрабязна пазнаёміў з архітэктурныя помнікіамі Гродзеншчыны.
Гадзіну гонару “Прынямонне – родны край” правялі бібліятэкары Радунскай ГПБ.
Гадзіна цікавага “Гродзеншчына – наш легендарны край” адбылася ў Забалацкай ІСБ,
вусны часопіс “Мой край – майго сэрца любоў” у Місявіцкай СБ.
З дапамогай мультымедыйных сродкаў прайшлі: інфармацыйная гадзіна
“Прыгажосць
і гонар Прынёманскага краю” (Доцішская СБ), урок гісторыі
“Гродзеншчына – наш легендарны край” (Бастунская ІСБ), пазнавальны ўрок “Няма
прыгажэй края майго”(Жырмунская ІСБ).
ТАЛЕНТЫ ЛІТАРАТУРНАГА СЛОВА
Адзначаліся літаратурныя юбілеі пісьменнікаў і паэтаў. Акрамя кніжных выстаў,
тэматычных паліц, змястоўных гутарак, аглядаў, гучных чытанняў, чытачам
прапаноўваліся гульнёвыя праграмы: конкурсы, турніры, віктарыны, гульні–падарожжы,
а таксама інфармацыйна–пазнавальныя формы: літаратурныя гадзіны, дні інфармацыі,
гадзіны цікавых паведамленняў.
Да 115 – годдзя з дня нараджэння Міколы Хведаровіча (1904-1981), беларускага
паэта ў Нацкай СБ была аформлена тэматычная паліца “Споведзь перад будучыняй”,
паэтычныя гадзіны “Праз плынь мядовае тугі…”, “Яго шчодрае і шчырае сэрца” адбыліся
ў Забалацкай і Больцішскай ІСБ.
115 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Труса (1904-1929), беларускага пісьменніка
бібліятэкі адзначылі гадзінай цікавага чытання і гадзінай паэзіі “Не памруць твае словы
ніколі” (Доцішская СБ, Нацкая СБ), гутаркай-партрэтам
“Голас далёкай
вясны”(Радунская ГПБ).
Былі аформлены тэматычныя паліцы: “Не памруць твае словы ніколі”, “Малады і
вельмі таленавіты”, “Голас далёкай вясны”, “Паэзія барацьбы і перамогі”.
Да 100-годдзя з дня нараджэння Авер’яна Дзеружынскага Бастунская ІСБ
аформіла міні-выставу “У сэрцы музыка і словы ”, Місявіцкая СБ ладзіла літаратурную
гадзіну “Капітан нашых падарожжаў”, жартоўны калейдаскоп “Ён пісаў пра дзяцей і для
дзяцей” і “Ёсць на свеце добры бай” правялі Тракельская СБ і Радунская ГПБ. Конкурс
лепшага чытача вершаў “Капітан дзіцячых падарожжаў” (Воранаўская ДБ) паказаў, што
творы Авер’яна Дзеружынскага карыстаюцца вялікім побытам у дзяцей. Дзеці з
задавальненнем чыталі пазнавальныя вершы пра кветкі, птушкі, лекавыя расліны,
смачную азбуку і іншыя. Творы вучаць дзяцей радавацца прыгажосці, багаццю роднай
прыроды, назіральнасці і працавітасці.

Юбілейнай даце – 95-годдзю з дня нараджэння Васіля Быкава (1924-2003),
беларускага і савецкага пісьменніка і грамадскага дзеяча, удзельніка Вялікай Айчыннай
вайны, народнага пісьменніка Беларусі (1980) бібліятэкі прысвяцілі агдяд ваеннай прозы
“Трагічная праўда вайны” (Гіркаўская СБ, Жырмунская ІСБ, Канвелішская СБ, Місявіцкая
СБ, Больцініцкая СБ), “Былое з памяці не выкінуць – яно жыве, яно баліць” (Воранаўская
ДБ), “Я перад вамі з памяццю сваёй…” (Пагародзенская СБ). Бібліятэкары знаёмілі
наведвальнікаў з жыццёвым і творчым шляхам народнага пісьменніка Беларусі, з яго
вядомымі творамі “Знак бяды”, “Жураўліны крык”, “Дажыць да світання”, “Альпійская
балада”, “Сотнікаў”, “Абеліск” і іншымі.
Вечар памяці “Разнастайнасць гераізму і подзвігу” (Радунская ГПБ) дазволіў узнавіць
і пашырыць веды вучняў пра жыццё і творчасць Васіля Быкава, спрыяў зацікаўленасці да
творчасці пісьменніка. Дэманстраваўся дакументальны фільм пра жыццё і творчасць,
гучала музыка і песні. Таксама чытачы з энтузіязмам паўдзельнічалі ў віктарыне па
творчасці.
У Больцішскай ІСБ прайшла літаратурная гадзіна “Ён сэрцам пісаў кожную кніжку”.
Кніжную выставу і агляд літаратуры “Сэрца раскрытае насцеж” прапанавала чытачам
Беняконская СБ-МЭ. У літаратурную гасцёўню “Жывая памяць вайны” запрасіла сваіх
чытачоў Жырмунская ІСБ. Бібліятэкар расказала пра жыццёвы шлях пісьменніка, пра яго
творчасць. Падчас мерапрыемства гучалі ўрыўкі з аповесцяў “Жураўліны крык”,
“Сотнікаў”, “Абеліск”. Забалацкая ІСБ прысвяціла юбілейнай даце літаратурную гадзіну
“Творы Васіля Быкава - праўда жыцця”. У мерапрыемстве выкарыстоўвалася
мультымедыйная прэзентацыя пра жыццё і творчасць, дэманстраваліся кадры з фільмаў па
творах юбіляра, а вучні 9 класа падрыхтавалі рэфераты па аповесцях “Пайсці і не
вярнуцца”, “Альпійская балада”, “Жураўліны крык”.
Да 210-годдзя з дня нараджэння Мікалая Васільевіча Гогаля Жырмунская ІСБ
правяла літаратурную гульню “Улыбка и смех – это для всех”, Пагародзенская СБ “Загадки великого Гоголя”, літаратурны ўрок “Вечар адной кнігі” арганізавала
Паляцкішская ІСБ, літаратурны вечар “По проспекту с Гоголем” правяла Забалацкая
ІСБ.
Да 220-годддзя з дня нараджэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна (1799-1837),
рускага паэта ў бібліятэках прайшоў урок-віктарына “Добро пожаловать в страну
пушкинских героев”. Для чытачоў была аформлена кніжная выстава, прысвечаная жыццю
і творчасці вялікага паэта. Дзеці прымалі актыўны ўдзел у розных турах віктарыны:
успаміналі заканчэнне фраз з казак, працягвалі прапанаваныя ўрыўкі, адгадвалі каму з
герояў належаць словы. Лепшым знаўцам па выніках віктарыны былі ўручаны прызы.
А супрацоўнікі Радунскай ГПБ падрыхтавалі для дзяцей з сацыяльнага прыюта
літаратурна-гульнёвую праграму “Что за прелесть эти сказки”. Праграма складалася з
гутаркі “Мир великого поэта”, віктарыны “Чей это портрет?”, гульні “Узнай-ка”, загадак
Цара Дадона, пытанняў “залатой рыбкі” і “вучонага ката” па творчасці аўтара.
Да 200-годдзя з дня нараджэння Станіслава Манюшка (1819-1872), кампазітара,
дырыжора бібліятэкі аформілі выставы-партрэт “Музычны свет Станіслава Манюшка”,
“Народжаны зямлёй беларускай”. Супрацоўнікі Воранаўскай раённай бібліятэкі
арганізавалі музычную гасцёўню “Па старонках твораў Станіслава Манюшка”. Радунская
ГПБ прапанавалі насчведвальнікам літаратурна-музычную гадзіну “Музыкантаў многа, ты
ж такі адзін”.

Бібліятэчныя праекты, акцыі
З 02.05 па 15.05.2019 бібліятэкі прынялі ўдзел у абласной акцыі “Чытаем разам
творы пра герояў Вялікай Айчыннай вайны”, прысвечанай 75-годдзю вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Бастунская ІСБ правяла акцыю ў аддзяленні
кругласутачнага знаходжання сталых людзей і інвалідаў вёскі Бастуны. Пажылыя людзі
знаёміліся з кнігамі, чыталі вершы і ўрыўкі з твораў пра вайну. На мерапрыемстве
прысутнічала ветэран Вялікай Айчыннай вайны Цімафеева Вера Філіпаўна, якая
ўдзельнічала ў баях за абарону Масквы.
У Радунскай ГПБ удзел у акцыі прынялі вучні 5 “В” класа УА “Радунская СШ”,
супрацоўнікі філіяла “Радунскі цэнтр нацыянальных культур”, а таксама чытачы
бібліятэкі. Чыталі вершы П.Панчанкі, А.Вярцінскага, Б.Акуджавы, К.Сіманава, П.Броўкі,
Я.Купалы, Я.Лось, П.Глебкі, Э.Асадава, урыўкі з кнігі “Ніколі не забудзем” і аповесці
В.Быкава “Дажыць да світання”.
Вершы П.Панчанкі, Я.Купалы, А.Вярцінскага, Б.Акуджавы, Р.Раждзественскага,
К.Сіманава, Э.Асадава, А.Ахматавай, урыўкі з твораў В.Быкава, І.Сяркова гучалі ў
Больцініцкай, Канвелішскай, Місявіцкай, Нацкай, Пагарозенскай СБ, урыўкі з кніг “Ніколі
не забудзем”, “Дзеці – героі”, “Першы след” гучалі ў Паляцкішскай ІСБ. Падчас акцыі
ўдзельнікі дзяліліся сваімі ўраджанямі аб прачытаным, гаварылі аб ветэранах-земляках,
глядзелі фотаздымкі ваенных часоў, якія захаваліся ў сямейных альбомах.
Вучні УА “Пераганцаўская БШ” яшчэ раз прыпомнілі ўрыўкі з апавядання
М.Лынькова “Васількі”, аповесцяў В.Быкава “Альпійская балада” і “Жураўліны крык”,
адказалі на пытанні літаратурнай віктарыны, якую прапанавала ім бібліятэкар
Пераганцаўскай СБ. Гучныя чытанні твораў арганізавала бібліятэкар Доцішскай СБ. Для
маленькіх чытачоў Больцішскай ІСБ бібліятэквр арганізавала канкурс вершаў.
У рамках Міжнароднай акцыі “Бібліяноч 2019” Радунская ГПБ арганізавала вечар
фальклору “Мелодыі роднага краю”. На запрашэнне бібліятэкараў адгукнуліся ўдзельнікі
народнага ансамбля “Зараніца”. Сустрэча былавельмі цікававй, знайшлося месца для
жартоўных песень, прыпевак і забаўлянак. У цёплай сяброўскай атмасферы быў да
спадобы і смачны чай.
У філіяле “Воранаўская дзіцячая бібліятэка” у рамках праекта “Библиотека и МЧС:
шаги к сотрудничеству” у дзіцячым іміджавым пакоі “Обучайка” прайшла чарговая
гадзіна пажарнай бяспекі “Береги свой дом от пожара” з вучнямі першых класаў.
Бібліятэкары расказалі дзецям аб правілах паводзін па тэхніцы пажарнай бяспекі, як трэба
сябе паводзіць у экстрымальных выпадках, куды трэба звяртацца падчас небяспекі.
Пазнаёміліся з нагляднымі матэрыяламі
па правілах бяспекі пры эксплуатацыі
электрапрыборамі.
РАБОТА З ДЗІЦЯЧЫМ ЧЫТАЧОМ.
На пачатку летніх канікул, як заўсёды, бібліятэкі раёна абвясцілі Праграму
летняга чытання “Лета кліча дзеці Вас, да чытання кніг у нас”, пазнаёмілі дзяцей з
мерапрыемствамі, якія будуць для іх арганізаваны на працягу летніх канікул. Традыцыйа
пачалася яна з маляўнічых прэзентацый, якія ўключалі ў сябе віктарыны і чытанне
вершаў, выкананне песень і вясёлыя хараводы з казачнымі героямі з любімых кніжак:
“Летнія загадкі” (Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка), “Чытаю я, чытаюць усе
мае сябры” (Беняконская сельская бібліятэка – музей этнаграфіі), “Дзяцінства – радасці

краіна” (Доцішская СБ), “Чытай і здзіўляйся!
(Місявіцкая сельская бібліятэка),
“Шчаслівае дзяцінства” (Канвелішская сельская бібліятэка), “Мы з кнігаю сябруем”
(Нацкая сельская бібліятэка), “Па старонках любімых казак” (Пагародзенская сельская
бібліятэка), “Лета кліча, дзеці, вас - да чытання кніг у нас”, (Паляцкішская інтэграваная
сельская бібліятэка), “Дзяцінства – радасці краіна” (Радунская гарпасялковая бібліятэка),
“Мы з кнігай сябруем” (Тракельская сельская бібліятэка). Увага бiблiятэкараў
засяроджана на выхаванцаў школьных лагераў адпачынку, з iмi будуць праводзіцца
вiктарыны, конкурсы, урокi духоўнасцi, гадзiны краязнаўства i iншыя цікавыя
мерапрыемствы. У першую чаргу ўвага будзе надавацца правiлам паводзiн дзяцей на
дарогах. Таксама будуць дэманструюцца электронныя прэзентацыi, мультфiльмы i
мастацкiя стужкi, якiя суправаджаюцца гутаркамi.
У рамках праграмы бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі правялі гучныя
чытанні вершаў “Кніга пад капялюшам” з наведвальнікамі аздараўленчага школьнага
лагера “Смешарики” і “Фиксики”. Дзеці з задавальненнем чыталі розныя творы пад
адкрытым небам у гарадскім парку і весела правялі вольны час на свежым паветры.
Экскурсію ў бібліятэку “Канікулы з кнігай” таксама арганізавалі супрацоўнікі
Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі для наведвальнікаў аздараўленчага школьнага лагера
“Смешарики” і “Фиксики” Бібліятэкары пазнаёмілі дзяцей з цікавымі кніжкамі, якія
бібліятэка атрымала ў апошні час. З задавальненнем удзельнічалі ў літаратурнай гульні,
віктарыне, адгадвалі загадкі, а таксама гулялі ў забаўляльныя гульні.
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў урок этыкету “Хорошие манеры в
любой ситуации” з вучнямі пачатковых класаў, якія адпачываюць у летнім прышкольным
лагеры. Мерапрыемства праходзіла ў форме гульні. Падарожнічаючы па краіне этыкету
дзяцей чакалі прыгоды і выпрабаванні.
МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ АБАРОНЫ ДЗЯЦЕЙ
Воранаўская дзіцячая бібліятэка падрыхтавала конкурсна-забаўляльную праграму
“Счастье, солнце, дружба— вот, что детям нужно”. Увазе дзяцей была арганізавана
кніжная выстава “Лепшыя кнігі дзяцінства”. Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў
казачных віктарынах, забаўляльных гульнях, агадванні загадак: “Шчаслівая паштоўка”, з
кеглямі “Высока- нізка”, з мячом “Кот і сава”. У мерапрыемстве прымала ўдзел старшыня
раённага аддзялення “Беларускі дзіцячы фонд” Таццяна Сушынская , якая павіншавала
дзяцей са святам і ўручыла каштоўныя падарункі. Свята падаравала ўсім прысутным
добры настрой, радасць, вяселле і ўсмешкі. А ў завяршэнні - дзеці прынялі ўдзел у
конкурсе малюнкаў на асфальце “Дзяцінства - Планета Шчасця”.
Бастунская інтэграваная сельская бібліятэка правяла конкурсна-забаўляльную
гульню “Вясёлка дзяцінства” з дзецьмі школьнага аздараўленчага лагера “Калакольчыкі”.
У госці да дзяцей завіталі клоўны Чупа і Чупс, якія весялілі дзяцей рознымі гульнямі і
конкурсамі, адорвалі дзяцей шарамі і салодкімі пачастункамі. Дзеці з задавальненнем
удзельнічалі ў казачных віктарынах, забаўляльных гульнях, разгадвалі загадкі. Вясёламу
настрою спрыяла сонечнае надвор’е, музыка.
Супрацоўнікі Радунскай гарпасялковай бібліятэкі сустракалі сваіх гасцей на вуліцы.
Самымі жаданымі гасцямі гэтага дня былі дзеці і іх чакала конкурсна-забаўляльная
праграма “Карнавал на паляне казак”. У чароўнай “Краіну дзіўных дзяцей” дзяцей вітаў
казачны Звездачот. А падчас мерапрыемства на свята напрасілася і вясёлая Кікімара.
Мерарыемства прайшло ў радаснай атмасферы музыкі, песень, віктарын і конкурсаў.

Для дзецяй з летняга аздараўленчага лагера “Максімум” ДУА “Беняконскай СШ”
бібліятэкар Беняконскай сельскай бібліятэкі – музея этнаграфіі арганізавала літаратурнапазнавальную гульню “Книга поможет узнать обо всём”. Дзеці прынялі актыўны ўдзел у
вясёлых віктарынах, гульнях, конкурсах.
Таксама прайшлі гульнёва-забаўляльныя праграмы: “Лета, сонца і сто цудаў кнігі”
(Жырмунская ІСБ), “День защиты детей – время книг и затей” (Місявіцкая СБ), “Пусть
вечно детство звонкое смеется” (Пераганцаўская, Тракельская СБ). Гіркаўская сельская
бібліятэка арганізавала конкурс малюнкаў “Солнечная страна детства”.
ДЗЕНЬ СЛАВЫ І МУЖНАСЦІ.
Да 75-годдзя з часу вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Гадзіну памяці “Паклонімся і мёртвым і жывым” прапанавала Больцішская СБ.
Удзельнікі мерапрыемства з цікавасцю праслухалі аповяд аб мужнасці героеў Брэсцкай
крэпасці, здзейснілі віртуальную экскурсію ў мемарыяльны комплекс “Хатынь” і на
Курган Славы, прынялі ўдзел у віктарыне “Абеліскі памяці”. Лепшаму засваенню
інфармацыі садзейнічалі фотаздымкі, буклеты, вершы аб Вялікай Айчыннай вайне. Да
мерапрыемства была падрыхтавана выстава-напамін “Ад пачатку вайны да парада
Перамогі” і праведзены агляд.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка арганізавала конкурс малюнкаў тэму Вялікай
Айчыннай вайны “Рознакаляровая Перамога”. Слайд-часопіс “Памяць патрэбна жывым”
прапанавала Канвелішская сельская бібліятэка. Гадзіна патрыятызму “Немеркнущий
подвиг народа” прайшла ў Беняконскай сельскай бібліятэцы-музеі этнаграфіі. Гадзіну
гісторыі “Боль наша і памяць” правяла Місявіцкая сельская бібліятэка. Літаратурнамузычную кампазіцыю “Памяць патрэбна жывым” ладзіла Нацкая сельская бібліятэка.
Гадзіна памяці “Нам жыць і помніць подзвіг бацькоў і дзедаў” Радунская гарпасялковая
бібліятэка. Дзеці здзейснілі экскурс у гераічнае мінулае нашай Радзімы. Асобая ўвага
была нададзена абмеркаванню кнігі “Ніколі не забудзем”, якая змяшчае ўспаміны
беларускіх дзяцей, сведкаў вайны. Вечар-успамін “Рэха нашай памяці. Жыццё пасля
вайны” арганізавала Забалацкая інтэграваная сельская бібліятэка. Урок-памяці “Нам 41ы не забыць, нам 45- славіць” прайшоў у Пагародзенскай сельскай бібліятэцы.
22 чэрвеня прайшлі мерапрыемствы прымеркаваныя пачатку Вялікай Айчыннай
вайны.
Бібліятэкары Воранаўскай дзіцячай бібліятэкі арганізавалі дзень памяці “22 июня,
ровно в 4 утра” для наведвальнікаў школьнага аздараўленчага лагера
“Фантазёры.” Распавялі дзецям пра пачатак вайны, жудасныя падзеі і цяжкія людскія
страты, зрабілі агляд літаратуры, якая была прадстаўлена на выставе “Дзеці суровай пары
ліхалецця”, а таксама праглядзелі відэаролік пра Хатынь і абарону Брэсцкай крэпасці.
Таксама бібліятэкі прапанавалі наступныя мерапрыемствы:
- гадзіна гісторыі “Гэта страшнае слова - ВАЙНА” і прагляд кінафільма
“Мальчик в полосатой пижаме” (Канвелішская СБ);
- агляд літаратуры “Гэта страшнае слова – ВАЙНА” (Беняконская СБ-МЭ);
- дзень інфармацыі “Многое забудется, такое – никогда” (Радунская ГПБ);
- гадзіна памяці “Давайте, люди, никогда об этом не забудем” (Доцішская СБ);
- ўрок мужнасці “Заўтра была вайна” (Забалацкая ІСБ).

ДА ДНЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА і ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Тэматыка мерапрыемстваў дазваляла наглядна пазнаёміцца з гісторыяй дзяржаўных
сімвалаў, якія сыходзяць каранямі ў глыбокае мінулае і ў займальнай форме праверыць
свае веды.
У Пераганцаўскай сельскай бібліятэцы прайшла інфармацыйная гадзіна
“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь”. Падчас мерапрыемства бібліятэкар распавяла
школьнікам аб сімвалах краіны, патлумачыла асноўныя паняцці і тэрміны, адзначыўшы,
што дзяржаўная сімволіка – гэта агульнаграмадзянская каштоўнасць і неабходна з павагай
да яе ставіцца.
Чытачы Жырмунскай інтэграванай сельскай бібліятэкі здейснілі займальнае
падарожжа пад назвай “Герб, сцяг і гімн — галоўныя атрыбуты дзяржавы”. Размова пра
дзяржаўную сімволіку вялася ў Больцішскай ІСБ падчас патрыятычнай гадзіны
“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь”.
Экскурс у гісторыю “Сімвалы незалежнасці” здзейснілі чытачы Пагародзенскай і
Пераганцаўскай СБ.
КАРЫСТАЛЬНІКАМ ПРАВАВЫЯ ВЕДЫ
Актуальная размова “Падлетак і закон” адбылася ў Радунскай ГПБ. Гадзіну
знаёмства з Дзіцячым праваы сайтам “У дзіцяці ёсць правы” прапанавала дзецям
Доцішская СБ. Бібліятэкар Пагародзенскай СБ правяла прававы ўрок для падлеткаў
“Узрост трывог і памылак”. Дзеці вучыліся аналізаваць учынкі з пунку гледжання
правамернасці, актыўна выказвалі свае думкі і прымалі ўдзел у дыскусіі. Урок права
“Краіна без ведаў — краіна без будучыні” прайшоў у Беняконскай СБ-МЭ. Запомнілася
дзецям прававая гутарка “Мы жывём пад аховай закона”, якая адбылася ў Забалацкай ІСБ.
Вучні 5-7 класаў пазнаёміліся з каляндаром прававых дат, з гісторыяй стварэння закона
“Аб правах дзіцяці”, а таксама абмяркоўвалі розныя выпадкі з жыцця.
ДА ДНЯ ЯДНАННЯ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ
Да гэтай даты ў бібліятэках былі аформлены кніжныя паліцы: “Будуем будучае
разам”, “Спрадвеку разам”, “Саюз Беларусь - Расія” (Доцішская СБ, Радунская ГПБ,
Воранаўская ДБ); праведзены агляд перыёдыкі “Адзінства народаў Беларусі і Расіі”
(Тракельская СБ), гутаркі “Нас аб’яднала Вялікая Русь” (Жырмунская ІСБ), “Дзень
народнага адзінства” (Больцінікская СБ), “Беларусь і Расія: адна гісторыя, адзін лёс”
(Гіркаўская СБ) .
У Забалацкай ІСБ прайшоў урок-падарожжа “Шляхі літаратурнага яднання”.
Мерапрыемства суправаджалася паказам мультымедыйнай прэзентацыі.
ВЫБІРАЕШ ПРАФЕСІЮ – ВЫБІРАЕШ ЛЁС
Скончыўся навучальны год. У дапамогу абітурыентам бібліятэкі падрыхтавалі
кніжныя выставы: “Адукацыя, кар’ера, поспех”, “Вам, абітурыенты!”, “Рыхтуемся стаць
абітурыентамі”, Мы выбіраем прафесію”, “Траекторыя выбару” і іншыя.
Таксама правялі:
гутаркі “Вступая во взрослую жизнь” (Беняконская СБ-МЭ), “Край цудоўных
прафесій” (Доцішская СБ);

урокі прафарыентацыі “Куда пойти учиться, чтобы пригодиться?” (Больцініцкая СБ,
Больцішская ІСБ);
агляд літаратуры “Рыхтуемся стаць абітурыентамі” “Куды пайсці вучыцца?”
(Гіркаўская СБ);
гадзіну-запрашэнне “Працу кожную шануй” (Тракельская СБ);
дыялог “Куды пайсці вучыцца” (Забалацкая ІСБ);
дзень інфармацыі “Мы выбіраем прафесію” (Нацкая СБ).
ПРА ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ.
У 2019 годзе бібліятэкамі працягваецца работа па бібліятэчнай праграме “Быць
здаровым – гэта здорава” на 2016-2020гг.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка прапанавала вучням малодшых класаў
паўдзельнічаць у літаратурнай спартакіядзе “Крок у здаровае жыццё”. Дзяцей чакалі
літаратурныя гульні, віктарыны, конкурсы па казках, кнігах, любімых часопісах, а таксама
дзіцячыя фільмы і мультфільмы. Выкарыстоўваючы слайд-прэзентацыю “Здароўе мудрых капітал” бібліятэкары расказалі дзецям пра наступствы курэння, алкагалізму,
няправільнага харчавання і іншых шкодных звычак. Дзеці атрымалі шэраг карысных
парад як на доўгія гады заставацца здаровым і не хварэць.
Цікава, па-жывому і відовішчна ў Пагародзенскай сельскай бібліятэцы прайшла
гадзіна здароўя “Тваё здароўе - у тваіх руках”. Дзеці пачулі аповяд пра здароўе і чаму яно
неабходна любому чалавеку, асабліва дзецям.
Урок–прафілактыка “Вітамінка – жыцця сцяжынка” прайшоў у Бастунскай
інтэграванай сельскай бібліятэцы. Падчас мерапрыемства расказалі аб тых вітамінах, якія
патрэбны дзіцячаму арганізму.
Супрацоўнікі Радунскай ГПБ аб тым, як берагчы здароўе, што такое здаровы лад
жыцця і якую ролю дае фізкультура для здароўя. Дзеці паглядзелі цікавую прэзентацыю і
прынялі ўдзел у віктарыне. Мерапрыемства закончылася вясёлай фізхвілінкай.
Сусветны дзень памяці ахвяр ад СНІДу.
Значная работа была накіравана на павышэнне ўзроўня інфармаванасці насельніцтва
па праблеме ВІЧ/СНІД. У гэтай рабоце бібліятэкі выкарыстоўвалі разнастайныя формы
работы:
- прагляд літаратуры “СНІД - не віна, а бяда” (Місявіцкая СБ);
- гадзіна інфармацыі “СНІД - смяротная пагроза чалавецтву” (Пераганцаўская
СБ);
- прагляд фільма “СНІД: лабірынт смерці” (Радунская ГПБ, Бастунская ІСБ,
Забалацкая ІСБ);
- выстава-перасцярога “STOP — СНІД: ведаць каб жыць” (Канвелішская СБ),
- шок-гутарка с праглядам відэароліка “СНІД — трагедыя нашага стагоддзя”
(Пагародзенская СБ);
- гутаркі “ВІЧ-інфекцыя: шляхі перадачы, прафілактыка” (Тракельская СБ),
“Што такое СНІД” (Паляцкішская ІСБ), “СНІД і яго прафілактыка”
(Жырмунская ІСБ), “СНІД нікому не прабачае” (Доцішская СБ), “СНІД страхоўкі няма” (Нацкая СБ).

Да Сусветнага Дня адмовы ад курэння.
Дзеці
прынялі ўдзел у гадзіне здароўя “Сокрушим табачный дым” якую
падрыхтавала Забалацкая ІСБ. Бібліятэкар у сваім выступленні расказала і правяла
прыклады як цяжка чалавеку вылечыцца ад гэтай шкоднай звычкі, аб тым які непрыгожы
выгляд вызывае курэнне ў чалавека
“Я презираю сигарету” - пад такой назвай прайшоў урок здароўя ў Доцішскай СБ. З
гутаркі-агляду “Тытунь – твой вораг”, якая прайшла ў Пагародзенскай сельскай
бібліятэцы, большасць падлеткаў упершыню даведаліся, што тытунь – самы
распаўсюджаны і самы эфектыўны па прывыканню наркотык. Радавала тое, што дзеці не
раўнадушныя, што яны ўсведамляюць глыбіню трагедыі, і што ў працэсе разважванняў
той ці іншай праблемы яны з гатоўнасцю дзеляцца сваімі думкамі, як бы яны паступілі ў
падобнай сітуацыі.
У Гіркаўскай сельскай бібліятэцы адбылася гадзінай шчырай размовы на тэму
“Дзень без тытуню, жыццё без тытуню”. Антытытунёвая гадзіна “В объятьях табачного
дыма” прайшла ў Пераганцаўскай сельскай бібліятэцы.
Таксама ў бібліятэках прайшлі: урок-перясцярога “Не згубі свой лёс”(Бастунская
ІСБ), гадзіна разважванняў “Мы супраць табакакурэння!”(Паляцкішская ІСБ), дыскусія
“Мода на здароўе” ( Канвелішская СБ).
СЯМ’Я – РАДУГА ШЧАСЦЯ
(15 мая – Міжнародны дзень сям’і)
Да гэтага свята былі прыўрочаны акцыі: “У аб’ектыве - Сям’я” (Радунская ГПБ),
“Дзень чытаючай сям’і” (Больцішская ІСБ); дзень вясёлых задум “Самае галоўнае слова –
сям’я”, “Сябруем з кніжкай усёй сям’ёй”, “У госці да кніжкі ўсёй сям’ёй” (Больцінікская
СБ, Гіркаўская СБ, Пагародзенская СБ, Паляцкішская ІСБ); конкурсная праграма “На
сямейнай кніжнай паліцы” (Доцішская СБ), гульня-падарожжа “Каханне і вернасць заклад моцнай сям'і” (Жырмунская ІСБ), літаратурны ўрок “Формула сямейнага шчасця”
(Канвелішская СБ), выстава творчых работ “Заглянем в мир семейного досуга”
(Місявіцкая СБ), гадзіна цікавых парад “Сямейны Савет” (Пераганцаўская СБ)
Цікава і змястоўна прайшла гадзіна размовы “Пра сям’ю, дом і шчасце ў ім” з
вучнямі 5 класа ў Забалацкай ІСБ. Мерапрыемства складалася з двух частак: з пачатку
бібліятэкар расказала дзецям аб значэнні сям’і ў грамадстве, аб сямейных
узаемаадносінах, затым мерапрыемства набыло больш актыўны характар і праходзіла ў
выглядзе конкурсаў: “Сямейны альбом”(дзеці рабілі славесны партрэт членаў сваёй сям’і),
“Мая сям’я”(расказвалі аб традыцыях і звычках кожнай сям’і), “Наша фамілія” (аб
паходжаннях прозвішчаў), “Мой дом”. У апошнім конкурсе прымалі ўдзел толькі
хлопчыкі. Народная мудрасць гаворыць кожны паважаючы сябе мужчына павінен
пасадзіць дрэва, пабудаваць дом, выгадаваць сына. Хлопчыкі выконвалі заданне:
“пабудаваць дом і засяліць яго жыхарамі” – неабходна было надуць шарык – “дом” і на ім
намаляваць чалавечкаў і жывёл – “жыхароў”. Конкурс выклікаў у дзяцей вялікае
ажыўленне і энтузіазм.
Калейдаскоп сямейных гісторый “Зазірніце ў сямейны альбом” правяла Нацкая
сельская бібліятэка. Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з сямейнымі фотаздымкамі,
чыталі вершы, разгадвалі цікавую скрыжаванку на тэму сямейнага выхавання.

ДУХОЎНА-МАРАЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ
Дню памяці Еўфрасінні Полацкай бібліятэкі прысвяцілі: кніжныя выставы: “Дзень
памяці Еўфрасінні Полацкай” (Радунская ГПБ), “Святая заступніца Беларусі”
(Больцініцкая СБ); гістарычныя гадзіны: “Жанчына ў гісторыі Беларусі”, “Пад зоркай
Еўфрасінні” (Тракельская СБ, Бастунская СБ); вусны часопіс “Пуцяводная зорка
беларусаў” (Пераганцаўская СБ), літаратурна-драматычная кампазіцыя “Спеў аб
Еўфрасінні” (Нацкая СБ), гісторыка-літаратурная экскурсія “На паклон святой
Еўфрасінні” (Воранаўская ДБ).
Урок ветлівасці “Добрае сэрца” ладзіла Бастунская інтэграваная сельская
бібліятэка. Разам з вядучымі дзеці паразважалі над словамі “дабрыня”, “міласэрнасць”,
“любоў”, “сяброўства”, “шчасце”, “дабразычлівасць”. Дзеці паспрабавалі прывесці
прыклады, калі гэтыя паняцці сустракаюцца ў нашай рэчаіснасці. Пазнаёміліся дзеці і з
кніжнай выставай, дзе былі прадстаўлены дзіцячыя кніжкі пра дабрыню і міласэрнасць,
павучальныя гісторыі, як трэба сябе паводзіць у розных абставінах.
ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ
У Радунскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася вечарына з людзьмі сталага ўзросту
“И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен”. Да ўвагі прысутных была
прадстаўлена прэзентацыя пра вобразы жанчын на палотнах мастакоў і ў вершах паэтаў
розных пакаленняў. Вечарына прадоўжылася абмеркаваннем гэтай тэмы за кубачкам
гарбаты.
З ўдзельнікамі аматарскага аб'яднання “Надзея” (Воранаўская раённая бібліятэка)
адбыліся размова на тэму “Сто парад на здароўе” і ўрок валеалогіі “Даражэй усіх
скарбаў на зямлі — здароўе”. Да сустрэчы была аформлена кніжная выстава “ЗЛЖ—гэта
для нас!” з карыснымі і цікавымі кнігамі, брашурамі і перыядычнымі выданнямі аб
лекавых раслінах, аб правільным харчаванні, аб выбары вітамінаў.
З задавальненнем
жанчыны ўдзельнічалі ў смехатэрапіі, атрымаўшы зарад бадзёрасці і весялосці, адказвалі
на пытанні віктарыны “Дапамажы сабе сам”, дзяліліся рэцэптамі здароўя, прыгажосці і
даўгалецця.
У ЗГОДЗЕ З ПРЫРОДАЙ.
Роля бібліятэк у экалагічнай асвеце насельніцтва адлюстроўваецца праз рэалізацыю
мэтавай праграмы “Наш дом - прырода” на 2016-2020гг. Супрацоўнікі бібліятэк
займаюцца распаўсюджваннем экалагічных ведаў, ажыццяўляюць экалагічную асвету,
інфармуюць насельніцтва пра заканадаўства ў вобласці аховы навакольнага асяроддзя і
экалагічнай бяспекі.
Экалагічна гульнёвая пргарама “Эта хрупкая планета” праведзена ў Радунскай
гарпасялковай бібліятэцы з вучнямі пачатковых класаў летняга аздараўленчага лагера.
Дзеці, падзяліўшыся на дзве команды, разам са сваімі капітанамі праходзілі розныя туры
гульнёвай праграмы: “Флора і фауна”, “Загадкі леса”, “Па дарозе казак”, “Хто лятае”,
“Зялёная аптэка”, “Вялікія і малыя”.
Воранаўская дзіцячая бібліятэка арганізавала экалагічны ўрок “Не шкодзь прыродзе,
жыві з ёю ў згодзе” з дзецьмі аздараўленчага школьнага лагера “Барбарики” і “Умка” .
Бібліятэкары расказалі пра гістарычнае мінулае, аб тым, як складаўся лёс жывёл і птушак,
як бязлітасна былі знішчаны асобыя віды расліннага і жывёльнага свету. Прызывалі

дзяцей любіць і зберагаць родную прыроду. Дзеці з задавальненнем адказвалі на загадкі і
пытанні віктарыны.
Віртуальны экаваяж “Запаведны напеў беларускай зямлі” прайшоў у Доцішскай
сельскай бібліятэцы. У Пераганцаўскай сельскай бібліятэцы прайшоў літаратурнаэкалагічны ваяж “Любить природу – творить добро”. Карысныя парады, абмен вопытам,
цікавыя паведамленні — усё гэта садзейнічала пашырэнню кругагляду, прывіццю любові
да прыроды, выхаванню беражлівых адносін да яе.
Па традыцыі быў адзначаны Міжнародны дзень птушак.
Традыцыйную вандроўку ў парк “Дзень назірання за птушкамі” з чытачамі
малодшага школьнага ўзросту штогод праводзіць Воранаўская дзіцячая бібліятэка. У
Тракельскай СБ прайшло экалагічнае свята “Вестники радости и весны”, у Паляцкішскай
ІСБ — віктарына “Крылатый почтальон и пернатый чемпион”.
ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ
Радунская гарпасялковая бібліятэка
запрасіла старэйшых вучняў Радунскай
сярэдняй школы на экалагічную гадзіну “Боль мая – Чарнобыль”. Вядучая расказала
прысутным, пра некалі прыгожы горад Прыпяць, пра людзей, якія цаной свайго жыцця
ратавалі чалавецтва ад страшнай пагрозы радыяцыі. На мерапрыемстве гучалі ўрыўкі з
вершаў В. Лукшы, А. Пісьмянкова, З. Кузьменка, А. Рыбіка і іншых. Мерапрыемства
суправаджалася слайдамі электроннай прэзентацыі.
Гадзіну памяці “Чорны бусел ляцеў над зямлёй” ладзіла Воранаўская дзіцячая
бібліятэка. Бібліятэкары гаварылі аб аварыі на Чарнобыльскай АЭС і яе наступствах ў
Беларусі. Пазнаёмілі дзяцей з творамі пісьменнікаў, прысвечанымі тэме Чарнобыльскай
трагедыі.
Гадзіна памяці “Чарнобыль — хроніка цяжкіх дзён” прайшла ў Гіркаўскай сельскай
бібліятэцы. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі аварыю на Чарнобыльскай АЭС, самую
цяжкую ў гісторыі атамнай энэргетыкі. Дзеці выказалі свае перажыванні ў малюнках на
тэму Чарнобыля.
Паэтычны рэквіем “Чарнобыль у беларускай паэзіі” арганізавала Больцінікская
сельская бібліятэка.
АМАТАРСКІЯ АБ’ЯДНАННІ ЗАПРАШАЮЦЬ
У аматарскім аб’яднанні “Непаседы” (Воранаўская ДБ) чарговае паседжанне
вучыла дзяцей правільна планаваць рэжым дня. Бібліятэкары правялі гутарку “Мода
на здароўе”, дзе далі карысныя парады па харчаванню, фізічных практыкаваннях,
правільнаму адыходу да сну. Затым, усе ўдзельнікі, выйшлі на бібліятэчную пляцоўку і
прынялі ўдзел у рухомых гульнях з мячом, кеглямі, абручам, скакалкай. Дзеці былі
вельмі задаволены і актыўна змагаліся за першынства. Яшчэ адно паседжанне
аматарскага аб’яднання “Непаседы” прысвячалася смехатэрапіі “Смех продлевает
жизнь”. Знаёміліся з гумарыстычнымі творамі – анекдотамі, пацешкамі, коміксамі,
смяшынкамі з перыядычнага друку і мастацкай літаратуры. Смех не толькі дорыць
добры настрой, але і працягвае гады жыцця, таму “Непаседы” вельмі стараліся
смяшыць адзін аднога і пасябраваць з творамі для настрою.
У Радунскаяй гарпасялковай бібліятэцы адбылося паседжанне клуба аматараў кніг
“Колокольчик”. У гэты дзень з удзельнікамі вялася гутарка з элементамі спектакля
“Пасадзіў дзядуля рэпку”. Да гэтага паседжання вучні вельмі старанна падрыхтаваліся,

добра завучылі свае ролі. Падзяліўшыся на дзве каманды па чарзе дэманстравалі свой
спектакль.
УДАСКАНАЛЬВАЕМ ПРАФЕСІЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА
25 красавіка
адбыўся раённы семінар “Ад экалагічнай адуцкацыі – да
экалагічнай культуры”. Загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу В. Юрго ў сваім
выступленні акрэсліла задачы па экалагічнай адукацыі і інфармаванню насельніцтва, якія
стаяць перад бібліятэкарамі раёна. Удзельнікі семінара шмат увагі ўдзялілі практычнай
дзейнасці бібліятіэк у сістэме экалагічнай асветы дзяцей і падлеткаў. Метадыст І кат.
аддзела бібліятэчнага маркетынгу Л.Фурман пазнаёміла прысутных з вопытам работы па
мэтавай праграме “Наш дом - прырода”, па якой працуюць бібліятэкі. Бібліятэкар аддзела
бібліятэчнага маркетынгу Васюкевіч З. зрабіла агляд метадычных матэрыялаў ў дапамогу
экалагічнаму выхаванню. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з выставай-праглядам
“Экалогія: учора, счёння, заўтра”.
24 мая адбыўся круглы стол “Арганізацыя вольнага часу дзяцей і падлеткаў у
канікулярны час”, падчас якога адбылося знаёмства з праграмай летняга чытання “Лета
кліча дзеці Вас, да чытання кніг у нас”.
20 чэрвеня
быў арганізаваны круглы стол “Работа з непаўналетнімі, якія
знаходзяцца на розных відах уліку”. Мэта круглага стала – засяродзіць увагу
бібліятэкараў на ўмелае правядзенне розных творчых форм работы з непаўналетнімі, на
арганізацыю вольнага часу.

