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АРШАНСКАЯ  ГАРАДСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

5 мая, в канун Дня Победы, в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел 

вечер памяти “Мы сохранили для потомков мир”. На встречу с ветеранами 

Великой Отечественной войны - Захаровым И.И., Чупраковым Г.П., 

Рощинским М.П., Жвиковым В.Ф., Компаниец П.А. были приглашены 

учащиеся железнодорожного колледжа и члены православного военно-

патриотического клуба “ЮНЕСКО-Русичи”. Активными участниками 

мероприятия стали и члены клуба “Еще не вечер”, они подготовили для 

ветеранов и всех присутствующих  поздравительную программу.  

Читатели библиотеки им. М. Горького встретились с ветераном 

Великой Отечественной войны Сбытной З.Д. на вечере чествования “Не 

меркнет блеск наград с годами”. Литературно-музыкальный вечер “Я 

родом не из детства – из войны”  прошел в народном клубе ветеранов 

“Еще не вечер” (библиотека им. В. Корбана).  

В детской библиотеке им. В.С. Короткевича прошли следующие 

мероприятия: встреча читателей и членов клуба поэзии “Лотос” с 

ветеранами Великой Отечественной войны “А день тот помнится и 

сейчас”, презентация медиапроекта “Эхо Победы”,  представленная 

членами любительского объединения “Краеведческая мастерская”, вечер 

поэзии “Аршаншчына помніць”. 

Библиотека им. Н. Крупской провела час героического портрета 

“Родины верный сын”.  

Прошли мероприятия,  приуроченные к 65-летию Победы в 

рамках  проекта “Моя Победа”, и в других библиотеках сети. 

Большинство из них   было рассчитано на молодежную аудиторию: вечер-

встреча “Фронтовики, наденьте ордена”    (библиотека № 3), урок-

размышление “Фашизм обвиняют дети” (детская библиотека № 9), урок 

мужества “Жизнь отдавая, приближали миг Победы долгожданной и 

отрадной...” (библиотека № 11). 

Всю важность и  необходимость духовного воспитания детей и 
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подростков хорошо понимают сотрудники  библиотек города, которые  

сотрудничают с православной церковью, а также с Издательством   

Белорусского Экзархата.  Донести высокие нравственные и духовные 

идеалы юным читателям стремятся сотрудники городской библиотеки им. 

М. Горького, осуществляя работу в рамках целевой комплексной 

программы “Невычэрпныя крыніцы духоўнасці”. На книжной выставке 

“Дорогами православной Беларуси” были представлены молитвословы, 

сказания о житии святых, рассказы для детей, беседы со 

священнослужителями, православные словари для школьников, 

энциклопедии и  другие издания. Эта выставка православной литературы 

положила начало целому ряду интересных мероприятий, которые прошли 

в библиотеках города с 20 по 27 июня в рамках ярмарки “Беларусь 

православная”. Среди них - презентация детской литературной газеты 

“Воскресенье” с участием главного редактора газеты Е. Михаленко и   

творческая мастерская “Подари радость” с участием воспитанников 

воскресных школ Оршанского благочиния и школы поэзии “Лотос” 

(детская библиотека им. В. Короткевича); занятие “Человек красив 

поступками”  в творческой лаборатории “Сочинение на заданную тему...” 

(детская библиотека им. Н. Крупской). В библиотеках системы были 

оформлены просмотр литературы серии “Библиотека духовной прозы” 

(ЦГБ им. А.С. Пушкина), “Святые истины о любви, семье и воспитании” 

(детская библиотека им. В.С. Короткевича), “Жить по-христиански: что 

это значит?” (библиотека им. В. Корбана), “Праз кнігу - да духоўнага 

адраджэння” (детская библиотека им. Н. Крупской).  

По-прежнему особое место в структуре центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина занимает ПЦПИ. Реализуя на практике основные 

направления целевой комплексной программы  по правовому 

просвещению подростков “Гражданин ХХI века: молодежная школа 

права” в течение квартала проводились  следующие мероприятия: 

круглый стол “Защита несовершеннолетних от вовлечения в азартные 

игры”,  тематическая встреча “Молодежь – опора государства”; 
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Районная детская библиотека провела игровую программу 

“Путешествие в страну Почемучию” для ребят 4-5 классов.  

Ко Дню семьи в Светлосельской с/б проведена конкурсно-игровая 

программа “Веселые соревнования” с участием  детей из 

неблагополучных семей. Для ребят были проведены следующие 

конкурсы: “Играем в кегли”, “Сложи слово”, “Подбери слово”, “Найди 

буквы”, “Кто быстрее” и “Разместите нужные знаки”. 

 205-летие со дня рождения Г.Х. Андерсена было отмечено 

следующими мероприятиями: утренник “Самый любимый сказочник” 

(Башневская с/б) и  конкурс литературных героев “Любимые сказки” 

(Слободской с/б).   

Ко Дню единения Беларуси и России в читальном зале ЦРБ была 

оформлена тематическая выставка и проведена лекция “Идеология 

белорусского государства”. 

К 65-летию Великой Победы народная литературно-музыкальная 

гостиная “Крыніца” (ЦРБ) пригласила на встречу “Победа - в строю 

поколений” ветеранов войны и участников партизанской бригады имени 

С.М. Короткина. В Мишневичской с/б была проведена литературно-

музыкальная композиция “А зори здесь тихие”,

В  течение  июня  районная детская  библиотека для  детей  в  

летних  школьных  лагерях провела  цикл развлекательных  выездных  

платных  мероприятий: игровые программы “Любознательные 

почемучки”, “Путешествие в страну почемучек”, “Последний герой”.  

 

ШУМІЛІНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 



  оформлялись книжные выставки “Проблема беспризорности и 

безнадзорности в Беларуси”, “Профориентация молодежи: вчера, сегодня, 

завтра”. Были подготовлены и изданы тематические и рекомендательные 

библиографические списки литературы: “Профориентация молодежи: 

вчера сегодня, завтра” (был издан с целью оказания помощи учащимся в 

совершенствовании их профессионального выбора в соответствии с 

интересами, склонностями, а также с потребностями современного рынка 

труда в Республике Беларусь),  “Подростки и закон”  (профилактика 

правонарушений несовершеннолетних).   

Ко Дню единения России и Беларуси в  ПЦПИ была оформлена 

книжная выставка “Союз Беларуси и России – единство народов и 

государств”.  

Сотрудники библиотек сети вели  активную работу по пропаганде 

здорового образа жизни. Ими были проведены  следующие мероприятия:  

мини-дебаты “Здоровье – не личное дело каждого”; трибуна мнений 

“Мишень СПИДа – молодежь” (библиотека  им. М. Горького); заседание 

народного клуба ветеранов “Еще не вечер” “Рецепты здоровья и 

долголетия”  (библиотека  им. В. Корбана); игра-путешествие “В гостях у 

витаминов” (библиотека им. Я. Коласа). 

В ЦГБ им. А.С.Пушкина прошел День информации “Трывогі часу 

і зямлі”, который был приурочен ко Дню охраны окружающей среды.  

Осуществляя работу в  рамках целевой программы  “Через чтение 

к духовному возрождению”, сотрудники ЦГБ им. А.С. Пушкина провели 

вечер-встречу  “Поэтические голоса Оршанщины” с молодыми поэтами 

города.  

Ко Дню семьи было приурочено открытие в детской библиотеке 

им. Н. Крупской  клуба “Уют-компания”.  “Радость мир открывать” - под 

таким названием  в форме творческой встречи с оршанскими писателями, 

членами Союза писателей Беларуси С. И Г. Трафимовыми,  прошло 

заседание клуба. Его членам они представили свою новую книгу “Азбука 

пешехода”. 

Шмат мерапрыемстваў праходзіла ў бібліятэках для дзяцей, якія 

займаліся ў лагерах адпачынку: конкурсныя праграмы, віктарыны, 

прэм’еры кніг і інш. 

60 5

 

У маі адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў на тэму “Сучасная 

беларуская літаратура: імёны, асобы, будучыня”, удзельнікі якога 

пазнаёміліся з новымі імёнамі і тэмамі ў беларускай літаратуры. Больш 

падрабязна было расказана аб пісьменніках, якія раскрылі подзвіг народа 

ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Увага прысутных была звернута на 

кнігі-юбіляры года: “Ехаў казачнік Бай” М. Танка, “Азбука Васі 

Вясёлкіна” В. Віткі, “Залатыя зярняты” У. Дубоўкі, “Грот афаліны” П. 

Місько, “Палескія рабінзоны” Я. Маўра, “Кастусь Каліноўскі” У. 

Караткевіча. З цікавасцю паслухалі літаратурную візітоўку В. Праўдзіна, 

адказалі на пытанні віктарыны.  

Аматарскія аб’яднанні, якія існуюць пры бібліятэках, пашыраюць 

сваю дзейнасць, больш актыўнасці і зацікаўленнасці праяўляецца з боку 

ўдзельнікаў. Цікава і змястоўна праходзяць мерапрыемствы ў клубах 

“Цветок” (Лужкоўская с/б), “Вікторыя” (Сталіцкая с/б). Удзельнікі клуба 

па інтарэсах “Встреча”, што існуе пры Радзюкоўскай с/б, наведаліся ў 

госці ў Антаноўскі клуб-бібліятэку. Разам яны падрыхтавалі літаратурна-

музычны вечар “Калі ласка, людзі, на песні да нас”. А удзельнікі жаночага 

клуба “Женское время” (ЦРБ) зрабілі выязное пасяджэнне ў в.Мосар і яе 

ваколіцы.  

Звярталася ўвага на прапаганду творчасці пісьменнікаў-юбіляраў. 

Цікава было пазнаёміцца чытачам Германавіцкай с/б з творчасцю Ул. 

Ліпскага, менавіта з яго выдатнай кнігай  “Не выжываю, а жыву”. Малыя 

чытачы Вялікасельскай с/б зрабілі падарожжа па кнізе А. Клышкі 

“Францыск Скарына, альбо як да нас прыйшла кніга”. У Ёдскай с/б 

адбылася літаратурная візітка творчасці В.Праўдзіна “Зямля, дзе пачаўся 

мой лёс”. 



  АРШАНСКАЯ  РАЁННАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У  чэрвені адбылося штогадовае свята паэзіі “У храме 

Купалаўскага слова”. На свята былі запрошаны вядомыя дзеячы культуры 

Аршаншчыны: пісьменнікі,  мастакі, народныя ўмельцы. У Купалаўскіх 

чытаннях прынялі ўдзел пісьменнікі Аршаншчыны: А. Прохараў, К. 

Нілаў, Л. Лазуркін, Сяргей і Галіна Трафімавы. Сваё вершаванае слова на 

суд удзельнікаў; гасцей свята прадставілі члены паэтычнага аб’яднання 

“Натхненне” пры Высокаўскай с/б. На імправізаванай алеі талентаў 

Аршаншчыны ўсе знайшлі сабе занятак па густу. Усе жадаючыя змаглі 

пазнаёміцца з бібліятэчнай выставай “Звіні, спявай, Купалаўская ліра”, 

выставай  вырабаў раённага Дома рамёстваў, выставай карцін мясцовага 

мастака Г.А. Шкрэдава. Тэатралізаванае прадстаўленне “У ноч на Івана 

Купала” паказаў аматарскі театр “Батлейка”, арганізаваны пры 

цэнтральнай раённай бібліятэцы.  

З пачатку года  ў бібліятэках  сістэмы праходзіць цыкл 

мерапрыемстваў “Память хранят живые”, прысвечаны  65-годдзю 

Перамогі. У яго рамках прайшлі віншаванні ветэранаў на даму, вечарыны–

сустрэчы пакаленняў, патрыятычныя чытанні, вахты памяці, 

відэапрэзентацыі:  «Все помнится, ничто не позабыто, все помнится, 

никто не позабыт» (Зубаўская с/б),  “Набат концлагерей” (Барздоўская 

с/б), “Помним – значит будем жить” (Межаўская с/б), “А дзень той 

помніцца і сёння”  (Запольская с/б), “Тым, хто выстаяў і перамог” 

(Смальянская с/б), “Пад сцягам Вялікай Перамогі” (Антонаўская с/б), 

“Награду - ветерану”, “Ушли мальчишки не за славой” (Вусценская с/б). 

Па-ранейшаму бібліятэкі надаюць шмат увагі фарміраванню 

здаровага ладу жыцця сярод насельніцтва. У бібліятэках адзначаны: 

Міжнародны дзень памяці ахвяр СНІДу, Дзень барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам, Сусветны дзень здароўя. Былі арганізаваны бібліятэчныя 

выставы, сустрэчы з медыцынскімі работнікамі, гадзіны здароўя, 

тэматычныя вечарыны: “Не шукай сабе смерці” (Зубаўская с/б), 

пазнавальная гадзіна “Усё самае цікавае” у Праземлянскай, ранішнік “И 

детским смехом хлынет лето” у Чарэйскай бібліятэках. 

 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У другім квартале асаблівы прыарытэт у рабоце бібліятэк 

надаваўся слаўнай даце – 65-годдзю Вялікай Перамогі. На адкрыццё 

выставы “Великого мужества вечный огонь” у дзіцячую бібліятэку 

завіталі вучні малодшых класаў і выхаванцы дзіцячага садка. Адметна тое, 

што на выставе былі прадстаўлены не толькі кнігі, плакаты, паштоўкі, але 

і фрагмент бою. Зрабіць выставу больш цікавай дапамаглі сувеніры на 

ваенную тэматыку. 

Падчас літаратурна-музычнай кампазіцыі “И все-таки мы 

победили”, якая прайшла ў  Верацееўскай с/б, адбылася сустрэча з 

ветэранам вайны Краўцом У. Ф. У Жукоўшчынскай с/б прайшоў 

літаратурны вечар “З той далёкай вайны”. 

Важным накірункам у рабоце бібліятэк з’яўляецца экалагічнае 

выхаванне насельніцтва. У дзіцячай бібліятэцы адбылася  пазнавальная 

хвіліна “Не только в гости ждёт тебя природа”, якая была прымеркавана  

да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя. Сустрэча праходзіла ў 

некалькі этапаў у форме “пытанне – адказ”. Маленькія чытачы 

Лужкоўскай с/б падчас  гульні-падарожжа “Тыя, чый дом – лес” з 

задавальненнем удзельнічалі ў конкурсах, рашалі крыжаванкі. А гадзіна 

загадак “У всякой птицы свои замашки” дазволіла прыгадаць свет птушак, 

а таксама праявіць сваю кемлівасць і знаходлівасць. 

У бібліятэках прайшлі мерапрыемствы да гадавіны аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС: агляд беларускай літаратуры “Пад знакам 

палыновай зоркі” (Сталіцкая с/б), урок смутку “Гэта горкае слова – 

Чарнобыль” (Ручайская с/б), гадзіна смутку “Зона болю” 

(Кубелеўшчынская с/б). 
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  “Мастацтва быць здаровым”, “СНІД  - не віна, а бяда”, “Я презираю 

сигарету” (Запольская с/б), “Здоровье – наша жизнь” (Дачненская с/б), 

“Наркаманія – праблема стагоддзя” (Бабінская с/б),  “Брось курить!” 

(Засеклянская с/б), “Легко ли быть молодым” (Высокаўская с/б). 

Прадаўжаюць работу аматарскія аб’яднанні. Прайшлі іх 

пасяджэнні: “Славутыя землякі” – краязнаўчая гасцёўня  (Копыская гпб),  

“Як сведкі славы абеліскі стаяць” - відэаўрок (Вусценская с/б), “Поэзия и 

музыка цветов”, “Цветы нам нежно улыбались” – майстар-клас 

(Забалацкая с/б), “Дыялог з прыродай” – экалагічная гадзіна (Смальянская 

с/б), “Святое вялічка з чырвонам яічкам” - абрадавае свята, “Нравственное 

воспитание детей в семье” - круглы стол (Дачненская с/б), “Красота и 

духовность” - літаратурная вечарына (Крапівенская с/б), “И жизнь, и 

слёзы, и любовь” - музычная вечарына, прысвечаная П. Чайкоўскаму 

(Арэхаўская гп/б). 

У Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага флага Рэспублікі 

Беларусь прайшлі інфармацыйныя гадзіны, гадзіны гісторыі, урокі 

патрыятызму, арганізаваны тэматычныя паліцы,  кніжныя выставы, 

інфармацыйныя папкі: “Сімволіка беларускай дзяржавы”, “Беларусь мая, 

родны край”, “Асноўны закон краіны”, “Мой Герб і Флаг”, “Радзіма мая”, 

“Аб дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь”. 

У цэнтры ўвагі супрацоўнікаў бібліятэк былі і пытанні 

прафарыентацыі. Аформлены куткі прафарыентацыі, тэматычныя паліцы, 

бібліятэчныя выставы, арганізаваны сустрэчы з перадавікамі раёна:  “Мая 

мара быць...”, “Хочу быть студентом”, “Профессия и  я”, “Кем я буду, 

если б знать?”, “Ад мары да прафесіі”.   

Шырока ў бібліятэках сеткі адзначаны Дзень сям’і. Зберажэнню 

сямейных каштоўнасцей, павышэнню прыстыжу сям’і былі прымеркаваны 

наступныя мерапрыемствы: “Дрэва жыцця”  - сямейны КВЗ (Зубаўская 

с/б), “Кнігі трох пакаленняў” – бібліятэчная выстава (Барздоўская с/б), 

“Семья моя – судьба моя” – тэматычная вечарына   (Межаўская с/б), 

“Простая наука – услышать друг друга” (Якаўлевічская с/б), “Дом маёй 

экалагічных ведаў пад назвай “Зямля з блакітнымі вачымі” прайшоў у 

Дварэцкай с/б. 

 Галоўнай падзеяй мая ў бібліятэках сеткі стала святкаванне 65-

годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэтай даце быў прысвечаны 

месячнік памяці “Вялікай мужнасці - слаўная памяць". Напярэдадні Дня 

Перамогі ў цэнтральнай раённай бібліятэцы пад назвай “Мы памятаем” 

прайшоў вечар-сустрэча, на якім успамінамі пра вайну падзяліўся з 

адзінаццацікласнікамі ветэран Вялікай Айчыннай вайны Е.Ф.Румм. 

Падчас мерапрыемства гучалі патрыятычныя песні, была прапанавана 

выстава кніг ваеннай тэматыкі. Пазнавальна прайшлі мерапрыемствы 

ваеннай тэматыкі і ў іншых бібліятэках: паэтычны рэтраагляд “Мы зноў 

вяртаемся ў той дзень" (Чарэйская с/б), вечар “Памяці нашай дарогі” 

(Вядрэньская с/б), дзень фотапамяці “Гады партызанскія”  (Альшанская 

с/б), урок гісторыі “Дзеля міру на зямлі” (Дварэцкая с/б) і  інш.  

Шэраг мерапрыемстваў было прысвечана Міжнароднаму дню 

сям’і: конкурс “Сем “Я” у Кругліцкай, дні сямейнага адпачынку “Семья – 

начало всех начал” у Чырвонараніцкай, “Ма за чаем не скучаем” у 

Антапольеўскай, сямейны конкурс “Сям’я – вясёлка усмешак” у 

Альшанскай, творчая гасцёўня “З клопатам пра дзяцей” у Сялецкай, 

конкурсная праграма “У сямейным крузе” у Новалукомльскай гарадской і 

іншых бібліятэках. Літаратурна-музычную кампазіцыю “Я дыханнем цябе 

абаў’ю” арганізавалі супрацоўнікі гарадской бібліятэкі і члены клуба 

“Сям’я”. У іх выкананні гучалі вершы аб каханні А. Вярцінскага, Я. 

Янішчыц, М. Багдановіча, В. Іпатавай і іншых паэтаў, цудоўнымі радкамі 

якіх ганарыцца беларуская літаратура. 

 Традыцыйна ў бібліятэках у першыя дні лета прайшлі 

мерапрыемствы прысвечаныя Дню аховы дзяцінства: святы “Гэты 

каляровы свет” у Антапольеўскай, Замацкай, Акцябрскай, “Хай 

усміхаецца дзяцінства” у Красналуцкай, “Хай заўжды смяюцца дзеці” у 

Альшанскай, “Краіна шчаслівага дзяцінства” у Смалянецкай, вясёлая 

спартландыя “Добры дзень, Вялікасць лета” у Лукомльскай, забаўляльна-
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  мары” – выстава-абмеркаванне (Задроўеўская с/б), “Под семейным 

абажуром” – сямейнае свята (Крапівенская с/б), “Папы, мамы!  

Прочитайте вместе с нами” – выстава-прызыў  (Лісуноўская с/б). 

Асаблівая ўвага ўдзялялася дзіцячаму чытачу ў Міжнародны 

дзень абароны дзяцей. Бібліятэкі запрасілі дзяцей  на гульнёвыя праграмы, 

віктарыны,  конкурсы малюнкаў: “Сіла нашага грамадства  - дзеці”, 

“Пусть всегда будет солнце”, “Розныя дзеці жывуць на планеце”, “Кто 

придумал права человека”, “Передай добро по кругу”, “Азбука бяспекі” . 

Адбыліся сустрэчы з пісьменнікамі: Л.П. Сынцаровай у с/б 

аграгарадка “Смаляны”, сустрэча з удзельнікамі дзіцячага літаратурнага  

аб’яднання  “Лотас” (г. Орша) у Высокаўскай с/б, Галінай і Сяргеем 

Трафімавымі ў с/б аграгарадка “Крапіўна”. Творчая сустрэча адбылася ў 

цэнтральнай раённай бібліятэцы з беларускім артыстам З. 

Вайцюшкевічам, бардам  А. Салыгай,  мастаком  Б.  Літаровічам. У цыкле  

“Літаратурны ветразь”    адзначаны  юбілеі беларускіх пісьменнікаў:  П. 

Броўкі,  У. Ліпскага, У. Зуёнка, А. Дударава,  К. Чорнага, В. Іпатавай, І. 

Навуменкі. 

Бібліяграфічным сектарам аддзела абслугоўвання выдадзены 

бібліяграфічныя дапаможнікі: “З ім звязана беларуская байка” (да 100-

годдзя з дня нараджэння У. Корбана), “Шлях да чалавечнасці: роздум над 

творчасцю К. Чорнага”, “Колокола тревоги  нашей”.  

 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Работа бібліятэк сеткі ў другім квартале была накіравана на 

святкаванне 65-гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У кожнай 

бібліятэцы былі аформлены кніжныя выставы, аб’яўлена акцыя 

“Прачытай кнігу аб вайне”, прайшлі розныя масавыя мерапрыемствы. 

Вось некаторыя з іх: літаратурна-музычны вечар “Подвиг великий и 

вечный”, урок памяці “Аб вайне пасля вайны” (ЦРБ), літаратурна-

выстава-парада “Калі хочаш быць здароў”, гадзіна карысных парад 

“Дамашні лекар” і бібліяграфічны агляд літаратуры “Тваё здароўе і 

прыгажосць – у тваіх руках”. 

Адзначылі бібліятэкі Дзень яднанання народаў Беларусі і Расіі і 

Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага флага РБ: пазнавальная гадзіна  і 

вечарына “Мы жили вместе сотни лет деля и хлеб и кров” (Замацкая с/б, 

Чашніцкая гарадсккая бібліятэка), інфарміна “Нам жыць адной сям’ёй” 

(Кашчынская с/б), гутаркі “Герб і флаг маёй краіны” (Чырвонараніцкая 

с/б), “Дзяржаўная сімволіка Беларусі” (Антапольеўская с/б), “Галоўныя 

сімвалы Беларусі”  (Лукомльская с/б), тэматычны вечар “Беларусь мая – 

родны край” (Іванская с/б), інфармацыйная гадзіна “Сімволіка Рэспублікі 

Беларусь” (Сялецкая с/б), гістарычны экскурс “Падарожжа ў краіну 

сімвалаў” (Смалянецкая с/б). 

Рад мерапрыемстваў бібліятэкары прысвяцілі тэме экалогіі і Дню 

Чарнобыльскай трагедыі: экалагічны вечар “Берагі свой дом, сваю 

планету” і экалагічная гадзіна “Над Белай Руссю – белы бусел” у 

Антапольеўскай і  Іванскай с/б, літаратурная гадзіна “Чарнобыль – жгучая 

боль” у Замацкай с/б, пазнавальна-экалагічная гадзіна “Беларускія балоты 

– багацце нашай краіны” у Кругліцкай с/б, вечар-апавяданне “Чарнобыль. 

След чорнага ветру” у Альшанскай с/б, вечар-рэквіем “Чарнобыльскі 

вецер у дзверы пастукаў…” у Чашніцкай гарадской бібліятэцы. Праз 

творы С. Законнікава, Г. Бураўкіна, С. Алексіевіч і іншых беларускіх 

паэтаў і пісьменнікаў бібілятэкары цэнтральнай раённай бібліятэцы 

імкнуліся данесці да слухачоў тэматычнай вечарыны жалю “Зялёную 

Радзіму нараклі мы белай і зоркай палын зачарнілі яе” боль і смутак 

людзей, якіх прагнала з родных мясцін радыяцыя. У Новалукомльскай 

гарадской бібліятэцы прайшоў Тыдзень экалогіі “Скарбніцам зямлі - 

надзейную ахову”. Увазе жыхароў горада супрацоўнікі бібліятэкі 

прапанавалі: выстава-агляд “Касмічны карабель пад назвай Зямля”, вусны 

часопіс “Чырвоная кніга папярэджвае”, дыялог-разважанне “У гару па 

лесвіцы, якая вядзе ўніз”, вечар адпачынку “Вітамінны кірмаш”. Тыдзень 
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  музычная кампазіцыя “Змагаліся з дарослымі побач” (РДБ), 

дакументальна-паэтычная кампазіцыя  “Это страшное слово – война.  Это 

главное слово – Победа” (Ульская с/б), завочны літаратурна-гістарычны 

круіз “И молодёжь приходит к обелискам, чтоб поклониться памяти 

отцов” (Паліцкая с/б), вечар-успамін “І чым далей той момант векапомны, 

ён сэрцу ўсё бліжэй і даражэй”  (Рубежская с/б), конкурс малюнкаў 

“Вайна вачыма дзяцей” (Драздоўская с/б), вечар-сустрэча  “И со страниц 

бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих» (Бачэйкаўская 

с/б) 

Як вядома, 2010 год аб’яўлены Годам біялагічнай разнастайнасці.  

Бібліятэкі актыўна праводзяць работу ў гэтым накірунку. У раённай 

дзіцячай бібліятэцы адбылося экалагічнае падарожжа “Запаведныя 

тэрыторыі Беларусі”. Экалагічная гульня-падарожжа “Рощи да леса – 

всему краю краса” прайшла ў Палітаддзельскай с/б. Незвычайнае 

экалагічнае лато “У свеце флоры і фаўны” правяла для сваіх чытачоў 

бібліятэкар Вядзераўскай с/б. Цікава прайшла пазнавальная гадзіна “Мать 

водица – всему царица” ў Задарожскай с/б. На эколага-краязнаўчае 

падарожжа “Птушкі нашага краю” запрасіла сваіх чытачоў Забельская с/б. 

Ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшоў Тыдзень дзіцячай і юнацкай 

кнігі. Асабліва насычаным і цікавым ён быў у дзіцячай раённай 

бібліятэцы. Адкрываўся Тыдзень літаратурным святам “Великий 

сказочник Датского королевства”. У наступныя дни прайшлі 

мерапрыемствы: парад прачытаных кніг “Любимые книги любимых 

писателей”, дзень гістарычнай кнігі “А память священна…” (да 65-годдзя 

Вялікай Перамогі), дзень перыёдыкі “Что принёс нам почтальон”, дзень 

любімых казак “По дорогам сказок”, дзень літаратурных гульняў. 

Асаблівую увагу ў другім квартале бібліятэкі ўдзялялі 

прафарыентацыі. Амаль ва ўсіх бібліятэках аформлены кніжныя выставы, 

тэматычныя паліцы, папкі. У цэнтральных сельскіх бібліятэках 

аформлены тэматычныя куткі. Вечар-сустрэчу “Ад мары - да выбару  

прафесіі” правяла Ульская с/б. Гутарка за круглым сталом  “Все работы 

праблемы, шляхі павышэння якасці” адбыўся у пачатку чэрвеня. У рамках 

семінара былі разгледжаны пытанні: “Сістэма каталогаў і картатэк у 

бібліятэцы: афармленне, рэдагаванне і папаўненне”, “Даведачна-

бібліяграфічны апарат бібліятэцы ў дапамогу абслугоўвання чытачоў”, 

“Індывідуальнае і групавое бібліятэчна-бібліяграфічнае абслугоўванне 

чытачоў”, “Методыка правядзення бібліяграфічных мерапрыемстваў: 

агляды, дні бібліяграфіі, дні інфармацыі, урокі ББВ”, “Роля ПЦПІ у 

павышэнні прававой культуры насельніцтва. Знаёмства з работай ПЦПІ 

цэнтральнай бібліятэкі”, практычныя заняткі “Чытацкія інтарэсы і 

тэхналогія выканання бібліяграфічных даведак па запытах чытачоў”. 

Таксама ў другой палове чэрвеня бібліятэкары Чашніцкай 

бібліятэчнай сеткі прынялі ўдзел у міжрэгіянальным семінары “Бібліятэка 

і час: пошук новых форм і метадаў узаемадзеяння з чытачамі”, які адбыўся 

на базе Лепельскай бібліятэчнай сеткі. 

У работнікаў раённай дзіцячай бібліятэкі імя Я. Журбы, 

кіраўнікоў і гурткоўцаў ЦДТ стала добрай традыцыяй сумеснае 

правядзенне свята кнігі. У дзіўнае вандраванне ў краіну казак 

“Вандраванне ў Кнігаград” адправіліся хлапчукі і дзяўчынкі пачатковых 

класаў школ райцэнтра. Разнастайныя мерапрыемствы былі арганізаваны і 

ў іншых бібліятэках: літаратурнае свята “Царства каралевы Кнігі” 

(Лукомльская с/б), гульнёвая праграма “Загадайка. Думать хорошо, а 

отгадывать и того лучше” (Замацкая с/б), літаратурна-музычная 

кампазіцыя “На, дружок, почитай-ка” (Смалянецкая с/б), літаратурны 

спектакль “Казка пра казачніка” (Чарэйская с/б). 

Шэраг бібліятэк накіроўвалі сваю работу на прапаганду здаровага 

ладу жыцця сярод насельніцтва: гадзіны здароўя “Згубныя звычкі” 

(Дварэцкая с/б),  “Умей сказаць “Не” (Вядрэньская с/б), тэматычная 

вечарына “Формула здароўя” (раённая дзіцячая бібліятэка), 

экавалеялагічны урок “Азбука здароўя” (Антапольеўская с/б), шок-урок 

“Мы выбіраем жыццё”  (Смалянецкая с/б). Дзень здароўя “Здаровым быць 

модна” у Лукомльскай с/б складаўся з наступных мерапрыемстваў: 
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  хороши”  адбылася  ў Ржаўскай с/б. Вучняў старэйшых класаў на 

інфармацыйна-пазнавальную гадзіну “Я выбираю профессию” запрасіла 

Верхнякрывінская с/б. Цікава і змястоўна прайшоў вечар-сустрэча “И 

каждой профессии слава и честь” у Плісскай с/б. 

Па традыцыі кожны год у Дзень абароны дзяцей цэнтральная 

раённая бібліятэка наведвае дзіцячы сацыяльны прытулак. І гэты год не 

быў выключэннем.  Бібліятэкары з падарункамі завіталі ў госці да дзяцей. 

Дзеці ў сваю чаргу, падрыхтавалі канцэрт. Мерапрыемства праходзіла ў 

цёплай святочнай атмасферы. На літаратурную сустрэчу “Правы дзіцяці ў 

мастацтве і мастацкай літаратуры” запрасіла сваіх маленькіх чытачоў с/б 

аграгарадка “Астроўна”. Вядзераўская і Крупенінская с/б правялі 

літаратурна-пазнавальную гульню “Дзяцінству сонейка дарыце”. 

Пазнавальная праграма “Краіна дзяцінства” была падрыхтавана і 

праведзена ў Сініцкай с/б.  Бацькоў і дзяцей сабрала разам с/б аграгарадка 

“Дразды” за круглым сталом  па тэме “Правы дзяцей і будучае краіны” .  

Не засталіся па-за ўвагай бібліятэк Дзень здароўя, Міжнародны 

дзень барацьбы з наркаманіяй, дзень Чарнобыльскай катастрофы.  У 

гэтым накірунку прайшлі наступныя мерапрыемствы: літаратурная 

кампазіцыя “Поликлиника доктора Нехворайкина” (Вярхоўская с/б), 

гульнёвая праграма “Формула здароўя” (Вядзераўская с/б), агляд 

літаратуры “Наркаманія – знак бяды” (ЦРБ), урок здароўя “Быть здоровым 

не ленись” (Верхнякрывінская с/б), літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Казка на новы лад” (Ржаўская с/б), час смутку і памяці “Беды никто не 

ждал: Чернобыль” (Ульская с/б), конкурс малюнкаў “Земля 

неоправданных надежд” (Вярхоўская с/б), час актуальнай размовы 

“Памяць пра Чарнобыль” (РДБ). 

Галоўнае месца ў дзейнасці бібліятэк займае прапаганда творчасці 

пісьменнікаў-юбіляраў.  Амаль ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшлі 

мерапрыемствы па святкаванні 205-годдзя з дня нараджэння любімага 

казачніка Г.Х. Андэрсэна: літаратурная сустрэча “Чароўны свет яго казак” 

(Драздоўская с/б), вечар-партрэт “Галоўны казачнік свету” 

Броўка і Ушаччына” (ЦРБ); агляд па творчасці П. Броўкі “Асноўныя 

матывы і вобразы творчасці П. Броўкі” (Слабадская б/клуб); літаратурна-

музычная кампазіцыя “Мне з-пад Ушачы званілі крыніцы” 

(Вялікадолецкая с/б); гадзіна паэзіі “Не буду я стаяць на раздарожжы…” 

(Градзянецкая с/б). У Глыбацкай с/б была аформлена кніжная выстава 

“Незабыўная творчасць паэта” з раздзеламі: “Як неадлучны сын ад маці”, 

“Крыніца з-пад Ушачы”.  

У чэрвені пачаліся летнія канікулы і бібліятэкамі быў праведзен 

шэраг мерапрыемстваў па правілах дарожнага руху і пажарнай бяспецы: 

лялечны спектакль “Путешествие в страну Светофорию” (раённая 

дзіцячая бібліятэка); брэйн-рынг “Улица полна неожиданностей” 

(Іллюшынская с/б); віктарыны: “Правила дорожного движения”, “Что 

нужно знать о пожаре” (Ушацкая гп/б).  

У цэнтральнай раённай бібліятэцы 29 чэрвеня праводзіўся семінар 

творчага майстэрства “Массовая работа в библиотеке. Инновационные 

формы и методы”. Падчас семінара бібліятэкары бібліятэк-філіялаў 

атрымалі метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні масавых 

мерапрыемстваў, аб выкарыстанні інавацыйных форм і метадаў у рабоце з 

карыстальнікамі. 

 

ЧАШНІЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

У пачатку другога квартала адбыўся семінар “Бібліятэка і  сям’я”, 

які прайшоў на базе гарадской бібліятэцы сямейнага чытання. Падчас 

семінара былі разгледжаны наступныя пытанні: “Кніга і бібліятэка ў 

жыцці сям’і”, “Арганізацыя працы з сем'ямі ў бібліятэцы”, “Грамадства, 

сям’я, бібліятэка - партнёрства ў імя будучыні”. У якасці паказальнага 

мерапрыемства ўдзельнікам было прапанавана свята “Дорага яечка да 

Хрыстова дня”.  

Яшчэ адзін семінар бібліятэчных работнікаў на тэму “Даведачна-

бібліяграфічная дзейнасць бібліятэк у сучасных умовах: дасягненні, 
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  (Верхнякрывінская с/б), інфармацыйная гадзіна “Благодарный поклон Г.Х. 

Андерсену” (Вярхоўская с/б), літаратурная гадзіна “Вялікі казачнік” 

(Вядзераўская с/б) і інш. 

 Вечар-партрэт “Са сваім поглядам на жыццё” адбыўся ў Паліцкай 

с/б і быў прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння В. Казько. Да 105-

годдзя з дня нараджэння П. Броўкі ў Сініцкай с/б прайшоў літаратурны 

вечар “Зазірніце ў сэрца маё”. Пазнавальную гадзіну “Кірыла Тураўскі – 

пісьменнік-прапаведнік” правяла бібліятэкар Рубежскай с/б. Вечар-

партрэт, прысвечаны 105-годдзю М. Шолахава “Истинно народный 

писатель” адбыўся ў Драздоўскай с/б.  

Аддзелам маркетынгу ў красавіку быў праведзены двухдзённы 

семінар для сельскіх бібліятэкараў на тэму “Маладзёжнае скрыжаванне: 

прававое, маральнае, патрыятычнае выхаванне ў бібліятэках”. У праграму 

семінара ўвайшлі метадычныя парады “Арганізацыя работы па 

прыцягненні у бібліятэку моладзі”, “Роля бібліятэк  у прафесійнай 

арыентацыі моладзі”, хіт-парад з найбольш папулярных кніг сярод 

моладзі, знаёмства з вопытам работы маладзёжнага клуба “Прыдзвінне” 

Бешанковіцкай ЦРБ. На другі дзень семінара адбыўся выезд у с/б 

аграгарадка “Камоскі”. Бібліятэкары пазнаёміліся з вопытам работы 

бібліятэкі па мэтавай праграме “Зялёная аптэка”, сталі ўдзельнікамі 

пазнавальнай гульні “У свеце лекавых раслін”. Завяршыўся семінар 

гадзінай інавацыйных прапаноў “Ідэі для абнаўлення выставачнай 

работы”. 

 

 

БРАСЛАЎСКАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

У красавіку адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў “Работа 

бібліятэк па папулярызацыі беларускай літаратуры”, які пачаўся з гадзіны 

духоўнасці “Да духоўных вытокаў”. На сустрэчу да бібліятэкараў завітаў 

настаяцель браслаўскай Свята-Успенскай царквы айцец Анатоль. Размова 

У раённай дзіцячай бібліятэцы  завяршыўся месячнік чытання 

ваенна-патрыятычнай літаратуры конкурсам малюнкаў “Так пришла к нам 

Победа”. З сямікласнікамі праведзена літаратурна-музычная гасцёўня “И 

песня тоже воевала”. У цэнтральнай раённай бібліятэцы праведзены вечар 

успамінаў “Пра вайну не ўсё сказана”, аформлена кніжная выстава-роздум 

“Памяць, якой не будзе забыцця”. 

Ушацкая гп/б сямейнага чытання праводзіла пазнавальна-

гульнёвую праграму “В семейном кругу” (аматарскае  аб’яднанне 

“Маленькая страна”). Селішчанская с/б падрыхтавала віктарыну-гульню 

“Вясёлая сямейка”. 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы напярэдадні Дня сям’і 

праходзіла чарговае пасяджэнне аматарскага аб’яднанні “Ушачане”, на 

якім прайшла вечарына-падарожжа “Гартаючы старонкі свайго радаводу”, 

была аформлена кніжная выстава-дыялог “В тесном семейном кругу”.  

У бібліятэках раёна для дзяцей праведзены наступныя 

мерапрыемствы: прэзентацыя летняга чытання “У кніг няма канікул” 

(Іллюшынская с/б); гістарычнае падарожжа “Касцёл бернардзірцаў Святой 

Веранікі ў Селішчы”  (Селішчанская с/б); урок павагі да прыроды “Не 

спазніся дапамагчы сябру!” (Ушацкая гп/б);  абрад “Сёмуха” (Кубліцкая 

с/б); гадзіна маралі “Святая наука – слышать друг друга” (Глыбачанская 

с/б); гісторыка-краязнаўчы ўрок “Асветніца з роду Усяслава” 

(Сарочынская с/б).  

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей бібліятэкар Плінскай с/б 

падрыхтавала і правяла свята дзяцінства “Хай смяюцца дзеці!”, у 

Іллюшынскай с/б была праведзена гадзіна прававых ведаў “Детству 

солнце подарите!”.  

Да 105 гадавіны з дня нараджэння паэта-земляка Петруся Броўкі 

ЦРБ падрыхтавала і правяла раённае мерапрыемства – літаратурнае свята 

“Чалавек вялікага сэрца” на радзіме паэта ў в. Пуцілкавічы. Таксама з 

гэтай нагоды ў бібліятэках сеткі прайшлі наступныя мерапрыемствы: 

літаратурна-краязнаўчая віктарына з выкарыстаннем слайд-шоу “Пятрусь 
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  ішла пра міласэрнасць, спачуванне і ўзаемаадносіны паміж людзьмі. 

Далей у праграме семінара быў агляд твораў беларускіх аўтараў “Па 

старонках сучаснай беларускай літаратуры”. Потым бібліятэкарам была 

прапанавана кансультацыя “Асноўныя напрамкі работы бібліятэк па 

прапагандзе беларускай літаратуры”. У абмене вопытам работы па тэме 

семінара прынялі ўдзел бібліятэкары Мяжанскай і Богінскай с/б. У 

рубрыцы “У дапамогу бібліятэкару” прайшоў агляд артыкулаў “Прэс-

дасье” (прапаганда творчасці беларускіх пісьменнікаў). 

У маі адбылася чарговая нарада бібліятэчных работнікаў, якая 

пачалася праглядам відэафільма на маральна-этычную тэму “Знайсці 

любоў”, знятага паводле ўспамінаў былой выхаванкі Опсаўскай школы-

інтэрната, што знаходзіцца на тэрыторыі Браслаўскага раёна. Затым была 

праведзена дзелавая гульня “Хачу задаць пытанне”. Тэма гульні – 

выкананне  платных паслуг, вядзенне картатэк, работа з перыёдыкай. 

Рубрыка “Галерэя творчых партрэтаў. Лёсы. Асобы. Імёны” была 

прысвечана творчасці рускага паэта А. Фета.  

Таксама быў праведзены Савет пры дырэктары “Аб выніках 

комплекснай праверкі бібліятэк Друеўскага і Слабодкаўскага сельскіх 

Саветаў”. 

Ужо ў красавіку ў бібліятэках прайшло шмат мерапрыемстваў, 

прысвечаных 65-годдзю Перамогі і ўшанаванню памяці ўдзельнікаў 

Вялікай Айчыннай вайны. Відзаўская гарпасялковая бібліятэка 

падрыхтавала і правяла музычную вечарыну “Я хочу, чтобы слышала 

ты…”, на якую былі запрошаны школьнікі і навучэнцы ліцэя. 

Мерапрыемства было прысвечана ваенным песням, гісторыі іх напісання. 

Урок грамадзянскасці па творчасці мастака М. Савіцкага “Поклонимся 

огню его сердца” правялі работнікі Друеўскай с/б, урок памяці “Перад 

тварам смерці” прайшоў у Спрындаўскай с/б. Зарачская с/б правяла 

акцыю “Век жыві – век помні”, падчас якой адбылася сустрэча чытачоў з 

былым вязнем канцлагера, а пасяджэнне клуба “Субяседніца” было 

прысвечана беларускім паэтам, якія пісалі вершы аб вайне. Акцыя 

“Пакуль Чарнобыль у душу глядзіць” (раённая дзіцячая бібліятэка); 

экалагічная гадзіна “Чорная дата зямлі беларускай” (ЦРБ). 

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі праведзены гістарычныя 

гадзіны “Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку”, “Традыцыі і звычаі 

народаў Расіі і Беларусі”;  гутарка-разважанне “Единый русский и 

белорусский народ”; кніжныя выставы “Наш союз – лучшее наследие для 

потомков”, “Союз России и Беларуси: история длиною в жизнь”. 

У маі Вялікай Перамозе бібліятэкі раёна прысвяцілі наступныя 

мерапрыемствы: вечарына памяці “Вас помнит мир  спасённый”, 

віктарына “Что ты знаешь о войне?”, агляд літаратуры “Детство в 

солдатских шинелях” (Вялікадолецкая с/б), урок мужнасці “Зоркі-

незабудкі” (Слабадская б/клуб), урок памяці “Дзеці вайны” (Мосарская 

с/б), урок мужнасці “Им помогали леса Беларуси”, кніжная выстава 

“Храни, солдат, огонь Победы” (Градзянецкая с/б), гадзіна памяці “Аб 

вайне ў імя міру”, кніжная выстава “Партызанскі край – Ушаччына” 

(Селішчанская с/б), гутарка-агляд “Маленькія героі Вялікай Айчыннай 

вайны” (Жарская с/б). 

У Іллюшынскай с/б падчас правядзення Тыдня чытання кніг аб 

Вялікай Айчыннай вайне праведзены наступныя мерапрыемствы: кніжная 

выстава “С Победой в сердце”, паэтычная вечарына “Война – печальней 

нету слова”, гучныя чытанні “Никогда не забудем”, пасяджэнне музычнай 

гасцёўні “Песни военных лет”, акцыя “Памяць сэрца”, агляд літаратуры 

“Яны пісалі аб вайне”. 

У Касарской с/б праведзены: літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Песні вогненных гадоў”, аформлена кніжная выстава “Аб тых, хто 

легендай авеяны”. У Дубраўскай с/б адбылася сустрэча з ветэранамі 

Вялікай Айчыннай вайны “Па мінным полі памяці маёй” і  круглы стол па 

творчасці В. Быкава “Чалавек. Вайна. Подзвіг”.  Бібліятэкар 

Старасельскай с/б правяла гадзіну-роздум “Памяць сэрца”; у Арэхаўскай 

с/б праведзены вечар памяці “Здесь говорят одни лишь камни”, аформлена 

кніжная выстава “Старонкі неўміручага подзвігу”. 
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  “Прачытай кнігу пра вайну” аб’яўлена ў Барунскай с/б, гутарку-рэквіем 

“Шляхамі пакут” правяла Мяжанская с/б. На гадзіну развагі “Украдзенае 

дзяцінства” ў раённую бібліятэку былі запрошаны вучні 10-х класаў СШ 

№1. Размова ішла пра кнігу С. Алексіевіч “Апошнія сведкі”. Па раённым 

радыё прагучаў тэматычны бібліяграфічны агляд “І памяць, і слова, і 

боль”  па старонках часопісаў “Полымя” і “Нёман”. Усе мерапрыемствы 

праходзілі ў рамках Вахты памяці, прысвечанай 65-годдзю Перамогі. 

Запамінальна прайшла гутарка “Была вайна” для дзяцей 4-5 класаў. 

Дзякуючы мультымедыйным сродкам, дзеці змаглі паглядзець мастацка-

дакументальны фільм “Вайна вачыма хлопчыка”, створаным па матывах 

успамінаў беларускага дзіцячага пісьменніка У. Мацвіенкі. На пасяджэнні 

аматарскага аб’яднання “Кругагляд” Відзаўскай г/п бібліятэкі прайшла 

літаратурна-музычная кампазіцыя “Пусть поколения знают”. Удзельнікі 

аб’яднанняў з Ахрэмаўскай і Друйскай с/б былі запрошаны ў 

літаратурную гасцёўню “Я родам не з дзяцінства – з вайны”. 

Абмеркаванне кнігі К. Губарэвіча “Дзяўчынка шукае бацьку” адбылося на 

пасяджэнні клуба “В гостях у Мальвины” ў Барунскай с/б. 

У многіх бібліятэках прайшлі Тыдні памяці, Тыдні патрыятычнага 

выхавання, Тыдні мужнасці. У Падрукшанскай с/б да Тыдня патрыятызму 

была аформлена кніжная выстава “Память нашу не стереть с годами”, 

падрыхтавана літаратурна-музычная кампазіцыя “Помнить”. Тыдзень 

памяці ў Мяжанскай с/б распачаўся з літаратурна-музычнай вечарыны 

“Старонкі той страшнай вайны”, на якую запрашаліся і дарослыя чытачы і 

дзеці. Тыдні памяці прайшлі таксама ў Гірэйшанскай, Опсаўскай, 

Ахрэмаўскай, Плюскай, Вайнюнскай, Слабодкаўскай с/б-ках. 

Цікавыя мерапрыемствы прайшлі на Тыдні мужнасці ў 

Замошскай с/б:  конкурс дзіцячых малюнкаў “Мой падарунак ветэрану”, 

акцыя “Ветэран жыве побач”, урок мужнасці “Жорсткая праўда вайны”, 

завочнае падарожжа ў Хатынь “Мір табе, дарагая Зямля”. 

У рамках “Святочнага экспрэса” да 945-годдзя г. Браслава ў 

раённай бібліятэцы адбыліся сустрэчы з вучнямі старэйшых класаў СШ 

УШАЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У пачатку ІІ-га квартала многія бібліятэкі раёна праводзілі 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. У дзень адкрыцця Тыдня ў раённай 

дзіцячай бібліятэцы прайшло літаратурнае свята “Главный сказочник 

мира”, прысвечанае 205-годдзю з дня нараджэння Г.Х. Андэрсэна і 

конкурс малюнкаў  “Я рисую сказки Андерсена”. Другі дзень Тыдня 

прысвячаўся экалагічнай тэматыцы: праходзіла экалагічнае свята “Земля 

наш дом, но не одни мы в нём живём” (аматарскае аб’яднанне “Росинка”) і 

літаратурна-паэтычны вернісаж “Земли родной краса”. Трэці дзень 

прысвячаўся гісторыі  беларускай кнігі: дзеці і настаўнікі знаёміліся з 

разгорнутай кніжнай выставай “Пачынальнікі” і ўдзельнічалі ў 

літаратурнай гадзіне “Промні асветніцтва” (аматарскае аб’яднанне 

“Крыніца”). У чацвёрты дзень – дзень памяці была аформлена 

рэтравыстава “Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!”. Такасама  прайшоў 

урок мужнасці “Шли на бой ребята, ровесники твои”. Пяты дзень быў 

прысвечаны здароваму ладу жыцця: была праведзена віктарына “Наша 

планета – наше здоровье”. Дзеці з задавальненнем праглядзелі лялечны 

спектакль “Путешествие в Здоровоград” і ўдзельнічалі ў конкурснай 

прагрмаме  “Ты – лидер чтения”.  

Да Дня гумару былі праведзены разнастайныя забаўляльныя 

мерапрыемствы: гульнёвая праграма “Юмар або дзень смяшынак” 

(Касарская с/б), гадзіна гумару “С нами смех” (Слабадская б/клуб), 

кніжная выстава “Вясёлы дзянёчак” і конкурсна-забаўляльная праграма 

“Смешные люди” (Ушацкая гп/б), кніжная выстава “Вожык смяецца” 

(Градзянецкая с/б),  капуснік “Смех – не грэх, калі гумару мех” 

(Вялікадолецкая с/б). 

У бібліятэках сеткі да дня Чарнобыльскай трагедыі былі 

аформлены кніжныя выставы: “Пад зоркай бяды”, “Званы Чарнобыля – 

напамін жывым”, “Боль матулі-зямлі”, “Чарнобыль – боль праз гады”; 

урок смутку “Злая зорка” (Касарская с/б); падведзены вынікі конкурсу 
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  №1 і Браслаўскай гімназіі. Бібліятэкары аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі прапанавалі ім віктарыну “Чым больш ведаю, тым больш 

ганаруся”, анкету “Сем цудаў горада Браслава”, аб’явілі акцыю 

“Пажаданні нашаму гораду”.  

Да Сусветнага дня здароўя ў Мількаўскай, Рубежскай і Опсаўскай 

с/б-ках працавалі Школы здароўя. Для дзяцей былі праведзены розныя 

мерапрыемствы: гутаркі, віктарыны, рухомыя гульні. Дні здароўя прайшлі 

ў Падрукшанскай, Гірэйшанскай, Усянскай, Мількаўскай с/б-ках. Тыдзень 

здароўя адбыўся ў Пакульнянскай с/б. У яго рамках прайшла 

інфармацыйная гадзіна “Дороже всех сокровищ на земле”, гульня-

віктарына “Здоровье – это здорово!” і адкрыты прагляд літаратуры 

“Здароўе чалавека – багацце грамадства”. Насычаным быў Тыдзень 

здароўя ў цэнтральнай бібліятэцы. Удзельнікі клуба для падлеткаў 

“Сучаснік” былі запрошаны на кірмаш рэцэптаў “Беражы здароўе 

змоладу”. Вялікі інтарэс у вучняў старэйшых класаў СШ №2 выклікала 

гутарка-развага “Пірсінг і тату: карысна або шкодна?” Удзельнікі 

аматарскага клуба для пажылых людзей “Сустрэча” сустракаліся з членамі 

аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра.   

У красавіку да Дня Чарнобыльскай катастрофы былі 

падрыхтаваны і  праведзены наступныя мерапрыемствы: гадзіна смутку 

“Пакуль вятры Чарнобыль задзімаюць” (Друйская с/б), гутарка 

“Чернобыль – жгучая боль” і інтэлектуальная гульня “Чорная быль” 

(Цяцеркаўская с/б), паэтычны вечар  “Чарнобыльскі набат” (Казянская 

с/б), гутарка “Чарнобыль – наш боль” (Далёкаўская с/б), гістарычна-

літаратурная гадзіна “Пепел Чернобыля в наших сердцах” (раённая 

дзіцячая бібліятэка). 

Цікава прайшоў Дзень дашкольніка ў Відзаўскай дзіцячай 

бібліятэцы. Была падрыхтавана цікавая экскурсія па бібліятэцы “Кніжкін 

дом” і літаратурная гульня “Падарожжа ў Чытай-горад”. Прываблівала 

маляўніча аформленая кніжная выстава “Карусель стихов и сказок”. 

Падрукшанская с/б правяла Дзень прыродазнаўства, у рамках якога 

написанные стихотворения” было посвящено 100-летию со дня рождения 

нашего земляка,  участника войны А. Жаврука. В районной детской 

библиотеке прошёл урок солдатской славы “Подвиг в небе”, посвященный 

А.К. Горовцу. 

В Пламенской с/б была организована встреча с участником 

Великой Отечественной войны Грабовским П.К. “Слушая последних 

свидетелей”. Читатели Богдановской с/б приняли участие в вечере-

воспоминании “Сквозь огненный ад”. 

Ко Дню Чернобыльской трагедии Богушевская гп/б провела 

экологический урок “Чернобыль - шрам на сердце Беларуси”, 

Немойтовская с/б - информационный час “Черный ветер Чернобыля”, 

Ходцевская с/б  -  час экологии “Чернобыль - наша беда”, Мошканская с/б 

- час-реквием “Крик земли”.  

Все библиотеки сети приняли участие в акции “Беларусь против 

табака”. Прошли следующие мероприятия: просмотры литературы 

“Курить – здоровью вредить” (ЦРБ и Богушевская гп/б), встреча с врачом 

“Нет табаку, алкоголю, наркотикам” (районная детская библиотека), 

театрализованный урок здоровья “Перемелем сигарету - искореним 

привычку эту” (Синегорская с/б,  викторина “Здоровье – это здорово” 

(Пустынковская с/б),  минутка здоровья “О вреде курения” 

(Студенковская с/б), урок-протест “Суд над табаком” (Рыбненская с/б), 

беседа “Никотин – враг здоровья” (Рулевщинская с/б) и др.  

В День защиты детей районная детская библиотека совместно с 

автоклубом посетила детей приюта в д. Рябцево. Ходцевская с/б для своих 

читателей провела праздник “Путешествие в радужную Галактику”, 

Красносельская с/б и СДК пригласила ребят на конкурсную программу 

“Загляните в детские глаза”, Синегорская библиотека-музей совместно со 

школой организовала игровое шоу “Мир и счастье детям всей земли”.  
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  прайшло экалагічнае свята “Для скворца и для синицы дом построим мы 

отличный”. Дзень перыёдыкі прайшоў у Опліскай с/б, Дзень абітурыента – 

у Іказненскай с/б. 

Разнастайная работа вялася па прапагандзе твораў беларускіх 

пісьменнікаў: абмеркаванне кнігі У. Ягоўдзіка “Вочы зямлі” (Замошская 

с/б),  абмеркаванне рамана У. Гаўрыловіча “Цяпло маладзіка” 

(Далёкаўская і Богінская с/б). 

У маі да Дня сям’і Відзы-Лаўчынская с/б правяла сямейнае свята 

“Дом, дзе цябе любяць і чакаюць”. Дзень сямейнага адпачынку “Усёй 

сям’ёй у бібліятэку” прайшоў у Плюскай с/б. Да мерапрыемства была 

аформлена выстава фотаздымкаў “З сямейнага альбома”, выстава 

дзіцячых малюнкаў “Тата, мама, я – моцная сям’я”. На свята былі 

запрошаны як маладыя сем’і, так і сем’і са стажам. Гадзіна развагі 

“Клапатлівыя адносіны” прайшла ў Зарачскай с/б. Да гэтай даты былі 

прымеркаваны мерапрыемствы ў Быстрамаўскай, Опліскай, Цяцеркаўскай 

с/б-ках. 

Да дня Дзяржаўнага герба  і Дзяржаўнага флага Рэспублікі 

Беларусь раённая  дзіцячая бібліятэка правяла ўрок палітычнай культуры 

“Да герба і флага з павагай”. Гадзіна палітычнай культуры для вучняў 

старэйшых класаў “Беларусь мая, родны край” была праведзена ў 

Іказненскай с/б. Ва ўсіх бібліятэках былі аформлены тэматычныя 

выставы: “Сімвалы надзеі і дабра” (ЦБ, Зарачская с/б), “Сімвалы маёй 

краіны” (Відзаўская г/пб), “Герб і флаг беларускай дзяржавы” 

(Ахрэмаўская, Замошская с/б), “У гэтых сімвалах – гонар і слава” 

(Слабодкаўская с/б), “Ода дзяржаўнай сімволіцы” (Опліская с/б) і інш. 

Да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя бібліятэкі 

правялі шэраг цікавых мерапрыемстваў. Запомніцца ўдзельнікам 

экалагічнага клуба “Юныя сябры прыроды” раённай дзіцячай бібліятэкі 

экскурсія ў батанічны заказнік “Дубкі”, падчас якой  спецыяліст НП 

“Браслаўскія азёры” Н. Архіпенка пазнаёміла дзяцей з рэдкімі раслінамі, 

якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Тыдні экалогіі прайшлі ў 

детство – защитим  будущее” (районная детская библиотека),  викторина-

юморина “Солнечное  детство”  (Головчицкая с/б), игровая программа 

“Неугомонные  детки” (Дворищанская с/б), выставка  детского  рисунка  

“Мир  глазами  ребенка” (библиотека поселка МСО). 

 

 

СЕННЕНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

На  Совете при отделе культуры был заслушан вопрос 

“Популяризация  краеведческих  материалов  к 65-летию Великой Победы 

среди детей  и подростков в библиотеках Студёнковского  сельского 

совета”. 

Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в  

Синегорской с/б: был проведён урок мужества  и славы  “Легенда Великой 

Отечественной войны” (к 100-летию  со дня рождения К. Заслонова); 

прошли акции “Здесь живёт ветеран” и “Прочитаем книгу о войне”, по 

книге “Память” проведен историко-краеведческий урок “Память наша 

ничего не забыла”, а также патриотические уроки  “Герои Сенненщины” и  

“Герои- земляки”. 

В Пустынковской  с/б   была проведена беседа  по творчеству  

поэта-фронтовика А. Астрейки, прошли уроки  мужества   “Марат Казей”,  

“Зинаида   Туснолобова-Марченко”, поэтический вечер “Поэзия моя - ты 

из  окопа”.   

В Берёзковской библиотеке-клубе  оформлена  книжная выставка  

“О Родине,  о подвиге, о славе”, был организован круглый стол “Святая 

Перамога”, проведен урок мужества “Один против двадцати”, 

посвященный А.К. Горовцу и вечер-воспоминание “Мінае час ды не 

забыць былога”. 

В Алексинической  с/б оформлена  книжная выставка 

“Пісьменнікі Беларусі пра вайну”.     

Одно из заседаний клуба “Спадчына” (ЦРБ) “Сердцем, 
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  чатырох бібліятэках раёна. У Барунскай с/б падчас Тыдня прайшлі 

пазнавальная гадзіна “Ягадныя жмені”, гадзіна гульняў і забаў “Грыбны 

марафон”, экавіктарына пра кветкі “О, как же вы красивы!”, завочнае 

падарожжа па НП “Браслаўскія азёры” і экскурсія на луг. Не менш 

цікавыя мерапрыемствы былі падрыхтаваны і праведзены  ў 

Быстрамаўскай і Ахрэмаўскай с/б-ках. Экалагічная гульня “Свалка по 

имени Земля” прайшла ў Падрукшанскай с/б, пазнавальна-экалагічная 

гадзіна “Беларускія балоты - багацце нашай краіны” - у Богінскай с/б, 

экалагічная гульня “Турнір арнітолагаў” - у Далёкаўскай с/б. Дзень 

экалогіі прайшоў у Краснагорскай с/б. 

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей праведзена шмат 

мерапрыемстваў: дзень дзяцінства (Пагашчанская с/б), гульнявыя 

праграмы “Дзяцінству сонца падарыце” і “Игралия, игралия – чудесная 

страна” (Опсаўская с/б), конкурс эрудытаў “Хачу ўсё ведаць” (Мяжанская 

с/б), забаўляльна-пазнавальная гульня “Усё самае цікавае” (Дзегцярская 

с/б), забаўляльная праграма “С детства дружбой дорожи” (Опліская с/б) і 

інш. 

У чэрвені адзначаўся Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай. Гутарка 

“Вобраз Еўфрасінні Полацкай у літаратуры і мастацтве” была праведзена 

бібліятэкарамі Друеўскай і Казянскай с/б-к, гутарка “Апякунка зямлі 

беларускай” прайшла ў Пакульнянскай с/б, падарожжа ў гісторыю 

“Асветніца Беларусі – Еўфрасіння Полацкая” адбылося ў Падрукшанскай 

с/б. 

Насычаным быў Тыдзень прыродазнаўства ў Цяцеркаўскай с/б. У 

яго рамках прайшла краязнаўчая гадзіна “Краса майго краю – азёры”. Для 

падлеткаў была падрыхтавана гутарка “Животные леса и луга, занесенные 

в Красную книгу Рэспублікі Беларусь”, а маленькім наведвальнікам 

бібліятэкі было прапанавана стаць удзельнікамі гульні-падарожжа “У 

свеце жывёл” і адказаць на пытанні віктарыны “Шестиногие – наши 

друзья и враги”. Да Тыдня была аформлена маляўнічая выстава “Цудоўны 

свет прыгажосці”. Краязнаўчае падарожжа па Летапісу вёскі “Маё роднае 

     РАСОНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Во втором квартале проводилась  значительная  работа по   

патриотическому  воспитанию,  многочисленные мероприятия  были  

посвящены  65-летию  Победы: вечер-воспоминание “Победным  набатом 

звучит сорок  пятый” (Янковичская с/б), тематический вечер “Давайте,  

люди, об  этом  не  забудем” (Краснопольская с/б), литературная 

композиция “Они  не  вернулись из боя” (Ковалевская с/б), 

познавательный час “Великий подвиг  в  произведениях белорусских 

художников”  (Головчицкая с/б).   

Различные  формы  работы  использовали  библиотечные 

работники, отмечая  трагические  события  чернобыльской аварии: 

тематическая программа “Нас “черный ангел”  коснулся  крылом” (ЦРБ), 

выставка-напоминание “Вечное  эхо  Чернобыля” (Селявщинская с/б). 

В  июне прошли мероприятия ко Дню  памяти  Святой  

Ефросиньи Полоцкой:  исторический  час “Внучка Чародея” (ЦРБ), 

иллюстрированная книжная  выставка “Небесная  заступница  Беларуси” 

(Клястицкая с/б, районная детская библиотека, беседа “На  ниве  

духовности” (Селявщинская с/б). 

Повсеместно  в  библиотеках отмечались  литературные  даты. К  

105 - летию П. Бровки оформлены книжные выставки  в  Селявщинской и 

Голубовской с/б,  ЦРБ,  проведены поэтический час “Я  да родных мясцін  

шлях заўсёды знайду” (Краснопольская с/б), литературный вечер 

“Паэтычны  свет Пятруся Броўкі” (Заборская с/б). Также были проведены 

следующие мероприятия: игра-путешествие  по  книгам  А. Клышки   

(Ковалевская с/б), игровая программа  по  сказкам  Г.Х. Андерсена 

“Рисуем, пишем, играем  в  сказку” (районная детская библиотека), 

библиографический обзор по книгам Г.Х. Андерсена “Сказки,  которые  

создала  сама жизнь” (Селявщинская с/б). 

Международный день  защиты  детей отмечен  следующими  

мероприятиями: устный журнал  для  учащихся 4-6 классов  “Защитим  
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  Замошша: край гасцінны і прыгожы” правяла для дзяцей бібліятэкар 

Замошскай с/б. 

Працягваў выдавецкую дзейнасць аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу. Выйшлі ў свет трэці і чацвёрты выпускі дайджэста асабістых 

імёнаў “Лёсам звязаныя з Браслаўшчынай”, буклет “Помнік сівой 

даўніны: гарадзішча Замкавая гара”, прысвечаны 945-годдзю г. Браслава. 

Традыцыйным стала прыцягненне моладзі для работы ў бібліятэкі 

падчас летніх канікул. Адпаведна дагавору паміж аддзелам культуры 

райвыканкама і раённым цэнтрам занятасці ў чэрвені ў цэнтральнай і 

Браслаўскай дзіцячай бібліятэках былі створаны адпаведна 12 і 8 часовых 

працоўных месц. Падлеткі займаліся рамонтам кніг. На набыццё прылад 

працы і заработную плату школьнікам з пазабюджэтнага дзяржаўнага 

фонду садзейнічання занятасці было выдаткавана 5 500 000 рублёй. Было 

адрамантавана каля 4 000 экз. кніг. 

 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У красавіку бібліятэкі сеткі прынялі ўдзел у месячніку экалогіі. У 

чытальнай зале ЦРБ была арганізавана выстава-прагляд “День в истории: 

26 апреля” і праведзена літаратурна-пазнавальная гадзіна “Разноцветная 

земля Беларуси”. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі прапанавалі сваім 

юным наведвальнікам экалагічны марафон “Берегите землю”, Сар’янскай  

- інфармацыйную гадзіну “Вечное эхо Чернобыля”, урок “Знаўцы 

прыроды” і  інтэлектуальную гульню “Свет прыроды”; Каханавіцкай - 

вечар смутку па кнізе С. Алексіевіч “Чарнобыльская малітва”, 

Дзёрнавіцкай - экалагічную гульню “Над Белай Руссю – белы бусел”, 

Шайцераўскай – мультымедыйную прэзентацыю “Звон жалобы над 

краем”. 

У маі праходзіла акцыя “Марш парков”, у рамках якой 

бібліятэкары Боркавіцкай с/б правялі гадзіну экалогіі, Бігосаўскай с/б – 

асветніцкія, выхаваўчыя мерапрыемствы: тэматычныя вечары “Откройте 

семейный альбом” (Ветрынская гп/б), “Профессии мам, профессии пап” 

(Багатырская  с/б), вечар сямейнага адпачынку “Всё начинается с семьи”  

(Заазерская с/б),  конкурсная гульня “Не надобен клад, когда в семье лад”  

(Зялёнкаўская с/б), сямейнае свята “Вместе дружная семья” (Багушэўская 

с/б). 

У пачатку чэрвеня адзначаецца Дзень памяці Еўфрасінні 

Полацкай. З гэтай нагоды ў бібліятэках аформлены кніжныя выставы, 

праведзены гутаркі, вечарыны, дні памяці. Таксама прайшлі: ранішнік 

“Чудеса по  молитвам Её”  (ЦРБ), інфармацыйная гадзіна “Образ 

Ефросинии Полоцкой в литературе и искусстве”  (раённая дзіцячая 

бібліятэка, Ветрынская гп/б). 

1 чэрвеня ў Дзень абароны дзяцей бібліятэкі разам са школамі, 

клубнымі ўстановамі арганізоўвалі святы дзяцінства, ранішнікі, 

забаўляльна-гульнёвыя праграмы, цікавыя падарожжы, віктарыны, 

конкурсы. З гэтай мэтай праводзіліся: гутаркі “Наше будущее в детях” 

(Азінская с/б), “Не опоздай помочь другу” (Фарынаўская с/б), свята “Лето 

звонкое пришло”  (Ветрынская гп/б). 

На ранішнік “Дзень добры, сонечнае лета!” ў Багатырскую с/б 

запрасілі выхаванцаў дзіцячага садка і дзяцей са школьнага лагера. 

Прысутныя мелі магчымасць праглядзець лялечны спектакль 

“Папялушка”, паўдзельнічыць у конкурсу загадак аб раслінах.  

Аддзелам бібліятэчнага маркетынгу ў чэрвені быў праведзены 

раённы семінар па тэме “Імідж  бібліятэкі і бібліятэкара ў сучасным 

грамадстве”. На семінары былі разгледжаны наступныя пытанні: 

“Бібліятэчна-іміджэвая прастора: сродкі і метады фарміравання”, 

“Рэклама як сродак фарміравання іміджу бібліятэкі”. Удзельнікам было 

прапанавана паказальнае мерапрыемства – тэматычны вечар “І прафесія, і 

прызванне”. У праграме паказ відэафільма “Культурнае жыццё 

аграгарадка”, візітная картка бібліятэкі, выступленне чытачоў, 

інсцэніроўкі ў выкананні дзіцячага калектыву.         
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  конкурсную гульню “Земля – наш дом, но не одни мы в нём живём”, 

Сар’янскай с/б – гутарку-агляд “Мы – жыхары зямлі”, Асвейскай і 

Бялькоўшчынскай с/б - гутаркі “Ахоўваць прыроду – любіць Радзіму”, 

Валынецкай с/б - краязнаўчую віктарыну ”Жамчужына паўночнай 

Беларусі”. Работнікі раённай дзіцячай бібліятэкі арганізавалі выставу-

панараму “Оглянись на землю   свою”. У Шайцераўскай с/б экалагічнай 

тэме прысвячалася мультімедыйная праграма “Я по лесу иду”,  Сар’янскай 

с/б – поле цудаў “Четвероногие друзья”,  Дзёрнавіцкай с/б - экалагічная 

гульня “Над Белай Руссю – белы бусел”. “Целебное лукошко” – пад такой 

назвай прайшло пасяджэнне клуба “Экоша” у раённай дзіцячай 

бібліятэцы. На чарговым пасяджэнні клуба кветкаводаў “Архідэя” 

(Дзёрнавіцкая с/б) “Тёплые как солнце - модные цвета красный  и 

оранжевый” размова ішла пра кветкі. На мерапрыемства былі запрошаны 

ўдзельнікі клуба цікавых сустрэч раённай бібліятэкі “Сучаснік”.  

 Незвычайнае свята “День рождения берёзки” арганізавалі 

бібліятэкар Каханавіцкай с/б сумесна з клубам “Белыя вароны”.            

65-годдзю Перамогі бібліятэкары ЦРБ і Каханавіцкай с/б 

прысвяцілі прэзентацыю зборніка ўспамінаў дзяцей “І былі разам 

дзяцінства і вайна”. Тэматычныя і літаратурныя вечары падрыхтавалі  

бібліятэкары Асвейскай с/б “И пусть поколения помнят”,  Бігосаўскай с/б  

– “Подзвіг вялікі і вечны”, Боркавіцкай с/б – “Как хорошо на свете без 

войны”, “Вместе книгу Памяти откроем”, Дуброўскай бібліятэкі-клуба – 

“Не утихает наша память о тех, кто был войной убит”. У бібліятэках сеткі 

проайшлі літаратурна-музычныя кампазіцыі:  “Заўжды мы будзем помніць 

Перамогу” (Валынецкая с/б з клубам “Аптыміст”), “Давайте, люди, не 

забудем великий подвиг земляков” (Вусцянская с/б), “Подвигу солдата 

поклонимся” (Сенькаўская с/б), Бібліятэкары г.п. Асвея арганізавалі 

конкурс дзіцячых малюнкаў “Пусть будет мир на всей земле”. 

“Содружество, в котором мы живём” (Бігосаўская с/б), “Краіны – 

сёстры” (Валынецкая с/б), вусны часопіс “Дзве сястры - Беларусь і Расія” 

(Лявонішанская с/б), гутарка “Мы вместе с незапамятных времен” 

испита” (Саланіцкая б/клуб), экалагічны вечар “Береги свой дом, свою 

Планету” (Багушэўская, Вароніцкая, Багатырская с/б), экалагічны брэйн-

рынг “Свалка по имени Земля” (Гомельская с/б). 

Папулярызацыя літаратуры пра здаровы лад жыцця – неад’емная 

частка работы бібліятэк. Аформлены тэматычныя паліцы, праведзены 

разнастайныя мерапрыемствы: віктарына “О профессии медицинского 

работника” (Ветрынская гп/б), гульня “Кладовая здоровья” 

(лекарственные травы) (Багатырская с/б), дыспут “Як адносiцца да першай 

цыгарэты”   (Сільніцкая б/музей), гутарка “Моё место в этом мире” 

(Шпакоўшчынская б/клуб).  

Асаблівую ўвагу ў сваёй рабоце бібліятэкі раёна надавалі 

прапагандзе літаратуры ваеннай тэматыкі, выхаванню патрыятызму. Усе 

бібліятэкі прынялі актыўны ўдзел у святкаванні 65-годдзя Вялікай 

Перамогі. Былі праведзены шматлікія мерапрыемствы: вечар-успамін 

“Есть в памяти и боль, и благодарность” (Ветрынская гп/б), літаратурна-

музычны вечар “Поклонимся героям этим низко, за праздник, за жизнь, за 

май” (Шпакоўшчынская б/клуб),  тэматычныя вечары “З той далёкай 

вайны” (Сільніцкая б/музей), “Беларусь мая, родны край” (Гаранская с/б), 

дыспут “Люди отваги” (Руднянская с/б), літаратурна-музычныя 

кампазіцыі “Мы должны помнить” (Мацюшэўская с/б), “И пусть 

поколения помнят” (Лесаўская б/клуб), “Святло Перамогі” (Новагаранская 

с/б). Бібліятэкі  прынялі ўдзел у акцыі “З намі побач жыве ветэран”. 

Падчас правядзення акцыі бібліятэкары разам з актывам наведалі на даму 

ветэранаў, салдацкіх удоў, вязняў фашысцкіх канцлагераў, павіншавалі іх 

са святам, аказалі неабходную дапамогу па гаспадарцы.           

У Гомельскай с/б аформлены ваенна-патрыятычны куток “Жыві і 

памятай”. Акрамя кніг прадстаўлены атрыбуты ваеннай пары: гільзы ад 

патронаў, салдацкая каска і партызанская шапка, фотаздымкі, салдацкія 

пісьмы і інш. 

З мэтай павышэння прэстыжу маладой сям’і, умацавання 

сямейных традыцый і каштоўнасцей праводзіліся інфармацыйна-
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  (Каханавіцкая с/б) і інш. – пад такімі назвамі праходзілі інфармацыйныя 

гадзіны да Дня  яднання Беларусі і Расіі. Тэме  здаровага ладу жыцця 

прысвячаліся гутарка  “Как правильно питаться, чтобы не болеть” 

(Бігосаўская с/б), інфармацыйныя гадзіны “Тваё здароўе – твой выбар” і 

“Вредным привычкам – книжный заслон” (ЦРБ), “Ключ к здоровью и 

красоте” (Балінская с/б), “Наркаманія – знак бяды” і “Здоровье сгубишь – 

новое не купишь”  (Боркавіцкая с/б), “Школьнику о вреде  никотина” 

(Бігосаўская с/б), агляд літаратуры “Народная медыцына” (Сенькаўская 

с/б), гульня-віктарына “Мой вопрос – ваш ответ или “царство Гигиены” 

(Лявонішанская с/б), урок “Мельніца здароўя” (Чыстапольская б-ка-клуб), 

вусны часопіс “Свеча жизни – свеча надежды” (Каханавіцкая с/б), 

спартыўна-гульнёвая праграма “Мы растём здоровыми” (Марозаўская б-

ка-клуб), пазнавальныя гадзіны “В новый век без наркотиков” 

(Марозаўская с/б), “Винни Пух и семь чудес мёда” (Лявонішанская с/б), 

буклет “Наркаманія і падлетак” (Шайцераўская с/б). 

Аб “Гісторыі родных мясцін вачамі беларускіх пісьменнікаў”  

ішла гаворка на літаратурнай гадзіне ў Асвейскай с/б.  

Турнір знаўцаў права “Преступления и проступки 

несовершеннолетних” адбыўся ў ПЦПІ раённай бібліятэкі. 

Да Дня Дзяржаўнага герба і сцяга гадзіны інфармацыі прайшлі: у 

Балінскай с/б – “Герб і флаг Рэспублікі Беларусь”, у Дзёрнавіцкай с/б – 

“Беларусь мая – родны край”, у Шайцераўскай с/б – “Сімвалы выбірае 

народ”, у Лявонішанскай і Стралкоўскай с/б-ках – “Сімвалы квітнеючай 

Беларусі”. 

Вялікая ўвага ўдзялялася рабоце з дзецьмі. Праводзіліся 

літаратурныя гульні  “В стране Воображалии” (Асвейская с/б), “Зазірніце, 

калі ласка, вас усіх чакае казка” (Лявонішанская с/б), літаратурная 

кампазіцыя “Там на  неведомых дорожках” (Марозаўская б-ка-клуб), свята 

“Сколько в книжках волшебства” (Балінская б-ка-клуб). 

Ажыццяўленне праграмы “Летні адпачынак” пачалося са свята 

дзяцінства. У гэты дзень у Верхнядзвінскай дзіцячай бібліятэцы адбылася 

бібліятэкараў. У другі дзень  бібліятэкары наведалі Навасёлкаўскую, 

Старадворскую, Гуцкую сельскія бібліятэкі, Варапаеўскую гарпасялковую 

і Варапаеўскую бібліятэку-музей дзіцячай творчасці. Кожная з гэтых 

бібліятэк прапанавала калегам  сваю праграму паспяховай дзейнасці ў 

заваяванні і захоўванні ў насельніцтва станоўчага іміджу бібліятэкі як 

сацыяльна-культурнага цэнтра. 

Працягвалася работа і ў клубах па інтарэсах. Клуб аматараў паэзіі 

“Брыганціна” (Варапаеўская гп/б) запрашаў сваіх  удзельнікаў на  

літаратурную вечарыну “По праву разделённого страданья…” па 

творчасці В. Бергольц. Пасяджэнне сямейна-сялянскага ўніверсітэту 

“Святліца” (Вярэнькаўская с/б) мела выхаваўчае значэнне. Тэма круглага 

стала насіла  назву “Піва – не вадзіца, хмель – не таварыш”. Цэнтральная 

раённая бібліятэка для ўдзельніц клуба “Сучасніца” арганізавала вечар 

памяці мясцовага паэта Алеся Касценя.  

 

 

 

ПОЛАЦКАЯ  РАЁННАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

 У рамках Тыдня дзіцячай кнігі былі праведзены самыя 

разнастайныя мерапрыемствы. Адно з іх - свята дзіцячых часопісаў і газет  

“Плады часопіснага дрэва”, на якім былі прадстаўлены такія перыядычныя 

выданні як “Вясёлка”, “Рюкзачок”, “Маруся” і інш.        

Усе бібліятэкі адзначылі Дзень помнікаў і гістарычных мясцін 

наступнымі мерапрыемствамі: гутаркамі “Тут каранi, адсюль вытокi”  

(Ветрынская гп/б),  “Славутыя помнiкi i гiстарычныя мясцiны Беларусi” 

(Карпецкая с/б), віктарынай “3 гiсторыі Беларусi i народа” (Фарынаўская 

с/б).   

У красавіку бібліятэкі раёна правялі шэраг мерапрыемстваў да 

дня Чарнобыльскай трагедыі: час экалагічных  ведаў “Чернобыльская 

академия”  (раённая дзіцячая бібліятэка), гутарка “Чаша скорби ещё не 
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  гульнёвая праграма “Крылы дзяцінства”, Асвейскай - літаратурна-

забаўляльная праграма “В стране весёлой сказки”, Каханавіцкай і 

Сар’янскай – конкурсныя праграмы “Чтобы светились детские глаза” і 

“Страна радушного детства”, Вусцянскай – гульнёвая праграма “Пусть на 

всей планете весело смеются дети”, Дзёрнавіцкай і Бігосаўскай – 

віктарыны “Детству солнце подарите” і “Угадай любімыя казкі”. 

Эстэтычнаму выхаванню спрыялі выстава-парада “Кветкавы рай” 

(ЦРБ), гульнёвая праграма “Цветочные фантазии” (Каханавіцкая с/б), 

віктарына “Цветок из босоногого детства” (Дзёрнавіцкая с/б). 

  

 

ВЦЕБСКАЯ  ГАРАДСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Найбольш значнай падзеяй у другім квартале стала ўрачыстае 

адкрыццё  3 чэрвеня дзіцячай бібліятэкі імя М. Астроўскага, якая 

атрымала новае памяшканне.   

У другім квартале ў бібліятэках горада была разгорнута вялікая 

работа да  да 65-годдзя Перамогі. Працягвалася вахта памяці “Жывая 

памяць вайны”. Ва ўсіх бібліятэках ладзіліся  разнастайныя 

мерапрыемствы і сустрэчы. У дзіцячай бібліятэцы імя Я. Маўра адбылася 

сустрэча з ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, партызанкай Пучковай Л. 

П. “Мы свята шануем і памятаем”, прайшла вечарына “Памяць, якой не 

будзе забыцця” і прагляд літаратуры “Напісана вайной – увекавечана 

літаратурай”. Дзіцячая бібліятэка імя М. Лынькова падрыхтавала урок 

памяці да дня вызвалення Віцебшчыны “Шлях мужнасці і славы”, на 

вечарыну-партрэт “Каханне, непадуладнае смерці” (да 90-годдзя Героя 

Савецкага Саюза З. Тусналобавай-Марчанка) запрасіла чытачоў бібліятэка 

імя Е. Лось, у гэтай жа бібліятэцы прайшла літаратурна-музычная гадзіна 

“Ляцяць жураўлі”.  

У бібліятэцы імя Е. Полацкай ля кніжнай выставы адбылася  

гутарка “Дзяцінства, знявечанае вайной”. Бібліятэка імя У. Караткевіча 

адукацыі “Сімвалы нашай Беларусі” ў Курапольскай с/б, урок 

дзяржавазнаўства “Беларусь – краіна з гісторыяй” ладзіўся у Норыцкай 

с/б. 

 З 15 па 31 мая бібліятэкі актыўна ўдзельнічалі ў акцыі “Беларусь 

супраць тытуню”. У ЦРБ ладзілася акцыя “Конфета лучше сигареты”. 

Кніжныя выставы, плакаты, інфармацыйныя выданні, масавыя 

мерапрыемствы супраць тытуню  актыўна выкарыстоўваліся кожнай 

бібліятэкай. Між іншым, аддзелам бібліятэчнага маркетынгу з пачатку 

года быў аб’яўлены конкурс на “Лепшае інфармацыйнае выданне па 

праблемах табакакурэння”. Найцікавейшыя матэрыялы прадставілі 

Дунілавіцкая с/б, Варапаеўская гп/б і Варапаеўская бібліятэка-музей 

дзіцячай творчасці.  

Да Дня абароны дзяцей Пастаўская гарадская бібліятэка 

арганізавала “Свята дзяцінства – свята ўсмешак”. Варапаеўская бібліятэка-

музей дзіцячай творчасці правяла ў гэты дзень у гарадскім парку конкурс 

малюнкаў на асфальце  “Квітней, мая краіна”. 

З чэрвеня стартавала праграма летняга чытання дзяцей “Лета. 

Кніга. Адпачынак”. Гучныя чытанні, віктарыны, конкурсы, літаратурныя 

гульні – дзейсныя формы папулярызацыі літаратуры. Лынтупская гп/б 

арганізавала літаратурнае свята “На каникулах, детишки, не забывайте и 

про книжки!”. Літаратурна-гульнёвая праграма “Віні-Пух і сем цудаў 

мёду” ладзілася ў раённай дзіцячай біблятэцы. 

У рамках праграмы летняга чытання адбылося сацыялагічнае 

даследванне “Бібліятэка вачыма дзяцей”. Было апытана 300 хлопчыкаў і 

дзяўчынак з мэтай выяўлення ў жыцці  дзяцей месца і ролі кнігі, чытання, 

бібліятэкі.  

У мэтах павышэння прафесійнага ўзроўню бібліятэкараў у чэрвені  

адбыўся двухдзённы семінар-трэнінг “Библиотечное обслуживание: 

современные ориентиры деятельности”. Першы дзень вучоба 

бібліятэкараў праходзіла ў сценах раённай бібліятэкі. У рамках семінара 

адбыліся: дзелавыя гульні, трэнінг, тэст, кейс-стадзі, анкетаванне 
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  запрасіла чытачоў на гадзіну баявай славы “Няма героеў ад нараджэння, 

яны нараджаюцца ў баі”, арганізавала сустрэчу з ветэранам Вялікай 

Айчыннай, адным з героеў кнігі “Юныя героі Віцебшчыны” А.В. 

Шафранскім з г. Оршы.  

Літаратурны ранішнік “Прайшла праз дзяцінства вайна” быў 

падрыхтаваны бібліятэкай імя А. Гайдара. У бібліятэцы імя Я. Купалы 

адбылася сустрэча з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны “Заўжды мы 

будзем помніць Перамогу”, гадзіна франтавога пісьма “З той далёкае 

вайны”.  

Пасяджэнне літаратурнага салона “Натхненне” у бібліятэцы ім І. 

Крылова прайшло як вечарына-ўспамін “Помнит сердце, не забудет 

никогда”. Бібліятэка імя У. Маякоўскага правяла літаратурна-музычную 

вечарыну “Памяць сэрца”, на літаратурна-музычную кампазіцыю “Няхай 

жывыя памятаюць, пакаленні ведаюць” запрасіла чытачоў бібліятэка імя 

Л. Талстога, бібліятэка імя А. Пушкіна арганізавала вечарыну памяці 

“Праз гады, праз вякі – памятайце!”. У бібліятэках імя М. Багдановіча,  імя 

П. Броўкі і імя М. Лынькова прайшлі вечарыны-памяці “Помнит мир 

спасённый”,  “Дзеля жыцця на зямлі”,  “Шлях мужнасці і славы”. 

Дзіцячай бібліятэкай імя С. Маршака была падрыхтавана 

літаратурна-музычная кампазіцыя “Гэта быў час,  які нельга забыць” і 

урок мужнасці “З бацькамі нараўне”, прысвечаны піянерам-героям. А 

сустрэча чытачоў бібліятэкі з палкоўнікам артылерыі, ветэранам вайны, а 

да ўсяго і цудоўным баяністам Ігнаціем Ігнацьевічам Бяляўскім “Споведзь 

салдацкага сэрца” ператварылася ў сумесны канцэрт, на якім гучалі і песні 

ваенных гадоў, і дзіцячыя песні, якія разам выконвалі ўсе прысутныя. 

Потым удзельнікі гэтай сустрэчы наведаліся да пацыентаў Віцебскага 

абласнога тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання ветэранаў і 

інвалідаў і падарылі ім сапраўднае свята. 

Да сусветнага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў у 

бібліятэцы імя П. Броўкі прайшоў урок-роздум “Мы павінны памятаць”, у 

бібліятэцы імя Я. Купалы быў падрыхтаваны урок-напамін “Каб гучаў 

ПАСТАЎСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Дзейнасць бібліятэк у другім квартале распачалася  са 

святкавання Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі. Цікавымі і змястоўнымі 

формамі папулярызацыі літаратуры сустракала юнакоў і дзяўчат раённая 

дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі. Амаль праз усе мерапрыемствы 

прайшла тэма Вялікай Айчыннай вайны. Варапаеўская бібліятэка-музей 

дзіцячай творчасці правяла мульцімедыйную прэзентацыю “Юныя героі 

Віцебшчыны”. 

Наогул, прыярытэтным накірункам у рабоце бібліятэк на працягу 

другога квартала значылася падрыхтоўка і святкаванне 65-й гадавіны 

Вялікай Перамогі. ЦРБ ладзіла літаратурна-музычную вечарыну “Рэха 

вайны ў творах В. Быкава, І. Навуменкі, І. Чыгрынава”. Для 

старшакласнікаў школ горада прайшоў урок мужнасці “Балючыя шрамы 

вайны” з удзелам ветэрана Вялікай Айчыннай вайны  Маісеева І.П. 

Бібліятэкі правялі  вечары-ушанаванні, літаратурныя вечары, 

вахты памяці, урокі мужнасці:  “З той далёкай вайны мая памяць баліць” 

(Мулярская с/б), “Ах, война, что ты сделала подлая” (Казлоўшчынская 

с/б),  “Тых дзён не змоўкне слава” (Варапаеўская гп/б), “Вогненныя гады 

Пастаўшчыны” (Камайская с/б), “Імя святыні – Брэсцкая крэпасць” 

(Палеская с/б). З удзелам былых вязняў вайны ў Лынтупскай гп/б  для 

старшакласнікаў прайшла патрыятычная  гадзіна “Набат войны нам вновь 

стучит в сердца”. 

Дзень яднання Беларусі і Расіі ў Янчукоўскай с/б быў адзначаны 

урокам гісторыі “Два народы – адны карані”. Цэнтральная раённая 

бібліятэка правяла інфармацыйна-публіцыстычную гадзіну “Інтэграцыя – 

гарант добрасуседства”. 

Дзень сям’і быў адзначаны у Парыжскай с/б  вечарам-згодай “Як 

стварыць і захаваць добрую сям’ю”, у Вярэнькаўскай с/б прайшоў вечар 

сямейнай тэрапіі “Всей семьёй – самый лучший выходной”. 

Да Дня дзяржаўнай сімволікі быў прымеркаваны ўрок палітычнай 
2144 



  набат памяці”,  агляд літаратуры “Рэквіем па чалавеку”  адрасавала сваім 

чытачам бібліятэка імя У. Маякоўскага, бібліятэка імя М. Астроўскага 

правяла гутарку “Перад тварам смерці” і ўрок мужнасці “І памятаць 

страшна, і нельга забыць”.   

Шэраг мерапрыемстваў быў прымеркаваны да Дня яднання 

народаў Беларусі і Расіі. У бібліятэцы імя П. Броўкі быў арганізаваны 

вечар-дыялог “Беларусь і Расія – дзве сястры”. Урок гісторыі “Час 

духоўнага яднання” прайшоў у бібліятэцы імя М. Багдановіча. Бібліятэка 

імя Е. Полацкай прадставіла ўвазе чытачоў кніжна-ілюстраваную выставу 

“Будзем разам” і падрыхтавала гадзіну інфармацыі “Садружнасць народаў 

Беларусі - Расіі”. На инфармацыйную гадзіну “Славянскія сёстры” 

запрасіла чытачоў бібліятэка імя А. Пушкіна, бібліятэка імя У. 

Караткевіча прапанавала   гутарку “Славянская садружнасць”. 

Кніжнымі выставамі, гутаркамі, тэматычнымі паліцамі, 

пазнавальнымі гадзінамі “Галоўныя сімвалы Рэспублікі”, “Дзень сцяга и 

герба” ў бібліятэках быў адзначаны дзень Дзяржаўнага гімна і 

Дзяржаўнага сцяга. 

Сур’ёзная ўвага надаецца ў бібліятэках праблемам экалагічнага 

выхавання і аховы роднай прыроды.  

У бібліятэцы імя Л. Талстога - “цэнтры экалагічнай адукацыі”  да 

Міжнароднага года біялагічнай разнастайнасці было прымеркавана 

экалагічнае свята з мультымедыйнай прэзентацыяй “И букашки, и слоны 

одинаково нужны”, прайшоў турнір юных арнітолагаў “Прывітанне сябра-

дрозд”, вусны часопіс “Всегда и везде вечная слава воде”, інфармацыйная 

праграма “Дзівосы прыроды, альбо ўсё аб вулканах, землятрусах і 

павадках”. Падрыхтавана прэм’ера кнігі І. Ланда “Вот мы вышли на 

лужок”. 

У бібліятэцы імя С. Маршака чытачы бралі ўдзел ва ўроку-

дыялогу “Мы ў адказе за тых, каго прыручылі” па кнізе Антуана де Сент 

Экзюперы “Маленькі прынц”, у бібліятэцы імя М. Астроўскага прайшло 

свята птушак “Сустракай з любоўю птушыныя зграі” і падарожжа па 

тем годам”. Для вучняў 3-6 класаў праведзена відэаразмова “Навеки в 

памяти”, на якой дзеці праглядзелі прэзентацыю аб гераічнай абароне 

Брэсцкай крэпасці, а таксама відэафільм “Память сердца”. 

Да Дню Перамогі падрыхтавана шмат мерапрыемстваў: сустрэча з 

аўтарамі зборніка “Святло Перамогі”, літаратурна-патрыятычная гадзіна 

“Священная память войны”, літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Поклонимся великим тем годам”. 

У літаратурна-музычным салоне народнага калектыву “Крылья” 

прайшла вечарына “Светлая радость Пасхального чуда”, дзе гучалі вершы 

духоўнага напрамку. Для гараджан прайшоў літаратурна-музычны 

вернісаж “Калейдоскоп любви”. 9 мая на пляцоўцы каля помніка 

А.Пушкіну народны калектыў “Крылья” выступіў з канцэртнай праграмай, 

прысвечанай Дню Перамогі. Таксама прайшло ўзнагароджванне 

пераможцаў гарадскога конкурсу “Ніхто не забыты, нішто не забыта”. У 

чэрвені ў час Пушкінскага свята паэзіі “И пробуждается поэзия во мне…” 

адбылося ўзнагароджванне ўдзельнікаў гарадскога фотаконкурса “Рядом с 

Пушкиным”. Да дня Рэспублікі для дзяцей прышкольных лагераў 

праведзена літаратурнае падарожжа па Беларусі “Я тут жыву”. Да дня 

ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны праведзена 

літаратурна-патрыятычная гадзіна “По дорогам войны”. 

У бібліятэцы імя У. Караткевіча працавала выстава-рэпартаж 

“Смеяться, право не грешно”. 15 красавіка адбылося мерапрыемства 

“Дружба и братство дороже богатства”. З 1 чэрвеня ў бібліятэцы 

аб’яўлены конкурс дзіцячай творчасці “Я пишу рассказ о друге”. Мэтай 

конкурса з’яўляецца актывізацыя дзяцей падчас летніх канікул. Вялікую 

зацікаўленасць чытачоў выклікала фотавыстава маляўнічых куткоў краіны 

“Запаведнай сцяжынкай”. 
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  старонках Чырвонай кнігі “Знікаючая прыгажосць”. Чытачы  бібліятэкі 

імя Е. Лось былі запрошаны ў падарожжа па кнізе Я. Акіма “Стихи мои 

как письма”, сталі ўдзельнікамі экалагічнага брэйн-рынгу “Ёсць у травах і 

кветках гаючая сіла”.   Бібліятэка імя У. Караткевіча сабрала экалагічнае 

дас’е “Кніга скаргаў прыроды”, правяла экалагічную размінку “Што вы 

ведаеце  пра Чырвоную кнігу Беларусі” і пазнавальную гадзіну “Дзівосы і 

загадкі прыроды Беларусі”. 

Бібліятэка імя Е. Полацкай правяла гутарку да Сусветнага дня 

аховы навакольнага асяроддзя “Будучыня планеты”, бібліятэка імя Я 

Купалы да гэтага дня падрыхтавала экалагічную размову “Зямлянам – 

чыстую планету”. У бібліятэцы імя І. Крылова прайшло пасяджэнне клуба 

“Нам узрост не перашкода” на тэму “Кветкі пад падушкай”, а ў бібліятэцы 

імя У. Маякоўскага – экалагічны ранішнік “Беражы свой дом – сваю 

планету”. 

Як заўсёды бібліятэкі не абыходзяць увагай чарговую гадавіну 

Чарнобыльскай трагедыі. У бібліятэцы імя І. Крылова адбылася 

экалагічная гадзіна “Пад знакам палыновай зоркі”. У бібліятэцы імя А. 

Пушкіна прайшла гадзіна памяці “Вечнае рэха Чарнобыля”, бібліятэка імя 

Е. Полацкай падрыхтавала літаратурную вечарыну “Пакуль Чарнобыль у 

душы баліць!”. 

 Адзін з важных напрамкаў дзейнасці бібліятэк - прапаганда 

здаровага ладу жыцця.  У бібліятэках імя А. Пушкіна і М. Лынькова 

прайшлі Дні здароўя “Скажы “Не” шкодным звычкам” і “Здароўе чалавека 

– багацце краіны”. Бібліятэка імя Е. Полацкай падрыхтавала гадзіну 

здароўя “Будзь здаровы”, у бібліятэцы імя У. Маякоўскага была 

арганізавана літаратурна-пазнавальная гадзіна аб шкодзе курэння 

“Спакуслівая зацікаўленасць” і кліп-агляд аб шкодзе наркотыкаў “Не 

адымай у сябе заўтра!”.    Бібліятэка імя Л. Талстога падрыхтавала 

інфармацыйную праграму “Я ніколі не буду курыць!”.  

У бібліятэцы імя А. Гайдара прайшла сустрэча з пісьменнікамі 

Галінай і Сяргеем Трафімавамі, аўтарамі кніг па здароваму ладу жыцця. 

У красавіку ў бібліятэцы імя Я. Коласа адбылася творчая сустрэча 

з маладымі журналістамі газеты “Звязда” – паэтам і літаратарам Глебам 

Лабадзенкам і лідарам гурта HandmadЕ Яўгенам Валошыным. У час 

сустрэчы гучалі вершы, спевы, цікавыя і смешныя аповеды з жыцця 

журналістаў. Адбылася прэзентацыя дыска “Галасы Уладзіміра 

Караткевіча, Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна. 1968 год”, 

факсімільнага выдання да 75-годдзя Рыгора Барадуліна. Акрамя гэтага з 

цікавасцю чытачамі быў успрыняты медыкаэкалагічны экскурс “Свет 

камней: містыка і рэальнасць”, мэта мерапрыемства – знаемства з 

літатэрапіяй, навукай аб лячэбных уласцівасцях камянеў, мінералаў.  У 

маі адбылася літаратурна-музычная кампазіцыя “Песні, апаленыя вайной”. 

Да 65-годдзя Вялікай Перамогі ў клубе ЗЛЖ “Оба-ЯНИ-Е” 

бібліятэкі імя К. Сіманава адбыўся літаратурна-музычны прывал “Живым 

не верится, что живы”. Аснову сцэнарыя склала творчасць К. Сіманава, 

якая ўдала пераплялася з песнямі вайсковых гадоў “Катюша”, “Спят 

курганы темные” і інш. Для наведвальнікаў бібліятэкі была аформлена 

тэматычная экспазіцыя “Есть в памяти мгновения войны”, на якой былі 

прадстаўлены ўспаміны аб Вялікай Айчыннай вайне чытачоў бібліятэкі. 

Таксама тут прайшла выстава мастацкіх работ навучэнцаў СШ № 1 

“Вайна і мір вачамі дзяцей”. Да памятнай даты 100-годдзя перанясення 

мошчаў Святой Еўфрасінні Полацкай адбыўся літаратурна-музычны вечар 

“Жизнь ее – был путь – для истины, добра и счастья”. Да памятнай даты 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны на абанеменце прайшоў Тыдзень 

ваеннай кнігі “И память, и слово, и боль…”: адбыўся прагляд літаратуры 

“Мир помнит твой подвиг, русский солдат”, прайшла акцыя для чытачоў, 

народжаных у 1941-1945гг. “Война – мое рождение, моя судьба”, для іх 

падрыхтавалі наборы кніг і запісныя кніжкі з сімволікай вайны (усяго 12 

чытачоў). 

Да 65-годдзя Перамогі дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака 

падрыхтавала шэраг мерапрыемстваў: тэматычны вечар “Героическая 

Полотчина”, тэматычны вечар-сустрэча з ветэранам “Поклонимся великим 
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  Чытачы бібліятэкі імя Е. Лось былі запрошаны на суд над 

цыгарэтай “Курэнне? На гэта не маем часу!”, а ў бібліятэцы імя Е. 

Полацкай чытачы сталі ўдзельнікамі акцыі “Не валяй дурака, книга лучше 

табака”. У бібліятэцы імя А. Гайдара дню памяці ахвяр СНІДу была 

прысвечана гадзіна пытанняў і адказаў “Свяча жыцця, свяча надзеі”. 

Круглы стол, прысвечаны Міжнароднаму году барацьбы з наркотыкамі 

“Объявляем злу мы бой – наркоманию долой!” быў арганізаваны 

бібліятэкай імя І. Крылова, у бібліятэцы імя П. Броўкі падрыхтавана 

экспрэс-інфармацыя “Стоп! Наркотыкі!”. 

У час правядзення Тыдня дзіцячай кнігі прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: ранішнік “Чытаем любімыя кнігі” (бібліятэка імя Л. 

Талстога), літаратурнае падарожжа па творчасці Г. Х. Андэрсена 

“Галоўны казачнік свету” (бібліятэка імя Я. Купалы), агляд “Казачнік 

Дацкага каралеўства” (бібліятэка імя Е. Лось), літаратурны КВЗ “Планета 

казак Г. Х. Андэрсена” (бібліятэка імя С. Маршака), гульнявая праграма 

“Кніга – крыніца мудрасці, праўды і дабрыні” (бібліятэкі імя А. Гайдара), 

свята кнігі “З табою, кніга добрая, ідзем у новы свет” (бібліятэка імя Я. 

Коласа). 

У маі традыцыйна адзначаецца Дзень сям’і, з нагоды якога 

бібліятэкі ладзяць сустрэчы, ранішнікі, сямейныя святы. У бібліятэцы імя 

Я. Купалы прайшла гутарка  “Бацькоўскі дом – усяго пачатак,” у  

бібліятэцы імя М. Багдановіча – круглы стол “Сям’я  -  школа любові”. 

Бібліятэка імя М. Лынькова запрасіла чытачоў на літаратурна-музычную 

гадзіну “Сям’я – усяго пачатак”, а ў бібліятэцы імя Я. Коласа прайшла 

літаратурная сустрэча  “Усё пачынаецца з сям’і”. 

Работа па адраджэнню нацыянальнай гісторыка-культурнай 

спадчыны з’яўляецца адной з вядучых у дзейнасці бібліятэк. У 2010 годзе 

спаўняецца 100 гадоў з моманту пераносу машчэй Прэпадобнай  

Еўфрасінні Полацкай з Кіева-Пячэрскай лаўры ў г. Полацк. З гэтай нагоды 

ў бібліятэках былі арганізаваны разнастайныя мерапрыемствы, 

прысвечаныя гэтай падзеі. У бібліятэцы імя Я. Купалы прайшла 

“Сям’я - пачатак усяму” і  дыскусійную гадзіну “Усё пачынаецца з сям’і”. 

Бібліятэкі  імкнуцца далучыць сваіх  чытачоў да духоўных 

вытокаў. У Забалоцкай бібліятэцы-клубе адбыліся вялікодныя пасядзелкі 

“Святло любові асвячае ўсіх”. Клуб “Сонейка”, які працуё  у Істаўскай с/б, 

падрыхтаваў літаратурна-музычную кампазіцыю   “Пусть огонёк свечи 

пасхальной все души к Богу повернет”.  

 

 

НАВАПОЛАЦКАЯ  ГАРАДСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага ў красавіку 

адбылася фотавыстава “ОНИ” студэнткі 4 курса Акадэміі мастацтваў 

Палынскай П. Фотакарціны, прадстаўленыя ў жанры “ню”, дапамаглі 

ўбачыць спецыфічныя напрамкі фотамастацтва. “Два имени сливаются в 

одно” – такую назву мела сустрэча ў паэтычнай гасцінай з сямейнай парай 

Марынай і Андрэем Шуханковымі, маладымі таленавітымі паэтамі. Яны 

азнаемілі прысутных з вершамі, якія ўжо былі надрукаваны ў паэтычных 

зборніках “Неоспоримое утро” и “Недосягаемая геометрия”. У маі была 

падрыхтавана літаратурна-музычная кампазіцыя “А музы не молчали…”!. 

У ЦБ імя У. Маякоўскага ладзілася выстава “Мы рисуем нитью” вучняў 2-

3 класаў наваполацкай гімназіі № 2. На адкрыцці выставы кружкоўцы 

знаёмілі прысутных з тэхнікай нітачнага дызайна. Дзеці з задавальненнем 

расказвалі пра сваё захапленне, адказвалі на пытанні віктарыны. Цесная 

сувязь сектара мастацтваў з дзіцячай мастацкай школай выяўляецца не 

толькі ў правядзенні асабістых выстаў яе вучняў і настаўнікаў, але і ў 

сумесным правядзенні выпускных вечароў. ”Подведем итоги”, так 

называўся выпускны вечар, які прайшоў у сектары мастацтваў. 

У Публічным цэнтры прававой інфармацыі сумесна з аддзелам 

адукацыі гарвыканкама праведзена публічная адрасная кансультацыя 

“Твае правы, абітурыент. Уступная кампанія 2010 года”. 15 чэрвеня была 

праведзена індывідуальная кансультацыя па тэме “Наследство”. 
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  літаратурная вечарына “Імя вялікае і слаўнае”, бібліятэка імя Л. Талстога 

падрыхтавала літаратурна-краязнаўчую гадзіну “Святая заступніца Белай 

Русі”, чытачы бібліятэкі імя Е. Лось праслухалі гутарку “Еўфрасіння – 

светлае імя”. У дзіцячай бібліятэцы імя М. Лынькова адбыўся Дзень 

памяці “Святыня Беларусі”. Шэраг мерапрыемстваў падрыхтавала 

бібліятэка імя Е. Полацкай:   гутаркі “Шлях у сто гадоў”, “Шлях дадому”,  

урок духоўнасці “Слава табе, святы свет” з удзелам вядучага навуковага 

супрацоўніка Віцебскага абласнога музея Наталлі Юр’еўны Шаркоўскай , 

актрысы тэатра імя Я. Коласа Таццяны Ліхачовай, выканаўцы ролі 

Еўфрасінні ў спектаклі “Крыж Еўфрасінні” і матушкі Веры, дырэктара 

нядзельнай школы.  Чытачы бібліятэк імя Я. Коласа і Я. Маўра пабывалі ў 

гістарычных падарожах “Заступніца Беларусі” і “Славу здабыло па ўсёй 

Айчыне Еўфрасінні светлае імя”. На медыяпрэзентацыі  “Нябесная 

заступніца Беларусі” пабывалі чытачы бібліятэкі імя А. Гайдара, у 

бібліятэцы імя У. Караткевіча падрыхтавана гутарка “Славутая 

Палачанка”. 

Прайшлі Дні літаратуры “Вялікі прыклад служэння  Радзіме”, 

прысвечаныя 105-годдзю Народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі.  

У бібліятэцы імя П. Броўкі прайшла гадзіна паэзіі “Мы лёс свой 

выбіраем самі” і літаратурна-музычная вечарына “І нехта ўспомніць пра 

мяне”, у бібліятэцы імя Е. Полацкай - гутарка “Паэзія П. Броўкі ваеннага 

часу”. На літаратурную гадзіну “Песні аб марах жыцця” запрасіла чытачоў 

бібліятэка імя Я. Коласа, бібліятэка імя М. Багдановіча падрыхтавала 

літаратурную вечарыну “Аб чым звініць душа”.  

 

 

ВІЦЕБСКАЯ  РАЁННАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Удасканальваючы сістэму павышэння кваліфікацыі бібліятэчных 

работнікаў у маі 2010 года на базе Сасноўскай с/б адбыўся семінар 

“Арганізацыя работы бібліятэк па патрыятычнаму і грамадзянскаму 

выхаванні.  У сувязі са святкаваннем 65-годдзя Перамогі ва ўсіх 

бібліятэках экспанаваліся кніжныя выставы, праводзіліся агляды 

літаратуры.  Цікава прайшлі  тэматычныя вечарыны  “Славім вялікі 

подзвіг” (Ідолтаўская с/б),  “Подзвіг вялікі і вечны”  ( Язненская с/б),  

“Паклонімся   вялікім тым гадам”   (Волкаўшчынская с/б); цыкл 

мерапрыемстваў “Жывая гісторыя вайны” (Дзісненская гарадская 

бібліятэка);  урок мужнасці “Гэта быў час, які нельга забыць” 

(Чапукоўская с/б);  літаратурна–музычная гадзіна “Песні ваенных гадоў” 

(Мікалаёўская с/б). 

Па прапаганде здаровага ладу жыцця ладзіліся наступныя 

мерапрыемствы: гульня-віктарына “Здароўе - ўсяму  аснова” 

(Дарожкаўская с/б), інфармацыйна-пазнавальная  гадзіна  “Я здароўе 

берагу – сам сабе дапамагу” (Навапагосцкая с/б), гадзіна здароўя   

“Адмова ад курэння – вось лепшае рашэнне” (Крукаўская с/б),  трэнінг 

адмовы ад курэння (Чапукоўская с/б), інфармацыйная гадзіна “Падлетку 

аб шкодзе тытуню” (Воўкаўшчынская с/б),  агляды літаратуры “Быць 

здаровым – здорава”, “Дапамажы сабе сам”,  інфармацыйная гадзіна з 

відэапраглядам “Не – табаку” (ЦРБ).            

Папулярызацыі экалагічных ведаў  па-ранейшаму надавалася  

вялікае значэнне.   Экалагічная гульня  “Падарожжа  па лясных сцежках” 

адбылося ў Ідолтаўскай с/б; Узмёнская с/б  правяла экалагічнае 

падарожжа “Птушкі нашага краю, занесеныя ў Чырвоную кнігу”. 

Чарнобыльскай трагедыі былі прысвечаны  экалагічныя гадзіны “Пакуль 

Чарнобыль у душу глядзіць” у Далгінаўскай с/б і  “Боль, які спальвае  

сэрца” у Крукаўскай с/б. 

Сямейнаму выхаванню было прысвечана пасяджэнне круглага 

стала  “Сучасная сям’я:  неабыякавыя разважаюць” у цэнтральнай раённай 

бібліятэцы. На мерапрыемства была   запрошана моладзь  з працоўных 

калектываў горада  і аўтарытэтныя эксперты, сярод якіх начальнік аддзела  

ЗАГС, загадчыца аддзяленнем жаночай кансультацыі, псіхолаг, настаўнік   

нядзельнай школы.  Дварнасельская с/б правяла  тэматычную вечарыну 
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  выхаванню чытачоў (дзяцей і моладзі) ва ўмовах сельскай бібліятэкі”. У 

творчай лабараторыі бібліятэкары пазнаёміліся з цікавай формай 

папулярызацыі патрыятычнай кнігі – Тэатрам ваеннай кнігі “Кніга – 

манумент памяці” па аповесці пісьменніцы і журналіста М. Ірошнікавай 

“Добры дзень, пані Катарына”. 

5 чэрвеня на базе Бабініцкай с/б адбыўся Дзень экалагічных ведаў 

“З любоўю да ўсяго жывога”, прысвечаны Году біялагічнай 

разнастайнасці і Дню аховы навакольнага асяроддзя з удзелам 

пісьменніка, аматара прыроды Рэмізава С.Д. Члены экалагічнага клуба 

“Расінка” пры Бабініцкай с/б падрыхтавалі выступленне агітбрыгады 

“Захаваем прыроду”з прэзентацыяй рэкамендацыйных спісаў літаратуры 

“Экалогія і права”, “Светлы слог Сяргея Рэмізава”. 

У чэрвені  прайшоў тэматычны дзень прававой інфармацыі  

“Заканадаўства па абароне правоў спажыўца” для чытачоў Варонаўскай 

с/б з удзелам адваката юрыдычнай кансультацыі №3 г. Віцебска А.М. 

Зданоўскай. 

Бібліятэкі-філіялы сеткі надаюць вялікае значэнне рабоце па 

адраджэнні, зберажэнні і папулярызацыі культурнай спадчыны. Аб гэтым 

сведчыць ўдзел бібліятэк у абласным аглядзе-конкурсе 

фальклорнага мастацтва “Ад прашчураў – да зор”, прысвечанага 165-

годдзю нашага земляка, этнографа і фалькларыста М.Я. Нікіфароўскага. 

Альгоўская с/б сумесна з клубам, прадстаўлялі  намінацыю 

“Беларуская нацыянальная кухня веснавога перыяду”, дзе занялі 1-е 

месца.  

“Нікіфароўскія чытанні” у Вымнянскай с/б пачыналіся з 

фальклорных экспедыцый па вёсках, у ходзе якіх удзельнікі збіралі 

экспанаты для этнаграфічнага  кутка пры бібліятэцы, прысвечанага памяці 

славутага земляка. Падчас літаратурных чытанняў па творах М.Я. 

Нікіфароўскага чытачы вызначалі прыкметы і павер’і, уласцівыя для 

Вымнянскага краю, адшуквалі дыялектныя словы часоў М.Я. 

Нікіфароўскага, якія ўжываюцца ў сённяшнім жыцці і г.д. 

аграгарадка “Пушкі”  (праграма “Беларуская літаратура – крыніца 

духоўнасці”) пазнаёміла сваіх чытачоў з асветнікамі зямлі беларускай – 

юбілярамі 2010 года - правяла гадзіну спадчыны “Імёны, славутыя ў 

вяках”і г.д.  

Раённая дзіцячая бібліятэка з кніжнай выставы “Ходит лето по 

земле” распачала работу па арганізацыі летняга чытання дзяцей. Для яе 

чытачоў былі праведзены прэсмарафон “Рюкзачок” и компания”, гадзіны 

здароўя “Уроки Неболита и летом не забыты”, завочнае падарожжа па 

нацыянальнаму парку і запаведнікам Беларусі “Дзе стрэл не прагучыць”. 

Асабліва падабаецца наведвальнікам гэтай бібліятэкі  ўдзельнічаць у 

“Ільняным балі”, у праграме якога – віктарыны, льнокрыжаванка, хвіліна 

цікавых звестак аб гэтай цудоўнай расліне. 

Для работнікаў сельскіх бібліятэчных устаноў у маі адбыўся 

семінар на тэму “Бібліятэка ў эпоху інфармацыйных тэхналогій”, падчас 

работы якога былі разгледжаны наступныя пытанні: дзейнасць бібліятэк у 

сучасных умовах; электронны дакумент як адзінка бібліятэчнага фонду; 

стварэнне электроннага дакумента; прымяненне у практычнай дзейнасці 

бібліятэк электронных формаў; адбылася прэзентацыя электроннай версіі 

масавага мерапрыемства  “Жаночыя гісторыі”. 

 

 

МІЁРСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Сярод мерапрыемстваў,  прысвечаных прапагандзе беларускай 

літаратуры, мовы і культуры  можна назваць літаратурна-музычную 

кампазіцыю,  прысвечаную юбілею У. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду”, 

падрыхтаваную Цвецінскай с/б. Дзісненская гарадская бібліятэка  правяла 

пазнавальную гадзіну “Вобраз Еўфрасінні Полацкай ў літаратуры і 

мастацтве”.  Краязнаўчай тэматыцы была прысвечана вечарына “Зямля 

мая - абсяг вялікіх скарбаў” у  Даўгінаўскай с/б. 

Шмат мерапрыемстваў  было прысвечана  патрыятычнаму 
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  Прапагандзе твораў беларускіх аўтараў прысвячаліся 

літаратурныя гадзіны “У паэтычным сузор’і талентаў Віцебшчыны” 

(Сушчоўская с/б), літаратурныя гульні па творах У. Ліпскага “Уладар 

дзіцячых мар” (ЦБ, Суражская г/пб, Сушчоўская с/б), ранішнікі “Ул. 

Дубоўка – казачнік” (ЦБ, Мазалаўская с/б).  

Пасяджэнне клуба “Ліра” “Майстар дасціпнага слова” было 

прысвечана 100-годдзю з дня нараджэння Ул. Корбана  (Ноўкінская с/б). 

Заронаўская с/б, сумесна з музеем, арганізавалі сустрэчу з паэтам 

Д. Сімановічам. Напярэдадні быў паказаны відэафільм “Прагулка па 

Віцебску з Д. Сімановічам”. У выкананні барда Славы Савінава гучалі 

песні  на вершы паэта. 

Шэраг мерапрыемстваў у бібліятэках сістэмы быў прымеркаваны 

да 65-годдзя Вялікай Перамогі. Дзякуючы дабрачынным акцыям “Жыве 

побач ветэран”, “Дом, дзе жыве ветэран”, якія праводзілі актывісты 

бібліятэк і члены гурткоў, тэрыторыя вакол дамоў удзельнікаў Вялікай 

Айчыннай вайны і інвалідаў была ўпарадкавана. У бібліятэках прайшлі 

Дні ваеннай кнігі “І памяць аб вайне нам кніга ажыўляе”, “Война, твой 

горький след и в книгах, что на полке”, з чытачамі быў праведзены міні-

апрос “10 лепшых кніг пра вайну”. 

У Альгоўскай с/б прайшла гадзіна памяці “Рэквіем па кожным 

чацвёртым”, адбыўся гістарычны экскурс “Памяць, увасобленая ў граніт”.  

Члены гуртка “Пошук” пры Сасноўскай с/б здзейснілі завочную 

вандроўку “Дарогамі вайны”. 

У бібліятэках праведзены літаратурна-музычныя вечарыны з 

удзелам ветэранаў “Фронтовики, наденьте ордена” (Мазалаўская с/б),  “И 

пусть поколения помнят” (Вымнянская с/б), “Дороги войны – дороги 

Победы” (Капцянская с/б),  “Помніць сэрца, не забудзе ніколі” 

(Варонаўская с/б). 

Тэма экалагічнай асветы  насельніцтва з’яўляецца адным з 

прыярытэтных напрамкаў дзейнасці бібліятэк. Падчас правядзення Тыдня 

экалогіі і здароўя ў Сасноўскай с/б прайшла віктарына “Ведай і беражы 

Раённая дзіцячая бібліятэка правяла літаратурна-краязнаўчую 

экспедыцыю “Лёзненцы на вайне. Вайна на Лёзненшчыне”, на якой быў 

завершаны гістарычны пошук “Вайна ў лёсе маёй сям’і”. Па яго выніках 

выдадзена аднайменная кніжка, прэзентацыя якой прайшла з вялікім 

поспехам. 

Цэнтральная раённая бібліятэка для падлеткаў і моладзі 

арганізавала відэаэкскурс “Як сведкі славы абеліскі стаяць”, для дарослых 

была праведзена літаратурная вечарына да 100-годдзя паэта А. 

Твардоўскага, напярэдадні свята Перамогі прайшоў музычны дзень 

“Музыка нашай Перамогі” і інш. Асабліва запомніўся чытачам 

бібліяэкскурс у ваеннае мінулае “Войной овеянные строки”.     

Працягвалася работа па іншых накірунках бібліятэчнай дзейнасці. 

Так, усі бібліятэкі сістэмы прынялі удзел у рэспубліканскай акцыі супраць 

табакакурэння “За прыгажосць жанчын і здароўе дзяцей”. У яе межах у 

сельскіх бібліятэках прайшлі мерапрыемствы: гадзіна арттэрапіі “В 

красивом теле – здоровый дух” (с/б аграгарадка “Крынкі”), 

інфармацыйная хвіліна “Курыць у 21 стагоддзі - гэта не модна!” (с/б 

аграгарадка “Надзёжына”), скрыжаванне меркаванняў “Курэнне: 

самасцвярджэнне ці распуста?” (с/б аграгарадка “Пушкі”). Сельская 

бібліятэка аграгарадка “Новае Сяло” правяла Дзень здароўя, які складаўся 

з адкрытага прагляду літаратуры “Подари себе здоровье”, скарбонкі 

добрых парад ад газет, часопісаў і чытачоў “Добрым парадам усе рады”; 

на працягу ўсяго дня працаваў фітабар “Антистресс” і інш. 

Бібліятэкі раёна, што працуюць па праграмах, прапаноўвалі сваім 

чытачам новыя цікавыя мерапрыемствы. Так, Зачарнянская с/б (этна-

праграма “Жывая спадчына”) правяла гутарку-велічанне “Хлеб - над усімі 

панамі пан”, пазнавальную хвіліну “Калодзеж, калодзеж, дай вады 

напіцца!”; с/б аграгарадка “Бабінавічы” (экапраграма “Жывая планета”) 

для дзяцей распрацавала цыкл мерапрыемстваў аб правільных паводзінах 

у час летняга адпачынку: “О тех, кто жалит и кусает”, “Безопасная вода”; 

для дарослых – экаурок “Чтобы сберечь лесов красу”. Сельская бібліятэка 
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  свой край”, падарожжа ў лес “Цалебнымі сцяжынкамі” (са складаннем 

гербарыя), дзень карысных спраў “Сорак саракоў” (майстравалі шпакоўні і 

размяшчалі іх у парку), дзень добраўпарадкавання “Пасадзім па дрэўцу”. 

У праграме Тыдня экалогіі  ў Ноўкінскай с/б кніжная выстава-

прагляд “Мы – дзеці твае, прырода!”, краязнаўчае падарожжа “Земли моей 

лицо живое”,  экалагічны аукцыён “Прыродай створаныя цуды”, гадзіна 

дзіцячай творчасці “Саюз прыроды і дзяцей”. 

Году біялагічнай разнастайнасці  прысвячалася навукова-

пазнавальная гадзіна па кнігам Дж. Дарэла “Паважаючы ўсялякае жыцце” 

у Сушчоўскай с/б. “Зберажы свой дом, сваю планету” – пад такой назвай 

прайшла экалагічная вечарына ў Мазалаўскай с/б.  

Дню памяці ахвяр Чарнобыльскай катастрофы быў прысвечаны 

відэа фільм “След чорнага ветру” у Ноўкінскай с/б з запрашэннем 

ліквідатараў і перасяленцаў зоны адчужэння. Экалагічныя гадзіны 

“Чарнобыльскі боль – напамін пакаленням”, “Балючая памяць Беларусі”, 

“Глядя в глаза прошлой беде” прайшлі ў Замастоцкай, Шапечынскай, 

Шапуроўскай, Акцябрскай с/б. 

Тэме здаровага ладу жыцця  была прысвечана гадзіна-парада “Як 

дапамагчы сабе быць здаровым” ў Шапечынскай с/б. У Вымнянскай с/б 

адбылася інфармацыйная гадзіна “Здароўе – гэта здорава”. Да Сусветнага 

дня здароўя Капцянская с/б  праводзіла акцыю “Маладое пакаленне 

выбірае здароўе”, у рамках якой прайшоў актуальны дыялог “Наркотыкі, 

віно, табак… Табе гэта трэба?”. Дню здароўя ў Тулаўскай с/б  была 

прысвечана кніжная выстава “Мода. Прыгажосць. Здароўе.” і 

інфармацыйная гадзіна “Здаровы лад жыцця – што гэта значыць?”.

 У Дзень здароўя  Запольская с/б правяла наступныя 

мерапыемствы: гутарку “Наркотыкі – сурагат шчасця і выток бедаў”, бліц-

апытанне “П’янства – гэта калі…”, гадзіну развагі “Курэнне: дань модзе, 

свавольства, або неабходнасць?” 

Да Сусветнага дня барацьбы з тытунем у бібліятэках прайшлі: 

інфармацыйныя гадзіны “Тытунь і здаровага загубіць”, “Куришь? Знай к 

ЛЁЗНЕНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У другім квартале біблітятэкі сеткі працягвалі работу насустрач 

65-годдзю Вялікай Перамогі. Да гэтай даты праведзены наступныя 

мерапрыемствы: літаратурная кампазіцыя “Всегда мы будем помнить 

День Победы!” для удзельнікаў клуба “Надзея” (с/б аграгарадка “Пушкі”), 

электронная прэзентацыя “Пусть не будет войны никогда!” (с/б 

аграгарадка “Надзёжына”), гадзіна паэзіі “Война в стихах А. 

Твардовского” (с/б аграгарадка “Стасева”), прэм’ера кнігі Л. Бруевай 

“Пока не похоронен последний солдат” (с/б аграгарадка “Адаменкі”), 

гадзіна памяці “Пра тых, хто змагаўся і перамог”(с/б аграгарадка “Новае 

Сяло”), урок патрыятызму “Нам памяти звонят колокола” (с/б аграгарадка 

“Крынкі”). У с/б аграгарадка “Кавалі” адбыўся Дзень патрыятызму, які  

складаўся з экскурсіі па залах музейнага кутка партызанскай брыгады А. 

Данукалава, адкрытага прагляду літаратуры “Аб вайне – праз столькі год”, 

анкетаванні “Без памяці няма будучыні”. Бібліятэка аграгарадка 

“Бабінавічы” распрацавала своеасаблівы завочны турысцкі маршрут па 

месцах баявой славы, у які ўвайшлі падарожжа ў гераічнае мінулае “Зямля 

мая прымала бой”, бібліяпадарожжа ў партызанскі край “Партызанскімі 

сцежкамі “Дзядзі Косці” (да юбілею К. Заслонава), гадзіна патрыятызму  

“Слова пра зялёнага сябра”. У кожнай бібліятэцы сістэмы адбыліся 

бібліявізіты пад дэвізам “Дом, дзе жыве ветэран”. 

Чкалаўская гп/б для удзельнікаў дзіцячага клуба “Сябры 

бібліятэкі” і іх бацькоў правяла цыкл мерапрыемстваў пад агульнай назвай 

“Вянок баявой славы”, якія праводзіліся ля кніжна-ілюстратыўнай 

выставы “Не змеркне слава ваенных год”. Сярод іх: літаратурна-музычная 

гадзіна “Помнікі, якія сталі песнямі”, агучаная выстава “Галерэя плаката 

ваеннага часу”, гадзіна цікавага “Як “кацюша” “кацюшай” стала “ і інш. 

Для дзяцей- наведвальнікаў “Гульнёвай пляцоўкі часопіса “Рукзачок” былі 

арганізаваны гучныя чытанні матэрыялаў з гэтага часопіса, такія як: 

“Пісьмо з фронта”, “Вечны агонь” і інш. 
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  чему стремишься” (Шапуроўская с/б, Янавіцкая гп/б), гадзіны-дыялогі 

“Курэнне? На гэта няма часу” (Бабініцкая, Тулаўская с/б), акцыі “Меняем 

сигареты на конфеты” (Варонаўская с/б), “Один день без курения” 

(Альгоўская с/б), гадзіны праблемнай размовы “Пратэст супраць курэння” 

(ЦБ, Суражская гп/б).  

Бібліятэкі ў сучасных умовах пашырэння сацыяльных функцый  

шукаюць новыя формы ўзаемадзеяння з сям’ей. Духоўнае жыцце сям’і, яе 

цяжкасці і праблемы становяцца сёння агульным клопатам. Дзень сям’і 

“Пасядзім радком, пагаворым ладком” падрыхтавала Альгоўская с/б. 

Члены клуба “Ачаг” здзейснілі чарговы “Візіт пашаны” у сям’ю Бруцкай 

Н.А. У бібліятэцы  адбыўся круглы стол “Роля бабулі ў выхаванні  ўнукаў 

і праўнукаў”. Сумесна з дзіцячым садком бібліятэка падрыхтавала 

сямейнае свята “Сям’я – гэта…” Вечарына-ушанаванне “Брыльянтавы 

саюз сэрцаў” падрыхтавана Варонаўскай с/б сумесна з клубам. Урок 

сямейнага выхавання “Сям’я ў жыцці чалавека” адбыўся ў Мазалаўскай 

с/б. 

Да пасяджэння клуба  маладой сям’і “Гармонія” “Наш дом, наш 

быт, наша сям’я” у Замастоцкай с/б была падрыхтавана выстава 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Сямейныя захапленні” і выстава-

агляд “Сям’я – ключ да шчасця”. 

У Кіраўскай с/б – цэнтры эстэтычнага выхавання, адбылася 

прэзентацыя выставы віцебскай мастачкі Марыны Шутко. Наведвальнікам 

былі прадстаўлены карціны з біблейскімі матывамі, выкананыя ў тэхніцы 

батык і біблейскія прытчы-суправаджэнні, напісаныя на ільне. У 

бібліятэцы таксама дэманстравалася выстава фларыстыкі “Лірычны 

раманс” мастацкага кіраўніка народнага клуба фларыстыкі  Храмцовай 

Н.Я.  

Тэме выбару прафесіі прысвечаны гадзіны прафарыентацыі “На 

парозе дарослага жыцця” (Лятчанская, Бабініцкая с/б, Суражская гп/б). 

У чэрвені ў бібліятэках-філіялах стартаваў конкурс летняга 

чытання “Лета і кніга – 2010”. У Запольскай с/б адкрыццё конкурса 

хварэйце, не старэйце”. Гадзіну цікавай інфармацыі, сустрэчу з цікавай 

газетай “Народный доктор” пад назвай “Народная медыцына” 

падрыхтавала бібліятэкар Камайскай с/б. Цікавай атрымалася гутарка-

разважанне “Як быць здаровым” у Валодзькаўскай с/б.  

На працягу квартала вялася работа па прафарыентацыі. У 

Камайскай с/б прайшла інфармацыйная гадзіна “Сто дарог – адна твая”. 

Рандэву на бульвары прафесій  “З тысячы дарог я выберу адну” 

праведзена ў Сітцаўскай с/б. У Гарадзішчанскай с/б адбылося ток-шоу 

“Выбар прафесіі”.  

Бібліятэкары раённай дзіцячай бібліятэкі напярэдадні летніх 

канікул правялі прэзентацыю праграмы летняга чытання “Лета. Чытач. 

Кніга” пад назвай “Кнігі шукаюць сяброў”. Конкурс «ЛУЧИК» (Лучший 

читатель книг) будзе працягвацца ўсё лета. У рамках праграмы аформлена 

летняя кніжная экспазіцыя “Хотите читайте сами, но интереснее с нами”. 

Шэраг мерапрыемстваў бібліятэкі правялі ў прышкольных летніх лагерах 

адпачынку. Выкарыстоўваліся такія формы работы, як турніры, конкурсы, 

гульні і іншыя. Раённая дзіцячая бібліятэка правяла пазнавальную гульню 

“Дзяжурная аптэка”, слайд-шоу “З кніг на п’едэстал”, дзень перыёдыкі 

“Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы”, забаўляльна-

гульнёвую праграму “На досуге летним днём”. Янушэўская с/б правяла 

конкурс на лепшага чытача. Да мерапрыемства была аформлена кніжная 

выстава “Кніга – наш сябра”.  

На базе бібліятэк Бярозкаўскага сельскага Савета адбыўся семінар 

бібліятэчных работнікаў раёна “Праз гады, праз вякі – памятай!”. Да 

семінара было падрыхтавана два паказальныя мерапрыемствы: 

краязнаўча-патрыятычная гадзіна, прысвечаная Герою Савецкага Саюза, 

земляку, ураджэнцу вёскі Кромавічы А.І.Чэрнышу (Бярозкаўская с/б), 

літаратурная кампазіцыя “Рэквіем па спаленых вёсках” (Вітуніцкая с/б).  
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  праходзіла пад назвай “Лета збірае сяброў”; у Мазалаўскай с/б адбылося 

тэатралізаванае свята “У кніг не бывае канікул”, у  цэнтральнай 

бібліятэцы  прайшла літаратурная гульня “На дзень нараджэння ў краіну 

Чыталію”,  дзеці падарожнічалі па кнігах-юбілярах; у Альгоўскай с/б 

конкурс распачаўся гульнёй “Сакрэты кніжнага лета”. У многіх 

бібліятэках прайшоў конкурс малюнкаў “Лета – гэта…” 

 

 

ГЛЫБОЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У красавіку   праведзены шэраг мерапрыемстваў па 

папулярызацыі здаровага ладу жыцця. У Падсвільскай гп/б прайшла 

гадзіна здароўя “Стиль жизни – здоровый!”. Свята здароўя “Багатырскія 

забавы” праведзена ў Дзеркаўшчынскай  с/б. У Чарневіцкай с/б для 

дарослых чытачоў была падрыхтавана трыбуна цікавай інфармацыі 

“Лечымся без лекаў. Фітатэрапія”. Ранішнік “У гасцях у вітамінаў” 

прайшоў у Празароцкай с/б. Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка правяла для 

сваіх юных чытачоў конкурсную праграму “Здароўе - гэта здорава”. 

Пліская с/б - падарожжа ў краіну здароўя “Віні Пух і сем цудаў мёда”.        

Традыцыйна праводзіліся ў бібліятэках раёна мерапрыемствы па 

экалагічнаму выхаванні:  турнір знаўцаў прыроды “Сябры прыроды” і 

пазнавальная гадзіна “Белая берёзонька з белою косою” (Прошкаўская 

с/б),  экаінфарміна “Куда я в мае не пойду - везде я солнышко найду”, 

тэматычны дзень  “У краіне дрэў” і экалагічнае свята “Дзень Зямлі” 

(Шунеўская с/б), эколага-краязнаўчая вандроўка “Жалобная кніга нашай 

мясцовасці” (Стрынадкаўская с/б), прэзентацыя серыі “Скарбы радзімы” 

(Марцыбылінская с/б).  

Гадавіне чарнобыльскай аварыі прысвячалася гадзіна роздуму 

“Палескі рэквіем,” праведзеная ў Удзелаўскай с/б. У Зябкаўскай с/б 

праведзена гадзіна паэзіі “Чарнобыль у беларускай паэзіі”, у раённай 

дзіцячай бібліятэцы - гадзіна памяці “След чорнага ветру”. 

Сітцаўскай с/б аформлена кніжная выстава “Святая заступніца Беларусі”. 

У Валодзькаўскай с/б аформлена выстава-віктарына пад такой жа назвай. 

У Порплішчанскай с/б праведзены ўрок выдатнай асобы “Нябесная 

апякунка Беларусі”.  

Адным з напрамкаў работы бібліятэк раёна з’яўляецца сямейнае 

выхаванне. У раённай дзіцячай бібліятэцы да Сусветнага дня сям’і 

праведзены ранішнік “Земля без воды мертва, человек без семьи 

пустоцвет”. Удзельнікам клуба “Талака” Бягомльскай гп/б была 

прапанавана гульнявая праграма “Мая сям’я”. Вечар дружнай сям’і “У 

промнях сямейнага цяпла” адбыўся ў Валодзькаўскай с/б. Сямейнае свята 

“Наша дружная сям’я прайшло ў Прудніцкай с/б.  

Важны накірунак у дзейнасці бібліятэк – экалагічнае выхаванне. 

Ва ўсіх бібліятэках аформлены кніжныя выставы, тэматычныя паліцы. У 

Валкалацкай с/б у выглядзе разнастайных лісточкаў аформлена рэклама 

кніжнага фонда па экалогіі. У Гарадзішчанскай с/б аформлены фітакуток 

“Лясная аптэка” (лекавыя травы), фотавыстава “Пярнатыя – нашы сябры”. 

У Станіслаўскай с/б аформлены экалагічны куток “Скарбы для ўсіх”. Тут 

“Шок-інфармацыя”, “Колокол тревоги”, фотавыстаўка “Уголки родной 

природы”, “Экалагічная капілка”. У гэтай жа бібліятэцы прайшлі акцыі 

“Разуменне і сяброўства”, “Мурашнік”. Цікавай атрымалася экавандроўка 

на бераг возера “Усёй сям’ёй бавім вольны час”, якую падрыхтавала 

бібліятэкар Гарадзішчанскай с/б. Да Сусветнага дня аховы навакольнага 

асяроддзя быў прымеркаваны экалагічны ранішнік “Мы ў адказе за тых, 

каго прыручылі”, які правяла раённая дзіцячая бібліятэка. Бягомльская 

гп/б арганізавала свята юнатаў “У свеце птушак”. Урок-рэквіем 

“Незагойнаю ранай мне Чарнобыль у душы баліць” прайшоў у Сітцаўскай 

с/б. 

Пэўнае месца ў рабоце бібліятэк займае прапаганда здаровага 

ладу жыцця. Выстава-перасцярога “Если курит человек, то коротким 

будет век” у раённай дзіцячай бібліятэцы яшчэ раз напомніла чытачам пра 

шкодны ўплыў тытуню. У Бягомльскай гп/б праведзена акцыя здароўя “Не 
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  Разнастайныя мерапрыемствы былі  падрыхтаваны да 65-ці годдзя 

Вялікай  Перамогі. Усе бібліятэкары прынялі ўдзел у дабрачыннай акцыі 

“З цеплынёй і любоўю да ветэранаў”, якая ўжо другі год праводзіцца ў 

сістэме. Падчас правядзення акцыі бібліятэкары разам з чытацкім актывам 

наведалі на даму ветэранаў, салдацкіх удоў, вязняў, павіншавалі са святам, 

аказалі ім неабходную дапамогу па гаспадарцы. У  ЦРБ  праведзена 

Дэкада  ваеннай кнігі у рамках якой прайшли: гутарка на радыё “Трагічная 

праўда часу”, урок мужнасці “Беразвечча: чорныя старонкі гісторыі”, 

літаратурная гадзіна “Вершы, народжаныя вайной” і інш. Глыбоцкая 

дзіцячая бібліятэка  падрыхтавала для юных чытачоў літаратурную 

гадзіну “Идёт война народная” (па кнізе С. Аляксеева “Сто рассказов о 

войне”), урок мужнасці “Беларусі партызанскі сын” (да 100-годдзя К. 

Заслонава) і сустрэчу з малалетнімі вязнямі “Гэта я бачыў сваімі вачыма”. 

Азярэцкая с/б  правяла гутарку-агляд  “Лепшыя кнігі аб вайне” і 

літаратурна - музычную вечарыну “Песня ваенных год”. У Падсвільскай 

гп/б праведзена гістарычнае відэадасье “Ля сцен Брэсцкай крэпасці”. У 

Івесьскай с/б прайшоў вечар-ушанаванне “Апошнія сведкі вайны”.  

Да Дня сям’і ў бібліятэках праведзены мерапрыемствы: дзень 

сямейнага адпачынку “Мая шчаслівая планета - мая шчаслівая сям’я” 

(Ломашаўская с/б), сямейныя святы “Шчаслівы той, хто шчаслівы ў сябе 

дома” (Стрынадкаўская с/б) і “Родители мои, поклон вам до земли” 

(Шунеўская с/б) . 

Працягвалася работа па папулярызацыі твораў беларускіх 

пісьменнікаў. У Азярэцкай с/б прайшло літаратурнае падарожжа па творах 

Н. Гілевіча “А сама найперш - дзеці”. Літаратурныя гадзіны па творчасці 

У. Ліпскага праведзены ў Бортнікаўскай і Пліскай с/б. Гутарка-агляд 

“Новыя імены на старонках “Нёмана” - ў Зарубінскай с/б, літаратурны 

калейдаскоп “З любоўю да роднага краю” па творах П. Броўкі - у 

Карабоўскай с/б. 

Традыцыйна ў многіх бібліятэках ў першыя дні чэрвеня прайшлі 

святы дзяцінства: “Дзяцінству сонца падарыць”  (Гатаўшчынская с/б), 

ладзілася фальклорнае свята “З мудрым разгаварыцца, што мёдам 

наталіцца”.  

У многіх бібліятэках прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 

Вялікадню. У Валодзькаўскай с/б з удзельнікамі фальклорнага аб’яднання 

“Крыніцы” ладзілася вечарына “Велікодныя пачастункі”. Вячоркі “Свята 

Вялічка” прайшлі ў Гарадзішчанскай с/б, вечарына “Светлая Хрыстова 

нядзеля” адбылася ў Бярэзінскай с/б. 

Ва ўсіх бібліятэках сістэмы прайшлі шматлікія мерапрыемствы да 

65-годдзя Вялікай Перамогі: аформлены кніжныя выставы “Была вайна, 

была Перамога”, “Праз горыч страт да Перамогі”, “Вайна жыве ў нашых 

сэрцах”, выстава-вернісаж “Памяць аб вайне нам кніга ажыўляе” і інш. У 

раённай дзіцячай бібліятэцы арганізавана выстава дзіцячага малюнка 

“Малююць хлопчыкі вайну…”.  У Сітцаўскай с/б аформлены куток памяці 

“Ведаць. Помніць. Думаць” і кніжная выстава “Помнім болі і страты 

свае…”.  У многіх бібліятэках сеткі прайшлі акцыі “Вазьмі кнігу пра 

вайну”, “Прачытай кнігу пра вайну”. Бягомльская гп/б правяла акцыю 

“Дом, дзе жыве ветэран”. Такую ж акцыю правялі бібліятэкары 

Параф’янаўскай, Валодзькаўскай с/б-к. У чытальнай зале ЦРБ была 

падрыхтавана агучаная рэклама часопісаў “Памяць ахвяр – памяць 

Перамогі”. У СШ №  2 для старшакласнікаў ЦРБ правяла ўрок мужнасці 

“Вялікай мужнасці вечны агонь”. Урок мужнасці “Прикоснись душою к 

подвигу” прайшоў ў раённай дзіцячай бібліятэцы. Урок патрыятызму 

“Своими видел я глазами” для ўдзельнікаў клуба “Вытокі” праведзены ў 

Барсукоўскай с/б. У Крулеўшчынскай с/б вечар-успамін называўся 

“Прайшла праз дзяцінства вайна”.  

Прыярытэтным ў рабоце бібліятэк застаецца адраджэнне 

духоўнай культуры, выхаванне маральных ідэалаў. Бібліятэкары ЦРБ і 

раённай дзіцячай бібліятэкі падрыхтавалі выставу “Да духоўнага 

адраджэння – праз кнігу”, якая дзейнічала ў кінаканцэртнай зале “Іскра” 

падчас канферэнцыі па духоўнаму выхаванню школьнікаў на 

праваслаўных традыцыях. Да дня памяці Еўфрасінні Полацкай у 
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 “Дзяцінства маё - краіна запаветная” (Бортнікаўская с/б), “Нам лета 

радасць падарыла”  (Мацюкоўская с/б), “Пусть всегда смеются дети” 

(Дзеркаўшчынская с/б), “Весёлая карусель” (Ломашаўская с/б). У 

Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы адбылася прэзентацыя праграмы летняга 

чытання “У кніг няма канікулаў”. Для юных чытачоў рознага ўзросту былі 

падрыхтаваны наступныя мерапрыемствы: літаратурна-пазнавальная 

гульня “Твае правы”, пазнавальная гадзіна “Усё самае цікавае - для вас” 

(па старонках энцыклапедычных выданняў), відэапрэзентацыя “Мир 

путешествий”, турнір знаўцаў “Угадай кнігу”, дзень кніг-юбіляраў 

“Чыталі бацькі - чытаюць дзеці”. 

Удзялялася ўвагу і духоўнаму выхаванні.  Дзень памяці Е. 

Полацкай быў адзначаны ў бібліятэках наступнымі мерапрыемствамі: 

урок духоўнасці “Вобраз Е. Полацкай у літаратуры і мастацтве” 

(Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка), урок выдатнай асобы “Святая заступніца 

Беларусі” (Удзелаўская с/б), гадзіна памяці “Нябесная апякунка Беларусі” 

(Дзеркаўшчынская с/б), гістарычнае дасье “Унучка Чарадзея” (Зябкаўская 

с/б, Івесьская с/б). 

Напрыканцы чэрвеня на базе Удзелаўскага СДК і бібліятэкі быў 

праведзены тэматычны семінар “Роля ўстаноў культуры ў духоўным 

выхаванні насельніцтва”. У праграму семінара былі ўключаны наступныя 

пытанні: кансультацыя “Роля кнігі і бібліятэкі ў духоўным выхаванні 

насельніцтва”; прагляд відэафільма “Материальное воплощение 

духовного наследия Святой Евфросинии Полоцкой”; відэапрэзентацыя 

“Храмы - душа Глыбоччыны”; вечар духоўнасці “И лик святой нам душу 

греет…”; наведванне касцёла в. Удзела і культурна-дэндралагічнага 

комплекса в. Мосар. 

 

 

ДОКШЫЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

На працягу квартала працягвалася работа па папулярызацыі 

творчасці беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. З нагоды юбілеяў афармляліся 

кніжныя выставы, тэматычныя паліцы, праводзіліся бібліяграфічныя 

агляды: “І засталося слова ў сэрцы”, “Са сваім поглядам на жыццё”, “З 

ракі сучаснасці” (да 70-годдзя з дня нараджэння В. Казько); “Кругі 

пазнання і пошука” (да 75-годдзя з дня нараджэння Л. Гаўрылкіна); “Рух 

пачуцця – рух жыцця”, “Выдатны пісьменнік і чалавек”, “Сэрца, у якім 

месціцца цэлы свет” (да 110-годдзя з дня нараджэння К. Чорнага), 

“Старонкамі творчасці П. Броўкі”, “Паэт - часоў сваіх дазорца” (да 105-

годдзя з дня нараджэння). Літаратурная вечарына “Сэрца, у якім месціцца 

цэлы свет” (К. Чорны) адбылася ў Параф’янаўскай с/б. 

Для старшакласнікаў работнікі ЦРБ падрыхтавалі 

інфармвандроўку “Творы беларускіх пісьменнікаў пра старшакласнікаў”, 

літаратурны анонс “Новае імя ў беларускай літаратуры”. 

Да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага флага Рэспублікі 

Беларусь Таргуноўская с/б арганізавала літаратурна-музычную гасцёўню 

“Наш герб і наш флаг – гэта сімвалы свабоды”. У Бягомльскай гп/б 

адбылася выстава адной кнігі “Герб і флаг нашай дзяржавы”. Бібліятэкары 

Камайскай і Глінскай с/б-к правялі ўрок палітычнай культуры “Сімвалы 

нашай Радзімы”.  

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі работнікі ЦРБ правялі 

інфарміну “Мы – адна сям’я”. У Параф’янаўскай с/б аформлена 

тэматычная паліца “Дзве сястры – Беларусь і Расія”, у Порплішчанскай – 

“Яднанне народаў – яднанне літаратур”. 

Вядучым напрамкам у рабоце бібліятэк з’яўляецца краязнаўства. 

Краязнаўчае падарожжа “Паркавыя таямніцы” правялі бібліятэкары 

Сітцаўскай с/б. У пачатку мерапрыемства дзецям паказалі 

мультымедыйную прэзентацыю “Паркавыя таямніцы”. У гэтай жа 

бібліятэцы для ўдзельнікаў клуба “Буслянка” праведзена этнагістарычная 

гадзіна “Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду”.   

У Гарадзішчанскай с/б прайшла мультымедыйная прэзентацыя 

“Архітэктурная спадчына Докшыцкага краю”. У Станіслаўскай с/б 
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