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  АРШАНСКАЯ  РАЁННАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

  

У трэццім квартале былі падведзены вынікі раённага краязнаўчага 

конкурсу “Зямля бацькоў – усяму пачатак”, прысвечанага 65-годдзю 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Матэрыялы, сабраныя 

супрацоўнікамі бібліятэк ляглі ў аснову краязнаўчага медыяпраэкта “Идя 

по Оршанской земле, листаем страницы Победы”.  

Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь быў адзначаны ва ўсіх 

бібліятэках сеткі наступнымі мерапрыемствамі: літаратурна-музычная 

вечарына “Беражыце  зямлю бацькоў” (Зубрэвіцкая с/б), вечарына памяці 

“Гэта быў дзень, які нельга забыць” (Белеўская с/б), электронная 

прэзентацыя “Памятники Победы” (Вусценская с/б), вечарына-сустрэча 

“И пусть поколения помнят” (Запольская с/б). 

На працягу трэцяга квартала ў раённай бібліятэцы і бібліятэках-

філіялах былі арганізаваны сустрэчы з беларускімі пісьменікамі: П. 

Саковічам, М. Пазняковым, Н. Касцючэнка, а таксама з пісьменнікамі 

Аршаншчыны: Н. Стаховічам, А.  Прохаравым, С. Трафімавым, Г. 

Трафімавай, Л. Сынцаровай, Л. Ігнатавай. Да Дня беларускага друку і да 

юбілеяў беларускіх пісьменнікаў у трэццім квартале былі арганізаваны 

вусныя часопісы, гістарычныя, інфармацыйныя гадзіны, літаратурныя 

партрэты, літаратурна-музычныя кампазіцыі: “Скарына і яго час” 

(Запольская с/б), “Слова роднае, святое” (Магераўская с/б), “Як да нас 

прыйшла кніга”  (Засекляўская с/б), “Толькі чыстыя сэрцы пяюць” 

(Арэхаўская с/б), “У думках я на Беларусь малюся” (Ларынаўская  с/б). 

Работа бібліятэчнай сеткі раёна па прапагандзе беларускай літаратуры 

была адзначана граматай Грамадскага аб’яднання “Саюз пісменнікаў 

Беларусі”, якую ўручыў П.П. Саковіч. 

Прадаўжаюць сваю работу аматарскія аб’яднанні пры бібліятэках. 

Прайшоў шэраг мерапрыемстваў рознай тэматычнай напраўленнасці. У 

жаночым клубе “Алеся” пры Копыскай гп/б прайшла вечарына “Свой дом 

украшу я сама”, у клубе аматараў-кветкаводаў “Цветок” пры Забалацкай 

прошла викторина “Из каких мы сказок” с конкурсами “Доска 

объявлений”, “Почтовая путаница”, “Словесный портрет” и “Сказочная 

арифметика”.  
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  с/б прайшоў майстар-клас “Рождение букета”, у клубе здаровага ладу 

жыцця пры Ларынаўскай с/б “Помоги себе сам” адбыўся круглы стол 

“Ультрофиолет – друг или враг?”, у дзіцячым клубе “Веселый апельсин” 

бібліятэкі аграгарадка “Крапіўна” – міні-шоў “Я – тэлезорка!”. 

Да Дня бібліятэк з мэтай рэкламы бібліятэчных паслуг быў сняты 

відэасюжэт аб дзейнасці цэнтральнай бібліятэкі і паказаны па мясцоваму 

тэлебачанню. У раённай бібліятэцы прайшла ўрачыстая вечарына, на якой 

былі ўзнагароджаны лепшыя работнікі, гучалі словы віншаванняў. У 

біліятэках быў арганізаваны цыкл мерапрыемстваў: бібліятэчныя 

экскурсіі, бібліятэчныя ўрокі, прэзентацыі бібліятэчных паслуг “Готовы 

дверь мы распахнуть перед тобой, читатель верный”. 

Краязнаўчая работа з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў 

у дзейнасці бібліятэк раёна. На аснове сабраных у бібліятэках 

краязнаўчых матэрыялаў праводзяцца святы весак, гадзіны цікавых 

паведамленняў “Копыскія самародкі” (Копыская гп/б), завочныя 

падарожжы “Сэрцу родныя мясціны” (Вусценская с/б), “Да тых мясцін, 

што ў сэрца так запалі”  (Межаўская с/б).  

Не застаўся па-за ўвагай юбілей пісьменіка-земляка У. Корбана. 

Ладзіліся літаратурныя партрэты, літаратурныя хвілінкі “Байкапісец па 

прызванню” (Забалацкая с/б), “Творца беларускага слова” (Дачненская 

с/б), “Беларускі паэт-байкапісец” (Шыбекская с/б). 

 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Трэці  квартал пачаўся з святкавання Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь, Дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Бібліятэкі падрыхтавалі і правялі шэраг мерапрыемстваў: 

літаратурны вечар “Сороковые – роковые” (Ржаўская с/б), гадзіна цікавых 

сустрэч “Родина слышит, Родина знает...” (Вярхоўская с/б), кніжная 

выстава “Гераічная Беларусь” (Драздоўская с/б), кніжная выстава 

жаночага клуба “Вікторыя” дзяліліся сакрэтамі хатніх загатовак на зіму. 

16 верасня бібліятэчныя работнікі нашай ЦБС наведалі 

Глыбоцкую раённую бібліятэку сямейнага чытання, Удзелаўскую 

сельскую бібліятэку  Глыбоцкай ЦБС і Парыжскую сельскую бібліятэку 

Пастаўскай ЦБС, а таксама здзейснілі экскурсію па маршруту Глыбокае – 

Мосар –  Парыж. 

 

 

ШУМІЛІНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

26 сентября на заседании народнй литературно-музыкальная 

гостиной "Крыніца" прошла встреча “Таленты роднай зямлі”. 

Отделом библиотечного маркетинга 9 июля в Язвинской с/б была 

проведена тематическая игровая программа  “Последний герой”. 

24 сентября в районной детской библиотеке прошел КВН 

“Кораблики и моряки”. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка “По морям и океанам”. 

В Обольской детской библиотеке проведено экологическое 

путешествие  “Это земля - твоя и моя”. 

В Светлосельской сельской библиотеке состоялся 

библиографический обзор художественной литературы “Твой ровесник на 

войне” для школьников 7-11 классов. 

Ко Дню Знаний в Добейской сельской библиотеке прошел 

утренник “Открывай нам, школа, дверь!”. 

В Мишневичской  сельской  библиотеке для  детей  среднего 

школьного возраста проведена  литературно-математическая  викторина  

“Займёмся арифметикой”. 

В  Добринской  сельской библиотеке проведён КВН по экологии 

“Не только в гости ждёт тебя природа”. 

Библиотека “Добеевский  мох”  25 июля  с  участниками  кружка 

“Друзья  книги”  и с привлечением  детей из неблагополучных семей   
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  “Нязгаснай памяці святло і боль” (Ульская с/б) і інш. 

У дзень Івана Купалы прайшлі розныя гулянні: фальклорная 

вечарына “Купальскі вянок” (ЦРБ); гутарка “Пра папараць-кветку і 

людское шчасце” (Дапанская с/б); літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Купальская ночка” (Ржаўская с/б); свята “Ясная ночка купальская” 

(Верхнякрывінская, Свячанская с/б).  

Да Дня  бібліятэк супрацоўнікі раённай бібліятэкі для сваіх калег 

з сельскіх філіялаў арганізавалі бібліятэчны капуснік “Сваёй прафесіяй 

ганаруся”. Для чытачоў ЦРБ прайшоў дзень адчыненых дзвярэй 

“Бібліятэка запрашае сяброў”. Сельскія бібліятэкі-філіялы таксама 

адзначылі гэта свята рознымі мерапрыемствамі: падарожжа у бібліятэку 

“Вам знаёмы кніжкін дом” (Драздоўская, Паліцкая с/б); экскурсія 

“Сокровищница мудрости” (Вярхоўская с/б); конкурс аматараў чытання 

“Книга надёжный друг, с ней веселей вокруг” (Задарожская с/б.).    

У кожнай бібліятэцы былі адзначаны юбілеі пісьменнікаў. У 

Ульскай бібліятэцы прайшоў паэтычны лабірынт “У сузор’і талентаў”. Да 

110- годдзя У. Дубоўкі прайшлі  літаратурныя  вечары “Пясняр Палесся” 

(Драздоўская, Вярхоўская с/б), вечарына “О Беларусь, мая шыпшына” 

(Рубежская с/б). 

Вялікая ўвага ў бібліятэках надавалася духоўнаму выхаванню і 

праводзіліся наступныя мерапрыемствы: агляд літаратуры “Узнаём о 

православии” (ЦРБ); гутарка-вобраз “Звезда, являющая солнце” (РДБ); 

гадзіна духоўнасці “Встреча с вечной книгой” (Паліцкая с/б); гутарка 

“Душа лишь вечно будет жить” (Сініцкая с/б); урок міласэрнасці 

“Воспитай в себе доброту” (Бачэйкаўская с/б). 

 

 

БРАСЛАЎСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Жнівеньская нарада бібліятэчных работнікаў Браслаўскай ЦБС 

пачалася з электроннай прэзентацыі да 945-годдзя ўтварэння г. Браслава 

гісторыі Купалля”, “Казка пра папараць кветку, або людское шчасце” у 

Германавіцкай, Радзюкоўскай, Лужкоўскай бібліятэках. 

У жніўні юныя чытачы Лужкоўскай бібліятэкі прынялі ўдзел у 

Свяце Нептуна “В гостях у водяного владыки”. Цікава прайшла 

экалагічная гульня “Беражыце свой дом, сваю планету” у Жукоўшчынскай 

бібліятэцы з дапамогай экалагічных замалёвак. 

У Зоркаўскай бібліятэцы  ў жніўні адбылося абмеркаванне кнігі А. 

Грына “Алые паруса”  пад назвай “Ждёт принца верная Ассоль, или 

Мечты иногда сбываются”. 

Шэраг мерапрыемстваў прайшло да свята беларускага 

пісьменства: кніжная выстава “Шляхам асветніка Скарыны” (Лужкоўская 

с/б), урок- падарожжа “Беларусь – краіна маёй будучыні” (Ёдская, 

Сталіцкая с/б-кі), літаратурны час “Беларускае роднае слова, ты на крылах 

бусліных ляціш”, “Святлом чалавека ёсць веды” (Зоркаўская с/б, ЦРБ), 

паэтычны урок “Зямля з блакітнымі вачыма” (Жукоўшчынская с/б). 

У дзень ведаў, 1 верасня, юныя чытачы наведалі дзіцячую, 

Малонкаўскую, Лужкоўскую, Радзюкоўскую бібліятэкі, дзе пазнаёміліся з 

парадкам работы, правіламі карыстання, цікавымі кнігамі і часопісамі. А 

супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі яшчэ наведалі сацыяльны прытулак для 

дзяцей з неблаганадзейных сем’яў. Дзецям была прадстаўлена 

электронная прэзентацыя “Бібліятэка-дзецям”. 

Працягвалі работу клубы па інтарэсах. У рамках пасяджэнняў 

клуба “Цветок” у ліпені адбылася сустрэча аматараў–кветкаводаў клуба 

“Вяснянка” (ЦРБ), “Рамонак” (Верацееўская с/б), “Цветок (Лужкаўская 

с/б). Сустрэча атрымалася цікавай, змястоўнай, з вясёлымі музычнымі 

конкурсамі. Кветкаводы падзяліліся сакрэтамі вырошчвання і догляду 

сваіх любімцаў-прыгажунь – кветак. У верасні на чарговым пасяджэнні 

клуба “Расінка” (Ёдская с/б) дзеці падзяліліся ўражаннямі аб летнім 

адпачынку, былі падведзены вынікі конкурсу “Лета і кніга”. Калейдаскоп 

рацэптаў “Домашняя кладовая”- такую назву мела мерапрыемства, якое 

праходзіла у Сталіцкай бібліятэцы. На чарговым пасяджэнні ўдзельніцы 
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  “Мой горад, ты гасцінны і прыгожы”, якую прадставілі прысутным 

работнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ. Карыснай для 

практыкі работы ў бібліятэцы стала дзелавая гульня “Хачу задаць 

пытанне”, падрыхтаваная і праведзеная работнікамі аддзела бібліятэчнага 

маркетынгу. 

Пад рубрыкай “Вучымся прафесіяналізму: агляд ля кніжнай 

паліцы” агляд матэрыялаў выставы-панарамы “Мой родны край” зрабіла 

бібліятэкар Друеўскай c/б. Бібліятэкар Опліскай с/б прапанавала 

прысутным агляд матэрыялаў выставы-прапановы “Стыль жыцця – 

прыгажосць”. 

Пад рубрыкай “Трыбуна дырэктара” разглядаліся злабадзённыя 

пытанні бібліятэчнай работы: аб добраўпарадкаванні бібліятэк і 

прылягаючых тэрыторый, аб падрыхтоўцы бібліятэк да работы ў асенне-

зімовы перыяд, аб ідэалагічнай рабоце ў бібліятэках сеткі, аб якасці 

проводзімых масавых мерапрыемстваў і інш.  

У ліпені ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбылася сустрэча 

маленькіх чытачоў з дзіцячай пісьменніцай Кацярынай Хадасевіч–

Лісавой, якая пазнаёміла дзяцей з героямі сваёй кніжкі “Падарожжы ў 

Чароўны лес”.  

У раённай бібліятэцы працягвалася Вахта памяці да 65-годдзя 

Вялікай Перамогі. У яе рамках у ліпені прайшла акцыя “Прачытай кнігу 

пра вайну”, гістарычны рэпартаж “Город становится героем, когда героем 

стал солдат”, была аформлена разгорнутая выстава–хроніка “Праз іх лёс 

прайшла вайна,” прысвечаная жанчынам, на долю якіх выпала шмат 

выпрабаванняў у гады ваеннага ліхалецця.  

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь ў бібліятэках былі 

праведзены масавыя мерапрыемствы. У Гірэйшанскай с/б быў 

падрыхтаваны ўрок мужнасці “И помнить страшно, и забыть нельзя”. 

Сумесна з работнікамі клуба ў Далёкаўскай с/б прайшла літаратурна-

музычная кампазіцыя “Мы помним вас, седые ветераны”. Тэматычны 

прагляд літаратуры “Мая Беларусь: гісторыя і сучаснасць” праходзіў ў 

У Чарэйскай с/б на працягу верасня праходзіла акцыя “Прачытай 

кнігу па-беларуску” у рамках рэспубліканскай акцыі “Чытаем па-

беларуску”. У бібліятэцы праводзіліся індывідуальныя і групавыя  гутаркі 

ў падтрымку роднага языка. 

Кожная бібліятэка раёна прыняла удзел у святкаванні 

прафесійнага свята – Дня бібліятэк. Сельскія бібліятэкі праводзілі 

экскурсіі для чытачоў, Дні адчыненых дзвярэй, ранішнікі, забаўляльна-

пазнавальныя гульні: “Падарожжа ў кніжны горад” (Кашчынская с/б), 

“Будешь книги читать – будешь всё знать” (Сялецкая, Латыгаліцкая, 

Альшанская  с/б-кі), “Добры дзень, бібліятэка” (Дварэцкая с/б), “Наведай 

бібліятэку – пазнаеш свет” (Іванская с/б).   На базе Новалукомльскай 

дзіцячай бібліятэкі быў праведзены  вечар-ушанаванне “Душ 

человеческих мудрые лекари”. Экалагічны напрамак у рабоце бібліятэк 

знайшоў адлюстраванне ў наступных мерапрыемствах: віртуальнае 

падарожжа “Запаветны матыў – Белавежская пушча” (Праземлянская с/б), 

пазнавальнае падарожжа “Сказочный мир царя Берендея” (раённая 

дзіцячая бібліятэка), гульнёвая праграма “Загадкі Лесавіка” (Альшанская 

с/б), віктарыны “У медведя у бору , грибы-ягоды беру” (Кругліцкая с/б), 

экалагічная гульня-падарожжа “Мілы сэрцу куток” (Лукомльская с/б).  

 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У год 65-годдзя Вялікай Перамогі над нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі ў бібліятэках прайшло шэраг мерапрыемстваў: агляд 

літаратуры “Дыміліся франтоў дарогі” (Германавіцкая с/б), “Маленькім 

салдатам вайны прысвячаецца” (Зоркаўская с/б), тэматычны вечар 

“Беларусь гераічная” (Кубелеўшчынская с/б), літаратурна-музычная 

кампазіцыя “І памяць гаворыць з намі” (Сталіцкая с/б) і інш. 

Аднаму з найбольш яскравых маляўнічых і паэтычных абрадаў 

беларусаў – святу Купалле былі прысвечаны краязнаўчыя гадзіны “З 
6 27



  Іказненскай с/б. Для дзяцей бібліятэкар Спрындаўскай с/б правяла 

віктарыну “Дарогамі вайны”, да якой была падрыхтавана выстава 

дзіцячых малюнкаў “Не – вайне!”. “Франтавыя старонкі той страшнай 

вайны” – так называлася гадзіна памяці па творчасці беларускага 

пісьменніка Васіля Быкава, якая прайшла ў Плюскай с/б. З кнігамі “Юныя 

героі Віцебшчыны” і “Ніколі не забудзем” сваіх маленькіх чытачоў 

пазнаёміла бібліятэкар Барунскай с/б падчас правядзення гадзіны 

мужнасці “Маленькія героі вялікай вайны”. 

Працягвалі сваю работу клубы па інтарэсах і аматарскія 

аб’яднанні. Удзельнікі аматарскага аб’яднання “Кругагляд” Відзаўскай 

гп/б былі запрошаны на тэматычную вечарыну “О тебе – для тебя”, на 

якой адбылася сустрэча з псіхолагам. На жнівеньскім пасяджэнні клуба 

адбылося знаёмства са знакамітымі землякамі, якія праславілі 

Браслаўшчыну ў розныя часы. Сустрэча з ветэранамі Вялікай Айчыннай 

вайны  прайшла падчас пасяджэння клуба для пажылых людзей 

“Сустрэча” ў Друеўскай с/б. Гадзіна разваг насіла назву “Слушая 

последних свидетелей”. Пасяджэнне клуба “Субяседніца” Зарачскай с/б 

“Урок клапатлівых гаспадароў” было прысвечана такому карыснаму 

прадукту, як мёд. А ўдзельніцы клуба “Гаспадыня” Краснагорскай с/б 

пабывалі ў “Падарожжы па краіне Ароматэрапія”.  Жнівеньскае 

пасяджэнне клуба пажылых людзей “Сустрэча”, які працуе пры ЦРБ, было 

прысвечана мінскай фотамастачцы Аліне Шаліма  і яе выставе “Успамін 

пра каранацыю” ў Музеі традыцыйнай культуры. Гэта вялікі цыкл 

фотаздымкаў, зроблены ў мінулым годзе падчас каранацыі абраза Маці 

Божай Браслаўскай. Чарговае пасяджэнне Клуба цікавых сустрэч пры 

Слабодкаўскай с/б называлася “Шчырая размова” і пачалося з тэста “Ці 

здольныя вы быць шчаслівымі?”. Адказам на хвалюючыя пытанні быў 

тэматычны агляд часопіса “Неман” “Праблемы, якія хвалююць усіх”, які 

дапоўніў рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс  “Искусство жить”.  

У жніўні на працягу тыдня ў ЦРБ праходзіў святочны экспрэс да 

945-годдзя г. Браслава. Увесь гэты час экспанаваўся тэматычны прагляд 

акцыі “Прачытайце кнігу аб вайне” чытачам бібліятэкі была прапанавана 

гістарычная і мастацкая літаратура аб Вялікай Айчыннай вайне. Цяпінскай 

с/б праведзены вечар-памяці “Хтосьці родам з дзяцінства, а я – з вайны”. 

Акцябрская с/б разам з клубам  правялі тэматычны вечар “Зямля пад 

белымі крыламі”, была аформлена кніжная выстава “Край,  імя якому – 

Беларусь”. 

Адметнае месца ў дзейнасці бібліятэк  займае папулярызацыя 

творчасці пісьменнікаў-юбіляраў. Адзначылі бібліятэкі 110 год з дня 

нараджэння У. Дубоўкі: кніжная выстава “Літаратурны мерадыян”  

(Кругліцкая с/б),  тэматычная паліца “Уладзімір Дубоўка – казачнік” 

(Латыгаліцкая с/б),  літаратурны кактэйль “Уладзімір Дубоўка – казачнік”  

(Лукамльская с/б). Пра жыццёвы і творчы шлях Ларысы Геніюш 

даведаліся чытачы на літаратурнай гадзіне “Без памяці няма сумлення”  ў 

Кашчынскай с/б. Была наладжана кніжная выстава “Ад глыбокіх векавых 

карэнняў, маладыя парасткі растуць”. У Іванскай с/б была аформлена 

выстава-персаналія “Жыццё пад пунсовымі ветразямі”, прысвечаная 130-

ці годдзю з дня нараджэння А. Грына. 

Дзень беларускага пісьменства і друку быў адзначаны наступнымі 

мерапыемствамі:  гадзіна роднай мовы “Роднаму слову гучаць” (Іванская 

с/б), літаратурны вечар “А след мой цягнецца істужкай” (Кругліцкая с/б),  

пазнавальнае падарожжа “Дзядуля  Ўсявед расказвае” (Замацкая с/б), 

турнір знаўцаў “Узоры беларускага пісьменства”  (Чашніцкая гарадская 

бібліятэка), пазнавальнае падарожжа “От глиняной таблички – к печатной 

страничке” (Чырвонараніцкая с/б), урок-экскурс “Славянская 

пісьменнасць і яе стваральнікі” (Смалянецкая с/б), літаратурная 

кампазіцыя “Жывая спадчына” (раённая дзіцячая бібліятэка). 

Чашніцкая зямля  нарадзіла шмат славутых дзеячаў культуры і 

навукі, Герояў Савецкага Саюза, якія вядомы далёка за межамі Радзімы. І 

вось аб гэтым ішла гаворка на чарговым пасяджэнні краязнаўчай гасцёўні   

“Равеснік” пры Новалукомльскай дзіцячай бібліятэцы. Выстава-летапіс 

“Да вытокаў душой дакрануўшыся” дапаўняла гэта мерапрыемства. 
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  літаратуры “Браслаўшчына -  непаўторны, родны край”, а таксама выстава 

тэматычных папак і выдавецкай прадукцыі ЦБ на тэму “Браславу – 945 !”. 

Падарожжа па кнізе “Памяць. Браслаўскі раён” для моладзі завяршылася 

электроннай прэзентацыяй “Мой горад, ты гасцінны і прыгожы”. 

Не засталася па – за ўвагай бібліятэкараў і такая дата, як 15 – 

годдзе з часу заснавання Нацыянальнага парку “Браслаўскія азёры”. 

Экалагічна – пазнавальнае падарожжа “Нацыянальны парк “Браслаўскія 

азёры” прайшло ў Замошскай і Дзегцярскай с/б, экалагічная вандроўка 

“Сцяжынкамі Нацыянальнага парку” – у Барунскай с/б, завочнае 

падарожжа “Нацыянальнаму парку “Браслаўская азёры – 15 год” – у 

Падрукшанскай с/б, гутарка для старшакласнікаў “Ваш равеснік – 

Нацыянальны парк” – у Урбанскай с/б. У многіх бібліятэках былі 

аформлены маляўнічыя выставы: “На турысцкіх сцежках Браслаўшчыны” 

– у РБ, “Блакітныя каралі Браслаўшчыны” – у Рубежскай, 

“Нацыянальнаму парку – 15!” – у Быстрамаўскай, Зарачскай, 

Пагашчанскай, “Блакітнае ўпрыгожанне Зямлі” – у Іказненскай і інш. Да 

15-годдзя НП “Браслаўскія азёры” у Відзаўскай бібліятэцы была 

аформлена кніжная выстава “Браслаўская жамчужына”. 

У верасні бібліятэкі сістэмы да Дня беларускага пісьменства  

правялі пэўную работу. Падчас правядзення раённага “Свята беларускага 

пісьменства”, работнікі раённай бібліятэкі арганізавалі разгорнутую 

кніжную выставу “Святло беларускага пісьменства” з раздзеламі “З 

гісторыі пісьменства і асветніцтва на Беларусі”, “Беларусь святкуе Дзень 

пісьменства”, “Мелодыя беларускага слова”, “Бібліятэка прапануе”, 

“Ветразь надзеі” Браслаўшчыны”. Тыдні і Дні беларускага пісьменства 

прайшлі ў Відзаўскай дзіцячай, Слабодкаўскай, Мяжанскай, 

Быстрамаўскай, Опсаўскай бібліятэках.  У Пагашчанскай с/б падчас 

правядзення Тыдня прайшлі наступныя мерапрыемствы: пазнавальнае 

падарожжа “Пакуль жыве слова, жыве народ”, гутарка “Асветніца 

Беларусі – Еўфрасіння Полацкая”, паэтычнае падарожжа “Сваёй зямлі 

красу я ўслаўляю”. У раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла гістарычная 

тематический  вечер “З той  далекай  вайны. Беларускія паэты-франтавікі” 

(Заборская с/б),    литературно-историческую  композицию  “Гэта  быў  

час,  які  нельга  забыць”  (ЦРБ), урок  мужества  “И  помнить  страшно,  и  

забыть  нельзя” (районная детская  библиотека). 

В  Краснопольской  с/б  прошел  час  поэзии  “О, Беларусь, мая  

шыпшына”  к 110-летию со дня рождения В. Дубовки, в Горбачевской с/б  

оформлена  книжная выставка  “Уладзімір  Дубоўка – казачнік”. 

Краеведческая  игра-викторина  “У тым  краі, дзе  жывеш”  

проведена  в  Ковалевской  с/б, выставка-панорама “Азірніся на  зямлю 

сваю” в Клястицкой с/б. 

В  День  знаний библиотеки пригласили  своих  читателей  на 

следующие мероприятия:  урок-экскурсию  “Беларусь – страна  моего  

будущего” (ЦРБ), конкурсную программу “Калі ласка – пачытаем” 

(Дворищанская с/б),  литературный  утренник  “Книга – загадочная 

планета” (Бирюзовская с/б),  игровую программу “Квадрат знаний” 

(Голубовская с/б),  беседу-экскурсию “Первый  раз в библиотеку” 

(Клястицкая с/б).  

 

 

ЧАШНІЦКАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

Свята Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь адзначалася ў 

бібліятэках кніжнымі выставамі, літаратурна-музычнымі кампазіцыямі, 

тэматычнымі вечарамі, патрыятычнымі гадзінамі. У Латыгаліцкай с/б 

адбылася літаратурна-музычная кампазіцыя “Это наша с тобой 

биография”,  Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкай праведзена гадзіна 

памяці “Паклонімся вялікім тым гадам” і аформлена  выстава-экспазіцыя.  

У Альшанскай с/б прайшоў экскурс “Над маім лунае лёсам Беларусь мая”. 

Выхаванню любові да роднага краю, пачуцця патрыятызму садзейнічалі 

мерапрыемствы, праведзеныя Чырвонараніцкай с/б: літаратурны вечар “З 

той далекай вайны”, кніжная выстава “Гераічная Беларусь”. У рамках 
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  гадзіна “Асветнікі родам з Полацкіх зямель” з паказам відэафільма 

“Духоўная спадчына Еўфрасінні Полацкай”. У Друеўскай с/б для 

выхаванцаў дзіцячага дома праведзена гутарка “Да Скарыны ў трэцяе 

тысячагоддзе”, пазнавальная гадзіна “Нязгасная лампада духоўнасці” ў 

Спрындаўскай с/б, гутарка–партрэт “Сымон Будны – водблеск залатога 

веку” ў Ахрэмаўскай с/б. У праграме Тыдня краязнаўства, які прайшоў у 

Друеўскай с/б, была аформлена выстава-панарама “Мой родны край”, 

віртуальнае падарожжа “Мая родная Друя! Край гасцінны, прыгожы.” 

Завяршыўся Тыдзень пасяджэннем клуба “Сустрэча”, на якім адбылася 

сустрэча з цікавым чалавекам, мясцовым краязнаўцам Міхаілам 

Ставіцкім. 

Да Дня перыёдыкі ў Ахрэмаўскай с/б, была аформлена выстава– 

запрашэнне “Пачытайце часопіс “Родная прырода” і прагучаў тэматычны 

агляд гэтага часопіса “Зялёныя лекары”. 

У Відзаўскай дзіцячай бібліятэцы прайшла акцыя “Падары 

бібліятэцы кнігу або часопіс”. Акцыя добрых спраў “Каб след застаўся на 

зямлі” прайшла ў Зарачскай с/б. Бібліятэкар з дзецьмі навялі парадак на 

тэрыторыі вакол помніка загінуўшым воінам, зрабілі экскурсію на 

вадзяны млын, правялі экалагічна–краязнаўчую гульню “Сцежкамі 

роднага краю”. 

На працягу ліпеня чытачы Урбанскай с/б маглі любавацца 

карцінамі – вышыванкамі мясцовай майстрыхі Л.С. Мядзведзь падчас 

арганізаванай персанальнай выставы “Прыгажосць сваімі рукамі”. 

У бібліятэках адбыліся абмеркаванні і прэзентацыі твораў 

беларускіх аўтараў: Л. Рублеўскай “Кветка малайскага лёну” – у 

Відзаўскай гарпасялковай, У. Ягоўдзіка “Славутыя рыбаловы” – у 

Замошскай с/б, У. Ягоўдзіка “Горстка ягад” – у Гірэйшанскай с/б. 

 

 

 

 

забыть нельзя”. У Гомельскай с/б аформлена выстава фотаздымкаў  

“Фотографии огненных лет”, літаратурная гадзіна “Мы памятаем…” 

праведзена ў Жарнасецкай с/б.  

Па экалагічнаму выхаванню праведзены наступныя 

мерапрыемствы:  экалагічная гульня “Путешествие по миру природы” 

(Шпакоўшчынская б/клуб), экалагічная вандроўка “Эта Земля – моя и 

твоя” (ЦРБ), гутарка “Чысціня планеты – чысціня душы” (Фарынаўская 

с/б). 

Да Дня беларускага пісьменства праведзена шмат 

мерапрыемстваў: урок ведаў “На світанку кнігадрукавання” (ЦРБ), 

віктарына і конкурс “Вандроўка ў родную мову” (раённая дзіцячая 

бібліятэкка), літаратурны вечар “Пявучая мова мая” (Мацюшэўская с/б), 

літаратурная кампазіцыя “Вялікі сын Беларусі – Скарына” (Фарынаўская, 

Гаранская, Карпекаўская, Захарніцкая с/б-кі),  гадзіна роднай мовы 

“Моўная скарбонка” (Новагаранская с/б). 

Да Дня бібліятэк у Багатырскай с/б прайшоў дзень адчыненых 

дзвярэй “Запрашае бібліятэка”, праграма якога ўключала выставу-прагляд 

новай літаратуры, выставу-віншаванне “Вераснёвы букет”, віктарыну 

“Полацк. Яго гісторыя”. Круглы стол “Что мы знаем о профессии 

библиотекаря?” адбыўся ў Ветрынскай гп/б. Фарынаўская с/б правяла 

кніжнае падарожжа “Волонтеры книжной культуры”. У районнай 

цэнтральнай бібліятэцы для бібліятэкараў сістэмы  прайшло свята “Людзі 

ля кніжных паліц” і конкурс прафесійнага майстэрства “Лепшы 

бібліятэкар года”.  У Кушлікоўскай с/б праведзена дабрачынная акцыя “ 

Кніга ў дар бібліятэцы”. 

 

 

РАСОНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Ко Дню Независимости  Республики  Беларусь  работники  

библиотек  района  провели  разнообразные массовые  мероприятия:  
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  ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

У бібліятэках працягвалася вахта памяці “Жывая памяць вайны”. 

Бібліятэкі імя Е. Лось, імя М. Лынькова  запрасілі чытачоў на гадзіну 

мужнасці “Абяліскі бессмяротнасці” і “З той далёкай вайны”. У 

бібліятэцы імя Е. Полацкай прайшла гутарка-напамін да 66-й гадавіны 

вызвалення Беларусі “Гэта памяць, верце людзі, патрэбна ўсёй зямлі”. 

Дзецям вайны бібліятэка імя У. Караткевіча прысвяціла ўрок мужнасці 

“Дзеці суровай пары ліхалецця”. 

Традыцыйна ў цэнтры ўвагі бібліятэк была работа па 

краязнаўству і прапагандзе нацыянальнай культурна-гістарычнай 

спадчыны. У бібліятэцы імя Я. Маўра Дню Незалежнасці быў прысвечаны 

ўрок краязнаўства “Беларусь – мая святыня”, у гістарычнай вандроўцы 

“Легенды пра старажытны Віцебск” пабывалі  чытачы бібліятэкі імя А. 

Гайдара. 

Цікавымі мерапрыемствамі былі адзначаны Дзень ведаў і Дзень 

беларускага пісьменства. У бібліятэцы імя І. Крылова прайшоў урок ведаў 

“Часоў былых і новых повязь…”, у бібліятэцы імя Я. Купалы  урок  ведаў   

пазнаёміў чытачоў з вядомымі людзьмі і прайшоў пад назвай “Вялікім 

сынам Беларусі прысвячаецца…”. У бібліятэцы імя Е. Полацкай 1 верасня 

прайшоў урок міру “Беларусь – краіна маёй будучыні”, пасяджэнне клуба 

“Парасткі” па тэме “100 гадоў таму…” з цыкла “Гісторыя вуліц”. 

Бібліятэка імя У. Караткевіча адправілася са сваімі чытачамі ў 

вандроўку “О любоў мая, Беларусь!” па кнізе У. Караткевіча “Зямля пад 

белымі крыламі” і урок ведаў да 520-годзя Ф. Скарыны “Кніжную 

мудрасць ён нёс для людзей”. 

Мультымедыйны ўрок “Імя славутае ў вяках” (Ф. Скарына) быў 

арганізаваны ў бібліятэцы імя Е. Полацкай. Гісторыі беларускага 

кнігадрукавання бібліятэка імя Я. Коласа прысвяціла ранішнік “На 

світанку кнігадрукавання”. На краязнаўчай гадзіне “Ад роднай мовы і 

культуры да чалавецтва крок зрабі” пабывалі чытачы бібліятэкі імя Я. 

правяла гутарку “Шляхам асветніка Ф. Скарыны”. Лынтупская гп/б  ў 

сваіх сценах ладзіла  свята роднай мовы “У людзей ёсць багацце адно – 

наша родная матчына мова”. 

Да Дня бібліятэк былі праведзены разнастайныя мерапрыемствы:  

вусны часопіс “Кніга – гэта сябра і дарадчык (Вярэнькаўскай с/б, 

літаратурны калейдаскоп “Кнігі запрашаюць да размовы” (Камайская с/б),  

урок бібліятэчных ведаў “Калі ласка, у бібліятэку!” (Хацілаўская с/б), 

бенефіс чытача “Кніга ў маім жыцці” (Казлоўшчынская с/б). 

У верасні аддзел бібліятэчнага маркетынгу падвёў вынікі раённага 

конкурсу “Лепшае інфармацыйнае выданне па праблемах табакакурэння”. 

Самыя цікавыя, змястоўныя, нетрадыцыйныя ў афармленні выданні 

атрымаліся ў бібліятэкараў Дунілавіцкай с/б, Валкоўскай с/б, 

Варапаеўскай і Лынтупскай гп/б, Варапаеўскай бібліятэкі-музея дзіцячай 

творчасці. 

У канцы верасня ў Пастаўскай раённай бібліятэцы адбыўся першы 

дзень абласнога семінара загадчыкаў бібліятэчнага маркетынгу гарадскіх і 

раённых бібліятэк “Метадыст і яго роля ва ўдасканаленні бібліятэчнай 

справы ў ЦБС”. 

 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

Да  Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь  і Дня вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у бібліятэках-філіялах былі 

праведзены наступныя  мерапрыемствы:  літаратурна-музычная праграма 

“Жыві Радзіма, красуй жыццё” (Шпакоўшчынская б/клуб), дыспут і 

тэматычны вечар “З чаго пачынаецца Радзіма”  і “Беларусь мая – мой 

родны кут” (Сільніцкая б/музей),  вусны часопіс “У славу паўшых, у імя 

жывых, квітней Незалежная Беларусь”  (Багатырская с/б), літаратурна-

музычная вечарына “Сонца над маей Беларуссю” (Саланіцкая б/клуб). У 

Ветрынскай гп/б прайшоў Тыдзень ваеннай кнігі “И помнить страшно, и 
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  Маўра. 

Не засталіся без увагі юбілейныя і памятныя даты беларускіх 

пісьменнікаў. Памятная вечарына  “Спрадвечную песню пяе нам Купала” 

была падрыхтавана бібліятэкай імя Я.  Купалы. 100-годдзю з дня 

нараджэння Л. Геніюш бібліятэка імя П. Броўкі прысвяціла гутарку 

“Чалавек з цікавым лёсам”, а ў бібліятэцы імя Е. Полацкай гутарка “Водар 

сапраўднай паэзіі” прайшла ля кніжнай выставы з аднайменнай назвай.   

Шмат увагі было нададзена правядзенню мерапрыемстваў 

экалагічнай тэматыкі. У бібліятэцы імя А. Гайдара былі арганізаваны: 

экалагічная гульнятэка “Лекавы куфар”, конкурс юных знаўцаў “Что за 

ягодка созрела вкусная такая”, віртуальнае падарожжа “Шэсць запаведных 

вякоў Белавежы”. Дзіцячай бібліятэкай  імя М. Астроўскага для дзяцей-

інвалідаў з клуба “Востраў надзеі” быў падрыхтаваны лялечны спектакль 

“Казкі старога лесу”.  

Пасяджэнне клуба для пажылых людзей “Нам года не беда” 

бібліятэкі імя І. Крылова прайшло ў выглядзе вечара пытанняў і адказаў 

пад назвай “Вітамінныя клопаты”,  а ў бібліятэцы імя У. Караткевіча 

чытачам была прапанавана пазнавальная гульня “Ну-ка, Знайка, адкажы”. 

Прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя здароваму ладу жыцця. У 

бібліятэцы імя І. Крылова  прайшоў круглы стол “Дары природы на 

страже здоровья”, у бібліятэцы імя Я. Маўра была арганізавана гадзіна 

карысных ведаў “Шукаем формулу здароўя” і інш. 

“Віцебск – горад чытаючы” – пад такім дэвізам у бібліятэках 

Віцебскай ГЦБС з 13 па 17 верасня прайшоў, стаўшы ўжо традыцыйным, 

Тыдзень бібліятэк. Адбыліся Дні адчыненых дзвярэй “Мой горад – мая 

бібліятэка”, гутаркі і кніжныя выставы “Віцебшчына літаратурная”, “Ад 

літары – да кнігі” (да 90-годдзя Віцебскай друкарні),  “Прэс-навіны” па 

старонках віцебскіх газет і інш. 

У бібліятэцы імя Еўфрасінні Полацкай быў аформлены 

фотавернісаж “Чалавек, які чытае”, прайшла рэкламная акцыя з уручэннем 

чытачам візітовак з адрасамі і тэлефонамі ўсіх бібліятэк, бібліятэка імя А. 

“Асцярожна, чарапаха!”, тэатралізаванае прадстаўленне “Ребята, давайте 

жить дружно!”, гульню-спаборніцтва “Литературовед”. Янчукоўская с/б 

правяла брэйн-рынг “Кто придумал права человека, или права человека в 

детских литературных произведениях”. Турнір кемлівых “Птушкі нашай 

Беларусі” адбыўся ў Хацілаўскай с/б. 

Шмат мерапрыемстваў было прысвечана здароваму ладу жыцця: 

урок здароўя “Здоровый дух – здоровое тело” (Курапольская с/б), урок-

пратэст “Курение – зло” (Савіцкая с/б), трэнінг “Не стань жертвой…” 

(Юнькаўская с/б), ток-шоу для моладзі “В опьянении всякий – невольник 

гнева и беглец ума” прайшло ў ЦРБ. 

Літаратурны хіт-парад для школьнікаў “Сцвярджае мудрых 

кніжак рад: курэнне - смерць, а тытунь - яд!” ладзіўся Камайскай с/б у 

зале мясцовага СДК. 

Асобая ўвага ўдзялялася папулярызацыі твораў беларускіх 

пісьменнікаў. Ладзіліся наступныя мерапрыемствы: вечар-партрэт “Душа 

мая – з бою, а шлях мой – з пакутаў” па творчасці Л. Геніюш 

(Ляхаўшчынская с/б), літаратурная вечарына да 110-годдзя У. Дубоўкі 

“Жыццё закон нязломны мае: ніколі праўда не ўмірае” (Навасёлкаўская 

с/б), агляд творчасці А. Астапенкі “Песня шчырага сэрца” (Варапаеўская 

гп/б). У Камайскай с/б да 100-годдзя з дня нараджэння Алеся Жаўрука 

адбылася паэтычная гадзіна “Лёс, абарваны вайной”. 

У верасні ў ЦРБ адбылася літаратурная сустрэча з беларускім 

паэтам Г. Бураўкіным. На сустрэчу з мясцовай паэткай С. Аліхвер-

Івановай  “Для вас мае і шчырасць, і любоў…”  сваіх чытачоў запрасіла 

Варапаеўская гп/б. 

У шэрагу бібліятэк прайшлі мерапрыемствы да Дня пісьменства і 

друку. Для навучэнцаў  прафесійнага  каледжу супрацоўнікі раённай 

бібліятэкі ладзілі  літаратурна-музычную праграму “Светач беларускага 

народа”, прысвечаную 520-годдзю з дня нараджэння Ф. Скарыны, 

асветніка і першадрукара. 

Пастаўская гарадская бібліятэка для чытачоў сярэдняга ўзросту 
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  Пушкіна запрасіла чытачоў на імпрэзу “Бібліятэка і сучасная кніга” – 

сустрэча з  дзіцячай паэтэсай М. Бабарыка. Бібліятэка імя Я. Купалы ў фае 

аформіла сапраўдную рэкламную тумбу “Віцебск – горад чытаючы”, дзе 

была размешчана інфармацыя пра лепшых чытачоў бібліятэкі, прозвішчы 

дарыльшчыкаў кніг, адрасы і тэлефоны бібліятэк горада, выказванні пра 

бібліятэкі вядомых людзей і іншая інфармацыя. 

Бібліятэкі імя У. Караткевіча, імя А. Гайдара, імя Е. Полацкай і 

іншыя запрасілі чытачоў на ўрачыстыя цырымоніі падвядзення вынікаў 

праектаў летніх чытанняў “Лета. Кніга. Бібліятэка”. Незвычайная акцыя 

“Падары жыццё дрэву” падчас летніх чытанняў была арганізавала 

бібліятэкай імя Е. Полацкай. На падвядзенне вынікаў акцыі бібліятэка 

запросіла тых чытачоў, якія прачыталі найбольшую колькасць кніг і такім 

чынам падарылі гэтаму дрэўцу многа зялёных лісткоў. 

У бібліятэцы імя У. Караткевіча цырымонія ўзнагароджання 

лепшых чытачоў прайшла пад назвай “Запрашае кніжная галактыка”. 

Гэтай жа бібліятэкай у дзіцячых садках  праведзена рэкламная акцыя 

”Бібліятэка для самых маленькіх”, а таксама цікавая выстава-экскурсія 

“Медыяклас запрашае”, якая пазнаёміла наведвальнікаў з фондамі 

электронных энцыклапедый, мультфільмаў і аўдыёкасет. 

 

 

ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

25  жніўня 2010 года на базе Курынскай с/б адбыўся семінар 

“Бібліятэка як творчая лабараторыя па адраджэнні, захаванні народнай 

спадчыны і аднаўленні народных рамёстваў”. Удзельнікі семінара 

азнаёміліся з краязнаўчым праектам загадчыцы бібліятэкі Рыбаковай В. 

“Ад вытокаў -  да вечнага”. 

Да Дня бібліятэк цэнтральная  раённая бібліятэка  арганізавала 

выставу-бібліяпанараму “Палітра бібліятэчнага жыцця”. Выйшаў 

святочны выпуск бібліятэчнай газеты “Бібліяфакт”.  Дзеці малодшага 

падрыхтавала  Дзісненская дзіцячая бібліятэка.  

Адраджэнню нацыянальных традыцый і краязнаўства  былі 

прысвечаны   фальклорныя вечарыны “Купальская ночка кароткая” у 

Перабродскай с/б і  “Зноў  і зноў  запальвае Купалле агні”  у Цвецінскай 

с/б . 

Аб гісторыі роднага краю   вялася гаворка  на  краязнаўчай гадзіне  

“Родныя мясціны: знаёмыя і незнаёмыя”. Краязнаўчая вечарына “Таленты 

роднага краю”, прысвечаная пісьменіку-зямляку Генадзю  Цітовічу  

адбылася ў раённай дзіцячай бібліятэцы.  Крукаўская с/б   запрасіла 

чытачоў на краязнаўчае падарожжа “Звычаі нашых продкаў”. 

Дню пісьменства і друку былі прысвечаны наступныя 

мерапрыемствы: вечарына   “Гэта  цуд завецца кніга” у  Дзісненскай  

дзіцячай бібліятэцы,  вертуальнае падарожжа  “Нам кнігу падарыў 

Скарына” у раённай дзіцячай бібліятэцы   і іншыя. 

Чэраская с/б  правяла  вечар-партрэт  “У свеце чароўнага 

мастацтва”. прысвечаны  мастаку В. Шамшуру. 

Па-ранейшаму,  шмат увагі ўдзялялася  экалагічнаму выхаванню. 

У  Шарагоўскай    с/б    адбылася экалагічная гадзіна  “Лес, поўны цудаў і 

казак”. Для малодшых школьнікаў  бібліятэкар Навапагосцкай с/б  

падрыхтавала  пазнавальную экалагічную гадзіну “Браты нашы меншыя”. 

Павяцкая с/б  звярнула  ўвагу  падрастаючага пакалення на  праблемы 

верхавых балот. На  пазнавальнай гадзіне  “Сцяжынкамі балот” дзеці 

падрабязна пазнаёміліся з гідралагічным заказнікам “Ельня”. 

 

 

ПАСТАЎСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У трэцім квартале вялікая ўвага надавалася дзейнасці бібліятэк у 

рамках праграмы дзіцячага чытання “Лета. Кніга. Адпачынак”. Ладзіліся 

конкурсы, гучныя чытанні, літаратурныя гульні і г.д. Раённая дзіцячая 

бібліятэка імя У. Дубоўкі правяла для сваіх чытачоў экагадзіну 
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  школьнага ўзросту пазнаёміліся з работай абанемента, чытальнай залы, 

аддзела апрацоўкі літаратуры на бібліятэчнай экскурсіі “Запрашаем у 

бібліятэку”. Да Дня бібліятэк таксама праведзены Дні адчыненых дзвярэй 

“Наведай бібліятэку – пазнай свет” (Тулаўская с/б, Суражская гп/б),  

“Дом, дзе жыве добры настрой” (Ноўкінская с/б),  “Запрашаем у 

бібліятэку” (Янавіцкая гп/б, Замастоцкая с/б). 

Мультымедыйны праект “Сваёй прафесіяй ганаруся” быў 

прысвечаны ветэрану бібліятэчнай справы, загадчыцы аддзела 

камплектавання і апрацоўкі фонда Мудрычэнка В.А., адзінай з 

бібліятэкараў раёна ўзнагароджанай медалём “За працоўную доблесць”. 

Да мерапрыемства была арганізавана выстава “З гісторыі нашых 

бібліятэк”, складзеная з лепшых “Летапісаў” і “Гісторый” бібліятэк нашай 

сістэмы. 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у бібліятэках сістэмы 

былі аформлены кніжныя выставы “Беларусь – гэта мы!” (ЦРБ), “Беларусь 

– краіна нашай будучыні” (Бабініцкая с/б), “Ведаць, помніць, шанаваць” 

(Шапуроўская с/б). У Акцябрскай с/б адбылася інфармацыйная гадзіна 

“Беларусь – суверэнная дзяржава”, а ў рамках клуба “Ветразь”прайшло 

пасяджэнне “Край, мой беларускі край!”. Інфармацыйна-пазнавальная 

гадзіна “Беларусь – ты багацце маё і любоў” адбылася ў Шапечынскай с/б. 

Дню Незалежнасці была прысвечана вечарына-сустрэча ў 

Капцянскай бібліятэцы “Ёсць у памяці і боль і ўдзячнасць”, з удзелам 

ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Шэраг мерапрыемстваў рознай тэматыкі  было праведзена падчас 

летняга конкурсу “Лета і кніга – 2010”. ЦРБ ў летнім лагеры гімназіі № 6 

падрыхтавала літаратурнае свята “Казачныя сустрэчы”. На абанеменце 

ўвазе чытачоў былі прапанаваны кніжныя выставы “Мараплаванне 

Чамучак” і “Героі кніг на тэлеэкране”. У Сасноўскай с/б конкурс адкрыўся 

тэатралізаваным прадстаўленнем “Лета радасць падарыла” і прэзентацыяй 

летняй праграмы чыання “Кніжкі лета”. Альгоўская с/б прапанавала сваім 

чытачам конкурсную праграму “Сакрэты кніжнага лета”. У Бабініцкай с/б 

“Знайка”; “Кніжны фуршэт” з разнастайным “меню” прапанавала сваім 

чытачам бібліятэка аграгарадка Надзёжына. У раённай дзіцячай 

бібліятэцы была аформлена  кніжна-ілюстратыўная выстава “Дом, в 

котором сто миров”, арганізавана экскурсія па бібліятэцы для новых 

маленькіх чытачоў “Вам знаком книжный дом”, праведзена прэзентацыя 

кнігі “Соломенных дел мастера  Витебщины”. Цэнтральная раённая 

бібліятэка традыцыйна прысвяціла гэтай падзеі цэлы тыдзень - з 8 па 15 

верасня, на працягу якога чытачы маглі наведаць рэтра-выставу 

“Гартаючы старыя часопісы”, хіт-парад “Калі вам даспадобы творы 

беларускіх аўтараў”, выставу творчасці ўдзельнікаў народнага клуба 

“Флора” “Натхненне дорыць прырода”, прыняць удзел у дабрачыннай 

акцыі “Кніга – у падарунак бібліятэцы”, пакласці свае запіскі ў “Кошык 

скаргаў і прапаноў”. Завяршыўся Тыдзень святочным вечарам у коле 

сяброў “Раман з чытачом”, на якім прысутнічалі даўнія сябры бібліятэкі, 

чытацкі стаж якіх налічвае не адзін дзесятак гадоў. 

У верасні на базе раённай дзіцячай бібліятэкі адбыўся семінар 

работнікаў сельскіх бібліятэк раёна на тэму “Работа з чытачамі-дзецьмі у 

сучасных умовах”.  

 

 

МІЁРСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

Сярод лепшых мерапрыемстваў, прысвечаных папулярызацыі 

беларускай літаратуры, мовы і культуры,  можна назваць сустрэчу   з 

Аленай Масла - галоўным рэдактарам часопіса “Бярозка”, якая адбылася ў 

раённай дзіцячай бібліятэцы. 

У Дзісненскай гарадской бібліятэцы адбылася літаратурна-

музычная вечарына, прысвечаная  80-ці годдзю мясцовага паэта Генадзя 

Дзямешкі. Праходзілі і іншыя мерапрыемствы, прысвечаныя юбілеям 

пісьменнікаў і паэтаў.   Літаратурнае падарожжа па казках У. Дубоўкі  

правяла  Цвецінская с/б, літаратурную гадзіну “Кветкі - сонцавы дзеткі”   
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  адбылося літаратурнае свята “У гасцях у кракадзіла Гены” па творчасці Э. 

Успенскага. Тулаўская с/б падчас свята “Кніга збірае сяброў” правяла 

сярод сваіх чытачоў эрудыт-круіз “Летні марафон кнігачэя”.  У 

Варонаўскай с/б на працягу ўсяго  конкурсу праходзіла акцыя 

“Прадоўжым жыцце кнізе”, падчас якой чытачы праводзілі мелкі рамонт 

кніг і часопісаў. У гэтай жа бібліятэцы прайшоў цыкл мерапрыемстваў  

пад назвай “Як ведаеш ты свой дом, пад назвай Прырода?”. У ходзе акцыі 

“Чысты бераг” чытачы займаліся добраўпарадкаваннем зоны адпачынку 

на беразе возера Палонскае. 

Да Дня беларускага пісьменства і друку Варонаўская с/б сумесна 

са школай, правялі свята “На мове, сэрцу зразумелай”, якое праходзіла ў 

этнаграфічным кутку школьнага музея. Пазнавальная гадзіна “Зоркі 

беларускай асветы” адбылася ў Шапечынскай с/б, гутаркі “Праметэі 

беларускай культуры” – у Альгоўскай, Пестуніцкай с/б. 

Тыдзень беларускага пісьменства і друку “Душой і словам 

служылі Беларусі” адбыўся ў Кіраўскай с/б. У яго рамках адбыліся  

інфармацыйныя гадзіны “Яшчэ раз пра святую Еўфрасінню”, “Сховішча 

мудрасці Сімяёна Полацкага”, “Слоў і думак сейбіт” (К. Тураўскі). Урок 

ведаў “Духоўная повязь часоў” прайшоў у Суражскай г/пб, выстава-

партрэт “Адкрыць нашчадкам Скарыну” – у Замастоцкай с/б. 

Праблема чытання на роднай  сярод дзяцей сення вельмі 

актуальная. Таму бібліятэкары раёна прапанавалі сваім чытачам  акцыю 

“Чытаем па беларуску”. У рамках акцыі  у Кіраўскай с/б праходзіў 

месячнік, прысвечаны творчасці Ю. Крашэўскага.. 

Да Дня пажылых людзей Акцябрская с/б  падрыхтавала вечарыну 

адпачынку “Залатая восень жыцця”, якая праходзіла ў рамках гасцеўні 

“На ростанях”.  За круглым сталом “Ці патрэбна сучаснаму чалавеку 

міласэрнасць?” у Акцябрскай с/б абмяркоўваліся пытанні аб адносінах да 

пажылых людзей, інвалідаў. Урокі міласэрнасці “Важна не быць 

раўнадушнымі”, “Няма чужой бяды” прайшлі ў Бабініцкай, Акцябрскай 

с/б. 

шкодных звычак” (Чкалаўская гп/б), інфармацыйная гадзіна  для жанчын 

“Будь здоров без докторов” (Заальшанская б-ка-клуб), гадзіна думак 

услых “Новае пакаленне выбірае здароўе”, міні-дыскусія “Секреты 

долгожительства. Существуют ли они?” (бібліятэка аграгарадка 

Адаменкі), для аматараў хатніх нарыхтовак – хвіліна карыснай 

інфармацыі “Пополняем домашній погребок” (бібліятэка аграгарадка 

Бабінавічы), гутарка-разважанне “Калі ў сям’і няма дастойнага прыкладу” 

і агучаная выстава-парада “Меню з кніжнай паліцы” (Чарнаруцкая б-ка-

клуб), пазнавальная гадзіна для дзяцей “Вкусное лекарство от маленьких 

тружениц” (бібліятэка аграгарадка Стасева) і інш. 

Дзень ведаў быў адзначаны правядзеннем у кожнай бібліятэцы 

сістэмы урока ведаў “Беларусь – краіна маёй будучыні”. Акрамя гэтага, 

для першакласнікаў у бібліятэцы аграгарадка “Адаменкі” адбылася 

бібліясустрэча “Па ўсёй краіне звіняць званочкі”. 

У Дзень беларускага пісьменства прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: гадзіна гісторыі “Слоў і думак сейбіты” аб асветніках 

Беларусі – юбілярах 2010 года (сельская бібліятэка аграгарадка 

Веляшковічы), бібліяпадарожжа “Цудоўныя казкі беларускіх 

пісьменнікаў” (Чкалаўская гп/б), гадзіна роднай мовы “Далучыся да 

роднага слова” (Заальшанская б-ка-клуб), тэматычная кніжная выстава 

“Паслядоўнікі Скарыны”, прэзентацыя “Новыя кнігі для ўсёй сям’і” 

(бібліятэка аграгарадка Адаменкі), літаратурная гульня “Падарожжа па 

востраве казак Уладзіміра Дубоўкі”, літаратурнае знаёмства “Крышку пра 

Клышку”, юбілейны бенефіс Ф. Гурыновіча “Лёс на далоні”  (дзіцячая 

бібліятэка) і інш. 

У  Дзень бібліятэк Рэспублікі Беларусь былі арганізаваны    дні 

адчыненых дзвярэй “На  спатканне з бібліятэкай” (/Яськаўшчынская с\б), 

“Книжкин дом гостей встречает” (бібліятэка аграгарадка Стасева), 

бібліяшоу “Прыстань кніжных караблёў” (бібліятэка аграгарадка 

Дабрамыслі), бібліякалейдаскоп “З кніжкамі знацца – розуму набрацца” 

(бібліятэка аграгарадка Новае Сяло), падчас якога працавала бібліякафэ 
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  ГЛЫБОЦКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

Шэраг мерапрыемстваў ў бібліятэках сеткі быў праведзены да Дня 

вызвалення Беларусі. У Стрынадкаўскай с/б адбылася сустрэча з 

малалетнімі  вязнямі “Слухаючы апошніх сведак”, у Ломашаўскай с/б 

прайшоў урок патрыятызму “Яны ваявалі за нашу будучыню”. Шунеўская 

с/б падрыхтавала вечар-рэквіем “Бязвінныя пакутнікі вайны”, а ў 

Дзеркаўшчынскай с/б адбылася прэзентацыя выставы “Вайна - вялікая 

бяда, вялікая Перамога”. 

Неад’емнай часткай работы бібліятэк было і застаецца 

краязнаўства.  

У Падсвільскай гп/б  прайшла відэапрэзентацыя “Гісторыя майго 

Падсвілля”. Да юбілея  вядомага авіяканструктара і земляка П. Сухога  ў 

шэрагу бібліятэк праведзены гадзіны краязнаўства “Стваральнік крылатых 

маланак”. Да 100- годдзя  з дня нараджэння стваральніка Глыбоцкага 

дэндралагічнага парка В. Ламакі ў Карабоўскай  і Пліскай  с/б была 

праведзена   завочная  экскурсія  “Цуда-парк”. У Азярэцкай с/б прайшло 

завочнае падарожжа  па роднаму краю з відэапрэзентацый  “Залатое 

кальцо Азярэччыны”. 

Значная ўвага ўдзялялася папулярызацыі твораў беларускіх  і 

рускіх  пісьменнікаў. Да юбілею У. Дубоўкі ў бібліятэках прайшлі 

наступныя мерапрыемствы: гадзіна забытай кнігі “Залатыя зярняты” 

(Карабоўская с/б), літаратурнае падарожжа па казках “Казачная эстафета ” 

(Падсвільская дзіцячая і Пятроўшчынская бібліятэкі). 

Урок выдатнай асобы  “Жыццё пад пунсовымі ветразямі”, 

прысвечанае юбілею А. Грына,   быў праведзены ў Азярэцкай с/б, а ў 

Бортнікаўскай с/б прайшла літаратурная гадзіна “Пунцовыя ветразі 

Грына”.  У Абрубскай с/б  праведзены вечар-партрэт Л. Арабей  “Вечныя 

пошукі кахання”.  У Падсвільскай гп/б прайшла гадзіна рэкламы “Чытаем 

беларускае”. Падчас мерапрыемства вялася  гаворка  пра  творы 

беларускіх  аўтараў, якія друкуюцца   на старонках часопісаў “Полымя” і 

“Маладосць”. У Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы для самых юных чытачоў 

Дня бібліятэк таксама адбылося пасяджэнне прафесійнага клуба “ДЗІВА” 

у форме карпаратыўнай вечарыны. Была падрыхтавана медыяпрэзентацыя 

бібліятэк сеткі “Бібліятэчная карусель”.  У Бароўскай с/б прайшла 

бібліяграфічная гульня “Остров книголюбов”, медыяпрэзентацыя 

“Бібліятэка, кніжка, мы – разам верныя сябры” – Старалядненская с/б, 

бібліятэчны медыяурок “Падарожжа ў Чытайгорад” – Поплаўская с/б і 

інш. 

Па ўкараненню інфармацыйных тэхналогій у практыку работы 

бібліятэк сеткі ў верасні прайшлі заняткі майстар-класа “Компьютер: шаг 

за шагом”, “Сканирование документов и работа с изображением”, 

“Знакомство с Интернетом”. 

Папулярызацыі беларускай кнігі, Году роднай мовы былі 

прысвечаны: гадзіна роднай мовы “Любіце і шануйце родную мову” 

(Бабчанская с/б), літаратурная кампазіцыя “Матчына мова – родная мова” 

(Барсукоўская с/б), літаратурна-музычная вечарына “Табе складаю шчыра 

свой санет” (Горская с/б), паэтычны марафон “Шыпшына для пані” (Л. 

Рублеўскай - 45) – Старалядненская с/б, Тыдзень беларускай літаратуры і 

культуры “Ты жывеш у Беларусі” (Поплаўская с/б), краязнаўчая гадзіна 

“Вандроўка ў родную мову” (Поўсвіжская с/б). 

 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СЕТКА 

 

У трэцім квартале 2010 года бібліятэкі сістэмы працавалі згодна 

плана работы. Многія мерапрыемствы для дзяцей у летні час праходзілі на 

“Гульнёвай пляцоўцы часопіса “Рюкзачок”. Так, Яськаўшчынская с/б  

правяла гадзіну гістарычных ведаў “З гісторыі нашай Радзімы”, гадзіну 

здароўя “Апчхі! Будзьце здаровыя!”, майстар-клас “Майстэрня часопіса 

“Рюкзачок” у бібліятэцы”,  бібліятэка аграгарадка Пушкі – віктарыну 

“Што я ведаю пра Вялікую Айчынную” і інш. 

Здароваму ладу жыцця былі прысвечаны: акцыя “Адзін дзень без 
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 праведзены вусны часопіс “Эта чудная Барто”.  А для вучняў старэйшых 

класаў школ горада супрацоўнікі раённай бібліятэкі падрыхтавалі 

вечарыну па творчасці У. Караткевіча “І не знікаць паэтам вечна”. 

Працягвалася ў бібліятэках і праца па папулярызацыі здаровага 

ладу жыцця. Да дня прафілактыкі алкагалізму ў Удзелаўскай с/б 

праведзена гадзіна здароўя “Горкая ілюзія”.  У Дзеркаўшчынскай с/б была 

падрыхтавана трыбуна карыснай інфармацыі “Овощи, ягоды, фрукты - 

очень полезные продукты”.  Станульская с/б запрасіла юных чытачоў  на 

інфармацыйна-літаратурную гадзіну “Адвядзі  бяду ад сябе”. У 

Бабічоўскай с/б  праведзена ролевая гульня “Суд на цыгарэтай”. 

Да Дня ведаў і Дня беларускага пісьменства і друку у бібліятэках 

праведзены наступныя мерапрыемствы: дзень адчыненых дзвярэй “Аптэка 

для душы” (Падсвільская гп/б), гістарычнае дасье “Мікола Гусоўскі” 

(Пятроўшчынская  с/б), свята роднага слова “Слова роднае - вечнасці 

след” (Станульская с/б), урок гісторыі “Я не жнец, а збіраю каласы” 

(Галубіцкая с/б), урок духоўнасці “Еўфрасіння Полацкая ў літаратуры і  

мастацтве” і інтэлектуальная гульня “Добро пожаловать  в библиотеку!” 

(Ломашаўская с/б ).  А раённая бібліятэка па традыцыі ў  гарадскім цэнтры 

культуры правяла свята “Святло роднага слова”. 

 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ  БІБЛІЯТЭЧНАЯ  СЕТКА 

 

У ліпені ў  Баброўскай бібліятэцы-музеі Я. Мароза адбылася 

сустрэча з роднымі селекцыянера-земляка Язэпа Мароза, якія падаравалі 

цікавыя дакументы аб яго жыцці.  

25 жніўня на базе бібліятэкі аграгарадка Горкі прайшлі заняткі ў 

творчай лабараторыі “Партрэт бібліятэк Горскага сельскага Савета”.  У 

рамках мерапрыемства прайшла літаратурна-музычная вечарына “Табе 

складаю шчыра свой санет…”, прысвечаная Году роднай мовы. Асаблівую 

зацікаўленасць выклікала выступленне мясцовай паэтэсы, удзельніцы 

літаратурна-музычнага клуба “Выток” С.М. Несцярук. Да мерапрыемства 

была падрыхтавана кніжная выстава “Сэрцам роднага слова краніся...”. 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь цэнтральная бібліятэка 

прыняла ўдзел у свяце вуліцы Інтэрнацыянальная. Супрацоўнікамі 

бібліятэкі былі падрыхтаваны: фотавернісаж “На свете много улиц 

славных, но не сменяю адрес я” і выстава-захапленне жыхароў вуліцы  “В 

минуты вдохновения”. У сельскіх бібліятэках да свята прайшлі 

мерапрыемствы: літаратурная кампазіцыя “Когда стою у вечного огня” 

(Барсукоўская с/б), выстава  дзіцячых малюнкаў “Вечна жыві і квітней, 

Беларусь” і тэматычны вечар сумесна з ЦКіД  “О, Беларусь, мая 

шыпшына” (Бароўская с/б), гадзіна гісторыі “Ганаруся табой, Беларусь!” 

(Забароўская с/б), вечар памяці “Даўным-даўно была вайна” (Чэрская с/б). 

У рамках праграмы летніх чытанняў “Кніжныя сцяжынкі лета” 

праводзіліся разнастайныя мерапрыемствы: пазнавальная гадзіна “Па 

лясных сцяжынках” (Чарэйшчынская с/б-музей), конкурсная праграма 

“Сустрэча з казкай” (Велеўшчанская с/б), гадзіна-роздум “Каб заўжды 

быць здаровымі” (Горская с/б), забаўляльна-пазнавальнае шоу “Усё самае 

цікавае” (Юркоўшчынская с/б), гутарка “Жыццё і творчасць Льва Касіля” 

(Поўсвіжская с/б) і іншыя. 

Краязнаўчай тэматыцы былі прысвечаны наступныя 

мерапрыемствы: падарожжа па гісторыі вёскі Чарэйшчына “Займальная 

мінуўшчына” (Чарэйшчынская с/б-музей), фальклорная гадзіна 

“Бацькоўская хата – шлях у пачатак і сілы крыніца” (Баброўская с/б-

музей); пазнавальная гадзіна “У тым краі, дзе жывеш” (Матырынская с/б). 

У Поплаўскай с/б прайшлі заняткі у краязнаўчай лабараторыі “Мне 

мілагучна назва вёскі і гонар прозвішча нясе”. 

Да Дня бібліятэк у цэнтральнай бібліятэцы быў праведзены Дзень 

адчыненых дзвярэй “Библиотека – душа, открытая для всех”. У праграме: 

кніжная выстава “Щедрые дары читателей» (абанемент), кніжная выстава 

“Библиотека – СD-ROM” (чытальная зала), вернісаж у галерэі “Арт-

Лепель” “Аллея читающего Лепеля”, віктарына “Знаток литературы”.  Да 
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