Павышаем прафесійне майстэрства
27 красавіка на базе раѐннай бібліятэкі прайшла
школа-практыкум “О сложном - простыми словами” па
методыцы стварэння электроннай кніжнай выставы. У
пачатку метадыст АБМ правяла кансультацыю па тэме
“Электронная кніжная выстава: класіфікацыя, структура,
методыка стварэння”. На практычнай часцы бібліятэкары
філіялаў паспрабавалі стварыць электронную кніжную
выставу,
улічваючы
алгарытм і асноўныя
стандарты традыцыйнай
кніжнай
выставы.
У
завяршэнні,
падчас
хвіліны
ўзаемнай
інфармацыі, бібліятэкары
мелі
магчымасць
обменяцца
вопытам
работы
ў
дадзеным
напрамку.
15 чэрвеня ў рамках павышэння прафмайстэрства на
базе раѐннай бібліятэкі адбылася школа вучобы спецыяліста
“Бібліятэчныя фонды: праблемы камплектавання і
захаванасці”. У рамках школы былі разгледжаны
наступныя пытанні: “Камплектаванне фондаў – аснова
працы кожнай бібліятэкі”, “Дакладны індывідуальны
сумарны ўлік – залог захоўвання бібліятэчнага фонду”,
“Своечасовае выяўленне і выключэнне бібліятэчных
дакументаў – неабходная ўмова аптымізацыі якаснага
бібліятэчнага фонду” і інш.
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Творчыя сустрэчы, акцыі
27
красавіка
ў
раѐннай
бібліятэцы
ў
рамках
рэспубліканскай
прафілактычнай
акцыі
«Дом
без
насилия!»
выступіла
спецыяліст
тэрытарыяльнага
цэнтра
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва,
якая
пазнаѐміла прысутных з
відамі дапамогі і паслугах установы ў вырашэннi данай
праблемы, адказала на пытанні прысутных, раздала флаеры
і візіткі.
Да Года малой радзімы
21 красавіка ў рамках фэсту экскурсаводаў, які штогод
праходзіць у Беларусі і прымеркаваны да Міжнароднага дня
аховы помнікаў і гістарычных мясцін, бібліятэкар
Ізабелінскай СБ правяла гісторыка-краязнаўчы экскурс
“Ізабелін: вандроўка ў мінулае, цяперашняе і будучае”. У
гэты дзень бібліятэкар
разам
з
жыхарамі
мястэчка,
гасцямі
мерапрыемства
і
ўдзельнікамі
літаратурнакраязнаўчага
клуба–
гуртка
“Чароўная
карусель” зазірнулі ў
мінулае родных мясцін Ізабелінскага краю, дакрануліся да
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гісторыі, здейснілі вандроўку па родных мясцінах.
Распачало мерапрыемства тэтралізаванае прадстаўленне з
суправаджэннем паказа відэароліка аб паходжанні вѐскі
Ізабелін. Затым усе разам наведалі мясцовы касцѐл Святых
апосталаў Пятра і Паўла і праваслаўны храм Святога
Архангела Міхаіла. У якасці гасцей на фэсце прысутнічалі
вучні Мацвееўскага дзіцячага сада– сярэдняй школы і іх
настаўнікі, а таксама вучні і настаўнікі з СШ №3 г.
Ваўкавыска.
З мэтай пашырэння ўяўлення пра сваю Радзіму, а
таксама з мэтай папулярызацыі нацыянальнай традыцыйнай
культуры Беларусі раѐнная бібліятэка прапанавала ўсім
жадаючым
прыняць
удзел у этнаграфічнай
дыктоўцы “Збяры ў сваім
сэрцы Беларусь”. Дата
правядзення была абрана
невыпадкова: 21 мая –
Сусветны
дзень
культурнай
разнастайнасці ў імя
дыялога
і
развіцця.
Менавіта ў гэты дзень у чытальнай зале раѐннай бібліятэкі
сабраліся ўсе тыя, хто захацеў праверыць свае веды ў сферы
беларускай культуры, гісторыі, традыцый. Сярод
прысутных былі і студэнты 2 курса спецыяльнасці “Турызм
і гасціннасць” Ваўкавыскага педкаледжа. Кожны ўдзельнік
павінен быў пісьмова за 45 хвілін адказаць на 20 тэставых
пытанняў па беларускай культуры і на 10 пытанняў па
гісторыі і культуры Ваўкавышчыны. Пасля праверкі ўсіх
работ удзельнікам былі выдадзены сертыфікаты з
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пазначаным вынікам, а тым, хто атрымаў найбольшую
колькасць балаў, былі ўручаны дыпломы. Акрамя таго,
вынікі этнаграфічнай дыктоўкі былі размешчаны на сайце
раѐннай бібліятэкі.
Паэтычны лабірынт “Я вырас тут і край мне гэты
дарагі”, з запрашэннем таленавітага мясцовага пісьменніка,
аўтара зборніку “Пяром і сэрцам” Мікалая Пятровіча
Іваноўскага, адбыўся ў Рэплеўскай СБ. У пачатку сустрэчы
Мікалай Пятровіч пазнаѐміў аўдыторыю з творчасцю свайго
знакамітага і таленавітага брата, мастака Дзмітрыя
Іванаўскага, якому прысвяціў кнігу “Нашчадкі роду
Іваноўскіх”.
Больш
трох тысяч яго карцін
разляцелася па свеце,
знаходзіцца
ў
прыватных калекцыях,
музеях,
саборах,
офісах.
Зачытаў
некалькі
вершаў,
напісаных
да
некаторых карцін, загадаў дзецям загадкі ўласнага
сачынення. Сустрэча атрымалася добразычлівай і
пазітыўнай.
У ГДБ у рамках клуба “Крынічка” адбылося чарговае
пасяджэнне пад назвай “Вуліцы роднага горада”. На гэты
раз вучні 2 класа СШ №4 здзейснілі віртуальную вандроўку
па роднаму гораду Ваўкавыску, па яго вуліцах і плошчах,
зазірнулі ў самыя славутыя і знакамітыя мясціны горада, яго
мінулае, пазнаѐміліся з гістарычнымі фотаздымкамі
Ваўкавыска і яго будынкамі.
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Гістарычны
экскурс
“Край,
где
жизнь я свою начинаю”
для вучняў 11 класа
Роскай СШ №2 правялі
супрацоўнікі
Роскай
ГПБ. Рабяты даведаліся
шмат
цікавага
пра
багатую
гісторыю
пасѐлка, аб уладальніках Росі ў розныя перыяды гісторыі,
пра знакамітых землякаў, якія ўславілі родны край.
Даведаліся пра гісторыю ўзнікнення найстарэйшых і новых
вуліц пасѐлка, пра герояў мінулага, у чый гонар былі
названыя вуліцы Росі. Вучні актыўна адказвалі на пытанні
віктарыны “Што ты ведаеш пра Беларусь?”. Адгадвалі
гербы беларускіх гарадоў і помнікі архітэктуры. У ходзе
мерапрыемства гучалі аўтарскія вершы бібліятэкара
Святланы Свірыдавай, прысвечаныя роднаму пасѐлку Рось.
Удзельнікі мерапрыемства, якія набралі найбольшую
колькасць балаў, атрымалі заслужаныя медалі “За выдатныя
веды”.
У Падароскай СБ прайшоў конкурс малюнкаў
“Адчыні
таямніцу
роднага краю”. Творча і
адказна
аднесліся
рабяты да гэтай справы.
Кожны намаляваў на
паперы, як ѐн бачыць
свой родны куток. У
канцы былі падведзены
вынікі
і
вызначаны
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прызавыя месцы. Пераможцаў узнагародзілі салодкімі
прызамі.
Выязныя акцыі
2 красавіка да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі
супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі прадставілі ў фае ГДК
разгорнутую кніжную выставу “Дорогой дружбы и
сотрудничества: союз Беларуси и России”.
26
красавіка
ў
гарадскім Доме культуры
прайшло мерапрыемства,
прысвечанае
32-й
гадавіне Чарнобыльскай
трагедыі. Супрацоўнікі
раѐннай
бібліятэкі
арганізавалі ў фае ГДК
разгорнутую
кніжную
выставу
«Трагические
страницы Чернобыля».
Гарадскія
мерапрыемствы,
абароны дзяцей, прайшлі 31
мая на плошчы ім. Леніна.
Удзел у свяце прынялі і
гарадскія бібліятэкі.
Раѐнная бібліятэка для
ўсіх, хто любіць і шануе
кнігу
падрыхтавала
падарунак. У фае гарадскога
Дома культуры, падчас
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прысвечаныя

Дню

правядзення спектакля, супрацоўнікі бібліятэкі арганізавалі
кніжную выставу «Мир детства – самый лучший мир!»,
на якой была прадстаўлена велізарная колькасць кніг для
дзяцей і пра дзяцей. Тут былі прадстаўлены кнігі на розныя
тэмы для самых патрабавальных чытачоў.У тэматычным
раздзеле «Першыя крокі на шляху да кнігі» былі сабраныя
развіваючыя кнігі і трэнажоры.У раздзеле “Хачу ўсѐ
ведаць!” - энцыклапедыі, даведнікі, кнігі з серый «Маленькі
прафесар» і «Я пазнаю свет». З дапамогай гэтых кніг дзеці
адкажуць на ўсе свае «Што?», «Калі?» і «Чаму?». Раздзел
выстаўкі «У пошуках прыгод і таямніц» быў арыентаваны
на падлеткаў, запрашаючы іх у захапляльныя і
фантастычныя падарожжы па розных гістарычных эпохах і
мясцінах, а таксама ў свет складаных лабірынтаў чалавечых
узаемаадносін. Акрамя гэтага, бібліятэкары раздавалі
дзецям маляўнічыя закладкі і блакноты.
Раѐнная дзіцячая бібліятэка прадставіла на плошчы
маляўнічую кніжна-ілюстрацыйную экспазіцыю, якая
прыцягвала ўвагу юных гараджан. Дзеці з цікавасцю гарталі
старонкі незвычайных кніг.
1 чэрвеня у гарадскім Доме культуры адбылася
сустрэча для дзяцей-інвалідаў і іх бацькоў, прысвечаная
Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Раѐнная бібліятэка
прадставіла ў фае кніжную выставу «Мир детства – самый
лучший мир!».
8 чэрвеня на базе Ваўкавыскага раѐна прайшоў
практычны выязны занятак для слухачоў курсаў павышэння
кваліфікацыі Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У малой
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зале Ваўкавыскага райвыканкама супрацоўнікамі раѐннай
бібліятэкі была прадстаўлена разгорнутая кніжная выстава
“Ваўкавышчына – слаўны кут беларускай зямлі”.
Радзімазнаўства
Да Дня Перамогі
Напярэдадні Дня Перамогі ў раѐннай бібліятэцы
прайшоў вечар-рэквіем «День нашей гордости и боли».
Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі і правялі для вучняў 8
класа цікавае мерапрыемства. Спачатку рабяты прагледзелі
ўрывак з кінафільма
«Освобождение»,
затым бібліятэкары
распавялі пра цяжкія
ваенныя
выпрабаванні,
пра
людзей, якія кавалі
Перамогу на франтах
Вялікай Айчыннай
вайны і ў тыле. На
мерапрыемстве гучалі вершы і ўрыўкі з твораў на ваенную
тэму. Кніжная выстава «Мы помним! Мы гордимся!»
нагадала рабятам яшчэ раз пра тыя цяжкасці, якія выпалі на
долю людзей, якія перажылі Вялікую Айчынную вайну.
У ГБ №46 для вучняў 4 класа СШ №7 прайшла
літаратурна-музычная кампазіцыя “Пока сердца стучат,
помните!”. Вядучая нагадала дзецям пра значныя падзеі
ВАв: абарону Брэсцкай крэпасці, вызваленне Ваўкавыска ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У ходзе мерапрыемства
гучалі ўрыўкі з твораў на ваенную тэматыку і песні ваенных
гадоў. Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава8

успамін “Сквозь года звенит победа” з падраздзеламі:
“Брэсцкая крэпасць – Цытадэль славы”, “У полымі
партызанскай вайны”, “Будзе вечнай аб героях памяць”.
Віртуальнае падарожжа “Прыйсці ды вечнага агню”,
прысвечанае 73-й гадавіне Перамогі ў Вялікай Айчыннай
вайне прайшло для вучняў 7 класа СШ №4 у ГДБ.
Бібліятэкар распавяла пра вялікія подзвігі абаронцаў
Брэсцкай крэпасці, пра трагедыю в.Хатынь. У ходзе
мерапрыемства рабяты чыталі вершы пра вайну
Р.Раждзественскага, М.Джаліля, А.Суркова, С.Шчыпачова і
інш. Разам з бібліятэкарам дзеці здзейснілі віртуальнае
падарожжа па мемарыялах “Брэсцкая крэпасць-герой” і
“Хатынь”. Да мерапрыемства была падрыхтавана кніжная
выстава “Подзвіг народа будзе жыць вечна”.
Дзень Перамогі ў Вярэйкаўскай СБ адзначылі
правядзеннем гадзіны патрыятызму “У сэрцах і кнігах –
памяць аб вайне”. Вучні 6 класа на падставе прэзентацыі
прайшлі шляхам акупацыі роднай мясцовасці з першага па
апошні дзень. Гучалі ўспаміны ветэранаў, вязняў
канцлагераў, людзей, чыѐ дзяцінства апаліла вайна.
Пазнаѐміліся з лѐсам сям’і Гардзіеўскіх, якую растралялі за
сувязь з партызанамі. Дзеці расказалі пра сваіх сваякоў,
якія змагаліся на франтах
Вялікай Айчыннай вайны,
ці перажылі акупацыю.
Удзельнікі
мерапрыемства
чыталі
вершы
мясцовых
пісьменнікаў: Валянціна
Хмары,
Віктара
Курловіча,
беларускіх
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аўтараў: Пімена Панчанкі, Ніла Гілевіча. Скончылася
гадзіна патрыятызму аглядам літаратуры па тэме.
У іншых бібліятэках прайшлі: гадзіна роздуму
“Памяць сэрца і дзяцінства” (Роская ГПБ), гадзіна
патрыятызму “Дорогами войны” (Войткавіцкая СБ), гадзіна
гісторыі “Ликуй, победная весна!” (Воўпаўская СБ), урокрэквіем “Вечная памяць” (Плябанаўская СБ) і інш.
Традыцыйна да Дня аб’яднання народаў Беларусі і
Расіі ў бібліятэках былі аформлены тэматычныя і кніжныя
выставы, ладзіліся мерапрыемствы: кніжная выстава-дасье
“Россия и Беларусь: общая история, общая судьба”
(раѐнная бібліятэка), выстава-дата “У адзінстве народаў –
наша будучыня” (Вярэйкаўская СБ), тэматычная паліца
“Беларусь-Россия: общая история, общая судьба”
(Гнезнаўская СБ), “Шляхі літаратурнага яднання”
(Ендрыхаўская СБ), “Мы разам –Беларусь и Расія”
(Падароская СБ) і інш.
З найбольш цікавых мерапрыемстваў, прымеркаваных
да Дня Дзяржаўнага герба і Сцяга можна адзначыць:
інфармхвіліна “Откуда пришел герб” (ГДБ), гутарка
“Овеянные славой флаг наш и герб” (Мацвееўская СБ),
электронная прэзентацыя “Тры сімвалы на фоне гісторыі”
(Субацкая СБ), відэаўрок “Беларусь мая, родны край…”
(Шылавіцкая СБ) і інш.
Здаровы лад жыцця
Да Сусветнага дня здароўя
6 красавіка ў раѐннай бібліятэцы прайшло
мерапрыемства ў форме літаратурнай вітрыны «Здоровье –
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богатство на все
времена».
Супрацоўнікі
бібліятэкі чыталі для
рабят дзіцячага садаясляў
№1
шмат
вершаў пра здаровы
лад жыцця, загадвалі
загадкі, паказвалі відэаролікі, якія дапамаглі малышам
сфармуляваць асноўныя правілы здаровага ладу жыцця.
Напрыканцы мерапрыемства дзеці паглядзелі мультфільм
пра здароўе і атрымалі прызы.
У Роскай ГПБ для вучняў 7 класа Роскай СШ №2
была праведзена гадзіна практычных саветаў “Молодѐжь,
лайкни
ЗОЖ”.
Педыятр
Роскай
паліклінікі Голышева
Я. І. у цікавай і
пазнавальнай
гутарцы
распавяла
дзецям
пра
прынцыпы здаровага
ладу жыцця, рэжым,
здаровае харчаванне,
а таксама пра шкоднае ўздзеянне алкаголю, нікаціну і
наркотыкаў на здароўе чалавека, дала шмат практычных
саветаў і рэкамендацый. Напрыканцы мерапрыемства вучні
адказалі на пытанні віктарыны “Сто вопросов о здоровье”.
Пераможцы віктарыны атрымалі медалі.
Да Сусветнага дня памяці ахвяр СНІДу было
праведзена шэраг мерапрыемстваў.
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На інфарміну “Не повторяй чужих ошибок” у
Роскую ГПБ былі запрошаны вучні 9 класа Роскай СШ №2.
З гутаркі юнакі і дзяўчаты даведаліся пра гісторыю
ўзнікнення журботнай даты, пра сімвалы руху супраць
СНІДу - чырвонай стужцы, прышпіленай да адзення, і
квілтах - рознакаляровых палотнах, пашытых з ласкуткоў
тканіны. Бібліятэкары распавялі школьнікам аб вядомых
людзях, якія сталі ахвярамі СНІДу, агучылі статыстычныя
дадзеныя аб эпідсітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь,
Гродзенскай вобласці і Ваўкавыскім раѐне. У завяршэнне
мерапрыемства быў паказаны відэаролік “Сусветны дзень
памяці ахвяр СНІДу”. Дадаткам да мерапрыемства стала
кніжная выстава-перасцярога «У дарогу жыцця - без
СНІДу».
Разнастайнымі былі мерапрыемствы і ў іншых
бібліятэках: агляд-развага “Знать, чтобы не оступиться”
(раѐнная бібліятэка), інфармацыйны бюлетэнь “Абарані
сябе сам” (РДБ), гутарка “Трасса смерти” (Шылавіцкая
СБ) і інш.
Да Сусветнага дня без тытуню
Інфармацыйная гадзіна “Курэнне, альбо здароўе?
Выбірайце самі” , якая прайшла ў Падароскай СБ, была
скіравана на фарміраванне адмоўных адносін да курэння.
Сур’ѐзнасць праблемы асвятлялі тэматычныя паліцы і
разнастайныя мерапрыемствы, якія ладзіліся ў бібліятэках:
кніжная выстава-парада “Дышите свободно!” (раѐнная
бібліятэка), віктарына “Курэнне – смерць, а тытунь - яд”
(Дуляўская СБ), выстава-папярэджанне “Ведаць, каб не
курыць” (Мацвееўская СБ) і інш.
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Да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй
На фарміраванне матывацыі да здаровага ладу жыцця,
прафілактыцы наркатычнай залежнасці былі накіраваны
наступныя мерапрыемствы, кніжныя выставы і тэмытачныя
паліцы: “Наркомания – дорога в никуда” (Плябанаўская
СБ), “Пристрастия, уносящие жизнь” (Субацкая СБ),
“Ведаць, каб не спатыкнуцца” (ГДБ), “Усе пра наркаманію
і СНІД” (Падароская СБ), “Я выбираю жизнь! Нет
наркотикам!” (Шылавіцкая СБ), інфармацыйны дайджэст
“Не делай себе хорошо, чтобы не было плохо” (раѐнная
бібліятэка), відэалекторый “Наркотики – даже не пробуй!”
(Вярэйкаўская СБ), гутарка-перасцярога “Пока беда не
постучалась в дверь” (Рэплеўская СБ) і інш.
Мы і закон
11
красавіка
ў
раѐннай
бібліятэцы
правяла бясплатны прыем
насельніцтва
натарыус
натарыяльнай
канторы
Ваўкавыскага раѐна Шань
С.Н. Падчас гутаркі былі
дадзены кансультацыі па
натарыяльным дзеянням,
якія
з'яўляюцца
найбольш
натарыяльнай практыцы.

распаўсюджанымі

ў

Да Дня абароны дзяцей
Свет дзяцінства - гэта своеасаблівы свет. І дзень
абароны дзяцей дарослыя стараюцца адзначыць незвычайна.
Так 1 чэрвеня маленькіх чытачоў запрасіў “Летний
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читальный зал”, які
размясціўся
на
пляцоўцы
перад
будынкам
бібліятэкі.
Увазе юным чытачам
былі
прадстаўлены
маляўніча
аформлены
кніжна-ілюстрацыйныя
выставы,
на
яркіх
століках
размясціліся
кніжкі-лічылкі, гукавыя кніжкі, настольныя гульні і інш.
Тут жа можна было каляровай крэйдай памаляваць на
асфальце ці алоўкамі на паперы. Дзеці мелі магчымасць
паспаборнічаць пры кіданні дроцікаў у гульні “Дартс”,
праявіць свой спрыт у конкурсах на свежым паветры. На
памяць дзеці атрымлівалі яркія маляўнічыя каляндарыкі з
запрашэннем наведваць бібліятэку, ну і, вядома, добры
настрой і прыемныя ўражанні.
У Мацвееўскай СБ для дзяцей малодшага школьнага
ўзросту прайшоў конкурс малюнкаў “Мы ўсе так
падобны”. Пачалося мерапрыемства з гульні “Музычная
пасылка”. Удзельнікам
пад музыку неабходна
было
распакаваць
пасылку, якая ўпакавана
па прынцыпу “капусты”.
Пераможца
–
хто
апошнім
здыме
“капусны
лісток”.
Наступны конкурс конкурс малюнкаў на
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асвальце, дзе дзеці змаглі раскрыць свой творчы патэнцыял.
А конкурс “Дамалюй кветку”, вызначыў пераможцаў у
каманднай гульні. Скончылася мерапрыемства салодкай
узнагародай усіх удзельнікаў.
Бібліятэкар
БЦНК
аг.Юбілейны
запрасіла
наведвальнікаў летняга аздараўленчага лагера пры мясцовай
школе на літаратурную забаўлянку “Счастье, солнце,
дружба – вот что детям нужно”. Дзяцінства як лета –
цѐплае і ласкавае, напоўненае гульнямі і забавамі, вольнай
часінай, якую можна скарыстаць для сустрэчы з кніжкай.
Пра ўсѐ гэта ішла гаворка падчас мерапрыемства. Дзеці
паўдзельнічалі ў шматлікіх літаратурных конкурсах,
пазнаѐміліся
з
цікавымі
кніжнымі
выданнямі,
паспаборнічалі ў вясѐлых эстафетах.
Літаратурны турнір “Остров тайн и загадок”
адбыўся ў Рэплеўскай СБ. Дзеці падзяліліся на дзве
каманды “Русалочки” і “Бармолеи” і паспаборнічалі ў
розных конкурсах на веданне народных і аўтарскіх казак:
“Бюро находок”, “Отгадай загадку”, “Шиворот на выворот”,
“Самый внимательный” и др. У канцы мерапрыемства былі
вызначаны пераможцы, капітаны каманд атрымалі салодкія
прызы.
З найбольш цікавых мерапрыемстваў можна
адзначыць: гульнѐвая праграма “В стране счастливого
детства” (раѐнная бібліятэка), караван ураджанняў
«Каляровае неба дзяцінства» (ГБ №46), гульнѐвая праграма
“Почитаем, отдохнѐм, время с пользой проведем” (ГДБ),
гульня-вандроўка
“Дзяцінства
–
чароўная
пара”
(Вярэйкаўская СБ), гульнѐва-забаўляльная праграма «Чудокнижки – чудо-детям» (Субацкая СБ), забаўляльная
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праграма “Живет на всей планете народ веселый - дети”
(Падароская СБ) і інш.
Прафілактыка правапарушэнняў
У рамках комплекснага мерапрыемства “Подросток”,
якое праходзіла на тэрыторыі Ваўкавыскага раѐна з 24 па 28
красавіка
ў
бібліятэках
прайшлі
разнастайныя
мерапрыемствы па прафілактыцы правапарушэнняў сярод
непаўналетніх.
Для навучэнцаў 7 класа СШ №3 у раѐннай бібліятэцы
было праведзена мерапрыемства ў форме дыскусіі «Мы в
ответе
за
свои
поступки».
На
мерапрыемства
была
запрошана
участковы
інспектар
па
справах
непаўналетніх
Барейша
В.І. Яна распавяла дзецям,
якія
бываюць
віды
правапарушэнняў,
чым
праступак адрозніваецца
ад злачынства, якая адказнасць надыходзіць за здзяйсненне
правапарушэння.
Затым
школьнікі
паспрабавалі
сфармуляваць прычыны, па якіх часцей за ўсѐ здзяйсняюцца
злачынствы і разам з вядучым стварылі памятку, якой
неабходна прытрымлівацца, каб не стаць у будучыні
правапарушальнікам.
Гадзіна
прававых
ведаў
“Подросток
и
правонарушения” для вучняў 8 класа СШ №4 адбылася ў
ГДБ. Перад рабятамі выступіў ст. ўчастковы інспектар ІСН
Ваўкавыскага РАУС, капітан міліцыі Нічыпарук Ю.А.
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Інспектар распавѐў не толькі пра законы, але і пра
наступствы, якія наступаюць за ўчыненыя правапарушэнні.
У гутарцы асвятляліся пытанні аб адміністрацыйнай і
крымінальнай адказнасці непаўналетніх за ўчыненне
злачынстваў
і
правапарушэнняў.
Падлеткам
было
растлумачана, з якога
ўзросту
наступае
крымінальная
адказнасць
і
якія
пакаранні
прымяняюцца
за
ўчыненне злачынстваў.
Таксама Юрый Аляксандравіч закрануў пытанні паводзінаў
вучняў у школе і грамадскіх месцах. Гутарка атрымалася не
толькі пазнавальнай, але і вельмі карыснай для рабят.
Актыўны ўдзел у абмеркаванні відэароліка пра калоніі для
непаўналетніх «Зона - асцярожна дзеці!» прынялі вучні
пасля яго прагляду. Да мерапрыемства была падрыхтавана
выстава “Чытаем, думаем, разважаем ...”.
У Воўпаўскай СБ для вучняў 3-4 класа прайшла
гадзіна пытанняў і адказаў “Правы свае ведай, абавязкі не
забывай” .
“Ад праступка да злачынства адзін крок” так
называўся відэапрагляд, які прайшоў у БЦНК аг.Юбілейны.
Прысутныя меле магчымасць праглядзець відэаролікі:
“Подросток і “Зона”. Осторожно дети”. Пасля прагляду
адбылося абмеркаванне, а затым бібліятэкар звярнула ўвагу
на літаратуру, змешчаную на кніжнай выставе “Чытаць каб
ведаць! Ведаць каб не аступіцца”.
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Жыць з прыродай у згодзе
Да Дня Чарнобыльскай трагедыі
32-й гадавіне з дня найбуйнейшай аварыі на
Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі было прымеркавана
інфарм-дасье “Чернобыль: это не должно повториться”,
якое
адбылося
ў
раѐннай
бібліятэцы.
Вядучая
мерапрыемства з'яўлялася відавочцам тых страшных падзей,
таму яна вельмі падрабязна распавяла студэнтам
Ваўкавыскага педкаледжу аб трагедыі, якая адбылася ў ноч
на 26 красавіка 1986 года, аб удзельніках ліквідацыі аварыі,
пра цяжкасці, якія выпалі на долю ліквідатараў наступстваў
на ЧАЭС і мірных жыхароў.
На вусны часопіс “Человек и природа: гармония или
трагедия?” запрасілі вучняў 7 класа Роскай СШ №1
бібліятэкары Роскай ГПБ. Пра трагедыю Чарнобыля, аб
подзвігу ліквідатараў аварыі даведаліся дзеці, адкрыўшы 1ю старонку “Як гэта было”. Вучні чыталі вершы беларускіх
паэтаў, прысвечаныя трагедыі, паглядзелі відэаролік
“Чернобыль. Рассказ детям”. Хвілінай маўчання ўшанавалі
памяць тых, хто першымі падняўся на барацьбу з
чарнобыльскай аварыяй. Пра ўплыў радыяцыі на здароўе
чалавека вучні даведаліся са старонкі «Влияние аварии на
здоровье людей». «Против беды всем миром» - так
называлася апошняя старонка вуснага часопіса.
Трагічнай даце былі прысвечаны: інфармацыйны
партал “Чернобыль быль и боль” (Вярэйкаўская СБ),
літаратурная вечарына “Чарнобыль – чорны боль”
(Ендрыхаўская СБ), урок смутку “Чарнобыльскія шрамы
на сэрцы Беларусі” (Падароская СБ), кніжная выстава
“Урокі Чарнобыля: погляд праз дзесяцігоддзі” (ГДБ),
выстава-заклік “Чарнобыль з болем і смуткам”
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(Гнезнаўская СБ), выстава-напамін “Чарнобыль – боль, які
спальвае сэрца” (Дуляўская СБ) і інш.
Да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя быў
прымеркаваны экадыялог “Гэта зямля твая і мая” у ГБ
№46. Бібліятэкар засяродзіла ўвагу на экалагічных
праблемах
сучаснасці.
Дзеці
выказвалі
свае
меркаванні
наконт
рацыянальнага
выкарыстання прыродных
рэсурсаў.
Да
мерапрыемства
была
падрыхтавана аднаіменная
кніжная выстава.
Паўдзельнічаць у экалагічным турніры «Знатоки
природы» прапанавалі вучням 4 класа Роскай СШ №1
бібліятэкары Роскай ГПБ. Рабяты паказалі свае веды,
адказваючы на пытанні віктарыны: аб колерах, рыбах,
лекавых раслінах і экалогіі. Пераможцы атрымалі медалі.
Напрыканцы мерапрыемства школьнікі пазнаѐміліся з
кніжнай выставай «Таямніцы чудесницы - прыроды».
Відэаэнцыклапедыю “Растения под угрозой”
прапанавалі сваім наведвальнікам малодшага школьнага
ўзросту супрацоўнікі ГДБ.
Экалагічная гадзіна “Земля твой дом, посмотри кто
в нѐм” прайшла ў Плябанаўскай СБ.
Праблемам
навакольнага
асяроддзя
былі
прымеркаваны: віртуальнае падарожжа “Зазеркалье чистых
рек” (Рэплеўская СБ), экалагічная гадзіна “Брось природе
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спасательный круг” (БЦНК аг.Юбілейны), пазнавальная
гадзіна “Пернатые друзья” (Рупейкаўская СБ).
Духоўнасць выратуе свет
Работа з пажылымі людзьмі
20 красавіка ў Ізабелінскай СБ прайшоў святочны
пасхальны канцэрт “Кто идѐт за Христом следом, тому
земля становится небом”, прысвечаны святу Вялікадня.
Дзеці разам з бібліятэкарам і настаяцялям Храма Святога
Архангела
Міхаіла
Айцом
Сергіям
павіншавалі
усіх
прысутных
з
гэтым
святам. Яны ў гэты дзень
спявалі
пасхальныя
песні,чыталі
вершы,
паказалі
усім
прысутным
сцэнку “
Міласцівы пекар”,а таксама ў гэты святочны дзень
паглядзелі ўсе разам відэафільм “Васкресение Христово”.
Было святочна і цікава. На канцэрт былі запрошаны
пажылыя жыхары вѐскі, інваліды, удзельнікі клуба
пажылых людзей “Школа православия”.
Для ўдзельнікаў клуба «Нам года не беда»
супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі падрыхтавалі бібліятэчны
кінасалон «Семья – опора счастья». Увазе прысутных была
прадстаўлена прэзентацыя пра сям'ю як найвялікшай
агульначалавечай каштоўнасці. Бібліятэкары засяродзілі
ўвагу на тым, што мір у сям'і - галоўная ўмова дабрабыту,
шчасця і здароўя ўсіх членаў сям'і. Асаблівую атмасферу
мерапрыемству надалі кароткаметражныя фільмы на тэму
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сям'і, віктарыны «Угадай
фильм
по
песне»,
«Продолжи
фразу…».
Вядучыя расказалі пра
сем'і знакамітых акцѐраў,
аб
іх
лѐсах.
Да
мерапрыемства
была
падрыхтавана
кніжная
выстава «Моя семья – моя
радость», з якой маглі азнаѐміцца ўсе жадаючыя.
Цікава і з карысцю правесці вольны час запрасіла на
агароднія
рассыпушкі “Я на
пенсии сижу, время
зря не провожу”
членаў
клуба
“Золотой возраст”
бібліятэкар
Войткавіцкай СБ.
Як сабраць добры
ўраджай, аб нарыхтоўках празапас, як захаваць ураджай да
вясны аб гэтым ішла гаворка на пасяджэнні клуба для
пажылых.
У
Воўпаўскай
сельскай бібліятэцы для
пажылых людзей і аматараў
рукадзелля
адбыўся
майстар-клас па вышыўцы
атласнымі стужкамі, які
правяла мясцовая жыхарка,
майстрыха Конанава Т.К.
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Да Міжнароднага дня сям’і
15 мая ў раѐннай
бібліятэцы прайшоў Дзень
інфармацыі «Всей семьѐй – в
библиотеку!». Бібліятэкары
падрыхтавалі па дадзенай
тэме разгорнутую выставу,
на якой былі прадстаўлены
кнігі па некалькіх раздзелах:
«Семья – очаг любви и верности», «Мир твоему дому»,
«Здоровая семья – залог счастливого будущего», «Я, ты, он,
она – вместе дружная семья», «Остров духовной жизни».
Супрацоўнікі бібліятэкі распавялі наведвальнікам аб тым,
што сям'я - крыніца любові, павагі, салідарнасці і
прыхільнасці, тое, на чым будуецца любое цывілізаванае
грамадства, без чаго не можа існаваць чалавек.
«Всѐ начинается с семьи» так называлася свята ў
ГДБ, на якое былі запрошаны вучні 4 класа СШ №4 і іх
бацькі. Рабяты з задавальненнем прадставілі сваю сям’ю ў
конкурсе «Семейный портрет», прадоўжылі прыказкі і
прымаўкі пра сям’ю ў конкурсе «Народная мудрость
гласит». Прагучалі вершы «Семья», «Я маму люблю»,
«Папочка-папуля»,
«Бабуля». На свята быў
запрошаны спецыяльны
госць - дзяўчынка Жэня з
казкі
В.
Катаева
«Цветик-семицветик».
Разам з Жэняй дзеці
весела
і
дружна
адгадвалі загадкі. Для
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дзяцей і іх бацькоў была падрыхтавана прэзентацыя «Наш
дружный класс».
Цікава прайшло сямейнае свята “Папа, мама, я –
книжкины друзья”
ў
Роскай ГПБ. Праграма
была
насычанай
і
цікавай.
Рабяты
ўдзельнічалі ў розных
конкурсах і віктарынах:
адгадвалі
загадкі
па
літаратурных
творах,
збіралі прыказкі пра
сям'ю, з задавальненнем удзельнічалі ў гульні “Веревочка” і
конкурсах “Кулинарный” і “Самая обаятельная и
привлекательная”. Усе рабяты на пялѐстках рамонкі
напісалі што для іх значыць сям'я і атрымалі яе на памяць.
Разнастайнасцю форм вызначаліся мерапрыемствы,
праведзеныя ў бібліятэках. Так, у ГБ Ф№46 прайшла
гадзіна-настрой “Ад сям’і – сцяжынка да роду і народу”, у
Падароскай СБ - сямейныя пасядзелкі “Бацькоўскі дом –
усяго пачатак”, у Рэплеўскай СБ - шчырая размова
“Бацькоўскі дом – усяму пачатак”, у Мацвееўскай СБ тэрыторыя чытання “Когда семья вместе, то и душа на
месте” і інш.
Лета і кніга
Для таго каб летняе чытанне насіла мэтанакіраваны
характар, супрацоўнікам аддзела бібліятэчнага маркетынгу
была распрацавана праграма летняга чытання “Летнее
чтение – золотое приключение” і метадычныя
рэкамендацыі “По книжному морю под парусом Лета!”.
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Каб ніхто не сумаваў
У рамках праграмы летняга чытання “Летнее
чтение – золотое приключение”
можна адзначыць
наступныя мерапрыемствы.
На летні перыяд наладжана работа бібліѐбуса па
абслугоўванні кнігай дзяцей з аздараўленчага лагера «Рось».
Так, у чэрвені месяцы супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі
наведалі лагер і правялі
для
рабят
І
змены
конкурсную праграму «В
чудесной
сказочной
стране».
Удзельнікі
мерапрыемства
былі
падзеленыя
на
дзве
каманды. Яны з вялікай
цікавасцю ўдзельнічалі ў
конкурсах,
віктарынах.
Увазе рабят была прадстаўлена выстава дзіцячых кніг “С
книгой мир добрее и ярче”.
13 чэрвеня “Летняя чытальная зала” раѐннай
бібліятэкі запрасіла дзяцей прышкольнага лагера СШ №5 на
мерапрыемства ў форме каравана ўражанняў «Летние
чтения – интересные путешествия и приключения».
Рабяты адгадвалі загадкі, разгадвалі крыжаванкі, спявалі
песні, глядзелі любімыя мультфільмы. Самыя актыўныя
ўдзельнікі былі ўзнагароджаны заахвочвальнымі прызамі.
“Почитаем, отдохнѐм, время с пользой проведѐм” так называлася гульнѐвая праграма, якую правялі
супрацоўнікі ГДБ для дзяцей з прышкольнага лагера
СШ№5. Бібліятэкар правяла для рабят самыя розныя
вясѐлыя конкурсы, віктарыны, гульні. Дзеці з вялікім
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задавальненнем акунуліся ў чароўны свет казак і прынялі
актыўны ўдзел у такіх конкурсах, як «Волшебный предмет»,
«Угадай героя сказки», «Найди сказку», «Сказочная
одежда», «Кто есть кто». У конкурсе «Подбери рифму»
рабяты спрабавалі падабраць рыфмы да прапанаваных слоў
і ўсе разам скласці верш. Напрыканцы мерапрыемства дзеці
пазнаѐміліся з новымі і цікавымі кнігамі з кніжнай выставы
«У книжек нет каникул».
Школа юных жартаўнікоў “Рабяты з наша двара”,
прысвечаная юбілею В.Драгунскага для малодшых
школьнікаў СШ №3 прайшла ў РДБ. На пачатку рабяты
пазнаѐміліся са старонкамі дзяцінства пісьменніка. Пасля
паўдзельнічалі ў конкурсе лепшага расказчыка “Хай часцей
смяюцца дзеці”, азнаѐміліся з кніжнай выставай “Краіна
маленства”.
“Летние тропинки” пад такой назвай на пункце
выдачы кніг г.п.Краснасельскі Роскай ГПБ прайшло
чарговае мерапрыемства для дзяцей з Краснасельскага
РЦТДіМ. Бібліятэчная зала на некаторы час стала
пляцоўкай для гульні-падарожжа. Дзеці адрывалі пялѐстак
кветачкі-вясѐлкі і са словамі “Лепесток, лети, лети и игру
нам принеси!” выбіралі назвы конкурсаў. Рабяты з
задавальненнем
паўдзельнічалі
ў
літаратурнай віктарыне
“Удивительные
превращения”,
на
хуткасць, падзяліўшыся
на дзве каманды, “збіралі
кветкі” у гульні “На
лугу”,
успаміналі
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аўтараў і іх творы ў конкурсе “Литературная ромашка”.
Акрамя таго, дзяўчынкі творча падыйшлі да задання, дзе
трэба было пры дапамозе алоўкаў, фламастэраў і аплікацыі
стварыць тантамарэску “Вот оно какое наше лето!”, з
задавальненнем паўдзельнічалі ў вясѐлай фотасесіі. На
памяць аб мерапрыемстве ўдзельнікі атрымалі постэры.
Прэс-круіз «Журнальная поляна» для дзяцей з
прышкольнага лагера правяла бібліятэкар Субацкай СБ.
Бібліятэкар прадставіла ўвазе рабят пазнавальназабаўляльныя часопісы: «Один дома», «Мишутка»,
«Вясѐлка», «Стрекоза», «Девчонки», «Том и Джерри». Дзеці
пазнаѐміліся з рубрыкамі
«Хохоталка»,
«Хочу
знать»,
«Путаница»,
«Стереоглаз»
часопіса
«Непоседа»,
знайшлі
выхад
з
«Мега
лабиринта» і ўсе разам
разгадалі
крыжаванку.
Юныя
чытачы
з
цікавасцю
гарталі
старонкі любімых часопісаў, а затым паглядзелі не менш
любімы ўсімі мультфільм «Фиксики».
У іншых бібліятэках маленькіх чытачоў таксама
чакала шмат цікавых забаў: гульня-конкурс “Без друзей
меня
чуть-чуть…”
(раѐнная
бібліятэка),
гульнятэка“Сокровища нашей квартиры” (ГДБ), камільфовечар
“Счастливый
случай”
(Войткавіцкая
СБ),
літаратурны компас “Чамучкіны кніжкі” (Гнезнаўская СБ),
літаратурны турнір “Остров тайн и загадок” (Рэплеўская
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СБ), бібліярынг “Загадкі
аг.Юбілейны) і інш.

роднай

хаткі”

(БЦНК

Юбілеі
Агляд-віктарыну “Капітан нашых падарожжаў” да
135-годдзя з д.н. Я.Маўра правяла бібліятэкар Вярэйкаўскай
СБ. Вучні 5 класа з дапамогай відэароліка пазнаѐміліся не
толькі з жыццѐм і творчасцю пісьменніка, а паглядзелі
ўрыўкі з фільмаў, знятых па творах юбіляра. Разгадалі
крыжаванку “Падарожжа з Янкам Маўрам”, адказалі на
пытанні віктарыны, прынялі ўдзел у літаратурнай гульні
“Успомні назвы”. Скончылася мерапрыемства аглядам
выданняў Янкі Маўра з фонду бібліятэкі.
У
бібліятэках
прайшлі
мерапрыемствы,
прымеркаваныя: да 160-годдзя з д.н. С.Лагерлѐфа - вясѐлае
падарожжа “Нільс і яго новыя сябры” (РДБ), літаратурная
гадзіна “Вялікі пісьменнік зямлі беларускай” (Воўпаўская
СБ), да 70-годдзя з д.н. С.Алексіевіч - літаратурная гадзіна
“Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат” (раѐнная
бібліятэка), гадзіна-роздум “Слухаючы апошніх сведкаў”
(РДБ), да 105-годдзя з д.н. С.Міхалкова - вясѐлая гадзінка
“Дзядзька Сцѐпа – сябар усіх” (РДБ) і інш.
Прафарыентацыя
Інфарміна «Прафесія і ты» для вучняў 3 класа
СШ№4 прайшла ў ГДБ. На мерапрыемстве гаворка ішла аб
працы, аб прафесіях. Рабяты ўспомнілі прыказкі і прымаўкі
аб прафесіях, адказалі на пытанні віктарыны «Адгадай
прафесію», прынялі ўдзел у конкурсе «Хатнія клопаты». У
ходзе мерапрыемства дзеці распавялі, кім яны мараць стаць,
калі вырастуць.
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Адчуць сябе бібліятэкарама на гадзіну прапанавалі
сваім актыўным чытачам-падлеткам і ўсім, хто цікавіцца
данай прафесіяй супрацоўнікі ГБ №46, якія арганізавалі для
іх дублѐр-шоу “Бібліятэкар на гадзіну”. Бібліятэчныя
дублѐры прынялі ўдзел у выдачы і прыѐме літаратуры ад
чытачоў, расстаноўцы кніжнага фонду, дапамозе маленькім
чытачам у падборы літаратуры.
Бібліятэкар БЦНК аг.Юбілейны правяла для вучняў
старэйшых класаў мясцовай школы кнігаагляд “Шмат у
свеце ѐсць прафесій…”.
У дапамогу абітурыентам у бібліятэках былі
аформлены кніжныя выставы і тэматычная паліцы:
“Профессия каждая самая важная” (ГБ №46), “Радуга
профессий”
(Гнезнаўская СБ), “Прафесіі, патрэбныя
СВК” (Ізабелінская СБ), “Рынок диктует профессии”
(Рэплеўская СБ), “Я выбираю профессию” (Плябанаўская
СБ) і інш.
Клубы па інтарэсах
У Роскай ГПБ чарговае пасяджэнне клуба
“Почемучка”, урок дабрыні “Четыре с хвостиком”, было
прысвечана ўсім, каго мы прыручаем, нашым верным
сябрам: сабакам і кошкам, хамячкам і чарапашкам, усім
хатнім гадаванцам. Размова ішла аб тым, як правільна за імі
даглядаць, аб той адказнасці, якую ўскладаюць на сябе
людзі, якія вырашылі завесці дома гадаванца. Разгадалі
“Загадкі Ката Матроскіным і Шарыка”. Бібліятэкар правяла
агляд кніг, прадстаўленых на выставе “О братьях наших
меньших”.
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Сонечнае надвор’е
натхніла членаў клуба
«Юный
эрудит»
Вярэйкаўскай
СБ
на
правядзенне экасустрэчы
«Земли
любимой
разноцветье». Кветкавая
фея запрасіла рабят у
казачнае падарожжа па
Кветкавай
краіне.
Адправіліся
туды
на
цягніку.
Кветкавая
паляна
сустрэла
ўдзельнікаў
мерапрыемства загадкамі і вершамі пра колерах. На станцыі
«Легенд» прагледзелі відэафільм «Легенды аб кветках»,
зазірнулі ў «бюро надвор’я» і пазнаѐміліся з кветкамібарометрамі, кветкамі-рэкардсменамі, прагледзелі відэа
«Рэдкія і ўнікальныя кветкі планеты». Складаннем розных
слоў са слова «незабудка» і іншымі конкурсамі запомнілася
навучэнцам станцыя «Знайкино».
Пашыранае пасяджэнне клуба «Почитайка» прайшло
ў Субацкай СБ, так як акрамя ўдзельнікаў клуба на
мерапрыемства
былі
запрошаны
дзеці
з
летняга
прышкольнага
лагера. Мерапрыемства
прайшло
ў
форме
падарожжа на цягніку
здароўя
пад
назвай
«Травинка-витаминка».
Пазнавальная віктарына
пра лекавыя расліны, гульня «Определи растение по
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названию», конкурс чытальнікаў вершаў і загадак,
інсцэніроўка верша Р.Белай «Лекарственные растения» - усѐ
гэта з настроем, з добрымі ведамі ледзь змясцілася ў вагоны
казачнага цягніка. Падчас мерапрыемства рабяты змаглі
наглядна пазнаѐміцца і свабодна арыентавацца ў
разнастайнасці лекавых раслін. Дырэктар Субочского ДК
дапоўніла мерапрыемства элементамі тэатралізацыі: БабаЯга была вышэй усіх пахвал! Рабятам была прадстаўлена
слайдовая
прэзентацыя
«Лекарственные
растения»,
праведзены тэматычны агляд літаратуры. Напрыканцы
мерапрыемства
самыя
актыўныя
ўдзельнікі
былі
ўзнагароджаны памятнымі прызамі.
Цікавымі і пазнавальнымі атрымаліся пасяджэнні
клуба “Чамучак” -скарбонка энцыклапедычных ведаў
“Што? Дзе? Калі?” (РДБ), клуба “Алые паруса” выяўленчая студыя “Я малюю казку”(РДБ), клуба “Я
пазнаю свет” - гульня-відэакруіз “Азбуку дорожную знать
каждому положено” (Войткавіцкая СБ), клуба “Сяброўка”
- інфарміна “НеобыЧайная церемония” (Дуляўская СБ),
клуба “Лясная казка” – экавіктарына “Экология в русских
народных сказках” (Гнезнаўская СБ), клуба “Спадчына” бібліятэчны подыум “Беларускі нацыянальны касцюм”
(БЦНК аг.Юбілейны) і інш.
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Выдавецкія працы за ІI квартал 2018 г.:
1.Серыя “Электронны прадукт”
Электронная прэзентацыя “Прым’ера кнігі В.ГіруцьРусакевіч “А ці ведаеце вы?””
2.Вынікі анкетавання
“Молодежь и наркотики”
3.Вынікі анкетавання
“Читатель ХХІ века: предпоЧТЕНИЕ детей и подростков”
4.Метадычныя парады да летняга чытання
“По книжному морю под парусом Лета!”
5.Буклет
“Усѐ мяне хвалюе зноў і зноў…” (да 80-годдзя з д.н.
У.Карызны)
6.Зводны паказальнік перыядычных выданняў, выпісваемых
бібліятэкамі горада:
“Золотая россыпь периодики”
7.Інфармацыйна-рэкламны бюлетэнь:
“З творчага арсеналу тваіх калег”
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