Павышаем прафесійнае майстэрства
19 студзеня на базе раѐннай бібліятэкі адбылося
пасяджэнне круглага стала
“Вынікі і набыткі 2017
года. Асноўныя накірункі
дзейнасці на перспектыву”.
Была коратка прааналізавана
дзейнасць бібліятэк за 2017
год, агучаны праблемы і
шляхі іх вырашэння. А
таксама
акрэслены
першачарговыя задачы на
бягучы год. Падведзены вынікі раѐннага конкурсу,
пераможцы ўзнагароджаны Дыпломамі.
3 сакавіка, з нагоды Сусветнага дня пісьменніка, у
рамках
прафесійнага
клуба
“Вынаходнік”
была
арганізавана сустрэча з прадстаўнікамі літаратурнага клуба
“Экватар”, які ўзначальвае беларускі пісьменнік Вячаслаў
Корбут. Свае аўтарскія песні, вершы і добры настрой
падарылі прысутным вядомыя беларускія літаратары: Інга
Вінарская,
Клаўдзія
Максімава, Ала Шыковіч,
Вера
Лебядзеўская,
Вікторыя
Бялькевіч,
Вячаслаў
Данілаў,
а
таксама нашы землякі
Мікалай Іваноўскі і Тэрэза
Кавальчук. Усе жадаючыя
змаглі набыць 6 нумар
Альманаха ―Літаратурны
экватар‖, а таксама асабістыя зборнікі аўтараў з аўтографам.
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Бібліятэкары працуюць у цесным кантакце з
супрацоўнікамі клубных устаноў. 28 сакавіка ў
Маладзѐжным Цэнтры «Дэльта» для структурных устаноў
ДУК ―Ваўкавыскі РЦКНТ‖ адбыўся семінар на тэму
«Реклама как средство продвижения культурного
продукта и услуг в учреждениях культуры Волковысского
района». Удзел у ім прынялі і супрацоўнікі раѐннай
бібліятэкі. Метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу
падзялілася вопытам работы ў рэкламнай дзейнасці.
Творчыя сустрэчы, акцыі
13 лютага ў раѐннай
бібліятэцы
стартаваў
праект
«Библиоокна».
Гэта свайго роду адна з
формаў вонкавай рэкламы,
сутнасць якой заключаецца
ў тым, што ў вокнах
бібліятэкі
выстаўляецца
літаратура
па
пэўнай
тэматыцы, з мэтай рэкламы, прапаганды літаратуры і
прыцягнення новых чытачоў. Гэта магчымасць звярнуцца
адначасова да шырокай аудыторыі. Выставы былі
аформлены: да Міжнароднага дня закаханых, Дня
абаронцаў Айчыны, Міжнароднага жаночага дня, Тыдня
дзіцячай кнігі.
У
рамках
праекта“Культурны
маршрут “Мая Беларусь:
сучасныя
пісьменнікі
дзецям” бібліятэкар БЦНК
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аг.Юбілейны запрасіла вучняў 2-3 класаў мясцовай школы
на літаратурнае знаѐмства “Ходзіць добры Бай па свеце”,
прымеркаванае да 75-годдзя з дня нараджэння вядомага
дзіцячага пісьменніка, паэта, перакладчыка Міколы
Чарняўскага. Падчас мерапрыемства юныя чытачы
пазнаѐміліся з асобнымі выданнямі кніг юбіляра, самі
чыталі яго вершы і адгадалі вершаваныя загадкі паэта.
У рамках акцыі “На заметку спецыялісту”
23 лютага ў гарадскім
Доме культуры адбыўся
ўрачысты сход, прысвечаны
Дню абаронцаў Айчыны і
100-годдзю Узброеных Сіл
Рэспублікі Беларусь. Да
пачатку мерапрыемства ў
фае
ГДК
супрацоўнікі
раѐннай
бібліятэкі
арганізавалі разгорнутую кніжную выставу «Держава
Армией крепка». На святочнае мерапрыемства сабраліся
прадстаўнікі Узброеных Сіл і ваеннага камісарыята,
мясцовай улады і працоўных калектываў, ветэраны і проста
неабыякавыя жыхары горада.
28 лютага ў ГДК
падчас
нарады,
прымеркаванай
вынікам
дзейнасці
работнікаў
культуры за 2017 год,
супрацоўнікамі
раѐннай
бібліятэкі
была
3

прадстаўлена кніжная выстава “З дзяцінства сэрцу мілы
край”, прысвечаная Году малой радзімы.
18 сакавіка супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі ў ГДК
арганізавалі разгорнутую кніжную выставу да Года малой
радзімы падчас правядзення штогадовага абласнога
фестывалю народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не
стареют душой ветераны».
да Года малой радзімы
20 сакавіка з нагоды Сусветнага дня паэзіі ў раѐннай
бібліятэцы
адбылася
творчая сустрэча “Когда
строку
диктует
чувство…” з паэтамземляком
Іваноўскім
Мікалаем Пятровічам.
Маленькая
Радзіма
таленавітага паэта вѐсачка
Пачуйкі.
Мікалай
Пятровіч
расказаў
аб
сваім
зборніку “Пяром і сэрцам”, які нядаўна выйшаў у свет.
Новы зборнік цалкам паэтычны, аднак вельмі разнастайны ў
жанравым стаўленні: уважлівы чытач знойдзе тут і лірыку, і
публіцыстыку, і гумар з сатырай. І як усе творы Мікалая
Іваноўскага, вершы ў ім прасякнуты любоўю да роднай
краіны, да сваѐй малой радзімы і людзей, што жывуць
побач. Гэты зборнік — сапраўдны падарунак аматарам
беларускай паэзіі. Пазнаѐміў аўдыторыю з творчасцю
свайго знакамітага і таленавітага брата, мастака Дзмітрыя
Іванаўскага, якому прысвяціў кнігу ―Нашчадкі роду
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Іваноўскіх”. Сустрэча атрымалася добразычлівай і
пазітыўнай. Разнастайная тэматыка вершаў: пра прыроду,
любоў, бацькоўскі край, родных - дазволіла кожнаму
акунуцца ва ўспаміны пра ўсѐ, што мы і называем ―малой
радзімай‖.
Інтэлектуальная віктарына “Что мы знаем о
любимом крае”, прымеркаваная да Года малой радзімы для
вучняў старэйшых класаў ДУА «СШ г.п. Красносельский»
прайшла ў пункце выдачы г.п. Краснасельскі Роскай ГПБ.
Юнакі і дзяўчаты, адказваючы на пытанні віктарыны,
прадэманстравалі добрыя веды гісторыі, сімволікі, звычаяў,
не толькі рэспублікі ў цэлым, але і сваѐй малой радзімы.
Рабяты ўспомнілі славутых землякоў, чыѐ жыццѐ і
творчасць звязаны з г.п.Краснасельскі: Вячку Целеша,
Міхася Вераціла, Людмілу Кебіч і інш. Бібліятэкар
пазнаѐміла моладзь са зборнікам вершаў паэтаў аб
Ваўкавышчыне
«Люблю
цябе,
мая
старонка»,
прымеркаваным да 1010-годдзя Ваўкавыска. У завяршэнні
мерапрыемства адбылося ўзнагароджанне пераможцаў, усе
ўдзельнікі на памяць аб мерапрыемстве атрымалі
тэматычныя каляндарыкі «Год малой радзімы».
Кніжныя выставы і тэматычныя паліцы былі
арганізаваны ва ўсіх бібліятэках: “Адсюль выток, адсюль
пачатак” (раѐнная бібліятэка), “Любы сэрцу Ваўкавыскі
край” (ГДБ), “Той куточак зямлі, дзе ўбачыў ты свет”
(Вярэйкаўская СБ), “Мая радзіма дарагая” (Воўпаўская
СБ), “Все о тебе, любимый город” (Гнезнаўская СБ), “Мне
тут пашчасціла нарадзіцца” (Ендрыхаўская СБ), “У тым
краі, дзе жывеш” (Ізабелінская СБ), “Отчий край - самое
прекрасное место на Земле” (Мацвееўская СБ) і інш.
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Радзімазнаўства
да Выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў ва ўсіх
бібліятэках былі арганізаваны кніжныя выставы і
тэматычныя паліцы, сталы даведак: “Выбаршчык!
Думай.Чытай.Выбірай” (раѐнная бібліятэка), “Думай,
действуй, выбирай” (ГБ №46), “Чытаем, думаем,
выбіраем” (Вярэйкаўская СБ), “Насустрач выбарам”
(Ізабелінская СБ), “Напярэдадні выбараў” (Войткавіцкая
СБ), “Наш выбар – наша будучае!” (Шылавіцкая СБ) і інш.
да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
Вывучалі свае канстытуцыйныя правы ўдзельнікі
наступных мерапрыемстваў: гутарка-дыялог “Па старонках
галоўнай кнігі” (раѐнная бібліятэка), гадзіна патрыятызму
“Вокруг закона, права и морали” (Воўпаўская
СБ),
віртуальны часопіс “Галоўны закон жыцця краіны”
(Шылавіцкая
СБ),
электронная
прэзентацыя
“Па
Канстытуцыі звяраючы жыццѐ” (Ендрыхаўская СБ).
Кніжныя выставы і тэматычныя паліцы былі
аформлены ва ўсіх бібліятэках: “Закон, по которому мы
живем” (ГДБ), “Основы основ” (Вярэйкаўская СБ),
“Беларусь і яе Канстытуцыя” (Гнезнаўская СБ), “Закон
для ўсіх і кожнага”
(Ізабелінская
СБ),
“Мир
права.Конституция” (Мацвееўская СБ), “Гарант права і
жыцця” (Рэплеўская СБ) і інш.
да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл РБ
Брэйн-рынг «От клинка и штыка до могучих
ракет» для школьнікаў з Краснасельскага раѐннага цэнтра
творчасці дзяцей і моладзі адбыўся ў пункце выдачы
г.п.Краснасельскі Роскай ГПБ. Рабяты адказвалі на пытанні
3-х тураў: «Страницы истории», «Путь мужества и славы»,
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«Служит Родине солдат» пра знамянальныя падзеі мінулага
нашай Радзімы, пра абаронцаў Радзімы ад варожых
захопнікаў, пра герояў нашай краіны, якімі мы павінны
ганарыцца.Усе ўдзельнікі атрымалі ў падарунак кніжныя
закладкі. Затым дзеці пазнаѐміліся з кнігамі з серыі
―История для школьников‖.
Відэавіктарына “Сапраўдныя мужчыны служаць
Айчыне” прайшла ў ГДБ, слайд-праграму “Есть такая
профессия – Родину защищать” прапанавала сваім юным
чытачам бібліятэкар Шылавіцкай СБ і інш.
да 75-годдзя Хатынскай трагедыі
22 сакавіка Беларусь адзначыла сумную і знакавую
дату - 75 гадоў з дня трагедыі вѐскі Хатынь. Колькі б гадоў
ні мінула з дня Хатынскай трагедыі, для беларускага народа
памяць пра яе заўсѐды будзе святая. Полымя Хатыні
абпальвае нашы сэрцы, нагадваючы пра тое, што трэба
берагчы мір і спакой на роднай зямлі.
У гэты дзень студэнты 1-га курса Ваўкавыскага
педкаледжу былі запрошаны ў раѐнную бібліятэку на
інфаўрок «Звон Хатыни». Рабяты даведаліся аб той
жудаснай трагедыі, якая напаткала жыхароў вѐскі Хатынь.
Гучалі сведчанні з пратаколаў допыту тых, хто выжыў у
гэтай страшнай трагедыі. Быў прадэманстраваны 10хвілінны ўрывак з мастацкага фільма «Иди и смотри», зняты
ў жанры ваеннай драмы Э.Клімавым па сцэнарыю
беларускага пісьменніка Алеся Адамовіча. Прысутныя
пачулі праўду і пра трагічныя падзеі на тэрыторыі
Ваўкавышчыны. 7 ліпеня 1943 года фашыстамі была
знішчана вѐска Шавулічы. Інфармацыю пра гісторыю
стварэння мемарыяльнага комплексу «Хатынь», уражлівага
архітэктурна-мастацкага збудавання, прысутныя пачулі,
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здзейсніўшы віртуальную экскурсію. Да мерапрыемства
была арганізавана кніжная выстава ―Хатынь: трагедыя і
памяць‖, на якой была прадстаўлена літаратура аб лѐсе
«вогненных вѐсак».
Жудаснай трагедыі быў прымеркаваны ўрок памяці
“Только пепел не знает покоя”, які прайшоў у Гарадской
дзіцячай бібліятэцы. Удзел
у ім прынялі вучні 8 класа
СШ №4 і іх класны
кіраўнік,
настаўніца
беларускай
мовы
і
літаратуры.
Падчас
мерапрыемства прагучалі
ўрыўкі з кнігі А. Бялевіча
―Хатынь: боль и гнев‖, з
кнігі
А.Адамовіча
―Хатынская аповесць―. Былі зачытаны вытрымкі з
дакументаў Другой сусветнай вайны, а таксама дзеці
прачыталі
вершы,
прысвечаныя
Хатыні.
Быў
прадэманстраваны дакументальны фільм
―Хатынь‖.
Супрацоўнікамі бібліятэкі загаддзя была падрыхтавана
прэзентацыя ―Скорбный звон Хатыни‖ і кніжная выстава
―Хатынь: трагедия и память‖.
Трагічнай даце былі прысвечаны: урок–рэквіем “Над
Хатынью колокольный звон” (Роская ГПБ), інфармацыйная
гадзіна “Гудуць званы.Гудуць журботна і самотна”(ГБ
№46), літаратурна-музычная кампазіцыя “Скорбный звон
Хатыни” (Ізабелінская СБ), відэапрагляд “Званы Хатыні:
памяць і перасцярога”(БЦНК аг.Юбілейны) і інш.
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Наша спадчына
3 студзеня ў раѐннай бібліятэцы прайшло
мерапрыемства «Рождество и Новый год ждут ребят у
ворот». Супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі падрыхтавалі для
дзяцей школьнага лагера СШ №5 і правялі гэта
мерапрыемства ў форме навагодняга канфеці. У час
мерапрыемства рабяты прагледзелі некалькі відэаролікаў
пра тое, як адзначаюць Каляды і Новы год у розных краінах,
адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў конкурсах, спявалі
навагоднія песні. Затым школьнікі распавядалі, як
адзначаюць гэтыя светлыя святы ў іх сем'ях, а таксама
дзяліліся цікавымі гісторыямі, звязанымі з Новым годам і
Калядамі.
Фальклорнае падарожжа «Запрашаем на Калядкі»
для дзяцей з прышкольнага лагера СШ№4 адбылося ў
Гарадской дзіцячай бібліятэцы. Падчас мерапрыемства
дзеці даведаліся, што такое Калядкі, як правільна
калядаваць, і калі зарадзілася гэтая традыцыя, хто такія
калядоўшчыкі, і ў якія касцюмы яны пераапранаюцца. З
вялікім задавальненнем дзеці адгадвалі загадкі і адказвалі на
пытанні навагодніх віктарын. Увазе дзяцей была
прадстаўлена прэзентацыя «Коляда, отворяй ворота»
Цікава прайшоў ранішнік “Луч Рождественской
звезды” у Ізабелінскай СБ. Бібліятэкар разам з дзецьмі
падрыхтавала тэатралізаванае прадстаўленне, якое адбылося
ў мясцовым храме Святога Архангела Міхаіла. Дзеці ў
вобразах вешчуноў, пастухоў і анѐлаў віншавалі ўсіх
прыхажан са святам Божага Нараджэння. Яны спявалі
калядкі, чыталі вершы, паказвалі інсцэнероўку на біблейскі
сюжэт, які адбыўся ў тую далѐкую ноч.
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17
лютага
для
жыхароў
гарадскога
пасѐлка
Рось
было
праведзена
свята
“Масленіца”. Бібліятэкары
Роскай ГПБ традыцыйна
прынялі самы актыўны
удзел у мерапрыемстве. Для
дзяцей была арганізавана
гульнявая
пляцоўка
“Кніжны астравок”: для хлопчыкаў і дзяўчынак
малодшага школьнага ўзросту - з загадкамі, казачнымі
пытаннямі, скарагаворкамі, а для дзяцей старэйшага
ўзросту- віктарына па краязнаўству з цікавымі пытаннямі
пра Беларусь.
да Міжнараднага дня роднай мовы
21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. У
раѐннай бібліятэцы прайшоў
інтэлектуальны марафон
“Роднай мовы гук чароўны”, які быў прысвечаны гэтай
даце. На мерапрыемства былі запрошаны вучні гімназіі №1.
Бібліятэкары расказалі аб значнасці роднай мовы для
кожнага народа, паведамілі гісторыю гэтага свята. Затым
прапанавалі вучням у гульнѐвай форме праверыць свае веды
па беларускай мове. Школьнікі адгадвалі загадкі-жарты,
перакладалі словы з рускай мовы на беларускую, складалі
прыказкі, тлумачылі значэнне запазычаных слоў. У канцы
мерапрыемства бібліятэкары пазнаѐмілі вучняў с кніжнай
выставай ―Багацце роднай мовы‖ і парэкамендавалі
цікавіцца гісторыяй слоў, сябраваць са слоўнікамі і любіць
родную мову.
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У іншых бібліятэках прайшлі: гучнае чытанне
“Старонкі з моўнай скарбонкі” (ГБ №46), гадзіна роднай
мовы “Як званочак гучыць наша родная мова” (Падароская
СБ), паэтычная гадзіна “У мове – душа народа” (Рэплеўская
СБ), літаратурны калейдаскоп “Які, гэта цуд – мова мая
родная!” (Субацкая СБ) і інш.
Здаровы лад жыцця
да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй і
наркабізнесам
1 сакавіка ва ўсіх краінах свету адзначаецца
Міжнародны дзень барацьбы з наркотыкамі і супрацоўнікі
бібліятэк не застаюцца ў баку ад гэтай актуальнай
праблемы. У бібліятэках праходзяць разнастайныя
мерапрыемствы па прафілактыцы наркаманіі сярод
падлеткаў: гадзіны здароўя, дыскусіі, міні-апытанні,
анкетаванне, прапагандуецца літаратура па здароваму ладу
жыцця. Так, у раѐннай бібліятэцы адбылася гутаркаабмеркаванне “Судьбы, разбитые вдребезги” .
Размова
вялася пра небяспеку, якую нясе ўжыванне наркатычных
сродкаў моладдзю і падлеткамі, пра тое, чым пагражае гэтая
з’ява дэмаграфічнаму стану краіны, як змагаецца грамадства
з наркатычнай хваробай.
Урок-папярэджанне «Мир без наркотиков» для
вучняў 9 класа СШ№4 прайшоў у ГДБ. Бібліятэкар
распавяла дзецям, якія бываюць наркотыкі і як яны
негатыўна ўплываюць на малады арганізм, засяродзіла
ўвагу на спайсах і развеяла міф аб іх бясшкоднасці. Таксама
падлеткі даведаліся аб сітуацыі з наркотыкамі ў РБ і
пазнаѐміліся са статыстыкай. У ходзе мерапрыемства
рабяты паглядзелі відэаролік пра шкоду наркотыкаў і
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спайсаў, пазнаѐміліся з кніжнай выставай «У вас ѐсць
выбар», на якой былі прадстаўлены кнігі і часопісы на
даную тэматыку, кнігі па здаровым ладзе жыцця і спорце.
Інфармацыйна-ралявы трэнінг “Наркотики против
нас – мы против наркотиков” сумесна з Цэнтрам рамѐсел
для вучняў 8 класа правялі супрацоўнікі Роскай ГПБ. Што
ведаюць нашы дзеці аб наркаманіі, прычынах і наступствах
ужывання спайсаў і як сказаць «Нет!» - пра гэта ішла
размова ў гутарцы «Осторожно – СПАЙС!» З афіцыйнай
інфармацыі, апублікаванай у СМІ, дзеці даведаліся пра
наркатычную сітуацыі ў Беларусі. Для прысутных быў
праведзены
шэраг
практыкаванняў
і
ралявых
гульняў,
накіраваных
на
прафілактыку
наркаманіі
сярод
падлеткаў:
―Пирамида‖, ―Восемь
способов
сказать
―нет‖,
―Последствия
употребления наркотиков‖. А напрыканцы мерапрыемства
ўдзельнікі стварылі ―Солнце радости‖, напісаўшы тое, чаму
радуюцца падлеткі ў жыцці, на палосках паперы, якія
абазначаюць прамяні сонца. Усе удзельнікі атрымалі
памяткі антынаркатычнай накіраванасці. Да мерапрыемства
была падрыхтавана выстава малюнкаў гурткоўцаў РЦР
―Наркотикам – НЕТ!‖. На кніжнай выставе ―Скажи
здоровью – ДА!‖ была прадстаўлена літаратура аб
наркаманіі, буклеты, закладкі, памяткі і плакаты, якія
заклікаюць усіх весці здаровы лад жыцця.
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Бібліятэкар Воўпаўскай СБ правяла для вучняў 4
класа агляд кніжнай выставы «Наркотики – зловещая
тень над миром». Спачатку бібліятэкар рассказала аб тым,
што такое наркотыкі, што трэба ведаць пра іх кожнаму
падлетку, як абараніць сябе ад гэтай бяды. Затым пазнаѐміла
з літаратурай і дадатковымі матэрыяламі па дадзенай
тэматыцы.
Рупейковская сельская бібліятэка сумесна з філіялам
«Рупейкаўскі ДК» правялі вечар пытанняў і адказаў
«Наркотыкі - знак бяды». На мерапрыемстве прысутнічалі
моладзь і падлеткі аграгарадка. Быў разгледжаны і
абмеркаваны шэраг актуальных пытанняў пра наркотыкі і іх
шкодзе арганізму. Бібліятэкар правяла агляд літаратуры
кніжнай
выставы
«Скажем
наркотикам
«НЕТ»».
Удзельнікі
мерапрыемства атрымалі
шмат
карыснай
і
патрэбнай інфармацыі.
Традыцыйна
ў
бібліятэках
былі
аформлены тэматычныя і
кніжныя выставы: “Наркомания, никотиномания и
алкоголизм – три ступени, ведущие вниз” (раѐнная
бібліятэка), “SOS: наркаманія” (ГБ №46), “У вас есть
выбор” (ГДБ), “Молодѐжь в зоне риска” (Войткавіцкая СБ),
“Дается жизнь один лишь раз!” (Мацвееўская СБ) і інш.
Прафілактыка СНІДу і ВІЧ-інфекцыі
Інфарм-гадзіна “Жизнь прекрасна – не губи ее!” па
праблеме ВІЧ/СНІД для вучняў старэйшых класаў правяла
бібліятэкар Вярэйкаўскай СБ. Бібліятэкар пазнаѐміла вучняў
13

з праблемай распаўсюджвання
ВІЧ-інфекцыі ў свеце, дала
інфармацыю
пра
шляхі
заражэння вірусам і мерах
прафілактыкі,
зачытала
дадзеныя эпідсітуацыі па ВІЧінфекцыі ў Рэспубліцы Беларусь
у цэлым і асобна па Гродзенскай
вобласці і Ваўкавыскім раѐне.
Пазнаѐміла з літаратурай і
памяткамі
па
дадзенай
тэматыцы.
Прагледзелі
прэзентацыю «СПИД и его профилактика» і абмеркавалі яе,
адказалі на пытанні віктарыны.
Аформлены кніжныя выставы і тэматычныя паліцы:
“СНІД – востраў болю і адзіноты”
(Ендрыхаўская
СБ), “Мішэнь СНІДу - моладзь” (Ізабелінская СБ), “Я
люблю тебя жизнь” (Мацвееўская СБ), “Вирус, который не
знает границ” (Субацкая СБ), “Мир без СПИДа – общая
надежда” (Рупейкаўская СБ) і інш.
Духоўнасць выратуе свет
да
Міжнароднага
дня
закаханых
Як вядома, 14 лютага Дзень усіх закаханых, а для
раѐннай бібліятэкі гэта яшчэ
і Дзень закаханых у кнігі.
Конкурс бібліясэлфі “Моя
любимая книга о любви”
адбыўся
у
раѐннай
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бібліятэцы.Супрацоўнікі
бібліятэкі
ў
гэты
дзень
прапаноўвалі ўсім чытачам зрабіць сэлфі ці проста
сфатаграфавацца з каханай кнігай пра каханне. Чытачы з
задавальненнем фатаграфаваліся з любімымі кнігамі, за што
атрымлівалі ўзамен валянцінкі.
Акцыя “Я ў кнігу закаханы…”
прайшла ў філіяле Гарадская
бібліятэка №46. Падчас акцыі
чытачы аддавалі перавагу той ці
іншай асабліва ўпадабанай кнізе,
дорачы ѐй валянцінку. Вынікам
акцыі стала выстава чытацкіх
сімпатый пад аднайменнай назвай.
да Міжнароднага жаночага дня
Напярэдадні
першага
вясновага свята ў Роскай ГПБ для
вучняў 2 класа Роскай СШ№2, іх матуль і бабуль прайшла
гульнѐвая праграма «Скажет вам любой проказник, что
сегодня – мамин праздник!». Самыя шчырыя віншаванні
гучалі ў адрас прыгожай паловы чалавецтва. Вучні
падрыхтавалі свае малюнкі для мам і бабуль, якія былі
прадстаўлены на выставе ―Наш подарок мамочкам‖. Усѐ - і
дарослыя,
і
дзеці,
актыўна ўдзельнічалі ў
конкурсах.
Рабяты
чыталі вершы, ―варылі
кашу‖, праявілі сябе,
як
артысты,
інсцыніруючы вершы
Агніі Барто. Госці
ўспомнілі кранальныя і
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вясѐлыя гісторыі пра сваіх дзяцей і атрымалі на памяць
паштоўкі. А кожнаму дзіцяці была ўручана эмблема
―Мамино солнышко‖. Напрыканцы мерапрыемства рабяты
пазнаѐміліся з кнігамі, прадстаўленымі на кніжнай выставе
―Пусть всегда будет Мама!‖
Да Дня жанчын у іншых бібліятэках ладзіліся:
літаратурны салон “На руках у жанчыны-вечнасці”
(раѐнная бібліятэка), конкурс малюнкаў “Милой маме”
(ГДБ), конкурс вершаў “Супер-мама”(Войткавіцкая СБ),
конкурсная праграма “Поговори со мною, мама”
(Рупейкаўская СБ), гадзіна паэзіі “Я гимны женщине пою”
(Ендрыхаўская СБ) і інш.
Тыдзень дзіцячай кнігі
Шанс-віктарына
«Любимых
детских
книг
творец»,
прысвечаная 105-годдзю
з
дня
нараджэння
С.Міхалкова распачала
Тыдзень дзіцячай кнігі ў
раѐннай
бібліятэцы.
Шмат гадоў гэты дзіўны
чалавек складаў вясѐлыя і павучальныя вершы для дзяцей.
Аўтар п'ес для тэатра і кіно, сцэнарыяў, баек, перакладаў.
Любімыя вершы, вясѐлая «Песенка друзей», займальная
віктарына і многае іншае было прапанавана ўвазе рабят
прышкольнага лагера СШ №5. Найбольш актыўныя
ўдзельнікі былі ўзнагароджаны падарункамі і сувенірамі.
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Цікава прайшоў у
раѐннай
бібліятэцы
і
кніжны карнавал «Мы с
любимой детской книгой
неразлучные
друзья».
Рабяты
прышкольных
лагераў СШ №8 і гімназіі
№2 сустрэліся з героямі
любімых
кніг,
сталі
ўдзельнікамі
цікавых
гульняў, конкурсаў, віктарын. Супрацоўнікі бібліятэкі
правялі экскурсію для юных чытачоў, распавялі пра
значэнне і карысць чытання.
На аукцыѐн талентаў «Читающие дети умнее всех
на свете» супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі запрасілі дзяцей
прышкольнага лагера СШ №2. Рабяты адказалі на хітрыя
загадкі, успомнілі любімыя казкі, праявілі кемлівасць і свае
таленты.Усе
ўдзельнікі
былі
ўзнагароджаны
прызамі.Напрыканцы мерапрыемства рабяты намалявалі
любімых герояў з мастацкіх твораў. Не абыйшлося і без
прагляду мультфільмаў па творах дзіцячых пісьменнікаў.
Літаратурнае
знаѐмства «Есть имена,
и есть такие даты»,
прысвечанае выдатным
дзіцячым пісьменнікамюбілярам 2018 года:
Б.В.Захадэру,
С.В.Міхалкову,
М.М.Носаву,
В.Г.Суцееву адбылося ў
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Гарадской дзіцячай бібліятэцы. На мерапрыемства былі
запрошаны вучні 4 класа СШ№4. Бібліятэкар пазнаѐміла
дзяцей з жыццѐм і творчасцю пісьменнікаў-юбіляраў. У
ходзе мерапрыемства рабяты чыталі вершы, адгадвалі
загадкі, адказвалі на пытанні віктарыны, артыстычна
праінсцыніравалі
верш
Б.Заходера
«Мы-друзья».
Напрыканцы
мерапрыемства
школьнікі
паглядзелі
мультфільм В.Суцеева «Мешок яблок» і пазнаѐміліся з
кніжнай выставай «Делу книжному верны».
У наступныя дні ў ГДБ адбыліся: гульня-вандраванне
«Все сказки в гости к нам», бюро літаратурных навінак
«Лучший друг на книжной полке», прэс-агляд «Книжек
мало - есть журналы».
У Вярэйкаўскай СБ напярэдадні свята была
аформлена выстава-рэклама новых дзіцячых паступленняў
“Фейерверк детских книг” .
Цікавымі атрымаліся:
казачная рэгата “Волшебная страна Шарля Перро”, прэскруіз “На все вопросы даст ответ семья журналов и
газет” . А бібліядэсант «Вместе весело читать», які
адбыўся на базе дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці
аграгарадка, завяршыў Тыдзень дзіцячай кнігі ў
Вярэйкаўскай СБ. Бібліятэкар прачытала рабятам казку
Льва Талстога ―Три медведя‖, якую з задавальненнем
абмеркавалі ўсе ўдзельнікі мерапрыемства. Адпачылі на
фізкультхвілінцы і пачалі разгадваць загадкі, нават
спрабавалі складаць іх самі. Разгледзелі прапанаваныя кнігі.
Завяршылася мерапрыемства размовай пра хатнія бібліятэкі
дзяцей і сардэчным запрашэнне наведваць бібліятэку ўсѐй
сям'ѐй.
У іншых бібліятэках прайшлі: востраслоўная спрэчка
“Думай, разважай, гадай” (РДБ), чытацкая альтанка “З
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кнігамі знацца – розуму набірацца” (ГБ №46), віктарына
“Почемучкина поляна” (Гнезнаўская СБ), літаратурная
гульня “Сказочная география” (Дуляўская СБ), гадзіна
гульняў “А ў нас у бібліятэцы” (Мацвееўская СБ), дзень
вясѐлых віктарын “Угадайте, детишки, кто мы из какой
книжки?” (Рэплеўская СБ), дзень знаўцаў казкі “Угадайте
детишки, кто мы, из какой книжки” (Субацкая СБ) і інш.
Юбілеі
Літаратурны ракурс пад назвай «Жыве Паміж намі
дудар наш» да 210-годдзя з дня нараджэння В.ДунінаМарцінкевіча прайшоў у раѐннай бібліятэцы. Былі
запрошаны члены клуба пенсіянераў «Нам года - не беда».
У ходзе мерапрыемства госці даведаліся шмат новых фактаў
з жыцця беларускага паэта і драматурга, пазнаѐміліся з яго
творчасцю, увазе гасцей былі прадстаўлены цікавыя,
змястоўныя відэаматэрыялы.
Літаратурны
партрэт
у
форме
электроннай
прэзентацыі “Пачынальнік новай беларускай літаратуры”
сумесна з бібліятэкай мясцовай школы
падрыхтавала і правяла бібліятэкар БЦНК аг. Юбілейны.
Падчас мерапрыемства яго
ўдзельнікі чыталі вершы,
знаѐміліся з літаратурай,
прадстаўленай на выставе
―Дудар
беларускі‖,
удакладнялі свае веды ў
віктарыне ―Што мы ведаем
пра
Вінцэнта
ДунінаМарцінкевіча‖.
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У іншых бібліятэках прайшлі: вечарына “Беларускі
дудар” (РДБ), гісторыя аднаго партрэта “Ён першы сеяў
зярняты” (ГБ №46), пазнавальная гадзіна “Дудар
беларускі” (Дуляўская СБ), аповед-прэзентацыя “Пазнай,
скажы, прыпомні” (Воўпаўская СБ) і інш.
Вечар памяці «Он правду людям под гитару говорил»
да 80-годдзя з дня нараджэння У.Высоцкага адбыўся ў
раѐннай бібліятэцы. Удзельнікі мерапрыемства
(клуб
пенсіянераў “Нам года –
не беда”) даведаліся шмат
цікавых фактаў з жыцця
У.Высоцкага, праслухалі
запісы вершаў і песень у
выкананні
аўтара,
паглядзелі фільм «Тайная
жизнь
Высоцкого».
Высоцкі зараджаў усіх
сваѐй
энергетыкай,
шчырасцю. Яго песні былі блізкія амаль усім слаям
грамадства і не пакідалі нікога абыякавым. Гэтак жа не
засталіся абыякавымі і ўдзельнікі мерапрыемства.
Да 145-годдзя з дня нараджэння М.Прышвіна. На
літаратурную гадзіну «Удивительный певец природы»
запрасіла вучняў 3 класа Роскай СШ №2 Роская ГПБ.
Бібліятэкар пазнаѐміла дзяцей з біяграфіяй і творчасцю
добрага чараўніка, які вельмі любіў, разумеў і тонка адчуваў
прыроду, умеў яе бачыць і чуць. Вучні праслухалі і
абмеркавалі аудыѐрасказы «Лисичкин хлеб», «Золотой луг»,
«Ребята и утята», а затым адказалі на пытанні віктарыны
«По страницам книг Михаила Пришвина». Напрыканцы
мерапрыемства рабяты выразна прадэкламавалі вершы
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Міхаіла Цуранава «Старик» і Дзмітрыя Ціханава «Памяти
Пришвина».
Гучныя чытанні “Колумб родной природы”,
прымеркаваныя да юбілею аўтара твораў аб прыродзе
прайшлі ў Вярэйкаўскай
СБ.
З
відэафільма
рабяты даведаліся пра
жыццѐвы і творчы шлях
юбіляра, творы, якія
занялі годнае месца ў
літаратуры.
Затым,
прачыталі
ўслых
і
абмеркавалі апавяданні
«Курица на столбах»,
«Как поссорились кошка с собакой», «Ребята и утята».
Адказалі на пытанні віктарыны. Рабяты з задавальненнем
дзяліліся ўражаннямі аб прачытаным, распавядалі
пацешныя гісторыі пра сваіх гадаванцаў. Адчуць сябе
ілюстратарамі кнігі рабяты змаглі ў конкурсе «Мастакі», дзе
на хуткасць малявалі герояў прачытаных апавяданняў. А
паказаць свае акцѐрскія здольнасці можна было ў конкурсе
«Пантаміма», дзе вучні спрабавалі паказаць розных жывѐл.
Прагледзелі мультфільм
па
апавяданні
М.
Прышвіна «Еж».
Літаратурная мазаіка
«Волшебный мир Шарля
Перро» да 390-годдзя з
дня нараджэння Ш.Перо
прайшла
для
вучняў
пачатковых
класаў
у
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Роскай ГПБ. Выконваючы цікавыя і займальныя заданні,
вучні паказалі, як добра яны ведаюць і любяць казкі
французскага: дзеці адгадвалі герояў кніг Перо, адказвалі на
пытанні віктарыны па творах юбіляра, даведваліся каму
належаць цудоўныя рэчы, хто аўтар казачных тэлеграм і г.д.
Завяршылася мерапрыемства праглядам мультфільма «Кот в
сапогах»
(1968). Да мерапрыемства была аформлена
кніжная выстава «По следам сказок Шарля Перро».
У іншых бібліятэках прайшлі: гульня- падарожжа
“Путешествие по сказкам Шарля Перро” (Ізабелінская
СБ), літаратурная гульня “Неўміручыя казкі” (БЦНК
аг.Юбілейны), віктарына-прэзентацыя “Волшебные сказки
Шарля Перро” (Субацкая СБ) і інш.
Да 105–годдзя з дня нараджэння С.Міхалкова ў
бібліятэках прайшлі: шанс-віктарына “Любимых детских
книг творец” (раѐнная бібліятэка), літаратурны партрэт
“Поэт из страны детства” (ГДБ), бенефіс пісьменніка
“Любимых детских книг творец” (Роская ГПБ),
літаратурная інфарміна “В гостях у Сергея Михалкова”
(Гнезнаўская СБ), літаратурная вандроўка “Не прожить на
белом свете без любимых книжек детям” (Падароская СБ)
і інш.
Да 135–годдзя з д.н. А.М.Талстога у ГБ №46 адбыўся
літаратурны мацыѐн “Золотой ключик от дверцы счастья”,
у Войткавіцкай СБ - гутарка-знаѐмства “Мастер
удивительного повествования”, у Шылавіцкай СБ - парад
кніг “Творчество как дело жизни”. Да 85-годдзя з дня
нараджэння Г.Снегірова ў РДБ адбыўся экалагічны стопкадр“Прыгоды на канцы зямлі”.
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Пасяджэнні клуба па інтарэсах
Кніжны марафон “От волшебных добрых сказок до
весѐлых повестей” у рамках клуба “Почемучка” адбыўся ў
Роскай ГПБ. Дзеці падзяліліся на дзве каманды: ―Искатели‖
і ―Знатоки‖ і спаборнічалі паміж сабой, праяўляючы
спагадлівасць і кемлівасць. На этапах «Строки поэзии»,
«Сказочная карусель», «На весѐлой волне» рабятам
прапаноўвалася ―перагартаць‖ старонкі прачытаных кніг, на
этапе «Родители литературных героев» - успомніць аўтараў
гэтых твораў. Асабліва спадабаўся маленькім ―чамучкам‖
этап «Детективное агенство»: яны на некаторы час
ператварыліся ў сышчыкаў і па славесным партрэце
―апазнавалі‖ герояў знаѐмых кніг. Перамагла каманда
«Знатоки». У канцы кніжнага марафону рабяты
пазнаѐміліся з кнігамі, што былі прадстаўлены на кніжнай
выставе «По литературным меридианам».
Чарговае пасяджэнне клуба “Юны эрудыт”
Вярэйкаўскай СБ “Избушка на курьих ножках” было
прысвечана рускай народнай казцы. Казачніца запрасіла
ўдзельнікаў мерапрыемства ў падарожжа па казачнай
краіне. І вось члены клуба адправіліся ў казачнае
падарожжа. На шляху іх
чакалі
розныя
выпрабаванні
і
перашкоды.
Дзеці
выратавалі
закалдаваных казачных
герояў,
якія
ператварыліся ў цені і
дапамаглі вярнуцца ім у
казкі.
А
чароўны
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клубочак паказаў дарогу ў краіну казак, дзе іх сустрэў
Лесавічок і чакала лукошка з загадкамі, лялькі - героі
розных казак, аб дзеяннях якіх трэба было ўспомніць.
Знайшлі ўдзельнікі вандроўкі і чароўны куфэрак з
прадметамі, якія неабходна было вярнуць іх уладальнікам.
На гэтым і скончылася чароўнае падарожжа. Казачніца
пазнаѐміла дзяцей з літаратурай для іх узросту і
прапанавала стаць актыўнымі чытачамі бібліятэкі, каб
заўсѐды мець магчымасць падарожнічаць па казках.
Цікавымі і пазнавальнымі атрымаліся пасяджэнні
клуба “Чамучак” – урок дабрыні “Хто яны, браты нашы
меншыя?” (РДБ), клуб “Крынічка” - гадзіна фальклору
“Вясну набліжаем” (ГДБ), клуб “Вясѐлка” – гульнѐвае
асарці “А ну-ка, вместе!” (Роская ГПБ), клуб “Буслік” гутарка-развага “Прыгажосць зямлі ў тваіх руках”
(Воўпаўская СБ), клуб “Лясная казка” - экалагічная гульня
“Наши любимые питомцы” (Гнезнаўская СБ), клуб
“Почитайка” - урок дабрыні “Передай добро по кругу”
(Субацкая СБ) і інш.
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Выдавецкія працы за I квартал 2018 г.:
1.Серыя “Электронны прадукт”
Віртуальная выстава ―В ожидании зимнего чуда‖
2.Серыя “Электронны прадукт”
Віртуальная выстава новых паступленняў
―Мир книг и мир в книгах‖
3.Серыя “Электронны прадукт”
Электронная прэзентацыя ―Хатынь: трагедия и память‖
(да 75-годдзя з дня трагедыі)
4.Буклет
―Человек-легенда - Александр Дубко‖ (да 80-годдзя з дня
нараджэння)
5. Буклет
―Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2018 года‖
6. Буклет
―Поэт, писатель, сказочник‖ (да 135-годдзя Талстога А.М.)
7.Каталог кніжнай выставы
―Страна, рожденная Октябрѐм‖
8.Інфармацыйна-рэкламны бюлетэнь
―З творчага арсеналу тваіх калег‖
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Складальнік

А.І.Цярэшка

Карэктар

А.І.Цярэшка

Камп’ютарная апрацоўка

А.І.Цярэшка

Адказны за выпуск

М.У. Болдак

Падпісана да друку

31.03.2018
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