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6 мая для ўдзельнікаў клуба “Истоки”, які існуе пры 

Бычыхінскай сельскай бібліятэцы, прайшла гадзіна 

зносін “Поэзия и духовность”. Бібліятэкар растлумачыла 

прысутным, аб тым, што духоўнасць і паэзія - гэта два 

складнікі аднаго цэлага. Усе таленавітыя паэты і 

пісьменнікі ў любы час закраналі ў сваіх творах духоўна-

маральныя праблемы, паказвалі скіраванасць чалавечай 

душы да дабра і святла. Прысутныя азнаёміліся з вершамі 

“К тебе, о Матерь Пресвятая!”, “Молитва”, “Бог согнулся 

от заботы”. 

 

 

Дзень Перамогі адно з самых любімых і кранальных свят у нашай краіне. Да 

гэтай важнай даты бібліятэкары сеткі падрыхтавалі шмат урачыстых мерапрыемстваў і 

выставак.  

 6 мая супрацоўнікі Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з 

бібліятэкарамі Езярышчанскай гарпасялковай 

бібліятэкі прынялі ўдзел у мерапрыемстве, 

прысвечаным адкрыццю пасля рамонту воінскага 

пахавання № 4371 у гарацкім пасёлке Езярышча. 

Была аформлена пляцоўка, прысвечаная перамозе 

савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. На 

ёй мясцовыя жыхары і госці мелі магчымасць 

даведацца пра гісторыю пасёлка, пазнаёміцца з 

інфармацыяй і кнігамі, прадстаўленымі на 

тэматычных выставах “Фронтовые поэты” і 

“Пусть будет с нами память”, сфатаграфавацца 

ў тэматычнай фотазоне. Карысталася ўвагай і інтэрактыўная дошка “Збяры лозунг”. 
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9 мая ў рамках гарацкога свята, прымеркаванага да 77 гадавіны Перамогі 

савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, бібліятэкары Гарадоцкай цэнтральнай 

бібліятэкі сумесна з актыўнымі чытачамі, супрацоўнікамі і навучэнцамі ДУА 

“Дзіцячая школа мастацтваў г. Гарадка” правялі для жыхароў і гасцей горада 

адкрыты мікрафон “Час поэзии Победы”. На пляцоўке гучалі вершы паэтаў-

франтавікоў і сучасных паэтаў  аб цяжкіх ваенных гадах, аб радасці перамогі, аб 

гонару і ўдзячнасці патомкаў. Да мерапрыемства была аформлена выстава 

“Фронтовые поэты”. Таксама ў гэты дзень супрацоўнікі Гарадоцкай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі прынялі ўдзел у арганізацыі і правядзенні рэспубліканскай акцыі 

“Беларусь помнит”. 

 

8 мая ў Верамееўскай сельскай бібліятэцы для ўдзельнікаў дзіцячага клуба 

“Почемучки” адбылася патрыятычная гадзіна “Память не уходит в отставку”, 

прымеркаваная да Дня Перамогі. На мерапрыемстве дзеці даведаліся пра жыхароў 

вёскі Верамееўка – удзельнікаў Вялікай Айчаннай вайны. 9 мая бібліятэкар 

Верамееўскай сельскай бібліятэкі сумесна з супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” філіял Верамееўскі 

сельскі дом культуры арганізавалі і правялі мітынг-рэквіем ля помніка загінуўшым 

воінам вёскі Прудок, прымеркаваны да 77 гадавіны Перамогі савецкага народа ў 

Вялікай Айчыннай вайне. Бібліятэкар распавяла прысутным аб подзвігу салдат, якія 

загінулі ў гэтых месцінах у баях 1941-1943 гадоў.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 мая ў Пальмінскай сельскай 

бібліятэцы прайшла гадзіна мужнасці 

“Славим великий подвиг”, прымеркаваная да 

77 гадавіны Перамогі, у якой прынялі ўдзел 

вучні старэйшых класаў ДУА “Пальмінская 

сярэдняя школа ім. М. І. Аверчанкі”. На 

мерапрыемстве прысутныя даведаліся пра 

подзвіг героя-земляка, імя якому ў гэтым годзе 

было прысвоена сельскай школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Память о войне нам книга оживляет”                 “Великая поступь Победы” 

    Віраўлянская сельская бібліятэка                  Езярышчанская гарпасялковая бібліятэка 

 

5 мая да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага флага Рэспублікі Беларусь 

бібліятэкар Межанскай сельскай бібліятэкі правяла для навучэнцаў ДУА “Межанскі 

дзіцячы сад – сярэдняя школа імя А.Я. Казлова” пазнавальную гадзіну “Флаг и герб 

державы – символы славы”. Бібліятэкар распавяла прысутным аб тым, як важна 

паважаць сімвалы сваёй дзяржавы, сваю краіну, свой народ, сваю гісторыю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 мая для падлеткаў у Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы была праведзена 

інфармацыйная гадзіна “Символика рождённая историей”. Дзеці даведаліся аб 

тым, як змяняліся на працягу часу галоўныя сімвалы нашай краіны і чаму сёння яны 

менавіта такія. Абмеркавалі кожны элемент сучаснай сімволікі, як ён адлюстроўвае 

гісторыю краіны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 мая супрацоўнікі аддзела 

дзіцячай і юнацкай літаратуры 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі падрыхтавалі і правялі для 

вучняў першага класа ДУА “Сярэдняя  

школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. Баграмяна” 

экскурсію па бібліятэцы “Дом, где живут 

книги”. Школьнікі даведаліся, якія ў 

бібліятэцы існуюць аддзелы, аб тым, што 

кнігі растаўлены на стэлажах у пэўным 

парадку, аб правілах паводзін у бібліятэцы 

і як трэба беражліва ставіцца да ўзятых 

дадому кніг. Потым дзеці выбралі сабе кнігі на абанеменце для хатняга чытання. А 

завяршылася мерапрыемства праглядам лялечнага спектакля “Рыбак и Дракон”.  

 

14 мая ў Дубраўскай сельскай 

бібліятэцы прайшоў пазнавальны 

дыялог “Символы моей страны”, 

прымеркаваны да дня Дзяржаўнага 

герба і флага Рэспублікі Беларусь. 

Бібліятэкар расказала дзецям пра тое, 

што такое дзяржаўныя сімвалы і чаму 

яны так важныя для кожнай краіны. 

Дзеці актыўна адказвалі на пытанні 

віктарыны “Цвета моей Беларуси”. 

 

 

 

 



 

13 мая метадыстамі Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі быў 

арганізаваны  раённы тэматычны семінар бібліятэчных работнікаў на тэму 

“Работа библиотек по духовно-нравственому просвещению”. Адкрыла 

мерапрыемства  дырэктар ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк”Абрамава Ада Вітальеўна з пытаннем  “Актуальные вопросы 

деятельности библиотек района. Соблюдение трудовой дисциплины. Безопастность 

работников на рабочих местах”. Суворава М.В. бібліятэкар ІІ катэгорыі Верамееўскай 

сельскай бібліятэкі і Іванова Т.А. бібліятэкар ІІ катэгорыі Вархаўскай сельскай 

бібліятэкі выступілі з дакладамі на Савеце пры дырэктары “Работа библиотек 

Пермомайского сельского совета по духовно-нравственному воспитанию населения”, 

затым быў зачытаны пратакол і дадзены рэкамендацыі.  

Працягнулася мерапрыемства ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы, дзе работнікі 

бібліятэкі запрасілі гасцей на гадзіну духоўнасці “История православных 

праздников”. Спачатку выступіў іераманах Ціхан адасобленага структурнага 

падраздзялення Свята-Успенскага Жыровіцкага стаўрапігіяльнага мужчынскага 

манастыра Падвор'е ў гонар Святой велікамучаніцы Анастасіі Узарашыцельніцы ў в. 

Бычыха, расказаў пра тры праваслаўныя святы: Вялікдзень, Раданіца і Тройца. 

Працягвалася мерапрыемства чытаннем вершаў, песнямі і гульнямі духоўнай 

тэматыкі. У завяршэнні ўдзельнікам быў прапанаваны чай з пачастункам, за якім ішла 

даверлівая размова аб чысціні намераў, ролі царквы, аб адраджэнні духоўных 

традыцый. Для гасцей была падрыхтавана літаратура па тэме мерапрыемства. 

 

18 мая ў аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі была аформлена выстава-інфармацыя “Необычные музеи 

Беларуси”, прымеркаваная да Міжнароднага дня музеяў. Усім вядома, што музеі 

прысвячаюць гісторыі і мастацтву. А на гэтай выставе можна было даведацца пра 

музеі Беларусі, якія вылучаюцца і здзіўляюць. 

 

 

 

 

 

 

 



15 мая адзначаецца адно з самых светлых свят, якое мае дачыненне да кожнага з 

нас – Міжнародны дзень сям'і. Да гэтай даты ў бібліятэках прайшлі цікавыя 

мерапрыемствы. 

 

13 мая, напярэдадні Дня сям'і, у 

чытальнай зале Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

адбыўся круглы стол “Семья – любви 

великой царство” з удзелам начальніка 

аддзела ЗАГСа Гарадоцкага раёна 

Наталляй Качанавай і навучэнцаў ДУА 

“Сярэдняя школа № 1 г. Гарадка ім. І.Х. 

Баграмяна». Размова ішла аб такіх 

сямейных каштоўнасцях як любоў, 

адказнасць, павага. Наталля 

Ўладзіміраўна расказала прысутным аб 

рабоце ЗАГСа ў розныя гады пачынаючы з 1917 года, паказала якімі былі пасведчанні 

аб рэгістрацыі шлюбу і нараджэнні 105 гадоў таму і якія яны зараз. Школьнікі з 

цікавасцю слухалі як заключаліся шлюбы падчас вайны на акупаваных тэрыторыях. 

Удзельнікі мерапрыемства з набору слоў складалі прыказкі, прымаўкі аб сям'і. На 

заканчэнне сустрэчы госці бібліятэкі пазнаёміліся з кнігамі, прадстаўленымі на 

выставе. 

 

15 мая бібліятэкары Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі запрасілі сваіх 

чытачоў прыняць удзел у літаратурнай гульне “Остров семейного чтения”, 

прымеркаванай да Міжнароднага дня сям'і. Удзельнікі мерапрыемства (не толькі дзеці, 

але і іх бацькі, бабулі і дзядулі) адказвалі на пытанні і загадкі, удзельнічалі ў рухомых 

і інтэлектуальных гульнях, а таксама пазнаёміліся з літаратурай, прадстаўленай на 

кніжнай выставе “Семья – это важно”. 

 

 

 

 

 

 



 

Чарговае пасяджэнне клуба “Лабиринт детства”, які існуе пры Сцяпанавіцкай 

сельскай бібліятэцы, было прысвечана Міжнароднаму дню сям'і. Удзельнікі 

сабраліся на пазнавальна-гульнявую праграму “Великое чудо – семья”. 

Бібліятэкар расказала дзецям пра Міжнародны дзень сям'і, пра тое, як важна паважаць 

сваіх бацькоў, дапамагаць ім і заўсёды быць удзячнымі за іх любоў і дабрыню. Затым 

дзеці ўдзельнічалі ў вясёлых віктарынах і рухомых конкурсах. 

 

Бібліямарафон “Мы читали, и ты прочти”, прымеркаваны да Міжнароднаму 

дню сям’і адбыўся 15 мая ў Межанскай сельскай бібліятэцы. У гэты дзень дарослыя 

чытачы расказвалі дзецям пра сваю самую любімую кнігу, якую яны прачыталі ў 

дзяцінстве, у канцы дня з гэтых кніг была арганізавана выстава-рэкамендацыя. 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая ў Пальмінскую сельскую бібліятэку, каб адзначыць Міжнародны дзень 

сям’і, былі запрошаны сем'і, у тым ліку шматдзетныя, на сямейныя вячоркі “Возле 

самовара я и моя семья”. Удзельнікі мерапрыемства падзяліліся вопытам сямейнага 

выхавання, арганізацыяй вольнага часу ў сям'і і далучэнні дзяцей да чытання. Усе 

прынялі актыўны ўдзел у разнастайных гульнях, 

жартоўных розыгрышах. Увазе наведвальнікаў 

бібліятэкі была прадстаўлена кніжная выстава 

“Семья и книга – читаем вместе”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 мая да Міжнароднага дня сям’і ў Верамееўскай сельскай бібліятэцы 

прайшла гадзіна зносін “Мир в семье – счастье в доме”. Бібліятэкар расказала 

прысутным аб тым, як менавіта ў сям'і закладваецца любоў да Радзімы, павага да 

людзей. Удзельнікі мерапрыемства падзяліліся сваімі сямейнымі каштоўнасцямі і 

традыцыямі. Таксама адбылася прэзентацыя фотавыставы ”Заглянем в семейный 

альбом“, падчас якой кожны мог падзяліцца лепшымі захаванымі сямейнымі 

момантамі і расказаць пра сваіх родных. 

 

15 мая ў Прудніцкай сельскай бібліятэцы 

была арганізавана бібліясустрэча ”Читаю я, 

читает вся моя семья“, прымеркаваная да 

Міжнароднага дню сям’і, дзе прайшло 

ўшанаванне самых чытаючых сем'яў. 

 

 

 

 

18 мая бібліятэкары аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі запрасілі да сябе вучняў першага класа ДУА 

“Сярэдняя школа №2 г. Гарадка ім. А.П. 

Сабалеўскага” на гульнявую праграму 

“Путешествие в Королевство книг”. Дзеці 

здзейснілі захапляльнае падарожжа ў свет 

казак, дзе сустрэліся з любімымі казачнымі 

героямі. Падчас мерапрыемства школьнікі 

адгадвалі герояў і назву казкі па апісанні, 

урыўкам з твораў, прадметам, якія належаць 

героям казак, збіралі пазлы, размяліся на 

фізкультхвілінцы. З асаблівым захапленнем 

юныя ўдзельнікі паглядзелі лялечны спектакль 

“Сказка о рыбаке и Драконе”.  

 

18 мая бібліятэкар Межанскай сельскай бібліятэкі запрасіла юных чытачоў у 

літаратурнае падарожжа па творчасці Раісы Баравіковай “Чудо книжки для девчонки и 

мальчишки”. Дзеці бліжэй пазнаёміліся з творчасцю цудоўнай паэткі і аўтарам 

шматлікіх кніг для дзяцей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 мая споўнілася 100 гадоў са дня 

нараджэння адной з самых масавых 

грамадскіх арганізацый, якія існавалі ў 

СССР - піянерыі. Гэтую дату шырока 

адзначылі ў Беларусі. У многіх школах 

краіны хлапчукоў і дзяўчынак у гэты 

вясновы майскі дзень урачыста прынялі ў 

піянеры. Да гэтай падзеі супрацоўнікі 

аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі аформілі кніжна-

інфармацыйную выставу “Быть 

первым – время нас учит”. Бібліятэкар 

распавядала маленькім чытачам, якія цікавіліся экспазіцыяй, пра асноўныя этапы 

развіцця гісторыі піянерыі, знаёміла з асноўнымі традыцыямі, законамі піянераў і 

піянерскімі атрыбутамі, расказала пра подзвігі піянераў-герояў у гады Вялікай 

Айчыннай вайны, такіх як Марат Казей, Зіна Партнова, Лёня Голікаў, Валя Коцік і 

інш. Выстава вельмі зацікавіла не толькі юнае пакаленне, але і ўсіх тых, хто памятае 

сваё піянерскае дзяцінства.  

 

19 мая супрацоўнік Руднянскага бібліятэкі-клуба 

запрасіла на чарговае паседжанне “Мой маленький огород 

– здоровье и доход” удзельнікаў клуба “Мои года – моё 

богатство”, каб абмяняцца вопытам і абмеркаваць работы 

на сваім прысядзібным участку, падзяліцца рацэптамі 

падкормак раслін. 

 

 

 

 

У гэтым годзе самы папулярны 

беларускі дзіцячы часопіс “Вясёлка” 

адзначае свой дзень нараджэння – 65 гадоў. 

20 мая адзначылі гэту падзею разам са 

сваімі чытачамі і супрацоўнікі аддзела 

дзіцячай і юнацкай літатратуры  

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі. На забаўляльную праграму 

“Часопісу “Вясёлка” – 65” запрасілі 

маленькіх выхаванцаў ДУА “Яслі-сад №2 г. Гарадка”. Юныя наведвальнікі не толькі 

пазнаёміліся з гісторыяй выдання часопіса, але і прынялі ўдзел у розных конкурсах: 

“Вясёлыя загадкі для кемлівых”, “Калабок”, “Гузік”,“Совушка-Сова”, “Сонейка 

ўсміхаецца”, малявалі падарунак любімаму часопісу. Напрыканцы мерапрыемства 

бібліятэкар пазнаёміла дзяцей з выставай “Часопісу “Вясёлка” – 65”, а потым  ўсе з 

задавальненнем  паглядзелі лялечны спектакль “Красная шапочка и серый Волк”. 

 



24 мая ў адзеле дзіцячай і 

юнацкай літатратуры Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прайшла чытацкая канферэнцыя па 

кнізе А. П. Гайдара “Тимур и его 

команда”. На мерапрыемства былі 

запрошаны вучні сярэдніх класаў 

школ горада і раёна. Пачалася 

канферэнцыя з прагляду 

буктрэйлера па кнізе. Удзельнікі 

пазнаёміліся з біяграфіяй 

пісьменніка, даведаліся, як з'явіўся 

літаратурны псеўданім, якія 

аповесці і апавяданні ён напісаў. 

Затым пачалося абмеркаванне кнігі “Тимур и его команда”. Прысутныя адказвалі на 

пытанні, пераказвалі ўпадабаныя ўрыўкі, выказвалі сваё меркаванне. Дзеці разважалі 

аб тым, як трэба паводзіць сябе ў сям'і і грамадстве, дапамагаць пажылым людзям і 

тым, хто мае патрэбу ў дапамозе, што сучасныя цімураўцы – гэта валанцёры. 

Разважалі аб гонары, сумленні і здрадзе. Дзеці прывялі прыклады ўчынкаў герояў, якія 

пацвярджалі іх словы. Размова атрымалася цікавай і ажыўленай. Да мерапрыемства 

была арганізавана кніжная выстаўка “Быть первым время нас учит”.  

 

24 мая ў аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі адбылася інфармацыйная гадзіна “День славянской письменности и 

культуры”. На сустрэчу былі запрошаны вучні 4-га класа ДУА “Сярэдняя школа №1 г. 

Гарадка ім. І. Х. Баграмяна”. Бібліятэкар з дапамогай прэзентацыі расказала дзецям 

пра свята, яго гісторыю і значэнне для культуры, пра развіццё славянскага пісьменства 

са старажытных часоў да нашых дзён і пра галоўную ролю асветнікаў Кірылы і 

Мяфодзія ў стварэнні славянскай азбукі. У завяршэнне мерапрыемства ўсе дружна 

адгадвалі загадкі. 

 

25 мая супрацоўнік Даўгапольскай сельскай бібліятэкі прыняла ўдзел у 

правядзённым Даўгапольскім 

сельвыканкамам пасяджэнні савета 

грамадскага пункта аховы правапарадку. 

Падчас мерапрыемства прайшла 

прафілактычная бяседа з грамадзянамі, якія 

пражываюць на тэрыторыі сельсавета. 

Заслухалі фельшэра Селішчанскай 

медычнай амбулаторыі Раманюга Раісу 

Анатольеўну па прапагандзе здаровага 

ладу жыцця. У канцы мерапрыемства 

бібліятэкар правяла агляд выставы 

“Сбереги себя для жизни”. Пазнаёміла з 

літаратурай, якая ёсць у сельскай 

бібліятэцы.  

 



 

25 мая ў Віраўлянскай сельскай 

бібліятэцы сабраліся ўдзельнікі клуба “Зелёная 

беседка” на бібліятэчныя вячоркі “Когда 

огород в радость”. Прысутныя падзяліліся між 

сабой сваімі “агароднымі” сакрэтамі і 

абмеркавалі навінкі перыёдыкі па агародніцтву і 

кветкаводству. 

 

 

 

 

26 мая ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі жыхар 

горада Гарадка – краявед Леанід Гаравы прэзентаваў кніжную выставу са сваёй 

асабістай бібліятэкі “Генадзь Кісялёў – першаадкрывальнік асобы Канстанціна 

Вераніцына”. На мерапрыемстве Леанід Антонавіч прадставіў кнігі даследчыка, 

расказаў яго біяграфію, распавёў аб асабістым знаёмстве з Генадзем Кісялёвым і 

сумеснай працы па ўшанаванню памяці паэта: устанаўленню каля Гарадоцкага 

краязнаўчага музея памятнага знака ў гонар паэмы 

“Тарас на Парнасе” і яе аўтара Канстанціна 

Вераніцына.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая ў Дубраўскай сельскай 

бібліятэцы для навучэнцаў ДУА “Вышадская 

дзіцячы сад-сярэдняя школа ім. Н. І. Гапеёнка” 

адбыўся урок праблемных пытанняў “Азбука 

бяспекі”. Бібліятэкар распавяла дзецям, што  

незалежна ад узросту, кожны абавязан ведаць 

правілы бяспекі падчас адпачынку. Успомнілі аб 

правілах дарожнага руху, аб бяспецы на вадзе, у 

лесе і многае іншае.  

 

 

 



 

Бібліятэкі Гарадоцкага раёна далучыліся да рэспубліканскай інфармацыйна-

адукацыйнай акцыі “Беларусь против табака”, якая праходзіла ў перыяд з 23 мая па 12 

чэрвеня 2022 года. Ва ўсіх бібліятэках на інфармацыйных стэндах былі размешчаны 

бюлетэні, якія расказваюць аб шкодзе курэння, прайшлі тэматычныя мерапрыемствы, 

афармляліся выстаўкі. 

 

26 мая да Сусветнага дня без тытуню і ў рамках 

рэспубліканскай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі 

“Беларусь против табака” супрацоўнікі Бычыхінскай 

сельскай бібліятэкі правялі з падлеткамі бяседу-заклік 

“Мы против вредных привычек”. Галоўны акцэнт пры 

размове з прысутнымі быў зроблены на тое, што курэнне 

шкодзіць не толькі самому курцу, але і людзям, якія яго 

акружаюць. Да мерапрыемства была падрыхтавана 

тэматычная выстава “Курить – здоровью вредить”. 

 

 

 

 

Да Сусветнага дня без тытуню і ў 

рамках рэспубліканскай інфармацыйна-

адукацыйнай акцыі “Беларусь против 

табака” 31 мая ў Межанскай сельскай 

бібліятэцы для навучэнцаў ДУА “Межанскі 

дзіцячы сад-сярэдняя школа імя А.Я. 

Казлова” прайшла інтэрактыўная гульня 

“Дымная пятля”. Дзеці даведаліся аб тым, 

што курэнне з'яўляецца самай 

распаўсюджанай з усіх шкодных звычак 

насельніцтва, паразважалі над праблемай 

тытунекурэння і яго ўплыве на здароўе. 

31 мая супрацоўнікі Пальмінскай 

сельскай бібліятэкі правялі да Сусветнага 

дня без тытуню і ў рамках рэспубліканскай 

інфармацыйна-адукацыйнай акцыі “Беларусь 

против табака” акцыю “Некурящее 

поколение: мы за жизнь без табачного 

дыма”, мэтай якой было прыцягнуць увагу 

школьнікаў, бацькоў, грамадскасці да 

праблемы курэння і павысіць імкненне жыць 

без шкоднай звычкі. Таксама для моладзі вёскі 

прайшла інфармацыйная гадзіна “В объятиях 

синего дыма”. На мерапрыемства была 

прадстаўлена інфармацыя пра шкоду курэння і яго наступствы. На працягу дня 

карыстальнікі бібліятэкі мелі магчамасць пазнаёміцца з інфармацыяй, прадстаўленай 

на кніжнай выставе-закліке “Человек – продолжи свой век”. 



 

31 мая ў Верамееўскай сельскай 

бібліятэцы прайшла гадзіна інфармацыі 

“Сигарета коварный друг”, 

прымеркаваная да Сусветнага дня без 

тытуню і ў рамках рэспубліканскай 

інфармацыйна-адукацыйнай акцыі 

“Беларусь против табака”. Бібліятэкар 

расказала дзецям аб мэтах акцыі, аб 

важнасці інфармаваць навакольных аб 

згубных наступствах шкодных звычак і 

заклікаць кожнага весці здаровы лад 

жыцця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Інфармацыйная выстава  

              “За жизнь без табака” 

 Езярышчанская гарпасялковая бібліятэка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстава-заклік 

“Если хочешь долго жить – сигареты брось курить!” 

Гуркінская сельская бібліятэка 

Тэматычная выстава 

“Скажи курению-нет!” Дубраўская 

сельская библіятэка 
 


