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 Люты 

З 1 лютага ў Езерышчанскай 
гарпасялковай бібліятэцы дзейнічала 
выстава “Олимпиада – праздник 
спорта”, прымеркаваная да адной з 
важных падзей бягучага года – Зімовым 
Алімпійскім гульням – 2022 у Пекіне. Тут 
была магчымасць карыстальнікам 
пазнаёміцца з літаратурай пра гісторыю 
ўзнікнення Алімпійскіх гульняў, 
спартоўцаў, у тым ліку і з Беларусі. 

У 2022 годзе спаўняецца 100 год з дня 
нараджэння беларускага, савецкага мастака-
жывапісца, педагога, героя Беларусі, лаўрэата 
шматлікіх Дзяржаўных прэмій Міхаіла 
Савіцкага. Да гэтай падзеі ў Езярышчанскай 
гарпасялковай бібліятэцы была аформлена 
выстава-памяць “Ранящая сердце кисть 
художника”, на якой была прадстаўлена 
інфармацыя пра жыццёвы шлях мастака, 
альбомы з рэпрадукцыямі карцін.

18 лютага ў Бычыхінскай сельскай 
бібліятэцы да 100-годдзя з дня нараджэння М. 
Савіцкага, савецкага і беларускага жывапісца, для 
навучэнцаў старэйшых класаў ДУА “Бычыхінская 
сярэдняя школа ім. І.М. Антонава” прайшла 
гутарка “Палітра мастака ў люстэрку эпохі”. 
Прысутныя пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю 
мастака, літаратурай аб ім. 
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5 лютага супрацоўнікі Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі прынялі 
ўдзел у спартыўным мерапрыемстве  
“Городокская лыжня”, якое адбылося ва 
ўрочышчы Вераб’ёвы горы. На 
мерапрыемства сабраліся ўсе тыя жыхары 
горада, хто любіць спорт і зімовыя забавы. 
Работнікі бібліятэкі частавалі ўсіх ахвочых 

духмянай гарбатай з выпечкай, а таксама 
знаёмілі з літаратурай аб спорце і 
дасягненнях беларускіх спартсменаў, 
якая ёсць у бібліятэцы. Была аформлена 
кніжная выстава “Спорт – путь к силе и 
здоровью” і тэматычная фотазона. 

 
 
 
11 лютага ў Дубраўскай сельскай бібліятэцы для маленькіх карыстальнікаў у 

рамках міні-праекта “Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей” прайшла 
актуальная размова на тэму “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Гаворка ішла 
аб хатніх жывёлах, аб адказнасці за іх. Бібліятэкар расказала, хто такія валанцёры і 
што кожны жадаючы можа аказаць пасільную дапамогу бяздомным жывёлам. У 
заключнай частцы мерапрыемства сярод дзяцей прайшоў конкурс малюнкаў. 

 
 
 
12 лютага бібліятэкары Бычыхінскай 

сельскай бібліятэкі правялі этнаграфічны 
калейдаскоп “У свеце беларускіх народных 
інструментаў”. Дзеці паслухалі невялікае 
апавяданне аб беларускіх народных інструментах, 
пазнаёміліся з такімі музычнымі інструментамі як 
дуда, цымбалы, жалейка, домра, трашчоткі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
13 лютага напярэдадні Дня святога 

Валянціна ў Межанскай сельскай 
бібліятэцы для ўсіх жадаючых прайшоў 

майстар-клас па вырабу 
бралка “сэрца”, які стаў 
добрым падарункам для 
любімых. 

 
 
 
 
 
 

 
 
13 лютага ў Пальмінскай сельскай 

бібліятэцы для дзяцей прайшло 
мерапрыемства “Любовь - это все, что 
есть”, прысвечанае Дню Святога Валянціна. 
Дзецям было расказана аб традыцыях свята. 
Была арганізавана кніжная выстава “Любви 
земное притяжение”, дзе былі падабраны 
творы розных аўтараў пра каханне і 
сяброўства. Удзельнікі мерапрыемства 
вырабілі валянцінкі. Мерапрыемства 
скончылася чаяваннем і чытаннем вершаў аб 
каханні. 

 
 

15 лютага – ў Дзень памяці воінаў-
інтэрнацыяналістаў у чытальнай зале Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі сабраліся навучэнцы 
старэйшых класаў ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка 
ім. І. Х. Баграмяна” на гістарычны экскурс “Воины-
интернационалисты – наши земляки” каб узгадаць 
падзеі страшнай вайны. На мерапрыемства была 
запрошана член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Расіі і 
Саюзнай дзяржавы Наталля Віктараўна Саветная, якая 
прэзентавала сваю кнігу “Пучок травы”. Адна з частак 
дадзенай кнігі ўяўляе сабой “афганскія нататкі” з 
асабістага дзённіка ўраджэнца г. Гарадка Каваленка 
Аляксандра Пятровіча, бартавога тэхніка самалёта Мі-8, 
які двойчы пабываў у Афганістане, налётаў больш за 
1000 гадзін, выканаўшы 900 баявых заданняў. Нататкі 

зберагла яго жонка – Таццяна Каваленка. Наталля Віктараўна расказала дзецям пра 
жыццё земляка і яго службу.  

 
 



 
З 14 па 20 лютага ў аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі ў час 
школьных канікул быў праведзены шэраг 
мерапрыемстваў для дзяцей. Вучні малодшых 
класаў, якія наведваюць школьны лагер з 
задавальненнем збіраліся ў чытальнай зале для 
таго, каб паўдзельнічаць у пазнавальных 
гульнявых праграмах. Літаратурная дуэль 
“Сказка, я тебя знаю”, літаратурная гульня 
“Здравствуй, дедушка Корней” па казкам К. 
Чукоўскага, гульнявая праграма “12 месяцев 
в году”, лялечныя спектаклі вельмі спадабаліся 
дзецям.  
 

Гадзіна зносін “В мире профессий: библиотекарь” прайшла 17 лютага ў 
Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэцы для навучэнцаў 9 класаў школ г. 
Гарадка. Для іх была праведзена экскурсія па 
бібліятэцы. Навучэнцам  распавялі аб працы  
кожнага аддзела, пазнаёмілі з дакументамі, 
падзяліліся сакрэтамі сваёй прафесіі. Вялікую 
цікавасць у прысутных выклікаў музейны 
пакой бібліятэчнай справы “Библиотека в 
истории”. Таксама ўсім жадаючым раздалі 
буклеты “Библиотекарь: старт в профессию”, 
якія змяшчаюць інфармацыю, як атрымаць 
прафесію бібліятэкара. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 і 17 лютага ў Езярышчанскай 

гарпасялковай бібліятэцы для 
навучэнцаў сярэдніх класаў адбыўся 
краязнаўчы ваяж “Здесь всему 
начало”. Падчас мерапрыемства 
хлопчыкаў і дзяўчынак пазнаёмілі з 
гісторыяй пасёлка Езярышча, паказалі 
фатаграфіі старых будынкаў, бібліятэкар 
расказала гісторыю замка і яго легенду. 
А таксама прысутныя паўдзельнічалі ў 
віктарыне пра Беларусь, разгадвалі 
рэбусы, гулялі ў фанты. Усім 
удзельнікам мерапрыемства былі 
ўручаны буклеты аб гісторыі пасёлка. А ў завяршэнні мерапрыемства быў 
прадстаўлены відэаролік “Сэрцу мілая старонка”.  
 

Да Міжнароднага дня роднай мовы ў бібліятэках сеткі адбыўся шэраг 
мерапрыемстваў. 

18 лютага ў літаратурна-музычнай гасцёўні Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэкі ў рамках праекта “Писатели и поэты родного края” да  Міжнароднага дня 
роднай мовы адбылося літаратурнае свята “Сэрцам роднага слова краніся”. Усе 
прысутныя даведаліся аб значнасці гэтай даты, калі яна была заснавана. Пазнаёміліся з 
новымі паступленнямі ў бібліятэку беларускай літаратуры. Затым прайшоў конкурс 
чытальнікаў “Чытаем вершы па-беларуску” сярод навучэнцаў школ рознага ўзросту. 
Кожны жадаючы меў магчымасць прачытаць выразна верш беларускіх паэтаў на 
роднай мове, які падрыхтаваў загадзя. У мерапрыемстве прынялі ўдзел і паэты-
аматары г. Гарадка. 22 лютага ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэкі адбылася беларуская дыктоўка “Маё любімае беларускае слова” таксама 
прымеркаваная да Міжнароднага дня роднай мовы. 

 
 
 



 
Да Міжнароднага дня роднай мовы 18 лютага ў 

Віраўлянская сельскай бібліятэцы прайшоў турнір 
знаўцаў беларускай мовы “Родная мова, цудоўная 
мова!” прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы. 
Удзел у мерапрыемстве прынялі вучні трэцяга класа 
ДУА “Віраўлянскі дзіцычы сад-пачатковая школа”. 
Бібліятэкар расказала аб ролі беларускай мовы ў жыцці 
дзяржавы і ў жыцці кожнага чалавека. Дзеці з цікавасцю 
прынялі ўдзел у конкурсах, чыталі вершы аб роднай 
мове.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
У рамках праекта “Адкрый для сябе 

беларускую кнігу” у Бычыхінскай сельскай 
бібліятэцы для дзяцей прайшла гульня-конкурс 
“Ведай і любі родную мову”. На гэтым 
мерапрыемстве прысутныя пазнаёміліся з мінулым і 
сучасным нашай Беларусі, удзельнічалі ў конкурсах: 
“Загадкі”, “Перакладчыкі”, “Літаратурная 
крыжаванка”, “Пазнай партрэт пісьменніка”. 

 
 

 
 

18 лютага ў Пальмінскай сельскай 
бібліятэцы праведзена гульня-практыкум 
“Родная мова – крыніца празрыстая”. Чытачы 
атрымалі інфармацыю, што родная мова – гэта 
характар народа, яго памяць, гісторыя, духоўная 
магутнасць. Мова – гэта не толькі прылада для 
зносін з людзьмі. Значэнне роднай мовы ў 
жыцці чалавека больш глыбокае і важнае. Удзельнікам мерапрыемства была дадзена 
магчымасць пагаварыць на роднай мове, на выбар прачытаць і прагаварыць беларускія 
скорагаворкі. Аформлена кніжная выстава “Любі, шануй, ведай роднае слова”. На 
выставе прадстаўлены кнігі беларускіх пісьменнікаў і паэтаў на роднай мове для 
дзяцей і дарослых, а таксама літаратура, якая дапаможа ўдасканаліць веданне роднай 
мовы. 
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19 лютага бібліятэкар 

Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэкі 
сумесна с сельскім клубам падрыхтавалі і 
правялі літаратурна-пазнавальную 
гульню “Сябруй з роднай мовай” для 
дзяцей і падлеткаў. Удзельнікі 
мерапрыемства з вялікім задавальненнем 
удзельнічалі ў конкурсах: “Скарагаворкі”, 
“Загадкі з крыначкі”, “Нечаканыя 
пераўтварэнні”, успомнілі беларускія 
прыказкі і прымаўкі. Чыталі мілагучныя 

вершы аб роднай мове. Кожны з прысутных зразумеў, што трэба любіць і шанаваць 
родную мову, бо менавіта ў мове захавана гісторыя нашага народа.  

 
18 лютага для ўсіх наведвальнікаў 

Дубраўскай сельскай бібліятэкі прайшла 
выстава-віктарына “Якіх беларускіх 
пісьменнікаў ты ведаеш?”, прымеркаваная да 
Міжнароднага дня роднай мовы. На выставе 
былі прадстаўлены кнігі на беларускай мове 
ад класікаў да сучасных аўтараў. Кожны мог 
праверыць свае веды, паўдзельнічаўшы ў 
віктарыне – трэба было па назве твора назваць 
аўтара.  

 
 

18 лютага ў Езярышчанскай 
гарпасялковай бібліятэцы, для школьнікаў 
была прадстаўлена кніжная вітрына “Са 
слова пачынаецца Радзiма”, а таксама 
акцыя па раздачы флаераў з тэкстамі 
вершаў на беларускай мове. 

 
20 лютага да Міжнароднага дня роднай 

мовы ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы 
аформлена выстава-прагляд “Любім і ведаем 
родную беларускую мову”, на ёй былі 
прадстаўлены слоўнікі, даведнікі і іншая 
літаратура для вывучэння беларускай мовы. 
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Да Міжнароднага 

дня роднай мовы ў 
Кабішчанскай 
сельскай бібліятэцы 
была аформлена 
выстава-заклік “Няхай 
гучыць беларуская 
мова”, а 20 лютага 
прайшоў агляд 
беларускай кнігі 
“Зямля пад белымі 
крыламі”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел дзеці рознага 

ўзросту, яны пазнаёміліся з беларускай літаратурай і чыталі вершы на роднай мове. 
 
19 лютага для ўдзельнікаў клуба “Истоки” 

бібліятэкары Бычіхінскай сельскай бібліятэкі правялі 
інфармацыйную гадзіну “Жить по заповедям”. Дзеці 
даведаліся, што запаведзі - гэта закон, правілы, якія Бог 
даў людзям для таго, каб яны маглі адрозніваць дабро і зло 
ў сваіх учынках і намерах. 

 
 
 
 
 

 
 

22 лютага ў Вархоўскай 
сельскай бібліятэцы прайшла гадзіна 
памяці “Без надежды на спасение”, 
прымеркаваная да Міжнароднага дню 
памяці ахвяр Халакосту. На мерапрыемстве прысутнічалі карыстальнікі рознага 
ўзросту. Мэта мерапрыемства заключалася ў захаванні памяці пра трагічныя падзеі 
Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Бібліятэкар надала асаблівую ўвагу 
расказу пра гісторыю Халакоста ў Гарадоцкім раёне, пра падзеі 1941 года па 
ліквідацыі яўрэяў у Гарадку пра Праведнікаў свету — жыхароў Гарадоцкага раёна, 
якія выратавалі габрэйскіх дзяцей, жанчын.  

 
Напярэдадні Дня абаронцаў 

Айчыны ў Межанскай сельскай 
бібліятэцы прайшоў майстар-клас для 
маленькіх карыстальнікаў па вырабе 
паштоўкі сваімі рукамі для любімых 
тат. 
 

 
 



 
23 лютага для навучэнцаў 4 класа 

ДУА “Езярышчанская сярэдняя школа 
ім. П. Э. Анціпава” быў арганізаваны 
інтэлектуальны паядынак “Будем 
служить Родине”. Падчас 
мерапрыемства дзеці падзяліліся на 
каманды. Некалькі дзяўчынак атрымалі 
нарыхтоўкі блакнотаў для хлопчыкаў і 
ўпрыгожвалі іх, а астатнія спаборнічалі 
ў ведах гісторыі і традыцый рыцараў, 
асілкаў. Праводзіўся конкурс песень на 
ваенную тэму, каманды спаборнічалі ў 
чытанні чатырохрадкоўяў, дарылі адна 
адной кампліменты. Напрыканцы мерапрыемства ўсім хлопчыкам былі ўручаны 
святочна аформленыя блакноты ад дзяўчынак, а ўсім удзельнікам паядынку 
размалёўкі. 

 
24 лютага супрацоўнікі Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі для 

навучэнцаў 3 класа арганізавалі пазнавальна-экалагічнаю праграму “Всего 
понемножку о котах и кошках”. 
Мерапрыемства адбылося ў ДУА 
“Езярышчанская сярэдняя школа ім. П. 
Э. Анціпава”. Дзеці разгадвалі 
крыжаванку “Из семейства кошачьих”, 
адказвалі на пытанні віктарыны “Верю-
не верю”. У конкурсе “Сказочные 
вещи” прысутныя па карцінках узнавалі 
прадметы і іх уладальнікаў. Весела 
прайшоў конкурс “Нарисуй кота”. А ў 
завяршэнне дзецям быў прадстаўлены 
відэаролік “Любимые усатые-
полосатые”. 

 
26 лютага для навучэнцаў 9-11 класаў ДУА 

“Бычыхінская сярэдняя школа ім. І.М. Антонава” 
супрацоўнікі Бычыхінскай сельскай бібліятэкі правялі 
тэматычную гадзіну “Выбор профессии – дело важное”. 
Навучэнцы даведаліся, што прафесія павінна прыносіць 
не толькі даход, але і радасць. Для гэтага ў чалавека 
павінны быць здольнасці к выбранай той ці іншай 
прафесіі. У канцы мерапрыемства бібліятэкары правялі 
агляд кніжнай выставы “Моя профессия – мое 
будущее”. 
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