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                          Сакавік 
 

 
 

1сакавіка ў Даўгапольскай сельскай 
бібліятэцы да Міжнароднага Дня барацьбы з 
наркаманіяй і наркабізнесам бібліятэкар правяла з 
чытачамі гутарку “Наркотики бьют без промаха 
по твоей жизни”. Размова ішла аб тым, якое згубнае 
ўздзеянне наркотыкі аказваюць на арганізм чалавека, 
якое сацыяльнае зло наркаманія наносіць грамадству, 
як не паддацца на правакацыю і здолець сказаць 
“Не”.  

 
 
 

1 сакавіка ў Пальмінскай 
сельскай бібліятэцы адбыўся вечар-
разважанне “Здоровый образ жизни 
– главная тема”, прымеркаваны да 
Міжнароднага дня барацьбы з 
наркаманіяй і наркабізнесам. 
Мерапрыемства было разлічана на 
падлеткаў і моладзь. Прысутныя 
даведаліся пра тое, што бяспечных наркотыкаў не бывае, аб праблеме наркаманіі ў 
свеце і адказнасці за распаўсюд наркотыкаў перад законам, аб тым, што правільныя 
паводзіны і здаровы лад жыцця дапамагае пазбегнуць гэтай небяспекі. Увазе чытачоў 
была прапанавана выстава-заклік “Береги себя для жизни”. 

 
1 сакавіка да Міжнароднага Дня барацьбы з 

наркаманіяй і наркабізнесам супрацоўнікі 
Бычыхінскай сельскай бібліятэкі правялі гадзіну 
інфармацыі “Проста скажы Не!” для навучэнцаў 
старэйшых класаў ДУА “Бычыхінская сярэдняя школа 
ім. І.М. Антонава”. Бібліятэкары абмеркавалі з 
прысутнымі пытанні: “Што такое наркаманія”, 
“Адкуль бяруцца наркотыкі?”, “Наркотыкі і 
злачыннасць”, “Наркотыкі і хваробы”, “Трагедыя 
наркаманаў”, “Куды звярнуцца за дапамогай”. 
Навучэнцам у канцы мерапрыемства бібліятэкары 
раздалі буклеты і памяткі. 
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3 сакавіка ў Езерышчанскай 

гарпасялковай бібліятэцы прайшло 
адкрыццё выставы-вернісажа “Если в 
душе весна”. На выставе былі 
прадстаўлены творчыя работы жыхаркі 
гарадскога пасёлка Езярышча Збродавай 
Валянціны Аляксандраўны. Бібліятэкар 
прадставіла аўтара, а потым Валянціна 
Аляксандраўна расказала прысутным аб 
сваёй творчасці: вышыўке, жывапісу, 
алмазнага жывапісу. Таленавітая жанчына 
не толькі займаецца рукадзеллем і 
жывапісам, але таксама піша вершы. 
Напрыканцы мерапрыемства бібліятэкары ўручылі госці спецыяльна падрыхтаванае 
для яе бібліятэчнае выданне “Прекрасный мир удивительного человека”. 

 
 
4 сакавіка бібліятэкары 

Бычыхінскай сельскай бібліятэцы 
запрасілі ўдзельнікаў клуба “Душевный 
разговор” на фальклорныя вячоркі 
“Сударыня Масленица”. Прысутныя 
ўспомнілі традыцыі і звычаі народнага 
свята, абрадавыя гульні і забавы. Затым 
спявалі песні і частаваліся сімвалічным 
пачастункам – блінамі.  

 
 

 
 

6 сакавіка ў Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы былі арганізаваны 
фальклорна-гульнёвыя пасядзелкі “Масленица хороша – широка её душа”. 
Бібліятэкар пазнаёміла прысутных з гістарычнымі традыцыямі святкавання 
Масленіцы, расказала аб значэнні кожнага дня масленічнага тыдня. Да кожнага дня 
масленіцы праводзіліся конкурсы. Панядзелак “Встреча”– конкурс “Продолжи 
пословицу”, аўторак “Заигрыш” пад музыку з рук у рукі перадавалі сонейка, калі 
музыка спынілася, той у каго ў руках апынулася сонейка адгадвае загадку. Серада 
“Лакомка” – усе ўдзельнічалі ў гульні “Испеки блины”. Чацвер “Разгуляй” – усім 
прысутным пасядзелак раздалі прыпеўкі, якія выконвалі пад музыку. Пятніца 
“Тёщины вечерки” – усе гулялі ў гульню “Коробочка”. Скончыліся пасядзелкі 
чаяваннем з блінамі.  

 
 
 

 
 



 
6 марта бібліятэкар Віраўлянскай сельскай 

бібліятэкі сумесна з работнікамі ДУК “Цэнтр 
традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Гарадоцкага раёна” філіял Віраўлянскі сельскі 
Дом культуры правялі свята народнага 
календара “Масленицу встречаем, зиму 
провожаем”. Свята праходзіла пад вясёлую 
музыку з пацешнымі Скамарохамі і Бабай Ягой. 
Бібліятэкар праводзіла з прысутнымі тэматычныя 
конкурсы і гульні. Скончылася мерапрыемства 
карагодам і спальваннем чучала Масленіцы. 
 

 
4 сакавіка, напярэдадні Міжнароднага 

жаночага дня, удзельнікі клуба “Познавайка”, 
які існуе пры Дубраўскай сельскай 
бібліятэцы, былі запрошаны ў бібліятэку на 
ўрок дабрыні пад назвай “Пришел 
прекрасный день весны!”. Дзеці актыўна 
расказвалі пра сваіх мамуль, чыталі вершы. 
Затым была арганізавана выстава-віншаванне, 
дзе былі прадстаўлены малюнкі, 
прымеркаваныя да тэмы мерапрыемства, якія 
намалявали прысутныя. 

 
6 сакавіка, напярэдадні Міжнароднага жаночага дня, бібліятэкар 

Даўгапольскай сельскай бібліятэкі правяла вечар адпачынку “О, женщина, тебя 
прекрасней нет!”. Прысутныя прынялі ўдзел у конкурсах: “Отличные хозяйки”, 
“Угадай фразу из фильма”, “Угадай пословицу”, успомнілі прыкметы вясны. Да 
мерапрыемства была аформлена выстава творчых работ удзельніц бібліятэчнага клуба 
“Собеседница” пад назвай “Мамы – рукодельницы, бабушки – умелицы”. 

 

 
 



 
6 сакавіка да Міжнароднага жаночага дня ў Вайханскай бібліятэцы-клубе для 

жыхароў вёскі была праведзена гадзіна добрага настрою “Любви и радости 
причина”. У гэты дзень для жанчын гучалі шчырыя святкаванні ў вершах і песнях. 
Удзельнікі мерапрыемства прынялі ўдзел у аўкцыёне “Нежных слов”, конкурсах 

“Самая удачная шутка”, “Лучшее поздравление с 
праздником”. 
 

6 сакавіка маленькія карыстальнікі мелі 
магчымасць наведаць Верамееўскую сельскую 
бібліятэку не толькі каб узяць цікавую кнігу, но і 
стаць удзельнікам майстар-класа “Творю для 
мамочки с любовью”, які быў прымеркаваны да 
Міжнароднага жаночага дня. Дзеці малодшага 
школьнага ўзросту і дашкольнікі малявалі 
віншавальныя паштоўкі для сваіх любімых мам і 
бабуль, рабілі кветкі з каляровай паперы, клеілі яркія і 
добрыя аплікацыі, жадаючы падарыць сваім самым 
любімым жанчынам.  

 
 

 
10 сакавіка да 75-годдзя з дня нараджэння А. Гаруна бібліятэкар Вархоўскай 

сельскай бібліятэкі правяла для маленькіх чытачоў літаратурную вандроўку “Гэй 
ты маці, родная мова…”. Дзеці даведаліся аб жыццёвым і творчым шляху 
беларускага паэта, празаіка, драматурга і публіцыста 20 стагоддзя. Даведаліся пад 
якімі псеўданімамі ён найбольш вядомы.  
 

13 сакавіка ў Бычыхінскай сельскай 
бібліятэцы ў рамках мэтавай праграмы 
“Духовность. Нравственность. Личность.” для 
ўдзельнікаў дзіцячага клуба “Истоки” прайшоў 
Дзень праваслаўнай кнігі “Книги, 
просвящающие  разум, чтение – полезное 
душе”. Бібліятэкары расказалі прысутным, што 
праваслаўныя кнігі – гэта не толькі жыціі святых і 
святое пісанне, гэта мастацкія творы, дапаможнікі 
па выхаванні дзяцей і інш. Гэта кнігі, якія вучаць 
састраданню, міласэрнасці, любові да Бога і 
блізкіх. Таксама прысутныя пазнаёміліся з 
кніжнай выставай “Через книги к духовности”. 

 
 
 
 
 
 



 
15 сакавіка да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у Вархоўскай сельскай 

бібліятэцы для карыстальнікаў рознага ўзросту была праведзена тэматычная гадзіна 
“Мой край завецца Беларусь”. На мерапрыемстве прысутныя даведаліся аб розных 
версіях паходжання назвы нашай краіны. Пазнаёміліся з таямніцамі і цудамі 
беларускай зямлі, з яе славутай гісторыяй. Бібліятэкар расказала аб галоўным законе 
нашай краіны, аб яе сімвалах. Пасля ўсе жадаючыя прынялі ўдзел у конкурсах: “Я –
грамадзін Рэспублікі Беларусь”, “Геаграфічны”, “Гістарычны” і “Літаратурны”.  

У Межанскай сельскай бібліятэцы для навучэнцаў малодшых класаў ДУА 
“Межанская дзіцячы сад-сярэдняя школа 
імя А.Я. Казлова” у гэты дзень адбылася 
інфармацыйная гадзіна “Маленькие 
граждане великой страны”. У гульнявай 
форме дзеці даведаліся як называецца 
галоўны закон Рэспублікі Беларусь, аб яго 
важнасці для кожнага жыхара нашай 
краіны.  

 
 
 
 

15 сакавіка да Дня Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь у Бычыхінскай сельскай бібліятэцы 
для навучэнцаш сярэдніх класаў ДУА 
“Бычыхінская сярэдняя школа ім. І.М. Антонава” 
прайшла тэматычная гадзіна “В символах 
Государства - история моего народа”. 
Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з асноўным 
законам Рэспублікі Беларусь - Канстытуцыяй, 
распавялі пра прынятыя змены ў ёй шляхам 
праведзенага Рэспубліканского рэферэндуму. У 
канцы мерапрыемства дзеці ігралі ў гульню “Права 
и обязанности” и пазнаёміліся з книжнай выставай 
“Конституция – основной закон страны”. 
Да Дня Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь у 

Езерышчанскай гарпасялковай 
бібліятэцы прайшла інфарміна 
“Конституция – символ эпохи”. На 
мерапрыемстве бібліятэкар пазнаёміла 
карыстальнікаў бібліятэкі з гісторыяй свята. 
Таксама прысутныя даведаліся, што 15 
марта 2022 года ўступіў у сілу абноўлены 
Асноўны Закон нашай краіны. Да 
мерапрыемства была падрыхтавана 
аднайменная кніжная выстава. 
 
 



 
 

Гадзіна правазнаўства “Гражданином быть 
обязан”, прысвечаная Дню Кастытуцыі праведзена ў 
Верамееўскай сельскай бібліятэцы 15 сакавіка для 
дзяцей старэйшага школьнага ўзросту. Бібліятэкар 
расказала прысутным, што ў гэтым годзе адкрылася 
новая глава нашай гісторыі – на рэферэндуме 27 лютага 
2022 года народ Беларусі зрабіў свой выбар, быў 
прыняты праект абноўленай Канстытуцыі.  
 

15 сакавіка ў Сцяпанавіцкай сельскай 
бібліятэцы да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь  
была праведзена інфармацыйна-прававая гадзіна 
“Основной закон нашей жизни”. На яе былі 
запрошаны дзеці і падлеткі. Вядучая расказала, што 
такое Канстытуцыя і чаму яе называюць асноўным 

законам, таксама пазнаёміла з гісторыяй стварэння Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
яе структурай, асноўнымі часткамі і артыкуламі.Увага прысутных была звернута на 
тое, што 15 сакавіка ўступіла ў сілу абнаўленная Канстытуцыя, змяненні і дапаўненні 
якой былі прыняты 27 лютага на рэспубліканскім рэферэндуме. Удзельнікам 
мерапрыемства была прапанавана віктарына “Мир права. Конституция Республики 
Беларусь”, дзе былі пытанні на веданне асноўнага 
закона нашай краіны. 

 
15 сакавіка ў бібліятэчным клубе “Женсовет”, які 

існуе пры Пруднікскай сельскай бібліятэцы прайшло 
чарговае паседжанне, прысвечанае  Міжнароднаму 
жаночаму дню – гадзіна-віншаванне “Пра жанчын з 
любоўю”. Удзельнікі за кубачкам гарбаты павіншавалі 
адзін аднаго са святам і абмяняліся меркаваннямі аб 
жаночым лёсе, успомнілі добрыя песні і вершы аб 
жанчынах.  

 
 
 
 
 
 
16 сакавіка ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы 

работнікі падрыхтавалі для прысутных выставу-
партрэт “Валентин Распутин – представитель 
деревенской прозы”, прымеркаваную да 85-годдзя 
пісьменніка.  

 
 
 



 
17 сакавіка ў чытальнай зале 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэцы ў рамках работы 
Кафедры праваслаўнай літаратуры і 
праекта “Родник духовности”, 
прайшла духоўна-маральная 
гутарка са святаром Храма Святой 
Жываначальнай Тройцы “Живое 
слово мудрости духовной”, 
прымеркаваная да Дня праваслаўнай 
кнігі. На мерапрыемстве 
прысутнічалі навучэнцы старэйшых 
класаў  ДУА “Сярэдняя  школа №2 г. 
Гарадка ім. І. П.  Сабалеўскага”. 

Сустрэча была накіравана на тое, каб нагадаць аб гісторыі ўзнікнення кнігадрукавання 
на нашай зямлі і растлумачыць, чым праваслаўная кніга адрозніваецца ад іншых.  

 
17 сакавіка ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі, у 

рамках работы Кафедры праваслаўнай літаратуры, адбылося першае паседжанне 
цэнтра ўзаемадзеяння мясцовай супольнасці “Церковь и общество: пространство для 
диалога” – круглы стол “История нас объединяет”, у якім прынялі ўдзел 
прадстаўнікі духавенства Гарадоччыны, прадстаўнікі ўлады горада, супрацоўнікі 
бібліятэкі і адукацыі. Пад час гутаркі падымалі пытанні сумеснай працы па 
ўвекавечванню памяці ахвяр знішчэння мірнага насельніцтва у Шчаўбоўскіх лясах пад 
час Вялікай Айчыннай вайны. Таксама абмяркоўвалі неабходнасць вядзяння 
даследчай работы па выяўленню страчаных праваслаўных святынь на тэрыторыі 
Гарадоцкага раёна. 

 
17 сакавіка ў Дубраўскай сельскай 

бібліятэцы прайшло бібліяпадарожжа пад назвай 
“Путаница и небывальщина!”, прымеркаванае да 
140-годдзю з дня нараджэння Карнея Чукоўскага. 
Падчас мерапрыемства дзеці пазнаёміліся з 
біяграфіяй пісьменніка і паказвалі, як добра яны 
знаёмы з яго творчасцю. 

 
18 сакавіка адбылося чарговае паседжанне 

жаночага бібліятэчнага клуба “На завалинке” (які 
існуе пры Вайханскай бібліятэцы-клубе) – гадзіна 
карысных парад “Рассада. Лучше чем у всех”. 
Жанчыны даведаліся як правільна падрыхтаваць 
насенне перцаў і памідораў да пасеву, абменяліся сваімі парадамі па вырошчванню 
расады, паўдзельнічалі ў віктарыне для дарослых “Овощи” з цікавымі пытаннямі. 
 

 
 



 
З 18 па 20 сакавіка ў рамках 

Рэспубліканскай міжведамаснай 
прафілактычнай акцыі “Вместе за здоровое 
будущее” у Езярышчанскай гарпасялковай 
бібліятэцы была арганізавана відэа-
панарама “Вместе за здоровое будущее”, а 
таксама прайшла акцыя па раздачы 
флаераў “Мы выбираем жизнь”.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19 сакавіка для ўдзельнікаў дзіцячага клуба “Лабиринт детства”, які 
арганізаваны пры Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы прайшоў урок ветлівасці 
“Ежели вы вежливы”. У ходзе мерапрыемства дзеці даведаліся, што такое быць 
ветлівым, пазнаёміліся з гісторыяй паходжання ветлівых слоў “Спасибо”, 
“Пожалуйста”, ” Извините”, “Здравствуйте”. Дзеці прымалі ўдзел у гульнях 
“Волшебное слово”, “Вежливо – невежливо”. У гульні “Карусель комплиментов”, 
перадавая мячык, павінны былі казаць што-небудзь прыемнае для суседа, ці проста 
пахваліць яго.  

 
19 сакавіка супрацоўнікі Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі прынялі 
ўдзел у спартыўным гарадскім 
мерапрыемстве “Віцебская лыжня-2022”, 
які праходзіў на лыжаролернай трасе г. 
Гарадка. На пляцоўцы бібліятэкі была 
прадстаўлена кніжная выстава-экспазіцыя “О 
спорт, ты – мир!” дзе была магчымасць для 
ўдзельнікаў мерапрыемства пазнаёміцца з 
кнігамі па здароваму ладу жыцця, спорту, 
правільнаму харчаванню, гігіене. Тут жа 
можна было пачаставацца травяной гарбатай 
са смачнай выпечкай і сфатаграфавацца на 
памяць у тэматычнай фотазоне. 

 
 
 
 
19 сакавіка да Сусветнага дня паэзіі ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы былі 

праведзены літаратурныя чытанні “Букет любімых вершаў”. Кожны жадаючы 
карыстальнік бібліятэкі ў гэты дзень меў магчымасць прачытать услых свой любімы 
верш, а таксама запісаць чытанне верша на відэа. Лепшыя відэаролікі былі 
размешчаны на афіцыйнай старонке бібліятэкі ў сацыяльнай сетцы “ВКонтакте”. 
 

 



 
20 сакавіка для маленькіх 

карыстальнікаў да Міжнароднага Дня 
Зямлі бібліятэкары Бычыхінскай 
сельскай бібліятэкі правялі эко-час 
“Зелёное Чудо – Земля”. У пачатку 
мерапрыемства дзецям распавялі пра 
гісторыю свята. Гаворка ішла аб тым, 
што кожны з нас мае магчымасць 
зрабіць для захавання роднай 
прыроды. Таксама прысутныя 
пазнаёміліся з кніжнай выставай 
“Наш дом – Земля”.  

 
 
 
 
 
“Хатынь: символ вечной памяти и скорби 

белорусского народа” пад такой назвай 22 сакавіка 
ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы прайшла 
бібліятэчная гадзіна, на якой бібліятэкар расказала 
чытачам пра жахлівы час мінулых гадоў, пра боль, які 
закрануў нашых суайчыннікаў. Да гэтага 
мерапрыемства бібліятэкар аформіла выставу-
каляндар “Хатынь: трагедыя і памяць”.  

 
 
 

 
22 сакавіка бібліятэкар Вархоўскай сельскай бібліятэкі разам з 

супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 
раёна” філіял Вархоўскій сельскі дом культуры правялі вечар памяці “И будет вечно 
жить Хатынь”, прымеркаваны да Дню памяці Хатынскай трагедыі. Мерапрыемства 
суправаджалася паказам электроннай прэзентацыі, расказам аб весках якія раздзялілі 
жахлівы лёс Хатыні. Да мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава і выстава 
рэпрадукцый картын, якія расказваюць пра 
жудасныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. 

 
22 сакавіка бібліятэкар Межанскай 

сельскай бібліятэкі запрасіла дзяцей на 
паэтычную сустрэчу “Сторона моя 
родная, край сосенок и берёз”, дзе 
пазнаёміла з беларускімі паэтамі класікамі 
і сучаснікамі, іх вершамі аб радзіме, вёске, 
роднай прыродзе.  

 



 
22 сакавіка супрацоўнікі 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэкі запрасілі ў чытальную залу 
прыхільнікаў паэзіі і паэтаў-аматараў 
гарадоччыны на сустрэчу с паэтамі-
землякамі “Літаратурнае натхненне”. 
Мерапрыемства адбылося ў рамках 
літаратурна-краязнаўчага праекта і да 
Сусветнага дня паэзіі. За круглым сталом 
сабраліся тыя, хто сам піша вершы, і тыя, 
хто проста хацеў бліжэй пазнаёміцца з 
творчасцю землякоў, паслухаць вершы 
любімых аўтараў. Аб важнасці паэзіі для 

чалавека, аб самых светлых, чыстых пачуццях і перажываннях утоеных у радках 
творчасці, падзяліўся старшыня Гарадоцкай раённай арганізацыі “Беларускае 
таварыства інвалідаў” – Ільін Вячаслаў Аляксандравіч. Народныя песні ў выкананні 
захавальніцы мясцовых абрадаў, традыцый і аўтэнтычнага фальклору Таццяны 
Іванаўны Раевай да глыбіні душы закранулі ўсіх прысутных. Атмасфера жывых зносін 
з паэтамі, аматарамі паэзіі нікога не пакінула абыякавым. 

 
22 сакавіка ў рамках праекта 

“Чытаем разам па-беларуску” ў аддзеле 
дзіцячай і юнацкай літаратуры 
Гарадоцкай раённай бібліятэкі для 
выхаванцаў ДУА “Яслі-сад №1 г. 
Гарадка” прайшло фальклорнае свята 
“Сустракаем вясну-красну”. Вясна 
прыйшла не з пустымі рукамі, а з поўным 
кошыкам вясновых загадак, казак, вершаў, 
гульняў. Дзеці знаёміліся з прыметамі 
вясны, з птушкамі, што на крылах вясну 
нясуць, з яркімі першымі кветкамі. Вельмі спадабаліся маленькім карыстальнікам 
гульні “Грачы ляцяць”, “Разбудзі мядзведзя”, “Збяром вясновы букет”. У канцы 
мерапрыемства дзеці паглядзелі лялечны спектакль “Не ўсе кату масленіца”.  

 
 
 
 

 
 
 

 
26 сакавіка ў Бычыхінскай 

сельскай бібліятэцы адбыўся конкурс 
дэкламатараў вершаў “Гучы роднае 
слова”, удзельнікамі якога сталі навучэнцы 
розных класаў ДУА “Бычыхінская сярэдняя 
школа ім. І.М. Антонава”. На конкурс былі 
прадстаўлены вершы беларускіх 
пісьменнікаў: Якуба Коласа, Максіма 
Багдановіча, Пімена Панчанкі, Максіма 
Танка, Сяргея Грахоўскага. 

 



 
25 сакавіка ў аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай 

бібліятэкі прайшла пазнавальная гадзіна “Что такое театр”, прымеркаваная да 
Сусветнага дня тэатра. Удзельнікі сустрэчы – дашкольнікі ДУА “Яслі-сад №2 г. 
Гарадка” пазнаёміліся з гісторыяй тэатра. Дзеці паглядзелі лялечны спектакль “Сказка 
о рыбаке и драконе”, а таксама разыгралі казку-пантаміму “Весёлый котёнок”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27 сакавіка да 135-годдзя з дня нараджэння Карнея Чукоўскага ў 

Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы была аформлена кніжная паліца “Добрый 
мир сказок Чуковского”. Таксама 30 сакавіка бібліятэкар правяла для дзяцей 
казачную вандроўку “По страницам сказок Корнея Чуковского”. У час вандроўкі 
прысутныя пазнаеміліся з біяграфіяй выдатнага дзіцягача пісьменіка К.І. Чукоўскага, 
даведаліся якія выпадкі з жыцця заахвоцілі яго пачаць пісаць вершы. Дзеці пабывалі 
на станцыях “Загадкино”, “Сказочная”, “Бюро находок”. Удзельнікі вандроўкі актыўна 
адказвалі на пытанні, дэманструючы добрыя веды твораў паэта. 

29 сакавіка бібліятэкар Вархоўскай сельскай бібліятэкі разам з 
супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 
раёна” філіял Вархоўскі сельскі дом культуры правялі для дзяцей тэатралізаваны 
паказ “Твои друзья и помощники книги”. У мерапрыемстве прымалі ўдзел 
“казачныя героі”. Баба Яга правяла для прысутных літаратурныя віктарыны: “Узнай 
героя сказки” и “В кого были заколдованы”. А ў казачнай краіне “Фантазіі” дзеці 
разам з Нязнайкай прынялі ўдзел у конкурсе “Незнайкины стихи”. Мальвіна і Бураціна 
загадвалі загадкі. А гульню “Из каких сказок эти слова?» правяла для ўдзельнікаў 
Пеппі.  



 
З 22 сакавіка ў Езерышчанскай гарпасялковай бібліятэцы стартаваў біблія-

караван “Сказочный марафон”, прымеркаваны да Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі. 
Мерапрыемства, праведзеныя ў рамках яго прадліліся да 30 сакавіка.  

 
22 сакавіка ў ДУА “Езярышчанская 

сярэдняя школа імя П. Э. Антіпава” для 
навучэнцаў 1 класа супрацоўнікамі 
Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі 
быў арганізаваны літаратурны квіз “В 
гостях у сказки”. На працягу 
мерапрыемства дзеці адгадвалі загадкі аб 
казачных героях, прынялі ўдзел у вясёлым 
конкурсе “Загадки-обманки”, 
паспаборнічалі хто хутчэй збярэ казку з 
пазлаў, а таксама з задавальненнем 
разблытвалі назвы казак у гульні 

“Путаница”. А таксама са здавальненнем дзеці прынялі актыўны ўдзел у музычным 
конкурсе “Угадай мелодию” і не толькі адгадвалі песні з казак і мультфільмаў, але і 
патанчылі пад некаторыя з іх. Далей дзеці падзяліліся ведамі аб казках у назвах якіх 
ёсць лічбы. Конкурс “Волшебный сундучок” прывёў у захапленне маленькіх 
удзельнікаў. Па чарзе дастаючы казачныя прадметы яны расказвалі аб яго ўладальніку. 
Напрыканцы мерапрыемства ўсім удзельнікам былі ўручаны памятныя і салодкія 
прызы.  

 
22 сакавіка ў ДУА “Езярышчанская сярэдняя школа імя П. Э. Антіпава” 

прайшла біблія-карусель “Сказочная 
карусель”, падрыхтаваная 
бібліятэкарамі Езерышчанскай 
гарпасялковай бібліятэкі для 
навучэнцаў 4 класа. Спачатку 
мерапрыемства прысутныя падзяліліся 
на дзве каманды: “Кощеи” і 
“Непоседы”, выбралі капітана і дэвіз. А 
затым удзельнічалі ў цікавых 
конкурсах:“Разминка”, “Эрудит”, 
“Угадай мелодию”. У конкурсе 
капітанаў лідэры каманд  павінны былі 
сабраць казачныя фразы, а пакуль яны 
спаборнічалі, астатнія ўдзельнікі адказвалі на пытанні віктарыны. У конкурсе “Кто дал 
полезный совет” гульцы выцягвалі карткі з парадамі ад казачных герояў і павінны 
былі адказаць які герой даў параду. У заключэнні мерапрыемства ўсім удзельнікам 
былі ўручаны салодкія прызы і размалёўкі з героямі казак і мультфільмаў.  

 
 
 
 



 
23 сакавіка ў чытальнай зале 

Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэцы 
адбыўся біблія-квэст “Тропою сказок”. На 
працягу мерапрыемства дзеці прайшлі па дарозе 
казак з дапамогай розных падказак. Для 
атрымання першага задання гульцам прыйшлося 
разгадаць казачныя рэбусы. Каб атрымаць 
падказкі, трэба было знайсці зашыфраваныя 
словы, адгадаць загадкі, шукаць падказкі на 
кніжных паліцах і г. д. Пройдзены маршрут 
завяршыўся знаходкай салодкага скарбу і 
размалёвак.  

 
24 сакавіка бібліятэкары 

Езерышчанскай гарпасялковай бібліятэцы 
падрыхтавалі для навучэнцаў 3 класа 
літаратурную гульню “Такие разные 
сказки”. Падчас мерапрыемства дзеці 
разгадвалі загадкі, збіралі казачныя 
фразы, адказвалі на пытанні віктарыны, 
разблытвалі назвы казак, праспявалі свае 
самыя любімыя песні з мультфільмаў, а 
таксама расказалі пра ўсе казачныя 
прадметы з “Волшебного сундучка”.  

 
 

25 сакавіка бібліятэкары Езерышчанскай гарпасялковай бібліятэцы для 
навучэнцаў 2 класа ДУА “Езярышчанская сярэдняя школа імя П. Э. Антіпава” правялі 
казачны рынг “Знатоки сказок”. Дзеці падзяліліся на дзве каманды: “Красная 

шапочка” і “Буратино”. Кожны стараўся 
прадэманстраваць свае цудоўныя веды 
казак. Каманды прыгадалі імёны герояў 
казак, паспрабавалі застацца не ашуканымі 
ў конкурсе “Загадки-обманки”, гулялі ў 
гульню “Ассоциации” і спрабавалі 
дамаляваць казачных герояў. Дзеці па чарзе 
разблытвалі назвы казак і шукалі гаспадара 
казачных рэчаў з “Волшебного сундучка”. 
Усе ўдзельнікі атрымалі салодкія і 
памятныя прызы.  

 
 
 
 
 
 



 
25 сакавіка ў Езерышчанскай 

гарпасялковай бібліятэцы была 
арганізавана квэст–гульня “По дорогам 
приключений”. Удзельнікі гульні 
адправіліся ў займальную прыгоду па ўсім 
двухпавярховым будынку. Падчас квэста 
навучэнцы 4 класа ДУА “Езярышчанская 
сярэдняя школа імя П. Э. Антіпава” 
разблытвалі галаваломкі, адгадвалі загадкі, 
як сапраўдныя шпікі спрабавалі знайсці 
падказкі для далейшага шляху. І вядома ў 
выніку адшукалі свой прыз.  

 
30 сакавіка супрацоўнікі Езерышчанскай гарпасялковай бібліятэкі правялі 

конкурсна-гульнявую праграму “Ура, каникулы!” ў ДУА “Езярышчанская сярэдняя 
школа імя П. Э. Антіпава”, для школьнага лагеру “Радуга”. На працягу мерапрыемства 
дзеці прынялі актыўны ўдзел у казачнай віктарыне, гулялі ў “інтэлектуальныя фанты”, 
разгадвалі філворд “Найди сказочного героя”. Асабліва спадабаўся дзецям тэатр-
экспромт. Кожны выцягнуў картку з імём героя, а затым калі бібліятэкар чытаў казку 
“героі” павінны былі гуляць сваю роль. У канцы мерапрыемства адбыўся танцавальны 
батл “Звезды танцпола”, пасля якога стала зразумела, што абсалютна ўсе удзельнікі 
з’яўляюцца зоркамі. За актыўны ўдзел дзеці атрымалі налепкі.  

 
У рамках біблія-каравана “Сказочный марафон” таксама былі аформлены 

выстава-віктарына “Дедушка Корней”, прымеркаваная да 140-годдзя з дня нараджэння 
К. Чуковского і выстава-прывітанне “Здравствуй, Книжкина неделя!” – да Тыдню 
дзіцячай і юнацкай кнігі.  
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