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                                              Студзень 
 

 

4 студзеня жыхары вёскі Рудня рознага 
ўзросту сабраліся ў Руднянскай бібліятэцы-
клубе на чарадзей-вечар “Сон в Новогоднюю 
ночь” каб весела і цікава адзначыць любімае 
свята.  

 

 

 

Віншаваць з юбілеямі найстарэйшых 
жыхароў вёскі – даўняя традыцыя, якая заўсёды падтрымліваецца бібліятэкарамі і 
актыўнымі чытачамі. 8 студзеня адбылося святкаванне чытача на даму с 95-годдзем 
“Особенный день”, якое правяла бібліятэкар Даўгапольскай сельскай бібліятэкі. 
Бібліятэкар Прудніцкай сельскай бібліятэкі разам з удзельнікамі клуба “Женсавет” 12 
студзеня арганізавалі вечар-віншаванне “Славим возраст золотой” павіншаваўшы з 
85-годдзем пастаянную ўдзельніцу клуба і чытачку бібліятэкі.  
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Прудніцкая сельская 
бібліятэка 

Даўгапольская сельская 
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Зіма, хоць і суровая, але ў той жа час 
казачная пара года. Любімыя святы, 
неверагоднае надвор'е са снегам, вясёлыя 
гульні з катаннем на санях, лыжах. 
Прыбраныя ёлкі і добры настрой. Усё гэта 
чакала дзяцей са школьнага лагера пры 
ДУА “Межанскі дзіцячы сад-сярэдняя 
школа” на забаўляльнай праграме “У 
зимних ворот новогодний хоровод”, якое 
адбылося 6 студзеня на пляцоўцы каля 
Межанскай сельскай бібліятэкі. 

 

9 студзеня 
ўдзельнікі эколага-
краязнаўчага клуба 
“Буслік”, які працуе пры 
Прудніцкай сельскай 
бібліятэцы, адправіліся ў 
сапраўдную гульню-
падарожжа “В поисках 
страны здоровья”. 
Сустрэўшы дзяцей у 
бібліятэцы, бібліятэкар 
расказала ім пра зімовыя 
віды спорту. Гаворка ішла і аб тым, як важны для 

здароўя, нягледзячы на халоднае надвор'е зімой, прагулкі на свежым паветры. А каб не 
было сумна  існуе мноства зімовых гульняў і забаў. Затым прысутныя разам з 
бібліятэкарам адправіліся катацца на санках, цюбінгах і лыжах.  

 

12 студзеня бібліятэкар 
Межанскай сельскай бібліятэкі 
прапанавала маленькім чытачам 
пагуляць у казачную віктарыну 
“Зимних сказок ЕРАЛАШ”, дзе дзеці 
ўспомнілі герояў любімых зімовых 
казак.  

 

 

 



4 
 

 

З 12 па 18 студзеня ў аддзеле дзіцячай і 
юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі праходзіў тыдзень бяспекі з 
мэтай фармавання ў дзяцей асноў бяспекі 
жыццядзейнасці. На працягу тыдня выхаванцы 
сярэдніх і старэйшых груп ДУА “Яслі-сад №2 г. 
Гарадка” прымалі ўдзел у квэст-гульне 
“Формула безопасности”, якая ўключала ў сябе 
шмат цікавых выпрабаванняў на такія тэмы, як: 
пажарная бяспека, бяспека на дарозе і інш. Падчас 
выканання заданняў дзеці вучыліся элементарным 
правілам бяспечных паводзін дома, на вуліцы, у 
грамадскіх месцах, у тым ліку ў экстрэмальных 
сітуацыях. Успомнілі да якіх рэчаў у доме і чаму 
забаронена дакранацца (запалкі, электрычныя 
прыборы і інструменты). Даведаліся, як і ў якіх 
выпадках тэлефанаваць па тэлефоне ў службу 
выратавання, як сябе паводзіць у выпадку пажару.  
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14 студзеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі 
прайшоў традыцыйны калядны фестываль “Свет Вифлеемской звезды”. 
Настаяцель храма Святой Жываначальнай Тройцы іерэй Уладзімір Дагодзька з 
сардэчнай радасцю павіншаваў усіх з вялікім святам Раства і нагадаў, што гэта свята 
кахання і святла, якое аб'ядноўвае ўсіх людзей. Душэўна гучалі вершы ў выкананні 
аўтара – Члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, Расіі і Саюзнай дзяржавы Наталлі 
Саветнай. Супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры паказалі для гасцей 
свята лялечны спектакль “Калядная песня”. Да мерапрыемства была падрыхтавана 
выстава “Под рождественской звездой” і выстава работ удзельнікаў конкурсу дзіцячай 
творчасці “Рождественские мотивы”, а таксама адбылося ўзнагароджанне пераможцаў 
дыпломамі, каштоўнымі падарункамі і прысмакамі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 студзеня ў чытальнай зале 

Езярышчанскай гарпасялковай 
бібліятэкі была арганізавана калядная 
віктарына “Под чистым снегом 
Рождества”. Падчас мерапрыемства дзеці 
даведаліся пра гісторыю свята, а затым 
адказалі на тэматычныя пытанні. Пазней 
прайшоў майстар-клас па бісерапляценню 
“Дзед Мароз”. І напрыканцы дзеці 
пагулялі ў бяспройгрышную навагоднюю 
латарэю. 
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Езярышчанская 
гарпасялковая бібліятэка 

 

14 студзеня ў Верамееўскай сельскай бібліятэцы прайшла бібліятэчная 
сустрэча “Конституция. Обсуждение. Референдум”. На ёй прысутныя пазнаёміліся з 
праектам змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, даведаліся аб 
магчымасцях унесці свае прапановы.  

 

 

 

 

 

 

 

Аб рэспубліканскім рэферэндуме 2022 года і праекце змяненняў і дапаўненняў 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь можна даведацца ва ўсіх бібліятэках Гарадоцкай 
сеткі, звярнуўшы ўвагу на інфармацыйныя выставы, а бібліятэкары заўсёды гатовы 
растлумачыць незразумелыя моманты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бычыхінская сельская 
бібліятэка 

Даўгапольская сельская 
бібліятэка 
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16 студзеня бібліятэкі Гарадоцкай сеткі бібліятэк ужо традыцыйна прынялі 
ўдзел у V Міжнароднай акцыі “Читаем Григорьева вместе”, якую штогод арганізуе 
Бібліятэка-Цэнтр зносін і інфармацыі ім. І. Н. Грыгор'ева г. Пскова. У гэты дзень на 
працягу дня на абанеменце Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіла 
літаратурная акцыя “Родимые дали”. У рамках акцыі бібліятэкары знаёмілі 
карыстальнікаў з выставай на якой прадстаўлена інфармацыя аб аўтары і яго 
паэтычныя зборнікі. Усім жадаючым прапанавалася прачытаць услых вершы, якія 
найбольш спадабаліся. Гучалі вершы І. Грыгор'ева ў гэты дзень і ў Бычыхінскай 
сельскай бібліятэцы там адбыўся літаратурны партрэт “Я не мыслю себя без 
России...”, а ў Вархоўскай сельскай бібліятэцы прайшла літаратурная гадзіна 
“Читаем И.Н. Григорьева вместе”. Прысутныя  на мерапрыемствах пазнаёміліся з 
біяграфіяй і творчасцю паэта. 14 – 16 студзеня ў Езярышчанскай гарпасялковай 
бібліятэцы для карыстальнікаў чытальнай залы была прадстаўлена паэтычная 
выстава “А по земле прошёл поэт”, прымеркаваная да дня памяці Ігара Мікалаевіча 
Грыгор'ева. У Віраўлянскай сельскай бібліятэцы была магчымасць пазнаёміца з 
паэтычнай выставай “Наследие поэта”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езярышчанская 
гарпасялковая бібліятэка 

Бычыхінская сельская 
бібліятэка 

Вархоўская сельская 
бібліятэка 

Віраўлянская сельская 
бібліятэка 
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19 студзеня праваслаўная царква адзначае адно з найважнейшых свят – 
Хрышчэнне Гасподняе. У гэты дзень бібліятэкар Прудніцкай сельскай бібліятэкі 
арганізавала падарожжа да крыніцы “Крещение – души очищение”. У святочны 
вечар усе жадаючыя жыхары вёскі здзейснілі падарожжа да “Родника желаний” і 
даведаліся аб гісторыі і традыцыях свята. Сумесна з ДУК “Цэнтр традыцыйнай 
культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” бібліятэкарам Даўгапольскай 
сельскай бібліятэкі была праведзена бібліятэчная сустрэча са святаром “Святая 
крещенская вода”, а ў Руднянскай бібліятэцы-клубе прайшла святочная праграма 
“Святую водицу – в чистые руки”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 студзеня ў Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы адбыліся калядныя 
вячоркі “Крещение – души очищение”. Мерапрыемства прайшло ў рамках мэтавай 
праграмы “Добрата приносит людям радость”. На мерапрыемства запрасілі жыхароў 
вёскі сталага ўзросту. У цёплай добразычлівай атмасферы ўсе прысутныя дзяліліся 
сваімі ўспамінамі і сямейнымі традыцыямі святкавання каляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руднянская бібліятэка-клуб  Даўгапольская сельская 
бібліятэка 
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18 студзеня спаўнілася 140 гадоў з 
дня нараджэння цудоўнага дзіцячага 
пісьменніка Алана Мілна. У гэты дзень 
бібліятэкар Межанскай сельскай 
бібліятэкі падрыхтавала для дзяцей 
выставу-гульню, прысвечаную героям 
казачнай гісторыі “Вини-пух и все, все, 
все”, а ў Езярышчанскай гарпасялковай 
бібліятэцы дзейнічала выстава-сюрпрыз 
“Алан Милн и его герои”. Акрамя 
знаёмства з кнігай маленькія чытачы мелі 
магчымасць адгадаць загадкі, крыжаванкі і 
рэбусы.  

20 студзеня ў Дубраўскай 
сельскай бібліятэцы ў рамках 
экалагічнага міні-праэкта “Мир 
пернатых и зверей ждет поддержки от 
друзей” для дзяцей малодшага 
школьнага ўзросту адбылася 
экалагічная гадзіна “Трудно птицам 
зимовать, надо птицам помогать”. 
Дзеці прынялі ўдзел у гутарцы 
разважая аб тым на колькі важна 
дапамога чалавека для птушак, 
асабліва ў зімовы час. Пасля ўсе разам 
паклалі корм у кармушкі, якія 
знаходзяцца на вуліцы каля будынка 

бібліятэкі, працягваючы ўдзел у штогадовай акцыі “Покормите птиц зимой!”. 

 

22 студзеня бібліятэкар Верамееўскай сельскай 
бібліятэкі чакала да сябе ў госці маленькіх чытачоў, 
каб расказаць ім парады пра сакрэты “Дружба 
начинается с улыбки”. На мерапрыемстве дзеці 
разважалі аб тым якіх сяброў ім хацелася б мець, і як 
самім быць добрым сябрам. Таксама бібліятэкар 
“раскрыла” прысутным “сакрэты” аб тым, як лягчэй 
можна завесці сяброў. 
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25 студзеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі 
сабраліся ўдзельнікі клуба “Золотой возраст” на літаратурна-музычнае свята 
“Татьянин день – светлый праздник”. “Клубнікі” запрасілі да сябе ў госці жыхароў 
горада, жанчын з цудоўным іменем – Таццяна. Са шчырымі віншаваннямі да 
прысутных звярнуўся іерэй Храма Святой Жываначальнай Тройцы Вячаслаў Зайцаў, 
пазнаёміў з гісторыяй дня памяці Святой велікамучаніцы Таццяны. Супрацоўнікі 
бібліятэкі разам з гасцямі свята ўспаміналі – чым жа быў адметны гэты дзень, якія 
прыметы, забароны і традыцыі звязаны з Днём Таццяны. На вечарыне гучалі вершы 
мясцовых паэтаў-аматараў, песні пад гукі баяна 
ў выкананні гасцей свята. 

26 студзеня маленькія выхаванцы ДУА 
“Яслі-сад №1 г. Гарадка” разам з бібліятэкарам аддзела дзіцячай і юнацкай 
літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі адправіліся па родным 
краі, па Беларусі, у завочнае падарожжа “Пра родны край з любоўю”. Падчас 
мерапрыемства дзеці даведаліся чаму нашу Радзіму называюць Беларусь, што такое 
“малая Радзіма”, паслухалі легенду пра то, як ўтварыўся горад Гарадок. Удзельнікі 
мерапрыемства з задавальненнем адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў гульнях і 
конкурсах: “Герб нашага горада”, “Рухі”, “Самы кемлівы”, “Лянок”, “Назаві адным 
словам”. А напрыканцы ўсе прысутныя атрымалі падарунак – лялечны спектакль “Кот 
– ваявода”. 
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27 студзеня ўдзельнікі клуба 
“Правовед” сабраліся на чарговае 
паседжанне ў чытальную залу 
Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэкі на мерапрыемства па 
прававому выхаванню – прававы гід 
“Обязанности и ответственность детей 
и подростков”. Падчас мерапрыемства 
юнакі і дзяўчаты даведаліся, як важна 
ведаць не толькі свае правы, але і 
абавязкі, адчуваць адказнасць за свае 
ўчынкі. Прысутныя спаборнічалі ў 
веданні тэрмінаў і паняццяў па праве, 
прымяралі на сябе тыя ці іншыя прававыя сітуацыі і знаходзілі рашэнні. Да 
мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава “Я и мои права”. 

28 студзеня бібліятэкар Межанскай 
сельскай бібліятэкі запрасіла маленькіх 
карыстальнікаў у літаратурнае падарожжа “В 
сказку с цветком-семицветиком”, 
прымеркаванае да 125-годдзя з дню нараджэння 
рускага пісьменніка Валянціна Катаева. Дзеці ў 
гульнявай форме пазнаёміліся з біяграфіяй 
пісьменніка, успомнілі любімую казку. У канцы 
мерапрыемства паглядзелі цікавы мультфільм.  

29 студзеня ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы для 
падлеткаў прайшла інфармацыйна-пазнавальная гадзіна 
“Вектор внимания – Право”. Прысутныя даведаліся, што 
пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі, 
для чаго ён створаны, і што кожны жадаючы можа пры 
неабходнасці бясплатна карыстацца прававой базай “Эталон”. 
Таксама бібліятэкар пазнаёміла ўдзельнікаў мерапрыемства з 
прававой літаратурай прадстаўленай на кніжнай выставе 
“Мир твоих прав”. 

 
 
29 студзеня ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы 

на працягу дня праходзіла літаратурная віктарына 
“Хоббит, или Туда и обратно”, прымеркаваная да 130-
годдзя з дня нараджэння англійскага пісьменніка і лінгвіста 
Джона Рональда Руэла Толкіна. Усім, каму цікавы чароўны 
свет “Средиземья” прапаноўвалася адказаць на пытанні аб 
любімых кніжных героях. 
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