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                           Чэрвень 
 
 
У чэрвені працягнулася рэспубліканская інфармацыйна-адукацыйная акцыя 

”Беларусь против табака“ (23 мая – 12 чэрвеня), у рамках якой у бібліятэках 
Гарадоцкай сеткі праходзілі тэматычныя мерапрыемства і выставы. 

 
4 чэрвеня ў рамках рэспубліканскай 

інфармацыйна-адукацыйнай акцыі 
”Беларусь против табака“ у 
Даўгапольскай сельскай бібліятэцы для 
дзяцей прайшла гутарка-заклік ”Стоп 
сигарета“. Падчас гутаркі прысутным 
было расказана аб шкодзе курэння  і  яго 
згубным уплыве на арганізм чалавека. 
Дзеці даведаліся аб наступствах 
нікацінавай залежнасці, асабліва сярод 
падлеткаў. Да гэтага мерапрыемства была 
аформлена выстава-папярэджанне ”Скажи 
курению ”НЕТ"". 

 
4 чэрвеня бібліятэкар Сцяпанавіцкай сельскай 

бібліятэкі сумесна з супрацоўнікамі ДУК ”Цэнтр 
традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Гарадоцкага раёна“ філіял Сцяпанавіцкі сельскі дом 
культуры ў рамках рэспубліканскай інфармацыйна-
адукацыйнай акцыі ”Беларусь против табака“ 
арганізавалі і правялі пазнавальную праграму ”Курить 
или жить, вот в чем вопрос!“.  Бібліятэкар на 
мерапрыемстве была вядучай і расказала прысутным 
гістарычную звестку, аб тым адкуль да  нас прыйшла 
звычка курэння. Дзецьмі загадзя былі падрыхтаваны 
сцэнкі-мініяцюры ”Курильщик“, ”Продавец табака“  і 

прыпеўкі пра 
шкоду курэння.   
 

7 чэрвеня ў рамках рэспубліканскай 
інфармацыйна-адукацыйнай акцыі ”Беларусь 
против табака“ у Прудніцкай сельскай 
бібліятэцы быў арганізаваны прагляд 
мультфільма ”Иван – царевич и табакерка“. 
Пасля прысутныя абмеркавалі шкоду гэтай 
згубнай звычкі. 
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9 чэрвеня для наведвальнікаў 

аздараўленчага лагера ”Вясёлка“, 
які існаваў пры ДУА 
”Езярышчанская сярэдняя школа ім. 
П. Э. Анціпава“ супрацоўнікамі 
Езерышчанскай гарпасялковай 
бібліятэкі была арганізавана 
дзелавая гульня ”Курить – 
здоровью вредить!“. Удзельнікі 
мерапрыемства даведаліся аб 
інфармацыйна-адукацыйнай акцыі 
”Беларусь против табака“ і з якой 
мэтай праводзяцца такія акцыі. 
Бібліятэкар расказала некаторыя 
цікавыя факты аб цыгарэтах. Дзеці спаборнічалі хто хутчэй і больш слоў напіша са 
словам ”Здоровье“, разгадвалі рэбусы, а таксама паўдзельнічалі ў ”барацьбе дабра і 
зла“, дзе адзін з удзельнікаў спрабаваў  угаварыць закурыць саперніка, які павінен быў 
супраціўляцца. У канцы мерапрыемства дзецям былі ўручаны вітамінкі. 
 

1 чэрвеня – асаблівая дата: лета адкрывае для ўсіх свае сонечныя дзверы, дзеці 
радуюцца першаму дню канікулаў, а таксама адзначаецца Дзень абароны дзяцей. У 
бібліятэках Гарадоцкай сеткі ў гэты дзень заўсёды праходзіць шмат вясёлых і 
пазнавальных мерапрыемстваў. 

Для юных гарадакчан і гасцей горада 1 чэрвеня гарадскі сквер ператварыўся ў 
цікавую забаўляльна-пазнавальную пляцоўку. У рамках раённага свята, 
прымеркаванага да Дня абароны дзяцей, супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай 
літаратуры Гарадоцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі арганізавалі сваю 
гульнявую праграму ”Собирайся, детвора, летняя пора пришла“ (мерапрыемства 
адбылося ў рамках летняй праграмы ”Лето книжное будь со мной!“). Дзеці адгадвалі 
казачныя загадкі, адказвалі на пытанні літаратурнай віктарыны, збіралі пазлы, 
размалёўвалі, малявалі. Кожны жадаючы мог выцягнуць свой шчаслівы білет у 
бяспройгрышнай латарэі, паўдзельнічаць у вясёлым радэа, і ператварыцца ў любога 
казачнага персанажа пры дапамозе аквагрыму. Асабістай увагай у гасцей свята 
карысталася гульня ”Книжный джем”  і кніжная выстава ”Волшебство книжного 
лета!“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



У рамках праекта ”Каникулы в 
библиотеке“ 1 чэрвеня да Дня абароны дзяцей 
бібліятэкар Даўгапольскай сельскай 
бібліятэкі правяла гульнявую праграму 
”Счастье, солнце, дружба - вот что детям 
нужно“. Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў 
вясёлай і пазнавальнай гульні, чыталі вершы, 
адгадвалі загадкі, гулялі ў рухомыя гульні. 
Затым правялі спартыўную эстафету, ад якой 
дзеці атрымалі зарад бадзёрасці і весялосці, 
правялі фотавыставу з сонейкам. У зняволенні 
праграмы быў праведзены конкурс малюнкаў на асфальце. У канцы мерапрыемства 
быў арганізаваны салодкі стол. 

 

1чэрвеня да Міжнароднага дня 
абароны дзяцей бібліятэкар Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэкі сумесна з 
супрацоўнікамі ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 
раёна“ філіял Сцяпанавіцкі сельскі дом культуры правялі для дзяцей забаўляльна-
гульнёваю праграму ”Солнце, счастье, дружба – вот что детям нужно“. На 
мерапрыемства да ўдзельнікаў завітаў Доктар Айбаліт і клоун Клёпа.  Доктар Айбаліт 
праверыў, ці ёсць на свяце гразнулі і правёў з дзецьмі зарадку. Клоун Клёпа загадваў 
летнія загадкі і правеў рухомыя гульні ”Не задень веревочку”, ”Нарисуй солнышко“, 
”Перенеси мячики“. Усе дзеці атрымалі ў падарунак салодкія прызы і мора пазітыву. 

 
1 чэрвеня да Міжнароднага дня абароны 

дзяцей у вёске Кабішча адбылося свята 
дзяцінства ”Счастье детям всей земли“, 
арганізаванае бібліятэкарам Кабішчанскай 
сельскай бібліятэкі і супрацоўнікамі ДУК ”Цэнтр 
традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Гарадоцкага раёна“ філіял Кабішчанскі сельскі дом 
культуры. Былі арганізаваны чыткі на свежым 
паветры, сустрэчы з казачнымі героямі, музычныя 
нумары, вясёлыя конкурсы і віктарыны. У канцы 
адбыўся салодкі стол. 

1 чэрвеня – у першы дзень лета і 



Міжнародны дзень абароны дзяцей у Прудніцкай сельскай бібліятэцы ў рамках 
праграмы ”Лето с книгой“ адбылася гульня-прыгода ”Подарок феи Лето“.  
Удзельнікамі гульні сталі наведвальнікі клуба ”Буслік“ і дзеці, якія прыехалі на 
канікулы ў вёску да сваіх бабуль. Пачалося мерапрыемства з загадкавага ліста ад феі 
Лета. З ліста дзеці даведаліся, як цікавей правесці летнія канікулы, а таксама знайсці 
”сапраўдны“ скарб. Вывучыўшы пасланне, дзеці адправіліся ў ”падарожжа“. 
Даследаваць прыйшлося ўсе наваколлі бібліятэкі, і падарунак феі Лета быў знойдзены. 
Завяршылася мерапрыемства чаяваннем і салодкімі пачастункамі ад феі. 

2 чэрвеня каля Межанскай сельскай 
бібліятэцы, на свежым паветры, сабраліся дзеці на 
пазнавальна-забаўляльную праграму ”Детство – это 
сказка“, прымеркаванае да Міжнароднага дня абароны 
дзяцей. Мерапрыемства дало старт летняй праграме 
летняга чытання ”Приключения – ЭТО библиолето“.  
Прысутных чакала сустрэча з любімымі казачнымі 
героямі, вясёлыя гульні, рухомыя конкурсы, складаныя 
загадкі і, вядома, новыя кнігі. 

2 чэрвеня ў рамках 
праекта ”Академия 
сказочных наук“ бібліятэкар 
Дубраўскай сельскай 
бібліятэкі запрасіла 
маленькіх чытачоў на 

літаратурную віктарыну ”В гостях у сказки“. Дзеці 
адказвалі на пытанні віктарыны – адгадвалі казачных 
герояў, але не проста называлі адказы, а малявалі іх 
каляровымі алоўкамі на паперы. Пасля з радасцю паказвалі 
свае малюнкі і расказвалі любімыя казкі. Мерапрыемства 
прайшло весела і цікава.  

2 чэрвеня Езярышчанскую гарпасялковую 
бібліятэку наведалі юныя выхаванцы ДУА”Езярышчанскі дзіцячы сад“. Для дзяцей 
была арганізавана экскурсія па бібліятэцы, віктарына па казках. А затым маленькіх 

гасцей запрасілі ў музейны пакой на краязнаўчы 
серпанцін ”Посёлок вчера и сегодня“. Падчас 
мерапрыемства бібліятэкар расказала гісторыю 
пасёлка. Параўноўваючы старажытныя прадметы 
побыту і сучасныя, маленькія госці лепш зразумелі 
як жылі раней іх дзядулі і бабулі. А некаторыя 
нават даведаліся рэчы сваіх родных, бо ўсе 
экспанаты ў пакоі – падарункі бібліятэцы 
мясцовымі жыхарамі. Рабятам спадабаліся: 
старадаўняя ”пральная машына“, ”міксер“  і іншыя 
прадметы побыту. Драўляны посуд і самавар 
асабліва прыцягнулі ўвагу сваёй прыгажосцю. 

Напрыканцы мерапрыемства дзецям былі ўручаны размалёўкі. 
 



4 чэрвеня ў гонар паэта-зямляка Канстанціна Вераніцына – аўтара твора ”Тарас 
на Парнасе“  ва ўрочышчы Вараб'ёвы горы ў Гарадку ў 13-ты раз адбыўся брэндавы 
фестываль ”Гарадоцкі Парнас“. Работнікі Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэкі прынялі ў ім актыўны ўдзел. У рамках свята праходзіла паэтычная 
пляцоўка аматараў паэзіі ”Адкрый у сабе паэта…“, на якой паэты гарадоччыны, як 
прафесіяналы так і аматары, маглі падзяліцца сваёй творчасцю. Таксама гучалі 
прыгожыя, меладычныя песні ў выкананні таленавітых землякоў. Свае вершы 
прачытаў госць фестывалю пскоўскі паэт і чытальнік – удзельнік і пераможца многіх 
конкурсаў рознага ўзроўню Іваноў Уладзімір Пятровіч. Была аформлена бібліятэчная 
выстава ”Ці знаў хто, браткі, з вас Тараса?“. ”Тарасава сядзіба“  запрашала 
паспрабаваць ”стравы ад Тараса“ з духмянай травяной гарбатай. Мастак бібліятэкі 
ўзнімаў настрой дзецям аквагрымам. Таксама на свята была запрошана загадчыца 
бібліятэкі-Цэнтра зносін і інфармацыі ім. І.М. Грыгор'ева г. Пскова Наталля Іванаўна 
Капаніцкая. Перад фестывалем гасцей запрасілі наведаць музейны пакой ”Библиотека 
в истории“ пры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 чэрвеня ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы 
прайшоў літаратурны круіз ”Удивительные 
приключения на лайнере Юнны Мориц“ да 85-годдзя 
паэткі. Свой першы верш Юнна Морыц напісала ў чатыры 
гады, і з таго часу не растраціла свайго дарунка бачыць 
навакольнае вачыма дзяцей. Дзеці даведаліся пра 
дзяцінства, творчасць Юнны Морыц. Прысутныя 
пазнаёміліся з яе вершамі.  

 
 
 
 
 

5 чэрвеня ў 
Верамееўскай сельскай 
бібліятэцы адбылася 
інфармацыйная гадзіна 
”Великая Святая 
покровительница Беларуси“. 
Бібліятэкар расказала дзецям 
асноўныя факты з жыцця і 
дзейнасці гэтай вялікай жанчыны і чаму імя святой Ефрасінні ўшаноўваецца як 
апякункі і нябеснай заступніцы зямлі беларускай. 

 
5 чэрвеня ў Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы прайшоў экалагічны 

компас ”Экоцарство – природное государство“, прымеркаваны да Сусветнага дня 
аховы навакольнага асяроддзя. Падчас мерапрыемства хлопчыкі і дзяўчынкі 
даведаліся, што такое экалогія, паслухалі цікавую  гісторыю пра лес, паўдзельнічалі ў 
віктарыне ”Остроглаз“, у конкурсе ”Внимание“, адгадвалі загадкі. Бібліятэкар 
расказала да якіх наступстваў могуць прывесці няправільныя паводзіны ў прыродзе і 
чаму трэба ахоўваць навакольнае асяроддзе. 

 
5 чэрвеня да Сусветнага дня аховы 

навакольнага асяроддзя ў Віраўлянскай сельскай 
бібліятэцы для наведвальнікаў летняга 
аздараўленчага лагера, які працаваў пры ДУА 
”Віраўлянская дзіцячы сад - пачатковая школа“ 
прайшоў экалагічны турнір ”Знатоки природы“. У 
турніры спаборнічалі дзве каманды ”Березка“ і 
”Ёлочка“. Удзельнікі выконваючы цікавыя 
заданні паказалі сваю эрудыцыю, кемлівасць і 
веды прыроды роднага краю.  

 
 
 
 
 



 
7 чэрвеня бібліятэкары Езерышчанскай гарпасялковай бібліятэкі для 

наведвальнікаў аздараўленчага лагера ”Вясёлка“, які існаваў пры ДУА 
”Езярышчанская сярэдняя  школа ім. П. Э. Анціпава“ правялі зорную гадзіну ”По 
страницам сказок Пушкина“. Падчас мерапрыемства дзеці падзяліліся на дзве 
каманды і спаборнічалі ў ведах казак. Разгадвалі крыжаванкі, складалі казкі з літар, 
адказвалі на пытанні віктарыны, а таксама прынялі ўдзел у экспромт-тэатры, 
прымераўшы на сябе ролі герояў казак Пушкіна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лета – гэта час адпачынку, гульняў, забаў і, вядома ж, чытання самых цікавых 

кніг. У час летніх каникул у мэтах арганізацыі вольнага часу дзяцей і падлеткаў у 
летні перыяд у бібліятэках Гарадоцкай сеткі бібліятэк пачынаюць работаць летнія 
мэтавыя праграмы летняга чытання. 

У рамках летняй праграмы ”Лето книжное будь со мной!“ на працягу ўсяго 
чэрвеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі 
бібліятэкары аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры правялі 37 мерапрыемстваў 
рознай накіраванасці.  Удзельнікамі іх сталі дзеці, якія наведвалі аздараўленчыя 
лагеры, арганізаваныя пры гарадскіх школах і выхаванцы дзіцячых садкоў. 

Пачаткам цікавых сустрэч сталі мерапрыемствы: урок вясёлага этыкету ”Ежели 
вы вежливы“, казачнае падарожжа ”По сказочным строчкам за волшебным 
клубочком“ , спартыўна-пазнавальная гульня ”Зов джунглей“ і інтэлектуальная 
гульня ”Это мы не проходили“. Дзеці прымалі ўдзел у разнастайных гульнях, 
конкурсах, літаратурных віктарынах і вядома ж знаёміліся з цікавымі кнігамі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прайшоў шэраг мерапрыемстваў экалагічнага напрамку. 8 чэрвеня ў чытальнай 

зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі бібліятэкары аддзела дзіцячай і 
юнацкай літаратуры правялі з дзяцьмі, якія наведвалі летнія аздараўленчыя лагеры 
пры ДУА ”Сярэдняя школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. Баграмяна“ і ДУА ”Сярэдняя школа 
№2 г. Гарадка ім. А.П. Сабалеўскага“ экалагічную гутарку-дыялог ”Зелёный город – 
зелёная планета“. Падчас мерапрыемства прысутныя даведаліся, што такое экалогія, 
як трэба берагчы прыроду і яе рэсурсы, які ўплыў чалавек аказвае на навакольнае 
асяроддзе і што трэба рабіць для таго, каб захаваць наш агульны дом – планету Зямля. 
Таксама бібліятэкар расказала дзецям аб прыродзе роднага краю і пазнаёміла з 
Чырвонай кнігай Рэспублікі Беларусь і Чырвонай кнігай Гарадоцкага раёна. 9 чэрвеня 
дзеці, якія наведваюць летнія аздараўленчыя лагеры пры гарадскіх школах, зноў 
завіталі ў бібліятэку. Для навучэнцаў 3-х і 4-х класаў прайшло інтэлектуальна-
забаўляльнае спаборніцтва ”По тропинкам лесным“. Разам з бібліятэкарам дзеці 
здзейснілі віртуальнае падарожжа па лясным царстве. За час падарожжа яны ўспомнілі 
правілы  паводзін у лесе, якія дрэвы і грыбы там растуць, якія там жывуць птушкі і 
жывёлы. Яны  актыўна адказвалі на пытанні вядучага, адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў 
экалагічных конкурсах, праяўляючы кемлівасць і лагічнае мысленне. А з дзяцьмі 1-х і 
2-х класаў бібліятэкар правяла экалагічную гульню ”Клад старого леса“. Дзеці, 
падзяліўшыся на дзве каманды, адправіліся ў пазнавальнае падарожжа па станцыях: 
”Цветочная поляна“, ”Травушка – муравушка“, ”Старый пень“, ”Белый гриб“. На 
кожнай станцыі для хлопчыкаў і дзяўчынак былі падрыхтаваны заданні, за якія яны 
атрымлівалі жэтоны. Удзельнікі вырашалі розныя заданні, выяўлялі кемлівасць і 
знаходлівасць, адказвалі на пытанні бібліятэкара. Гульня атрымалася пазнавальнай і 
вясёлай, у завяршэнні ўдзельнікі, прайшоўшы апошняе выпрабаванне і знайшоўшы 
куфар са скарбамі, атрымалі салодкія прызы.  

Здароўе – самае каштоўнае, што ёсць у чалавека, яно даражэй любога багацця. 
Таму вельмі важна вучыць чалавека з самага дзяцінства беражліва ставіцца да свайго 
здароўя. Супрацоўнік аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі правяла для дзяцей гульнявую праграму ”Путешествие в страну 
Здоровья“. Мерапрыемства пачалося з невялікай гутаркі бібліятэкара з дзяцьмі аб 
здароўі, аб карысных і шкодных звычках, аб важнасці захавання рэжыму дня. Затым 
малышы разам з вядучай здзейснілі займальнае падарожжа ў школу Здароўя, 
пабываўшы на розных уроках і паўдзельнічаўшы ў цікавых гульнях, эстафетах, 
конкурсах.  



 
8 чэрвеня ў рамках праекта ”Адкрыць для сябе 

беларускую кнігу“ маленькія чытачы былі запрошаны ў 
Бычыхінскую сельскую бібліятэку на літаратурнае 
падарожжа ”Краіна беларускіх казак“. Дзеці 
даведаліся, што сапраўдным героям у казках усё пад сілу 
– і з ведзьмай зладзіць, і самога чорта перахітрыць. 
Бібліятэкары парэкамендавалі дзецям чытаць беларускія 
казкі, каб навучыцца жыць па розуму і сэрцу, дакладна 
любіць і дамагацца мэты. 

 
 
 
 
 
 

 
8 чэрвеня ў Дубраўскай сельскай 

бібліятэцы для дзяцей, якія наведвалі 
аздараўленчы лагер з дзённым 
знаходжаннем ”Лесовичок“ пры ДУА 
”Вышадская дзіцячы сад-сярэдняя школа 
ім. М. І. Гапеёнка“ прайшоў патрыятычны ўрок ”Гордимся Родиной своей“, 
прымеркаваны да Году гістарычнай памяці. Прысутныя разважалі пра тое, што для 
кожнага азначае слова ”Радзіма”, пра тое, што важна ведаць і не забываць гісторыю 
сваёй краіны, што значыць быць грамадзянінам. Успомнілі сімволіку нашай краіны і 
яе сталіцу. 

 
8 чэрвеня ў рамках праграмы летняга чытання ”Приключения – ЭТО 

библиолето“  у Межанскай сельскай бібліятэцы для наведвальнікаў  аздараўленчага 
лагера ”Дружба“, які працаваў пры ДУА ”Межанскі дзіцячы сад-сярэдняя школа імя 
А.Я. Казлова“ прайшла гадзіна загадак і забаў ”Сказочная кутерьма“, падчас якой 
дзеці падзяліўшыся на дзве каманды спаборнічалі між сабой у лепшым веданні казак.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8 чэрвеня бібліятэкары Пальмінскай 

сельская бібліятэкі правялі гадзіну 
інфармацыі  ”Мой родны край“ для дзяцей 
з летняга аздараўленчага лагера пры ДУА 
”Пальмінская сярэдняя школа ім. М.І. 
Аверчанкі“.  Прысутныя даведаліся на 
мерапрыемстве пра дзяржаўную сімволіку 
нашай краіны, пра ”7 цудаў Беларусі“. 
Актыўны ўдзел дзеці прынялі ў гутарцы аб 

сваёй малой 
Радзіме – 
роднай вёсцы Пальмінке, яе вядомых людзях, 
перадавіках. Вялікую цікавасць выклікалі ў дзяцей 
альбомы ”Честь и слава тебе, труженик села!“, ”Всему 
начало здесь, в краю моём родном“,  дзе яны ўбачылі 
фатаграфіі сваіх блізкіх і знаёмых. Таксама дзеці  
пазнаёміліся з кніжнай выставай ”Мая Радзіма - 
Беларусь“. 
 

9 чэрвеня бібліятэкар Прудніцкай сельскай 
бібліятэкі запрасіла ўдзельнікаў бібліятэчнага клуба 
”Буслік“ на дзень краязнаўства ”Моя малая Родина“. 
Спачатку дзеці абмеркавалі, што для кожнага чалавека 
значыць слова ”Радзіма“, чым дзіўна іх родная вёска, 
якімі цудамі прыроды можа пахваліцца іх край. Затым 
усе разам адправіліся ў падарожжа па родных мясцінах 
захапляючыся прыгажосцю прыроды і даведваючыся 
шмат цікавых звестак аб родных мясцінах. Скончыўся 
паход адпачынкам і купаннем на возеры Абалонь.  

 
9 чэрвеня бібліятэкар Сцяпанавіцкай сельскай 

бібліятэкі сумесна з супрацоўнікамі ДУК ”Цэнтр 
традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Гарадоцкага раёна“ філіял Сцяпанавіцкі сельскі дом 
культуры правялі свята народнага календара ”Семуха 
– праздник расцвета“. Прысутныя даведаліся, што 
Сёмуха ці ”Зялёныя святкі“ пачыналі адзначаць  на 
семай нядзелі ў чацвер. Свята гэта дзявочае, таму на яго 
былі запрошаны дзяўчаты і жанчыны. На месцы 
правядзення выбралі бярозку, вакол якой вадзілі 
карагоды, потым бярозку завівалі, плялі вянкі загадвалі 
жаданні і кідалі вянкі на бярозку. У час свята праводзілі 
абрад кумлення (запляталі галінкі бярозы ў вянок), 
гулялі ў гульні ”Проса“, ”Крапіва“. Завяршэннем свята 
была трапеза пад бярозкай. 



 
9 чэрвеня ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы прайшла пазнавальная 

гульня ”Азбука безопасности“ для дзяцей з летняга 
аздараўленчага лагера пры ДУА ”Пальмінская сярэдняя 
школа ім. М.І. Аверчанкі“.  Дзеці даведаліся аб 
правілах паводзін на дарозе, вуліцы, дома, на вадзе, у 
лесе. Прысутныя адгадвалі загадкі на тэму бяспекі, 
удзельнічалі ў віктарыне-дыялогу ”продолжи 
дальше...“, у гульнявой форме прайшоў практычны 
занятак па аказанню элементарнай медыцынскай 
дапамогі ”Что в аптечке лишнее?“. Нечаканым для 
прысутных стаў 
сюрпрыз - з'яўленне 
”дзядзькі Сцёпы-
міліцыянера“, які 
дзецям расказаў пра 
знакі дарожнага 

руху, паводзіны ў транспарце, на вуліцы. Самым 
актыўным удзельнікам мерапрыемства былі 
ўручаны невялікія прызы. Таксама бібліятэкар 
пазнаёміла дзяцей з кнігамі прадстаўленымі на 
кніжнай выставе ”Где прячется безопасность“.  

 
11 чэрвеня ў рамках праграмы 

летняга чытання ”Приключения – ЭТО 
библиолето“ бібліятэкар Межанскай 
сельскай бібліятэцы ў чарговы раз 
запрасіла да сябе наведвальнікаў  
аздараўленчага лагера ”Дружба“, які 
працаваў пры ДУА ”Межанскі дзіцячы 
сад-сярэдняя школа імя А.Я. Казлова“. Для 
дзяцей у бібліятэцы адбылася 
пазнавальная гульня ”Если ты 
велосипедист“. Прысутныя абмеркавалі 
правілы бяспечнага перамяшчэння на 

веласіпедзе, прынялі ўдзел у тэматычных гульнях і конкурсах, успомнілі літаратурных 
і мультыплікацыйных герояў у якіх быў веласіпед.  
 

12 чэрвеня бібліятэкарам Прудніцкай сельскай 
бібліятэкі для супрацоўнікаў РУП ”Белпошта“ была 
арганізавана краязнаўчая экскурсія ”Легенды и загадки 
озера Лосвидо“. Удзельнікі мерапрыемства даведаліся 
асаблівасці наваколля возера, легенды і паданні 
Гарадоцкага краю, убачылі дзе пачынаюцца і куды вядуць 
падземныя хады старога маёнтка пана Любашчынскага, загадалі жаданне ў дуба-
Волата, выпілі вады з ”крыніцы жаданняў“.  



 
15 чэрвеня ў рамках праграмы летняга чытання ”Приключения – ЭТО 

библиолето“ у Межанскай сельскай бібліятэцы адбылася гадзіна карыснай 
інфармацыі ”Что такое вторсырье? “. Мерапрыемства прайшло для наведвальнікаў  
аздараўленчага лагера ”Дружба“, які працаваў пры ДУА ”Межанскі дзіцячы сад-
сярэдняя школа імя А.Я. Казлова“. Бібліятэкар нагадала прысутным, што многія людзі, 
выкідваючы смецце, мала задумваюцца якую шкоду ён прыносіць планеце. Дзеці 
даведаліся аб правілах раздзельнага збору, спосабах утылізацыі і перапрацоўкі смецця. 
А таксама была аформлена выстава ”Чудеса для людей из ненужных вещей“, дзе 
кожны мог пераканацца ў тым, што здавалася б з непатрэбных рэчаў, можна зрабіць 
яшчэ шмат чаго карыснага і прыгожага. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15 чэрвеня ў Бычыхінскай бібліятэцы 

прайшло інфарм-падарожжа ”Маленьким детям 
– большие права“. Прысутныя пазнаёміліся з 
канвенцыяй аб правах дзіцяці. Дзеці даведаліся, 
якія правы ёсць у кожнага чалавека, для чаго 
неабходна ведаць правы, і тое, што чалавек 
становіцца грамадзянінам з дзяцінства. Дзеці 
адказвалі на пытанні віктарыны, гулялі ў гульні 
”Догадайся“, ”Знай и выполняй“. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 чэрвеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы ў 

рамках работы Кафедры праваслаўнай літаратуры адбылася арганізацыйная сустрэча 
клуба ”Любители истории православия на Городокщине“, мэта якога аб'яднаць 
аматараў гісторыі нашага краю для захавання духоўнай і культурнай спадчыны 
Гарадоцкага раёну. Ініцыятарамі стварэння клуба выступілі Лагуноў Ігар Мікалаевіч – 
краязнаўца-аматар і настаяцель храма Святой Жываначальнай Тройцы іерэй Уладзімір 
Дагодзька. На паседжанне прыйшлі жыхары горада рознага ўзросту. Размова ішла аб 
тым, што важна несці духоўную культуру, ведаць сваю гісторыю. Важна далучаць да 
краязнаўства і захавання гісторыі краю маладое пакаленне. Таксама было вырашана ў 
рамках работы клуба выдаваць у супрацоўніцтве з Гарадоцкім благачыннем духоўна-
асветніцкае выданне ”Троицкий весник“. 

 
 
16 чэрвеня бібліятэкар Дубраўскай сельскай бібліятэцы правяла для дзяцей, 

якія наведвалі аздараўленчы лагер з дзённым знаходжаннем ”Лесовичок“ пры ДУА 
”Вышадская дзіцячы сад-сярэдняя школа ім. М. І. Гапеёнка“ гадзіну прававых ведаў 
”Когда на планете хозяева дети!“. Прысутныя на мерапрыемстве пазнаёміліся з 
правамі дзіцяці. Размова ішла ў даступнай форме, на прыкладзе казак і дзіцячых 
апавяданняў. Весела і шумна дзеці абмяркоўвалі дзе ў паўсядзённым жыцці яны 
рэалізуюць свае правы, і аб тым, што акрамя іх ёсць і абавязковасці. Бібліятэкар 
растлумачыла маленькім чытачам, што яны, як і дарослыя, нясуць маральную 
адказнасць за ўсе свае ўчынкі і ў якім узросце – перад законам. У выніку ўсе прыйшлі 
да высновы, што законы неабходна ведаць, паважаць і выконваць. 



 
16 чэрвеня ў рамках праграмы ”Лето с книгой“ 

бібліятэкарам Прудніцкай сельскай бібліятэкі для 
дзяцей было праведзена падарожжа па старонках 
часопіса ”Юный спасатель“. Да мерапрыемства 
была  аформлена выстава ”Наш друг – ”Юный 
спасатель“. Падчас мерапрыемства дзеці даведаліся 
шмат карыснай інфармацыі: як не дапусціць пажару, 
што рабіць, калі пажар здарыўся. Паўтарылі нумары 
пажарнай службы. Лета - гэта час адпачынку на 
вадаёмах і катання на веласіпедах. Дзеці даведаліся, 
што ў часопісе ”Юный спасатель“ ёсць шмат 
рэкамендацый аб бяспечных паводзінах на вадзе і як 
зрабіць прагулкі на веласіпедзе бяспечнымі.  

 
 

17 чэрвеня бібліятэкары Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з 
супрацоўнікамі ДУА ”Тэрытарыяльны цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 
Гарадоцкага раёна“ правялі ў чытальнай зале 
сямейнае свята ”Папа может всё, что угодно“. 
Выхаванцы ДУА ”Яслі-сад №2 г. Гарадка“ прыйшлі 
ў бібліятэку разам са сваімі татамі, каб разам з імі 
прыняць удзел у вясёлых конкурсах і гульнях. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У рамках міні-праекта ”Каникулы в 

библиотеке“ 17 чэрвеня бібліятэкар Даўгапольскай 
сельскай бібліятэкі правяла казачную віктарыну ”В 
гостях у сказки“. Мерапрыемства прайшло ў форме 
захапляльнага падарожжа па казках, у якім дзеці 
даведваліся аб розных жанрах казак і адказвалі на 
пытанні казачнай віктарыны, удзельнічалі ў розных 
конкурсах на веданне казачных герояў. Да гэтага 
мерапрыемства бібліятэкар аформіла выставу кніг 
”Сказочная карусель“. Дзеці з цікавасцю падыходзілі 
да выставы, гарталі старонкі дзіцячых кніг. 

 
 
 

 
17 чэрвеня дзеці былі запрошаны ў Сцяпанавіцкаю сельскую бібліятэку на  

літаратурны мікс ”Почитаем, поиграем, время с пользой проведем“. 
Мерапрыемства акунула дзяцей ў атмасферу лета, адпачынку і забаў. Удзельнікі 
выдатна спраўляліся з заданнямі ў конкурсах ”Отгадай слово“, ”Кто больше“, ”О 
каком герое идет речь“, адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў рухомых гульнях ”Прыгает – 
не прыгает“, ”Рыбы, звери, птицы“. Усе ўдзельнікі добра павесяліліся, адпачылі, і 
атрымалі зарад бадзёрасці. 
 

18 чэрвеня бібліятэкар Верамееўскай сельскай бібліятэкі запрасіла да сябе на 
чарговае пасяджэнне ўдзельнікаў клуба ”Надежда“, якое прайшло ў фармаце гутаркі-
рэкамендацыі ”Жизнь в стиле Позитив“. Гаворка ішла аб тым, што актыўны і 
пазітыўны лад жыцця для людзей пенсіённага ўзросту - гэта выдатны спосаб для 
прафілактыкі ўсіх хвароб. Закранулі пытанні здаровага харчавання і лячэбнай 
фізкультуры, а таксама псіхалагічнага здароўя, быў зроблены акцэнт на тое, што ў 
гэтых напрамках важна кіравацца рэкамендацыямі спецыялістаў. Прысутныя расказалі 
пра свае захапленні, якімі сталі займацца пасля выхаду на заслужаны адпачынак. 

 
18 чэрвеня ў Бычыхінскай сельскай 

бібліятэцы адбылася сустрэча з інспектарам 
па справах непаўналетніх Ярмола Ю.А.  
Для прысутных прайшла інфармацыйная 
гадзіна ”Азбука юнага пешахода“. 
Інспектар пазнаёміў дзяцей з правіламі 
дарожнага руху, расказаў як правільна 
паводзіць сябе на дарозе. Хлопчыкі і 
дзяўчынкі даведаліся, чаму вуліцу 
называюць вуліцай, дзе ў першыню  
з'явіліся тратуары, чаму і дзе на дарогах 
можна бачыць ”Ляжачых паліцыянтаў“? і 
шмат іншага Інспектар даў шмат парад па 
бяспечных паводзінах пешаходаў. 



 
19 чэрвеня ў Прудніцкай сельскай бібліятэцы для карыстальнікаў рознага 

ўзросту адбылася урок-гульня ”Это надо знать“. Дарослыя з дапамогай бібліятэкара 
ўспомнілі канструкцыю і спосаб ужывання вогнетушыцеля, затым тлумачылі правілы 
карыстання вогнетушыцелем дзецям. Таксама разам успаміналі тэлефоны экстранных 
служб. 

 
21 чэрвеня Езярышчанскую гарпасялковую бібліятэку наведалі ўдзельнікі 

летняга лагера працы і адпачынку ”Бригантина“ для старшакласнікаў ДУА 
”Езярышчанская сярэдняя школа ім. П. Э. Анціпава“, для их адбыўся ўрок 
краязнаўства ”Путешествие по стране Беларусь“  Супрацоўнікі бібліятэкі пазнаёмілі 
гасцей з музейным пакоем, дзе была прадстаўлена экспазіцыя старажытнай хаткі. 
Бібліятэкар расказала пра жыццё нашых продкаў, надаўшы асаблівую ўвагу чатыром  
кутам у сялянскай хаце, прадметам побыту, а таксама ручнікам і арнаменту. Былі 
прадэманстраваны ручнікі, абрадавая лялька, вышыўка-абярог і інш. Далей 
бібліятэкары раскрылі прысутным асаблівасці паняцця ”сімвалы Рэспублікі Беларусь“. 
Падлеткі назвалі асноўныя дзяржаўныя сімвалы, параўналі новы і стары гербы 
Беларусі. Таксама даведаліся, што ёсць і неафіцыйныя сімвалы нашай краіны: помнікі 
гісторыі, культуры, імёны знакамітых людзей, нават жывёлы і птушкі, такія як зубр і 
бусел. У працяг мерапрыемства падлеткам быў паказаны відэафільм ”Сімвалы 
Беларусі“, дзе былі прадстаўлены асноўныя сімвалы і іх апісанне. Напрыклад, 
гісторыя і сэнс слуцкіх паясоў. У завяршэнне мерапрыемства была праведзена 
займальная віктарына ”Мая Беларусь“. Ва ўзнагароду за актыўны ўдзел хлопцам былі 
ўручаны плакаты і размалёўкі. 

 
 

22 чэрвеня ў рамках праграмы ”Лето с книгой“  бібліятэкар Прудніцкай 
сельскай бібліятэкі запрасіла да сябе ў госці маленькіх чытачоў на мерапрыемства, 
якое ўжо стала традыцыйным і яго штогод чакаюць усе дзеці вёскі – ноч у бібліятэцы. 
У гэтым годзе яно адбылося пад назвай ”Все самое интересное здесь“. Прысутныя 
прынялі ўдзел у ”Шар-шоу“, сапраўдным паказе мод, ”кніжных жмурках“, варажылі 
па кнігах. 
 
 

 



 
22 чэрвеня адзначаецца адна з самых трагічных дат у гісторыі нашай краіны – 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага 
народа. Захаванне памяці аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны, фактаў генацыду 
беларускага народа з'яўляюцца данінай памяці нашым загінуўшым землякам. У гэты 
дзень у бібліятэках Гарадоцкай сеткі прайшлі тэматычныя мерапрыемства.  

 
21 чэрвеня бібліятэкарам Прудніцкай сельскай бібліятэкі для маленькіх чытачоў 

праведзена гадзіна памяці ”Пока мы помним – они живы“, прымеркаваная да Дня 
ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. 
Мерапрыемства пачалося ў бібліятэцы з паведамлення аб значэнні гэтага дня для 
кожнага беларуса і працягнулася ўскладаннем кветак да абеліска загінуўшым 
землякам і на воінскім пахаванні №2410 у вёскі Пруднікі.  

 
22 чэрвеня бібліятэкар Даўгапольскай сельскай бібліятэкі правяла гутарку 

”Детское лицо войны“, прымеркаваную да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай 
Айчыннай вайны і ў рамках праекта ”Каникулы в библиотеке“. Падчас мерапрыемства 
дзеці даведаліся аб піянерах-героях і сваіх земляках, чый подзвіг назаўжды застанецца 
ў памяці пакаленняў. Таксама прайшоў агляд кніжнай выставы ”Дети войны“. 

 

22 чэрвеня ў Верамееўскай 
сельскай бібліятэцы адбылася сустрэча з 
жыхаром блакаднага Ленінграда 
Скарадумавым А.П. ”Я родом с войны“, 
на якой ён расказаў пра сваё цяжкае 
дзяцінства. У 1941 годзе хлопцу было 5 
гадоў, калі Ленінград быў узяты ў 
блакаду. Вельмі кранул прысутных, 
аповед аб тым як яго, маленькага 
хлопчыка, эвакуіравалі па ”дарозе 
жыцця“. Аляксандр Пятровіч плакаў, 
успамінаючы сваё страшнае дзяцінства і 
пажадаў міру і шчасця нашай роднай 
Беларусі і яе народу. 

 



 
22 чэрвеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі 

адбылася прэзентацыя кнігі ”Геноцид белорусского народа“  пад рэдакцыяй 
Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь Андрэя Шведа. У мерапрыемстве 
прынялі ўдзел: кіраўніцтва горада, пракурор раёна, прадстаўнікі грамадскіх 
арганізацый, навучэнцы навучальных устаноў, навуковыя і музейныя работнікі, а 
таксама людзі, якія цікавяцца гісторыяй сваёй краіны. 

Адкрыла мерапрыемства Старшыня Гарадоцкай раённага савета дэпутатаў Зуева 
Святлана Леанідаўна адзначыўшы сімвалічнасць у тым, што прэзентацыя кнігі 
праходзіць у Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду 
беларускага народа. Яна акцэнтавала ўвагу прысутных на тым, што кніга, якая 
выйшла, з'яўляецца трагічным напамінам пакаленням аб жахах вайны. Пракурор 
Гарадоцкай раённай пракуратуры Яўген Рыгоравіч Аўцын адзначыў, што ў кнізе 
скрозь прызму дакументальных матэрыялаў прыведзены шматлікія факты жахлівых 
злачынстваў супраць мірнага насельніцтва на часова акупаванай тэрыторыі Беларусі 
падчас Вялікай Айчыннай вайны. Навуковы супрацоўнік раённага краязнаўчага музея 
Ларыса Міхайлаўна Лявонава расказала пра злачынствы фашыстаў на Гарадоцкай 
зямлі. Максім Аляксандравіч Лыхалат, кіраўнік пошукавага атрада ”Пламя“, расказаў 
аб пошукавай рабоце на месцах баявых дзеянняў на тэрыторыях Рэспублікі Беларусь і 
Расійскай Федэрацыі. Пасля завяршэння прэзентацыі ўсе жадаючыя змаглі бліжэй 
азнаёміцца са зместам кнігі ”Геноцид белорусского народа“  і кніжнай выставы-
экспазіцыі ”Память сердца“, прысвечанай ахвярам генацыду беларускага народа ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 чэрвеня бібліятэкар Верамееўскай сельскай бібліятэцы правяла экалагічнаю 

гадзіну ”Стань природе другом“. Мерапрыемства прайшло на прыродзе. Бібліятэкар 
расказала дзецям пра тое, што мала любіць родную зямлю, трэба ведаць яе сакрэты, 
трэба жыць з ёй у сяброўстве і згодзе, для гэтага ёсць цэлая навука, якая вывучае ўсе 
заканамернасці прыроды і называецца яна – экалогія. Прысутныя гулялі ў розныя 
гульні на экалагічную тэматыку: ”Знатоки природы“, ”Лесные Айболиты“, 
”Экологическая цепочка“ і іншыя.  

 
25 чэрвеня бібліятэкар Прудніцкай сельскай бібліятэкі правяла краязнаўчы 

паход ”Дорогами войны“ для супрацоўнікаў РУП ”Віцебскэнерга“. Удзельнікі 
паходу прайшлі ўброд праз возера Лосвіда і даведаліся, што ў гэтым месцы, ноччу, 21 
лістапада 1943 года, падчас Вялікай Айчыннай вайны праз возера праехалі 7 савецкіх 
танкаў. Дзякуючы дапамозе жыхара вёскі Вялікае Лосвіда танкісты адшукалі гэтую 
дарогу, а размініраваўшы яе перабраліся на супрацьлеглы бераг. Гэта дапамагло ў 
далейшым выканаць пастаўленую задачу - перарэзаць дарогу Віцебск - Невель, па 
якой немцы пастаўлялі боепрыпасы сваёй арміі. 
 

25 чэрвеня для пажылых людзей у 
Бычыхінскай сельскай бібліятэцы прайшла 
гутарка ”Наш друг – здоровье“. 
Бібліятэкары расказалі аб асновах здаровага 
ладу жыцця: харчаванні, фізічнай 
актыўнасці, адказу ад шкодных звычак. У 
канцы мерапрыемства бібліятэкары 
прадставілі кніжную выставу ”Здоровый 
образ жизни“. 

 
 

 
26 чэрвеня да Міжнароднага дня 

барацьбы з нарказалежнасцю і 
незаконным абаротам наркотыкаў у 
Даўгапольскай сельскай бібліятэцы 
бібліятэкар правяла з чытачамі 
актуальны дыялог ”Цена зависимости 
жизнь“. Бібліятэкар расказала пра 
шкоду згубных звычак, растлумачыла 
прысутным, што наркаманія – адна з 
самых жахлівых з'яў нашай сучаснасці. 
Яна робіць чалавека слабым і хворым, 
адбірае сяброў, штурхае на злачынствы, 
робіць няшчаснымі бацькоў і блізкіх, 

пазбаўляе жыцця. Да гэтага мерапрыемства бібліятэкар аформіла выставу-сігнал ”Беда 
стучится в дверь“. 

 
 



 
26 чэрвеня ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы для 

моладзі прайшла інфарм-хвілінка ”Мифы и правда о 
наркотиках“ (да Міжнароднага дня барацьбы з 
нарказалежнасцю і незаконным абаротам наркотыкаў). На 
мерапрыемстве прысутнічала сустрэча з фельчарам 
Бычыхінскай амбулаторыі агульнай практыкі. Яна 
пазнаёміла прысутных з міфамі аб наркотыках, распавяла 
пра прыкметы ўжывання наркотыкаў.  

 
 
 
 

26 чэрвеня ў Верамееўскай сельскай 
бібліятэцы адбылася гадзіна інфармацыі ”Беда 
на кончике иглы“, прымеркаваная да 
Міжнароднага дня барацьбы з 
нарказалежнасцю і незаконным абаротам 
наркотыкаў. Бібліятэкар распавяла аб тым, 
што адна з вялікіх праблем сучаснасці – 
наркаманія. Ад вырашэння гэтых праблем 
залежыць лёс цывілізацыі. Няма месца болю і 
пакутам, якія нясуць наркотыкі. 
 

Актуальнай формай нестацыянарнага абслугоўвання жыхароў сельскай 
мясцовасці з'яўляецца бібліобус. Выкарыстанне мабільных форм дае магчымасць 
максімальна наблізіць да карыстальніка інфармацыю і культурны вольны час. Важным 
напрамкам у рабоце бібліобуса з'яўляецца правядзенне культурна-масавых 
мерапрыемстваў для розных груп чытачоў. У 
2022 годзе Гарадоцкая раённая бібліятэка 
далучылася да абласнога праекта па 
арганізацыі форм работы нестацыянарнага 
абслугоўвання сельскага насельніцтва ўстаноў 
культуры клубнага тыпу і бібліятэк 
”Бібліяаўтаклубны дэсант“, які прысвечаны 
Году гістарычнай памяці і Дню народнага 
адзінства. Работа па праекту вядзецца ў 
цесным тандэме з аўтаклубам, які дзейнічае 
пры ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і 
народнай творчасці Гарадоцкага раёна“. 

31 мая ў рамках работы па праекту 
”Бібліяаўтаклубны дэсант“ бібліятэкар бібліобуса Гарадоцкай раённай бібліятэкі разам 
з супрацоўнікамі аўтаклуба ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Гарадоцкага раёна“ пабывалі ў в. Марченкі і в. Рудня Езярышчанскага сельскага 
савета дэпутатаў і прынялі ўдзел у акцыі ”Разам пад мірным небам“. Для жыхароў 
вёсак прайшла канцэртная праграма ”Жить чтобы любить“, а бібліятэкар арганізавала 
для гасцей свята агляд кніжнай выстаўкі ”О войне написано не всё…“.  



16 чэрвеня жыхары населеных пунктаў Болецк, Стадолішча, Улішыцы змаглі не 
толькі ўзяць кнігу ці часопіс, але таксама пагутарыць з ветлівым бібліятэкарам, 
абмеркаваць сюжэт прачытанай кнігі, азнаёміцца з аформленай кніжнай выставай ”О 
войне написано не всё…“. Бібліятэкар пазнаёміла прысутных з аглядам навінак 
літаратуры і перыёдыкі, расказала аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі 
на базе раённай бібліятэцы, адказала на пытанні. Сумесна 23 чэрвеня  прайшло і свята 
вёскі Селішча пад назвай ”Любовью к Родине дыша“. Бібліятэкар правяла агляд 
кніжнай выставы ”Той самы першы дзень вайны“, была праведзена акцыя ”Памяць 
сэрца!“, прымеркаваная да Дня памяці і смутку. Выбралі для сябе вяскоўцы і цікавыя 
кнігі, і перыёдыку на свой густ. Пацешылі прысутных канцэртныя нумары калектыва 
мастацкай самадзейнасці аўтаклуба. 
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