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                           Лістапад 
 

 
2 лістапада, у час восеньскіх 

школьных канікул, на працягу ўсяго дня 
ў чытальнай зале аддзела дзіцячай і 
юнацкай літаратуры Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі 
праходзілі займальныя мерапрыемствы. 
Спачатку прайшла гульня-падарожжа 
“Край, у якім я жыву”. Дзеці з 
задавальненнем адгадвалі беларускія 
загадкі, гулялі ў беларускія гульні: 
“Шэры кот”, “Міхасік”, “Груша”, 
слухалі пра беларускія святы, спявалі 
беларускія калыханкі.  

 
Падчас гульнявой праграмы “Волшебница-

осень” удзельнікі змаглі пакружыцца ў “хараводзе 
восеньскага лісця”, разгадаць “Восеньскія” загадкі, 
адказаць на пытанні жартоўнай віктарыны, 
паўдзельнічаць у конкурсах і гульнях. А таксама 
мелі магчымасць стаць акцёрамі ў інсцэніроўцы 
казкі “Репка”. Спадабаўся дзецям лялечны 
спектакль “Мы в ответе за землю, на которой 
живём”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Восеньскія школьныя канікулы працягнуліся вясёлай 
гульнявой праграмай “Ура, каникулы!”. Дзеці 
ўдзельнічалі ў вясёлых конкурсах “Надуй шарик!”, 
“Всё на свете интересно”, “Вопросы на смекалку”, 
адказвалі на казачныя пытанні, разгадвалі рэбусы, 
гулялі ў рухомыя і камандныя гульні, танчылі, 
змагаліся адзін з адным у розных выпрабаваннях і 
проста весела бавілі час. Пасля завяршэння праграмы 
ўсе ўдзельнікі былі ўзнагароджаны пазітывам, 

добрым настроем і салодкімі прызамі. 
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3 лістапада бібліятэкары Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з 
супрацоўнікамі Гарадоцкай райкінавідэасеткі і аддзела 
па адукацыі Гарадоцкага раённага выканаўчага камітэта 
арганізавалі літаратурна-музычную кампазіцыя 
“Вобразы мілыя роднага краю…”, прысвечаную да 
140-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа. На свята 
былі запрошаны маленькія наведвальнікі з 
аздараўленчых лагераў школ горада. Пачалося 
мерапрыемства з прагляду анімацыйнага фільма 
«Класікі і шахматы». Стужка паказвае своеасаблівы 
шахматны паядынак паміж пісьменнікамі. Кожны 
шахматны ход Купалы і Коласа – гэта чытанне 
фрагмента свайго твора, напісанага для дзяцей. А 
потым бібліятэкары з вялікай прыемнасцю правялі 

гасцей па сцяжынках лёса Я. Коласа ў мінулае і 
расказалі аб самых цікавых момантах з жыцця 
беларускага класіка. Падчас падарожжа гучалі 
відэазапісы песен “Родныя вобразы!” (на словы Я. 
Коласа), “Беларусь – мой дом!” (у выкананні 
Мар’яны Бейня). Дзеці разам з работнікамі бібліятэкі 
чыталі вершы “Песня аб вясне”, “Усход сонца”, 
“Адлёт жураўлёў”, “На рэчцы зімою”, “Вечар на 
Палессі”, “Савось – распуснік”. Усе прысутныя з 
цікаўнасцю акунуліся ў свет чароўнай паэзіі песняра, 
адкрываючы для сябе гаючыя крынiцы роднай мовы, 
народнай мудрасцi, самабытнай культуры беларусаў. 
Таксама быў праведзены агляд літаратуры з кніжнай 
выставы “Сэрца пакідаю вам”, на якой былі 
прадстаўлены кнігі з творамі, а таксама сабраны 
біяграфічныя звесткі аб народных паэтах Коласа і 
Купалы. Завяршылася сустрэча паказам лялечнага спектакля «Хто вінаваты?» (аўтар 
А. Якімовіч). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аб тым, што 3 лістапада спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння народнага 

паэта Беларусі Якуба Коласа расказала бібліятэкар Гарадоцкай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі і вучням 9А класа ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. 
Баграмяна” на літаратурнай сустрэчы “Колас: вядомы і невядомы”. Гаворка ішла 
аб цікавых звестках з лёса пісьменніка. Вядучая зачытвала ўспаміны сучаснікаў пра 
Якуба Коласа, якія выразна раскрываюць рысы яго характару як чалавека і як 
пісьменніка. Школьнікі даведаліся пра захапленні літаратара. Прагучалі ўрыўкі з паэм 
“Новая зямля”, “Сымон-музыка”, рамана “На ростанях”.  

 
3 лістапада ў Бычыхінскай 

сельскай бібліятэцы для вучняў 
старэйшых класаў прайшла літаратурная 
сустрэча “На кожнай сцяжынцы іх песня 
і голас”, прысвечаная  140 годдзю Я. 
Коласа. Бібліятэкары пазнаёмілі з жыццём і 
творчасцю пісьменніка, прайшлі разам 
жыццёвымі сцяжынкамі, прыгадалі 
цудоўныя радкі з твораў Я. Коласа, 
зазірнулі ў таямніцы шчырай беларускай 
душы адданнай свайму народу, сваёй зямлі. 

 
3 лістапада ў Дубраўскай сельскай 

бібліятэцы сабраліся маленькія 
карыстальнікі на гадзіну карысных ведаў 
“Чем опасна спичка-невеличка”. 
Бібліятэкар расказала прысутным пра тое, 
для чаго патрэбны людзям запалкі і чым 
яны небяспечныя. Успамінаючы правілы 
бяспечнага абыходжання з агнём і 
запалкамі, прысутныя разважалі, якія 
правілы парушылі героі кніг С. Маршака 
“Кошкін дом”, К. Чукоўскага “Путаніца” і 
інш. 

 
4 лістапада ў Даўгапольскай 

сельскай бібліятэцы ў рамках міні- праекта 
“Каникулы в библиотеке”, бібліятэкар разам 
з супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай 
культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 
раёна” філіял Даўгапольскі сельскі клуб  
правялі майстар-клас па вырабе кветак з 
паперы. У працэсе вырабу ўдзельнікі 
расказвалі вясёлыя гісторыі, адгадвалі 
загадкі, адказвалі на пытанні віктарыны, пад 
назвай “Цветочная викторина”. Майстар-
клас прайшоў у сяброўскай абстаноўцы.  



 
4 лістапада бібліятэкар чытальнай залы аддзела дзіцячай і юнацкай 

літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы правяла для дзяцей, якія 
наведваюць школьны аздараўленчы лагер пры ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Гарадка 
ім. І. Х. Баграмяна” гульню-віктарыну “Мир живой природы”. У ходзе 
мерапрыемства дзеці не толькі даведаліся шмат новага і цікавага пра розных жывёл, 

але і самі адказвалі на пытанні “О ком 
идет речь?”. А затым прынялі ўдзел у 
вясёлых гульнях: “Дикие — 
домашние”, “Родители и их дети”, 
“Звериная зарядка”, “Угадай 
животного или птицу”, “Вспомни 
сказку”. Вялікую цікавасць у 
прысутных выклікаў расказ 
бібліятэкара аб тым, што некаторыя 
жывёлы і птушкі могуць прадказваць 
надвор'е. Дзеці актыўна ўключыліся ў 
гутарку аб неабходнасці беражлівых 
адносін да прыроды і яе насельнікаў. 
Напрыканцы мерапрыемства з 

задавальненнем паглядзелі лялечны спектакль.  

 
 

 
4 лістапада для дзяцей, якія 

наведваюць школьный лагер пры ДУА 
“Вышадская дзіцячы садок-сярэдняя 
школа ім. М. І. Гапеёнка” бібліятэкар 
Дубраўскай сельскай бібліятэкі 
арганізавала пазнавальны час “По 
страницам Красной книги”. Гаворка 
ішла аб прычынах знікнення і ахове 
жывёл і раслін, заказніках Гарадоцкага 
раёна.  

 
 
4 лістапада супрацоўнікі Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі сумесна з 

супрацоўнікамі ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 
раёна” філіял Гарпасялковы Езярышчанскі 
дом культуры правялі экалагічнае асарці 
“Зимующие птицы”. Падчас мерапрыемства 
дзеці прынялі ўдзел у розных конкурсах і 
віктарынах аб птушках, даведаліся цікавыя 
факты аб птушыных сябрах, самыя лепшыя 
знаўцы атрымалі памятныя прызы. У 
завяршэнне дзецям была прадстаўлена відэа-
энцыклапедыя “Самые красивые птицы 
Земли”. 

 



4 лістапада ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы адбыўся  здароўе-трэнінг  “В 
гостях у доктора Айболита” для 
дзяцей школьнага-аздараўленчага 
лагера “Патриот” пры  ДУА 
“Пальмінская сярэдняя школа імя 
М.І.Аверчанкі”. Дзецям было 
расказана аб здаровым ладзе жыцця, 
аб асабістай гігіене, аб шкодных 
звычках. Мерапрыемства прайшло ў 
форме дыялогу з выкарыстаннем 
гульнявых момантаў, фізкультхвілін. 
З дзецьмі праведзены практычныя 
заняткі вымярэння тэмпературы цела, 
гімнастыка для паляпшэння зроку. 

 
 
5 лістапада ў Межанскай сельскай бібліятэцы адбыўся выхаваўчы дыялог 

“Чтобы не случилось беды: вредные привычки”. У пачатку размовы прысутныя 
абмеркавалі, што азначае сам тэрмін “шкодная звычка” і якія існуюць шкодныя 
звычкі. Як аказалася, шкодных звычак на свеце даволі шмат. Гэта не толькі курэнне, 
распіццё спіртных напояў, ужыванне наркотыкаў, але і кампутарная залежнасць, 
брыдкаслоўе, захапленне фасфудам, газаванымі напоямі, чыпсамі і інш. У выніку дзеці 
прыйшлі да высновы, што любая залежнасць нясе ў сабе небяспеку для псіхалагічнага 
і фізічнага здароўя, як самога чалавека, так і блізкіх яго людзей.  

 
5 лістапада ў апошні дзень восеньскіх 

школьных канікулаў супрацоўнікі аддзела 
дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэцы запрасілі 
сваіх юных наведвальнікаў у незвычайнае 
падарожжа, разам яны адправіліся ў чароўную 
краіну “Литературию”. Падчас гульні-
віктарыны “Путешествие по страницам 
любимых книг” дзеці наведалі 5 незвычайных 
гарадоў: горад Літаратурных персанажаў, горад 
Аўтараў, горад Чараўнікоў, горад Паэтаў і 
Загадкавы горад. І ў кожным новым горадзе 
хлопцы сустракалі сваіх старых добрых сяброў з 
казак, апавяданняў і вершаў, а таксама гулялі ў 
вясёлыя гульні.  

 
 
 

 
 
 



6 лістапада маленькіе чытачы 
прыйшлі ў Верамееўскую сельскую 
бібліятэку на  літаратурную 
віктарыну “Гауф-сказочник”, 
прымеркаваную да 220-годдзя з дня 
нараджэння нямецкага пісьменніка-
казачніка. Дзеці ўдзельнічалі ў 
конкурсах, віктарынах, успаміналі  
біяграфію і творы аўтара. 

 
 
 
 

 
У рамках Міжнароднага дня энергазберажэння 10 лістапада ў Даўгапольскай 

сельскай бібліятэцы, бібліятэкар правяла гадзіну інфармацыі “Экономим тепло и 
свет”. Наведвальнікі даведаліся аб тым, 
як трэба эканоміць цяпло і святло, што 
самая вялікая доля затрат энергіі 
прыпадае на хатнюю гаспадарку. Да 
гэтага мерапрыемства бібліятэкар 
аформіла выставу-агляд “Беражыце 
энергію”. На выставе прадстаўлены 
самыя простыя парады, якія падкажуць 
як зберагчы і выкарыстоўваць яе, 
настолькі эфектыўна і бяспечна ў 
адносінах да навакольнага асяроддзя, 
настолькі гэта магчыма. 

 
 

 
 
 
 
11 лістапада ў Бычыхінскай сельскай 

бібліятэцы прайшла інфармацыйна-
адукацыйная акцыя “Беларусь – 
энергоэффективная страна”, прысвечаная  
Міжнароднаму дню энергазберажэння. 
Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з 10 
правіламі энергазберажэння.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Знаёмства з бібліятэкай лепш за 
ўсё пачынаць з экскурсіі. Таму 11 
лістапада ў аддзеле дзіцячай і 
юнацкай літаратуры Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэцы для 
навучэнцаў 1-га класа ДУА “Сярэдняя 
школа №1 г. Гарадка ім. І. Х. 
Баграмяна” прайшла экскурсія па 
бібліятэцы “Падарожжа па кніжнай 
планеце”. Работнікі аддзела сардэчна 
сустрэлі хлопчыкаў і дзяўчынак і 
прапанавалі здзейсніць займальнае 
падарожжа па дзіўнай планеце, дзе 
замест краін – шэрагі кніжных 

стэлажоў, замест гарадоў – кніжныя паліцы, дамы – гэта тамы кніг. І ў кожнага дома 
свая назва. Дзеці з вялікай цікавасцю слухалі пра правільнае абыходжанне з кнігамі, як 
выбіраць кнігі і як паводзіць сябе ў бібліятэцы, па якому прынцыпу кнігі 
размяшчаюцца на стэлажах. А яшчэ маленькія наведвальнікі даведаліся пра навінкі 
дзіцячай літаратуры, перыядычныя выданні, якія выпісваюцца ў аддзеле і як яны 
могуць правесці тут свой вольны час. Пасля ўсе ўдзельнікі экскурсіі з задавальненнем 
паглядзелі лялечны спектакль. 

 
 
На вершах С. Я. Маршака вырасла не адно пакаленне дзяцей. Хто не ведае 

безуважлівага з вуліцы Басейнай, даму з багажом, вусатага-паласатага і шмат, шмат 
іншых. 17 лістапада бібліятэкар Дубраўскай сельскай бібліятэкі вырашыла нагадаць 
удзельнікам клуба “Познавайка” на гульне-віктарыне “Спешим друзья идём 
вперёд, нас Маршак к себе зовёт” аб выдатным дзіцячым паэце, прыцягнуць увагу 
да яго творчасці. Мерапрыемства было прымеркавана да 135-годдзя з дня нараджэння 
аўтара. Маленькія чытачы ўдзельнічалі ў інтэрактыўнай віктарыне па вершах 
пісьменніка: успаміналі назвы вершаў і іх герояў, адгадвалі загадкі .У фінале 
мерапрыемства дзеці змаглі выбраць сабе кнігі па душы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 лістапада да Міжнароднага 

дня адмовы ад курэння ў 
Даўгапольскай сельскай 
бібліятэцы бібліятэкарам была 
аформлена выстава-парада “Мы 
не курим! Не отравляйте нам 
жизнь!». На выстаўцы 
прадстаўлены кнігі і артыкулы з 
пераадычных выданняў аб шкодным 
уплыве тытуню на здароўе чалавека, 
мерах, якія змогуць дапамагчы ў 
барацьбе з распаўсюджваннем 
тытунекурэння.  

 
 

 
17 лістапада ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы прайшла дзелавая гульня 

“Мой выбор не курить”. Асноўны акцэнт пры размове быў зроблены на тое, што 
штурхае падлеткаў на эксперыменты з курэннем. Важную ролю ў гэтым узросце мае 
ўплыў аднагодкаў. Удзельнікі мерапрыемства вучыліся ўменню распазнаваць спробы 
адмоўнага ўплыву з боку “сяброў”, уменню супрацьстаяць ім, як фармуляваць 
аргументы супраць шкодных звычак. На прыкладзе гнілога яблыка было паказана 
якімі становяцца лёгкія ў курцоў. Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава 
“Что прячется в сигарете”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
18 лістапада напярэдадні свята, 

прысвечанага Дню работнікаў сельскай гаспадаркі 
і перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага 
комплексу, у Бычыхінскай сельскай бібліятэцы 
прайшла сустрэча з жывёлаводамі КУСГП ім. 
Свярдлова. Бібліятэкары павіншавалі іх з 
прафесійным святам і падзякавалі за нялёгкую 
працу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У рамках гарадскога мерапрыемства ў ДУК “Гарадоцкі гарадскі Дом культуры”, 

прымеркаванага да святкавання Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай 
прамысловасці, супрацоўнікі Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі 
прадэманстравалі інтэрактыўную пляцоўку “Урожайный фольварок”. Увазе 
прысутным была прадстаўлена кніжная выстава “Залог успеха- терпение и труд”. 
Кожны прысутны меў магчымасць прыняць удзел у тэматычных віктарынах. 

 
 

 
 
 



 
18 лістапада бібліятэкары Бычыхінскай 

сельскай бібліятэкі правялі для дзяцей 
літаратурнае падарожжа “Шведская 
проказница”. Прысутныя даведаліся, што ў 
лістападзе вядомай дзіцячай пісьменніцы Астрыд 
Ліндгрэн споўнілася бы 115 гадоў, пазнаёміліся з яе 
творамі, казачнымі героямі. Цікава, што самая 
першая вядомая казка “Пеппи Длинный чулок” 
Астрыд Ліндгрэн напісала ў падарунак дачке ў 1944 
годзе.  

 
 
 
 
 
 

 
19 лістапада бібліятэкар 

Верамееўскай сельскай бібліятэкі 
сумесна з ДУК “Цэнтр 
традыцыйнай культуры і народнай 
творчасці Гарадоцкага раёна” філіял 
Верамееўскі сельскі дом культуры 
запрасілі жыхароў вёскі на 
літаратурна-музычную кампазіцыю “Хвала рукам пахнущим хлебом”, якая была 
прымеркавана да Дня сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці.  На 
мерапрыемстве гучалі вершы і песні, а бібліятэкар расказала прысутным гісторыю 
роднай вёскі, адкуль пашла яе назва, а таксама аб працавітых людзях свайго краю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 лістапада у 

Даўгапольскай сельскай 
бібліятэцы для чытачоў 
бібліятэкар аформіла 
выставу-успамін 
“История колхоза 
“Долгополье”, 
прымеркаваную да Дня 
сельскай гаспадаркі і 
перапрацоўчай 
прамысловасці. Альбомы і 
выразкі з газет пра 
працаўнікоў вёскі, 
прадстаўленыя на выставе, 
змяшчаюць гісторыю 
стварэння калгаса і яе 
перадавіках. Усім 
наведвальнікам у гэты дзень былі прапанаваны кнігі пра сельскую гаспадарку, бо для 
сельскіх жыхароў, сельская гаспадарка неад'емная частка жыцця. 

 
 
23 лістапада ў чытальнам зале аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай 
бібліятэцы для маленькіх выхаванцаў ДУА 
“Яслі-сад №3 г. Гарадка” прайшла 
пазнавальная гульнявая праграма “Мая 
Радзіма – Беларусь”. Разам з бібліятэкарам 
дзеці, з дапамогай відэапрэзентацыі 
“Дашкольнікам пра Беларусь”, здзейснілі 
віртуальнае падарожжа па роднай краіне. Яны 
ўбачылі ўсю прыгажосць і непаўторнасць 
нашага краю і ўпэўніліся, што нам ёсць чым 
ганарыцца. Падчас мерапрыемства маленькія 
ўдзельнікі адгадвалі загадкі, актыўна 
прынімалі ўдзел у гульнях “Бывае-не бывае”, 
“Перакладчык”, а паміж конкурсамі слухалі 
вершы на беларускай мове. Напрыканцы 
праграмы бібліятэкар прапанавала дзецям 
намаляваць частачку сваёй малай Радзімы: 
дом, вуліцу, або свой горад. Мерапрыемства 
прайшло займальна і пазнавальна, усе 
прысутныя атрымалі шмат станоўчых эмоцый 

і даведаліся шмат новага і цікавага. 
 
 
 



 
25 лістапада ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы для ўдзельнікаў прайшло 

чарговае пасяджэнне клуба “Истоки” – урок праваслаўнай культуры “Детское 
чтение для сердца и разума”. Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з творчасцю 
праваслаўных пісьменнікаў. 

 
 

 
 


