Карэліцкая раённая бібліятэка
“СУСТРЭЧА”
(1 раз у два месяцы, апошняя пятніца першага месяца, 17.00)
Мэта:
-аб’яднанне аднадумцаў па інтарэсам для задавальнення патрэбаў ў межасобных зносінах.
Задачы:
-раскрыццё лепшых рысаў характару: дабрыні, любові, высакароднасці, патрыятызму з
дапамогай зносін, знаёмствам з творамі айчыннай і замежнай літаратуры, цікавымі
публікацыямі з перыядычнага друку;
-арганізацыя тэматычных мерапрыемстваў, накіраваных на пашырэнне
кругагляду ўдзельнікаў.
Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
“СОНЕЙКА Ў ДУШЫ”
(4-я нядзеля кожнага месяца, 11.00)
Мэта:
-ўсебаковае інтэлектуальнае, духоўнае і творчае развіццё асобы дзіцяці.
Задачы:
-развіццё здольнасцяў: мовы, мыслення, фантазіі, творчасці, пазнавальных інтарэсаў
дзяцей;
-выхаванне інфармацыйнай культуры, прывіццё навыкаў умелага карыстання кнігай;
-арганізацыя разнастайнага і цікавага вольнага часу дзяцей.
“ПРАМЕНЬЧЫК”
(2-я субота кожнага месяца, 11.00)
Мэта:
-выхаванне беражлівых адносін да прыроды.
Задачы:
-развіццё ў дзяцей экалагічных уяўленняў, ведаў пра каштоўнасці прыроды;
-фарміраванне ўменняў правільна ўзаемадзейнічаць з навакольнай прыродай; -практычнае
далучэнне дзяцей да аховы і абароны навакольнага асяроддзя;
-рэклама экалагічнай літаратуры сярод падрастаючага пакалення;
-стварэнне ўмоў для актыўнай пазнавальнай дзейнасці.
Мірская гарпасялковая бібліятэка
“НАШЧАДКІ”
(1 раз у квартал, апошні чацвер першага месяца квартала,16.00)
Мэта:
-краязнаўчая адукацыя дзяцей і падлеткаў.
Задачы:
-знаёмства з бытам, прыродай, культурай, выдатнымі людзьмі роднага краю;
-рэклама краязнаўчай літаратуры сярод падрастаючага пакалення;
-выхаванне патрыятызму, любові да малой радзімы, кнігі, чытання.
“СЯМЕЙНЫ КРУГ”
(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала,17.00)
Мэта:
- арганізацыя сямейнага вольнага часу.
Задачы:
-павышэнне ўзроўню сямейных зносін;

-стварэнне спрыяльных умоў для рэалізацыі творчага патэнцыялу;
-прапаганда здаровага ладу жыцця;
-адраджэнне і перадача традыцый культурных і духоўных зносін
з дапамогай кнігі і чытання.
Малюшыцкая сельская бібліятэка
“ПОЛЫМЯ”
(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала,16.00)
Мэта:
-фарміраванне у дзяцей прававой і палітычнай культуры, актыўнай жыццёвай пазіцыі
грамадзяніна-патрыёта.
Задачы:
-фарміраванне патрыятычных пачуццяў і грамадзянскай самасвядомасці праз далучэнне
да чытання;
-выхаванне любові да Радзімы, свайго краю, пачуцця вернасці Айчыне.
-арганізацыя мерапрыемстваў, сустрэч з ветэранамі вайны, тыла, ваеннаслужачымі.
Баранавіцкая сельская бібліятэка
“ВЕСЯЛУН”
(1 раз у два месяцы, апошні чацвер другога месяца,17.00)
Мэта:
-раскрыццё творчага патэнцыялу ўдзельнікаў аб’яднання.
Задачы:
-наладжванне
сяброўскіх
адносін,
духоўнай
еднасці,
змястоўнасці;
-фарміраванне эстэтычнага густу, маральных якасцяў;
-выхаванне культуры быту і адпачынку, уменне мэтазгодна і эфектыўна выкарыстоўваць
вольны час;
-арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў.
Турэцкая сельская бібліятэка
“ЧАРОЎНАЯ КРЫНІЧКА”
(3-я субота кожнага месяца (акрамя чэрвеня, ліпеня, жніўня),12.00)
Мэта:
-выхаванне ў дзяцей культуры чытання і любові да кнігі.
Задачы:
-пашырэнне кругагляду, творчай і пазнавальнай актыўнасці дзяцей;
-далучэнне іх да каштоўнасцяў нацыянальнай і сусветнай дзіцячай літаратуры;
-арганізацыя культурна-дасугавай дзейнасці, накіраванай на прасоўванне кнігі і чытання;
-фарміраванне цікавасці да чытання ў бібліятэцы.
Ярэміцкая сельская бібліятэка
“АЛЕСЯ”
(3-я пятніца кожнага месяца,18.00)
Мэта:
-аб’яднанне аднадумцаў для задавальнення патрэбаў ў межасобных зносінах.
Задачы:
-далучэнне да вытокаў сусветнай і айчыннай культуры, кнігі, чытання;
-арганізацыя зносін жанчын;

-падрыхтоўка і правядзенне комплексных мерапрыемстваў, якія ствараюць умовы для
культурнага развіцця ўдзельнікаў аб’яднання;
-выяўленне і развіццё творчага патэнцыялу.
Цырынская сельская бібліятэка
“НАДЗЕЯ”
(3-і панядзелак кожнага месяца,15.00)
Мэта:
-адраджэнне нацыянальных духоўных традыцый у сучасным грамадстве.
Задачы:
-фарміраванне духоўна-маральных каштоўнасцяў у традыцыях праваслаўнай культуры;
-арганізацыя сумесных святаў і вечароў для змястоўнага правядзення вольнага часу;
-стымуляванне творчай дзейнасці жанчын.
Жухавіцкая сельская бібліятэка
“ФЛОРА”
(1 раз у квартал, апошні чацвер першага месяца квартала,17.00)
Мэта:
-аб’яднанне пажылых людзей з агульнымі інтарэсамі і захапленнямі.
Задачы:
-забеспячэнне магчымасці правядзення вольнага часу, праявы іх творчых здольнасцяў;
-далучэнне ўдзельнікаў да творчасці літаратараў, мастакоў, кампазітараў, якія непарыўна
звязаны з прыродай.
-павышэння жыццёвага і духоўнага патэнцыялу;
-інфармаванне ўдзельнікаў аб’яднання аб навінках літаратуры, перыядычных выданнях.
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
“ЭКОША”
(1 раз у квартал, апошняя пятніца апошняга месяца квартала,16.00)
Мэта:
-фарміраванне ў дзяцей адказных адносін да навакольнага асяроддзя.
Задачы:
-развіццё цікавасці і любові да жывой прыроды;
-садзейнічанне эмацыянальнага ўспрымання навакольнага свету, прыгажосці прыроды;
-выхаванне маральнай адказнасці і беражлівых адносін да роднай прыроды;
-фарміраванне пазнавальнай актыўнасці дзяцей.
Лукская сельская бібліятэка
“ДОБРЫЯ СУСТРЭЧЫ”
(1 раз у квартал, 2-я субота другога месяца квартала,17.00)
Мэта:
-арганізацыя культурнага вольнага часу старэйшага пакалення;
Задачы:
-стварэнне добразычлівай атмасферы для інтэлектуальных і духоўных зносін;
-арганізацыя мерапрыемстваў па актуальных тэмах: культурныя каштоўнасці і традыцыі
роднага краю, медыцына і творчасць, дом і сядзіба, прыгажосць і здароўе;
-павышэнне жыццёвага і духоўнага патэнцыялу чытачоў сталага ўзросту.

Палужская сельская бібліятэка
“САРДЭЧНАЯ РАЗМОВА”
(1 раз у два месяцы, апошняя субота другога месяца,14.00)
Мэта:
-арганізацыя вольнага часу жанчын і пажылых людзей.
Задачы:
-падтрымка жанчын і пажылых, уцягванне ў жыццядзейнасць бібліятэкі;
-арганізацыя работы па раскрыццю творчых здольнасцяў удзельнікаў
аб’яднання;
-правядзенне мерапрыемстваў, якія садзейнічаюць сяброўскім зносінам;
-ажыццяўленне сувязі пакаленняў.
Варанчанская сельская бібліятэка
“СУБЯСЕДНІК”
(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала,17.00)
Мэта:
-правядзенне вольнага часу жанчын з карысцю.
Задачы:
-вывучэнне інтарэсаў і запытаў жанчын з мэтай іх задавальнення праз сістэму
інфармацыйна-масавых мерапрыемстваў;
-рэалізацыя творчых здольнасцяў;
-развіццё пазнавальных навыкаў жанчын;
-павышэнне жыццёвага і духоўнага патэнцыялу.
Райцаўская сельская бібліятэка
“КЛЕАПАТРА”
(1 раз у квартал, 3-я субота апошняга месяца квартала,18.00)
Мэта:
-развіццё эстэтычнага густу ўдзельнікаў аб’яднання.
Задачы:
-выхаванне лепшых якасцяў жанчыны-маці, жанчыны-гаспадыні, жанчыны-каханай;
-фарміраванне ўяўленняў аб маральных нормах зносін, этыкету, навыках
эстэтычнагапавядзення;
-навучанне законам прыгажосці, правілам этыкету.
Некрашэвіцкая сельская бібліятэка-клуб
“У КОЛЕ СЯБРОЎ”
(1 раз у квартал, 3-я субота другога месяца квартала,19.00)
Мэта:
-далучэнне падлеткаў да агульначалавечых каштоўнасцяў: ўласнае жыццё і здароўе, сям’я,
любоў да бліжняга, прафесійнае самавызначэнне, самарэалізацыя.
Задачы:
-прыцягненне падлеткаў да чытання, прапаганда кнігі, бібліятэкі;
-садзейнічанне ў вызначэнні грамадзянскай пазіцыі ў папярэджанні правапарушэнняў
сярод непаўналетніх;
-выхаванне этычных і эстэтычных нормаў паводзін, духоўных і маральных якасцяў у
падлеткаў;
-арганізацыя вольнага часу ўдзельнікаў аб’яднання.

Красненская сельская бібліятэка
“УМЕЛЫЯ РУЧКІ”
(2-я серада кожнага месяца, акрамя чэрвеня, ліпеня,16.00)
Мэта:
-развіццё творчых здольнасцяў дзяцей праз выхаванне працавітасці, цярплівасці,
узаемадапамогі.
Задачы:
-развіццё фантазіі, увагі, памяці;
-выхаванне эстэтычнага густу, пачуцця прыгажосці, павагі да працы, гонару за выкананую
работу.

