Анонс асноўных мерапрыемстваў
ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка», якія запланаваны
на кастрычнік 2018 года
Дажджлівае надвор'е,
Кастрычніцкая слота.
Дождж-імжака, дождж-свавольнік
Ахінуў сабою горад,
Лісьце жоўтае каштанаў
На траве пажухлай мокне...
А здаецца - нібы сонца
Раськідала аскалёпкі…
Юрась Певуноў

Кастрычнік – дзясяты месяц года. Стараславянскія назвы яго – лістапад, ріень,
паздзернік, брудзень; у сербаў – паздзернік, у палякаў – pazdziernik, ва ўкраінцаў –
жоўтень. Беларускае найменне месяца паходзіць ад слова "кастрыца": у гэты час сяляне
трапалі, часалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат кастрыцы. У рымлян оctober (такая ж
аснова ў нямецкай, французскай, англійскай, рускай мовах) быў прысвечаны богу вайны
Марсу. У 15-ы дзень месяца прыносілі ў ахвяру каня, які вылучаўся на папярэдніх
скачках. Другога кастрычніка святкавалі Медэтрыналіі ў гонар багіні медыцыны
Медэтрыны. Кожны рымлянін гатаваў сабе багаты стол і стараўся як магла больш
наесціся і напіцца, бо гэта нібы перасцерагала яго ў будучым ад розных хвароб.
Старажытныя грэкі ўшаноўвалі бога вінаробства Бахуса (Дыяніса).
Свята было вельмі вясёлым і свабодным: у ім нароўні з вольнымі грэкамі, прымалі
ўдзел і рабы. Адмысловы хор пры музыцы і скоках спяваў так званы дыфірамб асаблівую песню ў гонар Бахуса, дзе адлюстроўваліся сумныя і радасныя падзеі з жыцця
бога.
Кастрычнік – сярэдні месяц восені, характарызуецца зменлівым надвор`ем:
бываюць густыя туманы, слата, частыя замаразкі, а часам выпадае і снег. Дрэвы стаяць
аголеныя, птушкі адляцелі ў вырай. Наступае пара для садаводаў: пасадка дрэў і
ягаднікаў, абмазванне ствалоў глінай і вапнай, іх ацяпленне. Народны каляндар месяца
небагаты. Яго асноўнае свята – Пакровы. У скарбніцы сялянскай мудрасці маюцца
прыкметы, па якіх вызначаецца надвор`е як на бліжэйшыя дні, так і на вялікі тэрмін –
зіму і вясну.
У бібліятэчных установах карэліччыны
кастрычніцкія мерапрыемствы
тычацца Міжнароднаму дню сталага чалавека і Дню маці, Сусветнаму дню
усмешкі і Сусветнаму дню жывёл. А таксама праз краязнаўчыя часы, літаратурныя
гадзіны, паэтычныя хвіліны і інфарміны мы ўспомнім тых (менавіта кастрычніцкіх
юбіляраў), хто праслаўляў наш родны край - Алеся Мілюця (110 – годдзе) і Алеся
Бажко(100 – год).

2 кастрычніка 2018 года
Вечар - сустрэча «Душы запасы залатыя» 50+
(Да Міжнароднага дня сталых людзей)
(агр. Ярэмічы, Ярэміцкая сельская біліятэка, пачатак у 17.00)
1 кастрычніка – асаблівы дзень. Дзень, калі можна пячы дамашнія прысмакі,
рыхтаваць віншаванні і запрасіць на свята бабуль і дзядуляў.
Менавіта ў гэты дзень увесь свет ушаноўвае пажылых людзей.
Ярэміцкая сельская бібліятэка шчыра запрашае Вас на вечар
– сустрэчу “Душы запасы залатыя”. Удзельнікі падзеляцца
сакрэтамі свайго добрага фізічнага стану, паўдзельнічаюць у
шматлікіх конкурсах – літаратурным, музычным, спартыўным і
кулінарным, а таксама пагутараць пра чуласць, спагадлівасць,
дабрыню і каханне. Вучні прачытаюць вершы, а супрацоўнікі мясцовага клуба
прапануюць канцэртныя нумара.

11 кастрычніка 2018 года
Ранішнік “Матуля мая дарагая” 5+
(да Дня маці)
(г.п.Карэлічы, пл.17- Верасня,8, дзіцячая бібліятэка, пачатак у 11.00)
Не знаю,
Ці ёсць жыццё
На нейкіх зорках.
Я знаў толькі адну зорку –
Пяцікрылую далонь маці,
На якой выраслі
Мы, наш хлеб, нашы песні.
Святло якой
Вечна струменіць.
М.Танк

Матуля! – якое цудоўнае, ласкавае, мілае слова! Як многа значыць яно для
кожнага з нас! Колькі вершаў і песень напісана пра самую родную і дарагую, пра тую,
якая падаравала нам жыццё.
Карэліцкая дзіцячая бібліятэка запрашае на ранішнік
“Матуля мая дарагая” прысвечаны Дню маці, дзе для вас будзе
працаваць ілюстраваная кніжная выстава-прагляд “Гэта толькі для
вас і вашых матуль!”, будуць гучаць самыя ветлівыя, ласкавыя і
добрыя словы аб родных матулях і дэкламавацца вершы беларускіх
паэтаў. Таксама вас чакае мультыплікацыйная стужкі “Мама для
мамантёнка” і падарункі ад бібліятэкі.
Уваход свободны
Тэл. для кантактоў: 8(01596)21368

12 кастрычніка 2018 года
Ранішнік «Мая мама – лепшая на свеце» 3+
(агр. Палужжа, Палужская сельская біліятэка, пачатак у 17.00)
Гісторыя святкавання Дня маці сыходзіць каранямі ў рэлігійнае свята Пакроў
Прасвятой Багародзіцы — ва ўсіх праваслаўных цэрквах у гэты
дзень праводзіцца святочнае набажэнства. Лічыцца, што ў 910
годзе ў Ерусаліме цудоўным чынам Багародзіца явіла сябе, падчас
набажэнства многія людзі ўбачылі ў небе Маці Божую, якая
пакрывала ўсіх людзей і маліліся шырокім белым покрывам,
імкнучыся абараніць ўсіх дзяцей Божых. Менавіта таму Дзень
маці ў Беларусі прымеркаваны да гэтак важнага ў праваслаўнай
рэлігійнай традыцыі свята.
Да Дня маці Палужская сельская бібліятэка сумесна з
дзіцячым садком ладзяць ранішнік «Мая мама лепшая ў свеце». На свята запрашаны
матулі, для якіх у гэты дзень будзе сказана шмат цёплых слоў, прачытана добрых
вершаў, спета прыгожых песень. Таксама будзе працаваць выстава малюнкаў рабят
(заданне давалася загадзя) пад назвай «Мая любімая і адзіная»
Уваход свободны
Тэл. для кантактоў: 8(01596)25788

19 кастрычніка 2018 года
Літаратурна – музычная гасцёўня
«Комсомол, ты в памяти моей…» 16+
(г.п. Карэлічы, пл. 17-верасня, д.8, раённая бібліятэка, пачатак у 15.00)
Усесаюзны Ленінскі камуністычны саюз моладзі, або камсамол, быў заснаваны 29
кастрычніка 1918 года як маладзёжная арганізацыя Камуністычнай партыі. Пасля
распаду СССР "пераемнікамі" камсамола ў Беларусі сталі саюз
моладзі Беларусі і Беларускі патрыятычны саюз моладзі. У 2002
годзе дзве найбуйнейшыя маладзёжные арганізацыі аб'ядналіся ў
адну-Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі (БРСМ).
Менавіта 29 кастрычніка 2018 года спаўняецца 100 гадоў з
дня ўтварэння Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза
Моладзі. Школу Ленінскага камсамола ў савецкі час прайшлі
мільёны маладых людзей ва ўзросце ад 14 да 28 гадоў.
Карэліцкая раённая бібліятэка запрашае ўсіх жадаючых разам сустрэць
знакавую гістарычную дату – 100 - годдзе УЛКСМ. Удзел у мерапрыемстве прымуць
раённы краязнаўчы музей (з знакавай фотавыставай), Беларускі рэспубліканскі саюз
моладзі (з гістарычнай даведкай), раённая ветэранская арганізацыя (з цікавымі і
змястоўнымі ўспамінамі), раённы Дом культуры (з музычнымі нумарамі). Супрацоўнікі
раённай бібліятэкі гарантуюць кніжную выставу – успамін “Комсомол: время,
события, люди”, дакументальны фільм і добры настрой.
Уваход свободны
Тэл. для кантактоў: 8(01596)21438

20 кастрычніка 2018 года
Свята народнай творчасці «Макоша запрашае» 10+
(агр. Райца, Райцаўская сельская біліятэка, пачатак у 12.00)
Макоша – свята рукадзелля, хэндмейда і творчай фантазіі. Галоўная гераіня
свята –Макош – багіня зямлі і дажджу, ўраджаю, заступніца
рамёстваў і ўсіх жанчын, багіня лёсу, вечная ткачыха і праля,
вышывальшчыца і бісеранізальніца. У гэты дзень Райцаўская
сельская бібліятэка арганізуе шыкоўныя выставы – экспазіцыі з
вышываных карцін гладдзю і крыжом, вырабаў з бісеру і ільну, а
таксама кніжную выставу, на якой прадстане новая тэматычная
літаратура з фонду бібліятэкі.
Уваход свободны
Тэл. для кантактоў: 8(01596)71697

23 кастрычніка 2018 года
Міністудыя «Падарожжа ў краіну Анімацыю» 8+
(агр. Варонча, Варанчанская сельская біліятэка, пачатак у 16.00)
Як ствараецца мультфільм? Калі і як ён з'явіўся ў нашым жыцці? Чым
адрозніваецца мультыплікацыя ад анімацыі? І чаму менавіта 28
кастрычніка лічыцца Міжнародным днём анімацыі?
Варанчанская сельская бібліятэка запрашае хлопчыкаў і
дзяўчынак у міністудыю да любімых мульцяшных герояў, каб разам
пазнаёміцца з гісторыяй узнікнення мультыплікацыі, стварэннем
анімацыйных фільмаў і прыняць удзел у цэлым шэрагу
пазнавальных віктарын і рэбусаў.
Уваход свободны
Тэл. для кантактоў: 8(01596)27496

