Як ты дорага мне, мая родная мова!
Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!
Ты калісьці з калыскі мяне падымала
Я вучыла ў бацькоў на руках гаварыць.
У жыцці маім слова найпершае «мама»
Я цяпер для мяне сама міла гучыць …
Ніл Гілевіч

Люты
У кожнага чалавека ёсць Радзіма, і кожны
любіць яе. Любіць, дзе нарадзіўся і жыве. Любіць
родную прыроду, свой народ. Любіць сваю родную
мову і песні свайго народа, казкі, танцы, кнігі … Без
бацькаўшчыны і без свайго народа чалавек не можа
жыць.
Літаратурна – музычны карагод «Звіні, мая
светлая родная мова!» адбудзецца ў лютым у
Мірскай гарпасялковай бібліятэцы. Вучні мясцовай
школы прачытаюць вершы на роднай мове,
растлумачаць сэнс прыказак і прымавак, адгадаюць загадкі, праспяваюць песні, больш
падрабязна пазнаёмяцца з гістарычнымі асобамі.

Сакавік
Самая «гучная» падзея бібліятэчнага жыцця,
якая адбудзецца падчас вясенніх канікул - Тыдзень
дзіцячай кнігі. Супрацоўнікі бібліятэк імкнуцца
зрабіць яго цікавым і запамінальным для маленькіх
наведвальнікаў.
Літаратурны карнавал «Весёлых книжек
хоровод с нами рядышком идёт» адбудзецца ў
Карэліцкай дзіцячай бібліятэцы. Маленькіх чытачоў
чакае тэатралізаванае шоу - падарожжа ў свет казак і
цуда.

Здавалася, што гэта бяда ніколі не пастукае ў нашы дзверы. Але, на жаль, слова
«наркотыкі» ўсё часцей паўтараецца медыкамі,
супрацоўнікамі праваахоўных органаў, сустракаюцца ў
крымінальных зводках. І цалкам зразумела, чаму ў
нашай краіне барацьба з наркаманіяй вядзецца
бескампрамісная:
наркаманія
ўяўляе
пагрозу
грамадству, калечыць лёсы людскія, забірае жыцці.
Спыніць і выкараніць. Гэта не простая задача, і
рашэнне яе залежыць, у тым ліку, ад усіх нас –
нераўнадушных, неабыякавых. Здаровы сэнс павінен
узяць верх. За жыццё без наркотыкаў – гэта так
зразумела, так проста і так складана. Але іншага не
дадзена, таму што мы ў адказе не толькі за сённяшні, але і за заўтрашні дзень.

Міжнароднаму Дню барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам Карэліцкая раённая
бібліятэка прысвяціла тэматычны вечар «Наркаманія – хвароба стагоддзя». На
мерапрыемства запросім благачыннага цэркваў Карэліцкай акругі протаіерэй Мікалай
Орса, каб заклікаць маладых людзей назаўсёды адмовіцца ад шкодных звычкаў, ніколі
неўжываць наркотыкаў, а шукаць задавальненне ад жыцця ў служэнні іншым.

Красавік
Год за годам аддзяляюць нас ад таго дня, калі
над нашай блакітнай краінай павісла чорнае воблака
Чарнобыля. Катастрофа стала ўрокам усяму
чалавецтву, яе ліквідацыя – невыканальнай задачай
для тых, хто ўтаймоўваў нябачную стыхію. 26
красавіка – дзень, калі варта задумацца аб бяспецы
ўласнай і экалагічнай.
Экскурс у красавік 2006 года, ацэнку
наступствам чарнобыльскай трагедыі, знаёмства з
літаратурай на балючую для беларускага народа тэму
уключыць вечар памяці “Чарнобыль. Экалогія. Жыццё. Будучае “ у раённай бібліятэцы.

Май
Святкаванне важнай гістарычнай даты - Дня
Перамогі плануецца ў
Баранавіцкай сельскай
бібліятэцы. На літаратурна – патрыятычную гадзіну
“Я раскажу вам пра вайну” запрошаны сведкі ваеннага
ліхалецця і аднавяскоўцы. Атмасферу ваенных часоў
створаць песні, вершы, якія прачытаюць супрацоўнікі
мясцовага клуба і вучні.

Класіку беларускай дзіцячай літаратуры, вялікаму
знаўцу дзіцячай душы, выдатнаму пісьменніку – Янку
Маўру з нагоды 135 – годдзя з дня нараджэння
бібліятэкі Карэліччыны прысвяцілі кніжныя выскаўкі,
агляды літаратуры, гутаркі
– абмеркаванне твораў
пісьменніка, літаратурныя
вечарыны
і
сустрэчы.
Мультымедыйны
калейдаскоп
“Капітан
дзіцячых
падарожжаў”
адбудзецца ў Карэліцкай
дзіцячай бібліятэцы.

Чэрвень -жнівень
Арганізацыя летняга адпачынку дзяцей і падлеткаў –
традыцыйны напрамак дзейнасці бібліятэк. Летам галоўная
задача ўсіх бібліятэк заключаецца ў тым, каб ахапіць
змястоўным адпачынкам як мага больш школьнікаў,
пашырыць іх кругагляд, навучыць
творчасці зносін і любові да кнігі,
дапамагчы
знайсці
цікавы
занятак,
прыцягнуць
да
ўдзелу
ў
розных
бібліятэчных
мерапрыемствах.
У
бібліятэках ДУК “Карэліцкая раённая
бібліятэка” у летні час працуе раённая
акцыя “Лета і кніга”.

Верасень
Дзень беларускага пісьменства - нацыянальнае свята Рэспублікі Беларусь, які
закліканы павышаць прэстыж пісьменства як асновы беларускай культуры, аддаць даніну
павагі беларускім асветнікам - Францыску Скарыну, Кірылу Тураўскаму, Сімяону
Полацкаму, Мікалаю Гусоўскаму і інш.
Літаратурная гадзіна “Гучы, родная мова” - у час мерапрыемства з нагоды свята
беларускага пісьменства бібліятэкар Турэцкай сельскай
бібліятэкі пазнаёміць школьнікаў са старонкамі гісторыі
ўзнікнення, станаўлення і развіцця беларускай мовы і
кнігадрукавання на Беларусі. Чытачы бібліятэкі таксама
пачуюць пра жыццёвыя лёсы і творчую спадчыну
Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Сымона
Буднага і іншых асветнікаў зямлі беларускай, і
даведаюцца, што свята вяртае нас да гістарычных каранёў
і вытокаў, сведчыць аб захаванні традыцый мінулых
пакаленняў.

Кастрычнік
Матуля! – якое цудоўнае 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.
У Беларусі Дзень маці адзначаюць
штогод
14
кастрычніка.
Гісторыя
беларускага свята 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, у Ерусаліме, цудоўным чынам Багародзіца явіла сябе. Падчас набажэнства
многія людзі ўбачылі ў небе Маці Божую, яна пакрывала ўсіх людзей, якія маліліся,
шырокім белым покрывам, імкнучыся абараніць усіх дзяцей Божых.
«Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню…» - пад такой назвай
ладзіцца літаратурная імпрэза ў Малюшыцкай сельская бібліятэцы. Праграма ўключае
віктарыну, загадкі і конкурсы, у якіх прымуць удзел як дзеці, так і дарослыя. Хлопчыкі і
дзяўчынкі прачытаюць вершы, а супрацоўнікі мясцовага клуба выканаюць музычныя
нумары.

Снежань
Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам
адзначаны сваім сімвалам – чырвонай стужкай, якая
пазначае падтрымку, спачуванне і надзеі на
будучыню без СНДу. Праводзіцца ва ўсім свеце,
пачынаючы з 1988 года. Кожны год Сусветная кампанія
праходзіць пад дэвізам, якія адлюстроўваюць аспекты
эпідэміі і напрамкі прафілактычнага ўмяшання.
1 снежня ў Баранавіцкай сельскай бібліятэцы
прапануюць яшчэ раз звярнуць увагу на гэта захворванне,
каб разам з урачом мясцовага ФАПу пагаварыць аб яго
прычынах і прафілактыцы. У рамках тэматычнай размовы “СНІД: рэальнасць ці міф”
гутарка са святаром, відэаролікі і літаратура па тэме.
У снежні ў Карэліцкай раённай бібліятэцы адсвяткуюць 220 –
годдзе з дня нараджэння польскага паэта беларускага паходжання,
публіцыста Адама Міцкевіча.
Усе, каго зацікавіць гадзіна выдатнай асобы «Светлым ценем
Адама Міцкевіча», якая адбудзецца ў Карэліцкай раённай
бібліятэцы, змогуць пазнаёміцца з біяграфіяй і творчай
дзейнасцю пісьменніка, разам з работнікамі бібліятэкі і
мясцовымі пісьменнікамі прачытаць урыўкі з любімых
твораў, і падзяліцца сваім меркаваннем аб яго творчасці.

