Люты
Магутнае слова, ты, роднае слова!
Са мной ты на яве і ў сне;
Душу мне затрэсла пагудкаю новай,
Ты песень наўчыла мяне.
Янка Купала
«Роднае слова»

Родная мова ўваходзіць у наша жыццё з вуснаў маці. Прыгожае гучанне роднага
слова мы пачынаем успрымаць з матчыных песень,
цудоўных беларускіх казак, легендаў, паданняў. 3 роднай
мовай мы пакідаем бацькоўскі парог, выпраўляючыся ў
далёкія вандраванні. Мова — душа народа, векавая
праца многіх пакаленняў, люстэрка духоўнага жыцця і
творчасці грамадства, наш галоўны і неацэнны скарб.
Гадзіна роднай мовы “Мова нашых продкаў
згаснуць не павінна” адбудзецца ў лютым у Карэліцкай
раённай бібліятэцы, дзе чытачы бібліяткі і супрацоўнікі
напішуць агульнаадукацыйную дыктоўку, а мясцовыя
пісьменнікі прачытаюць свае лепшыя вершы на роднай
мове.

Сакавік
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 усе бібліятэчныя
ўстановы ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»
прысвецяць тэматычны імпрэзы з удзелам
мясцовых
свяшчэннікаў,
медыцынскіх
супрацоўнікаў і супрацоўнікаў праваахоўных
органаў, каб яшчэ раз нагадаць аб негатыўным

уздзеянні наркатычных сродкаў на арганізм чалавека, аб мерах угалоўнай адказнасці за
ўжыванне, захоўванне і распаўсюджванне наркотыкаў і аб аб маральным і духоўным
аспекце жыцця.
Самая «гучная» падзея бібліятэчнага жыцця, якая
адбудзецца падчас вясенніх канікул - Тыдзень дзіцячай
кнігі. Супрацоўнікі бібліятэк імкнуцца зрабіць яго цікавым і
запамінальным для маленькіх наведвальнікаў.
“Весь мир большой от “А” до “Я” - пад такой назвай
адбудзецца адкрыццё Тыдня ў Карэліцкай дзіцячай
бібліятэцы.
Маленькіх
чытачоў
чакае
тэатралізаванае шоу - падарожжа ў свет казак і
цуда.

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 ўключыць урок
памяці “Глазами тех, кто был в бою” у раённай бібліятэцы.

Май
У рамках Міжнароднай акцыі "Чытаем дзецям аб
вайне", якая пачнецца 4 мая, бібліятэчныя ўстановы
ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” арганізуюць
шэраг змястоўных мерапрыемстваў.
Памяць усіх загінуўшых у гады Вялікай
Айчыннай вайны будзе ўшанавана хвілінай маўчання,
бібліятэкары прачытаюць вершы, а дзеці ўрыўкі з
дзіцячых
твораў
ваеннай
тэматыкі.
Усім
наведвальнікам прапануюць для прагляду кнігі ваеннай
тэматыкі, а таксама экспанаты ваеннага часу.
Святочная сустрэча адбудзецца ў аматарскім
аб'яднанні «Надзея» (Цырынская СБ), падчас якой

удзельнікі падзеляцца сваімі ўспамінамі пра цяжкія ўмовы ваеннага жыцця (у некаторых
дзяцінства было апалена вайной), сваіх бацькоў. Пагартаюць старонкі любімых кніг,
абмяркуюць прачытанае, праспяваюць песні ваенных гадоў.
Галоўная мэта ўсіх мерапрыемстваў– выхаванне патрыятычных пачуццяў у дзяцей
і падлеткаў на прыкладзе лепшых твораў дзіцячай літаратуры аб Вялікай Айчыннай
вайне, а таксама цяжкія ўспаміны ваеннага ліхалецця.

Чэрвень -жнівень
Вось і лета. Самая цудоўная пара для дзетвары – пара
адпачынку. Лес, луг, рэчка, шмат кветак і сонца, і канешне
добрая кніга. Можна «уткнуцца» у кнігу і чытаць, чытаць,
чытаць…
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.
Гродзенская вобласць, размешчаная на захадзе Беларусі,
славіцца сваімі старадаўнімі замкамі і унікальнымі
архітэктурнымі помнікамі. ... Гродзенская вобласць – адна з
шасці абласцей Беларусі ў бягучым годзе адзначае свой 75гадовы юбілей.
Тэматычная вечарына “Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”
адбудзецца ў Палужскай сельскай бібліятэцы. Наведвальнікі
пачуюць аб гісторыі сацыяльна-эканамічнага і культурнага

развіцця Гродзеншчыны, аб дасягненнях вобласці. Для ўдзельнікаў мерапрыемства
будзе прадстаўлена кніжная выстава «Гродзенская вобласць: ад мінулага да сучаснасці».

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.
Бібліятэчныя супрацоўнікі разам з клубнікамі арганізуюць для жанчын -матуль
цікавыя імпэзы, у рамках якіх будуць гучаць лірычныя песні і вершы, будуць ладзіцца
шматлікія конкурсы і інтэлектуальныя гульні, і канешне танцы.

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 Райцаўскай
сельскай бібліятэцы
прапануюць яшчэ раз звярнуць увагу на гэта захворванне,
каб разам з урачом мясцовага ФАПу пагаварыць аб яго
прычынах і прафілактыцы. У час актуальнага дыялогу “СНІД: не застанемся
абыякавымі”, гутарка са святаром, відэаролікі і літаратура па тэме.
УРА! Зімовыя канікулы! З 25 снежня казачны настрой
каля галоўнай ёлкі заўжды ладзяць Дзед Мароз,
Снягурка,Зімачка-зіма, Скамарох і розныя навагоднія звярушкі
(менавіта супрацоўнікі раённай і дзіцячай бібліятэкі водзяць
карагод каля ёлкі). Разам з дзецьмі і іх бацькамі казачныя героі
водзяць карагоды і катаюццы на імправізаваных “коніках”.
Юныя
карэліччане
з
задавальненнем
удзельнічаюць ў зімніх забавах, конкурсах,
адгадваюць
загадкі,
звязаныя
з
надыходзячым Новым годам і вераць у цуд.

