
Дадатак 2 

 

Культурна-асветніцкія мерапрыемствы ў рамках краязнаўчага  

eye-stopper-праекта «БібліяВОКНЫ» 

 

 

2017 ГОД – 10-ГОД МАЙСКІМ ВІТКАЎСКІМ ЧЫТАННЯМ  

 

№ 

п/п 

Форма і назва мерапрыемства Адказны 

выканаўца 

Перыяд 

выканання  

1. Гучныя чытанні “Буся” – часопіс 

для маленькіх беларусаў”  

 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

студзень-красавік 

2017 

2. Літаратурны анлайн-марафон 

“Беларуская кніга: прачытанне 

ўслых!” 

Падлеская 

сельская 

бібліятэка-філіял 

№35 

студзень-снежань 

2017 

3. Падарожжа па старонках 

часопіса “Вясѐлка”  

Падлеская 

сельская 

бібліятэка-філіял 

№35 

сакавік 2017 

4. Творчая майстэрня “Шмат 

паэтаў добрых розных” 

Гарадская 

бібліятэка-філіял 

№1 

красавік 2017 

5. Дзень інфармацыі “Вясѐлка” – 

часопіс для маленькіх беларусаў” 

(да 60-годдзя з дня заснавання 

часопіса) 

Гарадская 

бібліятэка-філіял 

№2 

красавік 2017 

6. Хвілінкі-весялінкі “Я дружбаю з 

“Вясѐлкай” ганаруся! (да 60-

годдзя з дня заснавання часопіса) 

Грэская сельская 

бібліятэка-філіял 

№14 

красавік 2017 

7. Бібліятэчны дворык “Вясна на 

Капыльскай, 2А” 

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

май 2017 

8. Адкрыты прагляд да 60-годдзя з 

дня выхаду “Вясѐлкі” “Сем 

колераў “Вясѐлкі” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 

9. Радыѐгутарка “Ступіў свой 

першы крок на Случчыне” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

 

май 2017 



10. Урачыстае адкрыццѐ X майскіх  

Віткаўскіх чытанняў 

“Паэт.Казачнік. Настаўнік”  

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

май 2017 

11. Флэшмоб “Сейбіт дабра і 

справядлівасці” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 

12. Кніжная выстава-рэклама “Пад 

знакам Кнігі” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 

13. Творчая сустрэча з лаурэатам 

прэміі часопіса “Вясѐлка” імя                          

Васіля Віткі Міхасѐм 

Пазняковым “Святло дабрыні” 

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

май 2017 

14. Літаратурны батл “Народжаны 

пад знакам паэзіі” 

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

май 2017 

15. Інтэлектуальная гульня па творах 

В. Віткі “Роднага слова 

ўсмешка” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 

16. Экскурсія ў рэдакцыю часопіса 

“Вясѐлка” “Вясѐлка – добрая 

сяброўка” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі  

май 2017 

17. Літаратурная вечарына ў 

дзіцячай  бібліятэцы – філіяле № 

6 імя В. Віткі г. Мінска 

“Чараўнік з краіны маленства” 

 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі, 

дзіцячая 

бібліятэка-філіял 

№6 імя В.Віткі ДУ 

“Цэнтралізаваная 

сістэма дзіцячых 

бібліятэк г.Мінска 

май 2017 

18. Паэтычная хвілінка “Салавей 

натхняе на шэдэўры” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 

19. Кніжны квэст “З Васем 

Вясѐлкіным па бібліятэцы” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

май 2017 



20. Літаратурнае чытанне 

“Народжаны пад знакам паэзіі” 

Весейская 

сельская 

бібліятэка-філіял 

№9 

май 2017 

21. Літаратурны дыліжанс 

“Чароўная краіна Васіля Віткі” 

Акцябрская 

сельская 

бібліятэка-філіял 

№32 

май 2017 

22. Гучныя чытанні “Маленькім 

чытачам - беларускіх аўтараў” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень-жнівень 

2017 

23. Літаратурна-забаўляльная 

праграма ““33 сакрэты сонечнага 

лета” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 2017 

  

24. Літаратурная вандроўка “Наш 

сябра – часопіс “Вясѐлка” 

Сяражская 

сельская 

інтэгрыраваная 

бібліятэка-філіял 

№4 

чэрвень 2017 

 

25. Краязнаўчая бібліяпляцоўка 

“Мой родны кут, ты ў сэрцы 

назаўсѐды!” 

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

ліпень 2017 

26. Літаратурны мацыѐн “Кніжкі 

выйшлі пагуляць” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

верасень 2017 

27. Інтэрактыўны бібліяквілт 

“Сузор’е мастацтва і чытання” 

Раѐнная 

цэнтральная 

бібліятэка 

верасень 2017 

28. Гучныя чытанні “З меха дзеда 

Васіля” 

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

кастрычнік-

снежань 2017 

 

29. Пазнавальная вандроўка 

“Літаратурны небасхіл 

Случчыны”  

Дзіцячы аддзел 

раѐннай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

кастрычнік 2017 

 

 

 

 

 


