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№ 

п/п 

 

Назва 

мерапрыемства 

Форма 

рэалізацыі 

Месца 

правядзення 

Дата Адказны 

 

1.  Сонца на кніжнай 

старонцы  

Літаратурнае 

свята 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень Жакенава 

А.Ц. 

2.  Праз тэатр лялек – у 

свет кнігі 

Тэатральная А-

фішка 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Ніколічава 

Л.Ю. 

 

3.  33 сакрэты 

сонечнага лета 

Гульня-

віктарына 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Субаткоўская  

Л.І. 

4.  Сонечны зайчык 

кніжнага лета 

Казачна-

загадачны 

марафон 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Краўцова  

В.У. 

5.  Кніжныя канікулы – 

вясёлая пара 

Літаратурна-

гульнёвая 

праграма 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Краўцова В.У. 

6.  Летняя чытальная 

зала 

Літаратурны 

калейдаскоп 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Жакенава 

А.Ц. 



7.  Парады чытача 

 

 

BOOK-

сімпатыя 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Уласевіч Н.А. 

8.  Кніжныя фантазіі 

лета 

Конкурс 

“вулічных” 

мастакоў 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

чэрвень 

 

Уласевіч Н.А. 

 

9.  Книжная эстафета 

солнечного лета 

Літаратурны 

круіз 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №1 

чэрвень 

 

Кур’яновіч 

Л.У. 

 

10.  Вам, девчонки и 

мальчишки, 

приключенческие 

книжки 

Літаратурны 

дайджэст 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №1 

чэрвень 

 

Дробыш Л.Э. 

 

11.  Как помочь природе Эка-эстафета Гарадская 

бібліятэка-

філіял №1 

чэрвень 

 

Сасіновіч Г.В. 

 

12.  Откройте новую 

книгу! 

Агляд-анонс Гарадская 

бібліятэка-

філіял №1 

чэрвень 

 

Сасіновіч Г.В. 

13.  Прыгожы свет 

дзяцінства 

Конкурсна-

гульнёвая 

праграма 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №2 

чэрвень 

 

Тарасевіч Л.І. 

Адамчык Ж.Г. 

14.  Увага! Цікавыя кнігі 

для вас! 

Прадстаўленне 

серыі 

“Маленькі 

прафесар” 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №2 

чэрвень 

 

Адамчык Ж.Г. 

15.  Детству солнце 

подарите 

Літаратурны 

анонс-

навігацыя 

Спецыялізав

аная 

бібліятэка-

філіял №27 

чэрвень 

 

Барадзіна Л.І. 

16.  Па старонках 

французскіх казак 

Гучныя 

чытанні 

Спецыялізав

аная 

бібліятэка-

філіял №27 

 

 

 

чэрвень 

 

Барадзіна Л.І. 

17.  Здравствуй, веселое 

книжное лето! 

Літаратурнае 

турнэ 

Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

чэрвень 

 

Карэўка В.М. 



бібліятэка-

філіял №4 

18.  Загадкі лясной 

палянкі 

Эка-гульня Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №4 

чэрвень 

 

Кулікоўская 

В.В. 

19.  Францыск Скарына 

– чалавек свету 

Час цікавай 

кнігі 

Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №4 

чэрвень 

 

Кулікоўская  

В.В. 

 

20.  Книжные тропинки 

лета 

Агляд-

віктарына 

дзіцячых кніг 

Вежская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №6 

чэрвень 

 

Давідоўская 

Ж.А. 

 

21.  Чарадзейная краіна 

дзяцінства 

Канцэртна-

гульнёвая 

праграма 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

чэрвень 

 

Кіслюк А.Я. 

 

22.  Аазіс на асфальце Конкурс 

малюнкаў 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

чэрвень 

  

 

Кіслюк А.Я. 

 

23.  Летнее чтение – 

золотые 

приключения 

Літаратурная 

эстафета 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

чэрвень 

 

Кіслюк А.Я. 

24.  Алан Милн и его 

Винни Пух 

Літаратурная 

гульня 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

чэрвень 

 

Кулеш І.І. 

25.  Хай усміхаецца 

дзяцінства 

Гульнятэка Вясейская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №9  

чэрвень 

 

Губчык Н.Д. 

26.  Прашу прабачэння, 

прырода! 

Экалагічны час Вясейская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №9 

чэрвень 

 

Губчык Н.Д. 

27.  По секрету всему 

свету 

Знаёмства з 

дзіцячымі 

часопісамі 

Квасыніцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №10 

чэрвень 

 

Папова Н.У. 



28.  Насустрач ветру і 

марам (да юбілею 

кнігі А.Грина “Алые 

паруса”) 

Сустрэча з 

кнігай 

Квасыніцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №10 

чэрвень 

 

Папова Н.У. 

29.  К нам приходят 

пушкинские сказки, 

яркие и добрые, как 

сны 

Турнір 

уважлівых 

чытачоў 

Квасыніцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №10 

чэрвень 

 

Папова Н.У. 

30.  Краски лета Конкурс 

малюнкаў 

В.Сліўская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№11 

чэрвень 

 

Самусевіч 

А.С. 

31.  У книжек дни 

рождения, конечно, 

тоже есть 

Рэклама-

знаёмства 

Гацукоўская  

сельская 

бібліятэка-

філіял №12 

чэрвень 

 

Ботвін Н.Л. 

32.  Пусть будет 

мирным небо над 

землей, пусть вечно 

детство звонкое 

смеется 

Бібліяквэст Грэская  

сельская 

бібліятэка-

філіял №14 

чэрвень 

 

Купа Н.С. 

33.  Вот оно какое,  

наше лето! 

Гульнёва-

забаўляльная 

праграма 

Замосцкая  

сельская 

бібліятэка-

філіял №15 

чэрвень 

 

Ганчар І.М. 

34.  Дзецям – радасць, 

дзецям – сонца, 

дзецям – мір і 

прыгажосць 

Гульнятэка Знаменская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №16 

чэрвень 

 

Дваракоўская  

Г.А. 

35.  Галоўнае ў жыцці – 

быць чалавекам (да 

юбілею кнігі 

В.Медведева 

“Баранкин, будь 

человеком!”) 

Каментаваны 

відэасеанс 

аповесці-казкі 

Казловіцкая    

сельская 

бібліятэка-

філіял №19 

чэрвень 

 

Буткевіч Л.М. 

 

36.  Чтобы летом не 

скучать, выбирай, 

что почитать 

Літаратурны 

анонс-

навігацыя 

Ленінская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №20 

чэрвень 

 

Шышко Г.М. 

 

37.  Беларускія казачнікі 

- дзецям 

Гучныя 

чытанні 

Ленінская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №20 

чэрвень 

 

Шышко Г.М. 

 



38.  Без пословицы речь 

не молвится 

Турнір знаўцаў 

прыказак 

Лядненская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №22 

чэрвень 

 

Новік А.В. 

39.  Знаёмцеся, 

дамавічок Кузька! 

(да юбілею кнігі 

Т.Александровой 

“Домовенок Кузя”) 

Літаратурна-

забаўляльны 

ваяж 

Лядненская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №22 

чэрвень 

 

Новік А.В. 

40.  Новые книжки для 

вас, ребятишки 

Дзень 

інфармацыі 

Лядненская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №22 

чэрвень 

 

Новік А.В. 

41.  Усе мы разам ляцім 

да зорак (да 70-

годдзя з дня 

нараджэння 

Р.Баравіковай) 

Літаратурная 

вандроўка па 

фантастычна-

прыгодніцкіх 

творах 

Навадворцаў

ская сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №30 

чэрвень 

 

Панкратава 

Л.А. 

 

42.  Девчонки и 

мальчишки, читайте 

летом книжки! 

 

 

Летні 

кнігаэкспрэс 

 

 

 

Навадворцаў

ская сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №30 

чэрвень 

 

 

Панкратава 

Л.А. 

 

43.  Кніжныя канікулы – 

вясёлая пара 

Літаратурна-

гульнёвая 

праграма 

Агароднікаў-

ская сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№ 31 

чэрвень 

 

Драган М.У. 

44.  В.Вітка – з 

адкрытым сэрцам да 

дзяцей 

Сустрэча з 

беларускай 

казкай 

Агароднікаў-

ская сельская 

бібліятэка-

клуб-філіял 

№ 31 

чэрвень 

 

Драган М.У 

45.  Дзіцячы пісьменнік 

з марскою душой 

(да 135-годдзя з дня 

нараджэння 

Б.Жыткова) 

Літаратурная 

гульня 

Акцябрская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№ 32 

чэрвень 

 

Гаркавая А.К. 

46.  В этот день содатом 

стала вся страна 

Гісторыка-

патрыятычная 

гадзіна 

Акцябрская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№ 32 

чэрвень 

 

Гаркавая А.К. 

47.  Лето книжное в Пазнавальна- Паўстынская чэрвень Танцавіла В.І. 



гости зовет забаўляльная 

праграма 

сельская 

бібліятэка-

філіял №34 

  

48.  Пусть всегда буду я Гульнёвая 

праграма 

Падлеская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №35 

чэрвень 

 

Міхайлоўская 

З.В. 

49.  Загадка – ума 

зарядка 

Конкурс 

загадак 

Падлеская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №35 

чэрвень 

 

Міхайлоўская 

З.В. 

50.  Канікулы з кнігай Прагляд 

літаратуры 

Падлеская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №35 

чэрвень 

 

Міхайлоўская 

З.В. 

51.  Чтобы летом не 

скучать – выбирай, 

что почитать 

Літаратурны 

анонс-

навігацыя 

Селішчанска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №40 

чэрвень Гурбо С.І. 

 

52.  Лето на дворе – 

книга на столе! 

Бюро 

літаратурных 

навінак 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

чэрвень 

 

Кіслячэнка 

І.П. 

 

53.  Русской речи 

государь, под 

названием словарь 

Дзень 

бібліяграфіі 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

чэрвень 

 

Кіслячэнка 

І.П. 

54.  Бязмежны акіянскі 

свет 

Слайд-

апавяданне 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

чэрвень 

 

Кіслячэнка 

І.П. 

 

55.  Этот мир мы дарим 

детям. Делай с 

нами, делай как мы, 

делай лучше нас 

Гульнёва-

забаўляльная 

праграма 

Сорагская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №43 

чэрвень 

 

Розум А.Г. 

 

56.  Будем больше мы 

читать – будем 

больше всех мы 

знать 

Інтэлектуальна-

пазнавальная 

віктарына 

Сорагская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №43 

чэрвень 

 

Розум А.Г. 

 

57.  Акно ў свет 

прыроды 

Бібліякомпас Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

ліпень 

 

Пархоменка  

Ю.Л. 

 



58.  Кніжныя канікулы – 

вясёлая пара 

Літаратурна-

гульнёвая 

праграма 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

ліпень 

 

Краўцова В.У. 

59.  Дзіцячая прэса на 

ўсе інтарэсы 

Прэс-рэліз Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

 

ліпень 

 

Жакенава 

А.Ц. 

60.  Праз тэатр лялек – у 

свет кнігі 

Тэатральная А-

фішка 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

 

ліпень 

 

Ніколічава 

Л.Ю. 

61.  Паэт! Тваёй душы 

святло прастор 

жыццёвы асвятляе 

(да 135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Даведнік па 

творчасці 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №1 

ліпень 

 

Дробыш Л.Э. 

62. В гостях у царя 

Салтана (да юбілею 

кнігі А.С.Пушкина 

“Сказка о царе 

Салтане”) 

Бібліятэчныя 

забавы 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №2 

ліпень 

 

Адамчык Ж.Г. 

 

63. Откуда азбука 

пришла 

Бібліякомпас Спецыялізав

аная 

бібліятэка-

філіял №27 

ліпень 

 

Барадзіна Л.І. 

 

64. Вершы Я.Купалы 

чытаем разам (да 

135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Паэтычная 

хвілінка 

Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №4 

ліпень 

 

Кулікоўская  

В.В. 

 

65. З кнігай на 

канікулах 

Кніжны парад Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №4 

ліпень 

 

Кулікоўская 

В.В. 

 

66. Пра родны край з 

любоўю 

Дзень 

краязнаўчай 

Вежская 

сельская 

ліпень 

 

Давідоўская 

Ж.А. 



кнігі бібліятэка-

філіял №6 

67. Не змоўкнуць ніколі 

Купалавы словы (да 

135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Гадзіна 

пісьменніка 

Вежская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №6 

ліпень 

 

Давідоўская 

Ж.А. 

68. Памножыў славу 

Айчыны нашай 

 

Конкурс 

уважлівых 

чытачоў 

Вясейская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №9 

 

ліпень 

 

Губчык Н.Д. 

 

69. Героі – нашы 

землякі 

Краязнаўчы 

калейдаскоп 

В.Сліўская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№11 

ліпень 

 

Самусевіч 

А.С. 

 

70. 

 

 

 

 

Творчая спадчына 

Я.Купалы (да 135-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Літаратурны 

піяр-рэйс 

В.Сліўская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№11 

ліпень 

 

Самусевіч 

А.С. 

71. Гучы Купалава 

слова (да 135-годдзя 

з дня нараджэння 

Я.Купалы) 

Конкурс 

чытальнікаў 

вершаў 

Гацукоўская  

сельская 

бібліятэка-

філіял №12 

ліпень 

 

Ботвін Н.Л. 

72. Песняры беларускай 

душы (да 135-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы і 

Я.Коласа) 

Літаратурны 

турнір 

Грэская  

сельская 

бібліятэка-

філіял №14 

 

 

ліпень 

 

Купа Н.С. 

 

 

 

 

 

73. Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся 

Прэс-дайджэст Грэская  

сельская 

бібліятэка-

філіял №14 

 

ліпень Дубовік Ю.С. 

74. Рассказы Деда 

Природоведа 

Экалагічнае 

турнэ 

Замосцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №15 

ліпень Ганчар І.М. 

75. Ад роднае зямлі, ад 

гоману бароў… (да 

135-годдзя з дня 

Экскурс па 

творчасці 

Знаменская 

сельская 

бібліятэка-

ліпень Дваракоўская 

Г.А. 



нараджэння 

Я.Купалы) 

філіял №16 

76. В Летограде нет 

каникул 

Літаратурная 

вандроўка 

Знаменская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №16 

ліпень Дваракоўская 

Г.А. 

77. Маіх радкоў няма 

без Беларусі (да 

135-годдзя з дня 

нараджэння) 

Конкурс 

чытальнікаў 

вершаў 

Казловіцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №19 

ліпень Буткевіч Л.М. 

78. На кожнай 

сцяжынцы іх песня і 

голас (да 135-годдзя 

з дня нараджэння 

Я.Купалы і 

Я.Коласа) 

Літаратурны 

альбом 

Ленінская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №20 

ліпень Шышко Г.М. 

79. Не змоўкнуць ніколі 

Купалавы словы (да 

135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Літаратурная 

віктарына 

Лядненская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №22 

ліпень Новік А.В. 

80. Нязгаснаю зоркай 

ты ў небе Радзімы 

навекі (да 135-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Творчы партрэт Навадворцаў

ская сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №30 

ліпень Панкратава 

Л.А. 

81. Майстар роднага 

слова (да 135-годдзя 

з дня нараджэння 

Я.купалы) 

Юбілейны 

п’едэстал 

Агароднікаўс

кая сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№31 

ліпень Драган М.У. 

82. Беларускія кнігі – 

юбіляры 2017 года 

Кніжны парад Агароднікаўс

кая сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№31 

ліпень Драган М.У. 

83. По щучьему 

велению 

Літаратурная 

рыбалка 

Акцябрская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№32 

ліпень Гаркавая А.К. 

84. Сонечнае святло 

дабрыні (да 100-

Кніжны 

вернісаж 

Акцябрская 

сельская 

ліпень Гаркавая А.К. 



годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

бібліятэка-

клуб філіял 

№32 

85. Спяшайцеся з 

паэтам стрэцца (да 

135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы) 

Віктарына па 

творчасці 

пісьменніка 

Паўстынская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №34 

ліпень Танцавіла В.І. 

 

 

 

 

86. Смелы ваяка Мішка 

і яго таварышы (да 

юбілею кнігі 

М.Лынькова “Пра 

смелага ваяку 

Мішку і яго 

таварышаў”) 

Відэапрагляд Падлеская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №35 

ліпень Міхайлоўская 

З.В. 

87. Твая зямля, твая 

Радзіма названа 

светла Беларусь 

Гісторыка-

паэтычны эцюд 

Селішчанска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №40 

ліпень Гурбо С.І. 

88. Асоба і лёс (да 135-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы)  

Даведнік па 

творчасці 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

ліпень Кіслячэнка 

Н.А. 

89. У свеце раслін Экалагічнае 

лато 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

ліпень Кіслячэнка 

Н.А. 

90. Кніжныя канікулы – 

вясёлая пара 

Літаратурна-

гульнёвая 

праграма 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

жнівень Жакенава 

А.Ц. 

91. Казачны карагод Сустрэча ў 

мультыклубе 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

жнівень Краўцова В.У. 

92. Праз тэатр лялек – у 

свет кнігі 

Тэатральная А-

фішка 

Дзіцячы 

аддзел 

раённай 

цэнтральнай 

бібліятэкі 

жнівень Ніколічава 

Л.Ю. 

93. Падарожжа па 

сцежках жыцця (да 

Нарыс жыцця і 

творчасці 

Гарадская 

бібліятэка-

жнівень Сасіновіч Г.В. 



100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

філіял №1 

94. Ты журналы 

почитай – миллион 

чудес узнай 

Кактэйль 

часопісаў 

Гарадская 

бібліятэка-

філіял №2 

жнівень Тарасевіч Л.І. 

95. Непаўторны і 

незабыўны Брыль 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Юбілейная 

шкатулка 

Сяражская 

сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №4 

жнівень Карэўка В.М. 

96. У гасцях у юбіляра 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурнае 

знаёмства 

Вежская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №6 

жнівень Давідоўская 

Ж.А. 

97. Таямніцы на 

кніжнай паліцы 

Дзень 

бібліяграфіі 

Вежская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №6 

жнівень Давідоўская 

Ж.А. 

98. Франциск Скорина: 

белорусское 

книгопечатание 

сквозь призму 

времени 

Віртуальнае 

падарожжа 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

жнівень Кіслюк А.Я. 

99. Что я читал этим 

летом 

Гульнёвая 

праграма 

Лучнікоўска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №7 

жнівень Кіслюк А.Я. 

100. Мастак, адкрыты 

свету (да 100-годдзя 

з дня нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурная 

вандроўка па 

творчасці 

пісьменніка 

Вясейская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №9 

жнівень Губчык Н.Д. 

101. Светлы след будзе 

вечна жывым (да 

100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Даведнік па 

творчасці 

Квасыніцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №10 

жнівень Папова Н.У. 

102. Жыцця вялікага 

старонкі (да 100-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Агляд твораў В.Сліўская 

сельская 

бібліятэка-

клуб філіял 

№11 

жнівень Самусевіч 

А.С. 

103. От Земли до Луны, 

всё ребята знать 

Інтэлектуальны 

марафон 

Гацукоўская 

сельская 

жнівень Ботвін Н.Л. 



должны! бібліятэка-

філіял №12 

104. Сейбіты праўды і 

чалавечнасці (да 

100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля і 

П.Панчанкі) 

Літаратурная 

візітка 

Гацукоўская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №12 

жнівень Ботвін Н.Л. 

105. Асветнікі зямлі 

беларускай 

Медыяпрэзента

цыя 

Грэская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №14 

жнівень Дубовік Ю.С. 

106. З пявучай памяці 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурнае 

знаёмства 

Замосцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №15 

жнівень Ганчар І.М. 

107. Начинает сказка 

сказываться… 

Віктарынны 

кактэйль 

Знаменская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №16 

жнівень Дваракоўская 

Г.А. 

108. Природа – кладезь 

здоровья 

Дзень 

інфармацыі 

Казловіцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №19 

жнівень Буткевіч Л.М. 

109. Лірызм і 

паэтычнасць Янкі 

Брыля (да 100-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурная 

візітка 

Казловіцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №19 

жнівень Буткевіч Л.М. 

110. Скарб яго твораў 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурная 

вандроўка па 

творах 

пісьменніка 

Ленінская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №20 

жнівень Шышко Г.М. 

111. Паэзія яго жыцця 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

П.Панчанкі) 

Вернісаж 

жыцця і 

творчасці 

Ленінская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №20 

жнівень Шышко Г.М. 

112. Залатыя кросны 

душы (да 100-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Даведнік па 

творчасці 

Лядненская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №22 

жнівень Новік А.В. 

113. Мастак, адкрыты Адкрыты Навадворцаў жнівень Панкратава 



свету (да 100-годдзя 

з дня нараджэння 

Я.Брыля) 

прагляд 

літаратуры 

ская сельская 

інтэграваная 

бібліятэка-

філіял №30 

Л.А. 

114. У Вашых творах – 

Ваша сэрца (да 100-

годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Творчы партрэт Паўстынская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №34 

жнівень Танцавіла В.І. 

115. Кнігі адзначаюць 

юбілей 

Хіт-парад кніг-

юбіляраў 

Паўстынская 

сельская 

бібліятэка-

філіял №34 

жнівень Танцавіла В.І. 

116. Паэтычны свет 

беларускіх песняроў 

(да 135-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Купалы і 

Я.Коласа) 

Паэтычны 

зоркапад 

Селішчанска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №40 

жнівень Гурбо С.І. 

117. Янка Брыль: лірык, 

апавядальнік, паэт 

(да 100-годдзя з дня 

нараджэння 

Я.Брыля) 

Літаратурны 

партрэт 

Селішчанска

я сельская 

бібліятэка-

філіял №40 

жнівень Гурбо С.І 

118. Книжки просятся к 

нам в руки 

Кніжная 

піраміда 

Бокшыцкая 

сельская 

бібліятэка-

філіял №42 

жнівень Кіслячэнка 

І.П. 

 

Загадчык аддзела  

бібліятэчнага маркетынгу                                                        Т.М.Варанчук 

 

 
         

 


