
I квартал 

“Моладзь: інтэлект і стыль” – 
кніжная выстава 

Раённая дзіцячая бібліятэка 

“Моладзь – будычыня за вамі!” 

дыспут 

Пескаўская с/б 

“В мире есть добро, любовь и 

счастье” – літаратурна-музычная 

кампазіцыя 

Лунненская с/б 

“Моладзь выбірае здароўе” – 
гульнёвая праграма 

Харціцкая с/б 

“Моладзь Беларусі: традыцыі і 
будучыня” – кніжная выстава 

Раённая бібліятэка 

“Поколение “NEXT” читает…” – 

кніжная выстава 

Раённая бібліятэка 

“Здароўе, маральнасць, дабро” – 

адкрыты дыялог 

Гарадская дзіцячая бібліятэка 

“Не продай себя в рабство” – 

маральны дыялог 

Гарадская дзіцячая бібліятэка 

 

II квартал 

“Когда ты – не ты” – абмеркаванне 
артыкула Е.Чобат, газета 

“Переходный возраст” 2014 №35 

Раённая дзіцячая бібліятэка 

“Мы интересны миру – мир 

интересен нам” – гадзіна разважання 

Струбніцкая с/б 

“Жизнь или СПИД? Выбирать вам!” 

– урок-роздум 

Стралецкая с/б 

“Асцярожна: Спайс!” – гадзіна 

трывогі 

Стралецкая с/б 

“Где смыкаются железные двери” – 
урок-папярэджванне 

Лунненская с/б 

“Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня” – сустрэча 

пакаленняў 

Дубненская с/б 

“Сгорая плачут свечи…” – публічная 

лекцыя 

Рагозніцкая с/б 

“Турнир сильнейших” – конкурсная 

праграма 

Харціцкая с/б 

“Табачный туман обмана” - дыспут Рагозніцкая с/б 

“Куда уйдём со школьного двора” – 
гадзіна актуальнай інфармацыі 

Раённая бібліятэка 

 



III квартал 

“Библиотека – территория молодёжи”  
- гутарка 

П.Мастоўская с/б  

“Мы – поколение XXI века” – вусны 

часопіс  

Раённая дзіцячая бібліятэка 

“Предлагай, думай, побеждай!” – 

урок інфармацыі 

Струбніцкая с/б 

“Моладзь – стратэгічны рэсурс 

грамадства” – актуальная размова 

Пескаўская с/б 

Пацавіцкая с/б 

“Что? Где? Когда?” – інтэлектуальная 

гульня 

Стралецкая с/б 

“Здаровым быць модна” – конкурсная 
праграма 

Мікелеўшчынская с/б 

“Правы моладзі ў сучасным свеце” – 

інфармацыйная гадзіна 

Лунненская с/б 

“Прафесіі будучыні: новыя і 

перспектыўныя” – дзень інфармацыі 

Харціцкая с/б 

“Есть храм у книг - БИБЛИОТЕКА” - 

бібліядзень 

Раённая бібліятэка 

“Молодёжные субкультуры: понять и 

оценить” – электронная прэзентацыя 

Раённая бібліятэка 

 

 

IV квартал 

“Молодёжь в современном мире” – 
пазнавальная гадзіна 

Раённая дзіцячая бібліятэка 

“Ключы ад сямейнага шчасця” – 
літаратурна-музычная кампазіцыя 

Мікелеўшчынская с/б 

“Жыццё без наркотыкаў” – урок-

роздум 

Мікелеўшчынская с/б 

“Будущее страны строить молодым” 

– міні-анкета 

Пацавіцкая с/б 

“Мы за здоровый образ жизни” - 

маральны дыялог 

Мілявіцкая с/б 

“Вредные привычки” – слайд- 

прэзентацыя 

Гарадская дзіцячая бібліятэка 

“Жизнь бесценна” – гадзіна-развага Гарадская дзіцячая бібліятэка 

 


