
         Зямля Беларусі, зялѐныя долы!  

        З крыніц тваіх чыстых пад шумнай вярбой  

        Зачэрпнулі думы Купала і Колас, 

        На кожнай сцяжынцы іх песня і голас 

        З тваѐю журбою і ўцехай тваѐй.  

                                      П.Броўка “Беларусь” 

  

Якуб Колас і Янка Купала...  Назаўжды ўвайшлі яны ў нацыянальную і 

сусветную культуру, бо ніколі не аддзялялі сябе ад народа, яго працы, яго 

побыту, яго мовы. Іх імѐны заўсѐды вымаўляюцца разам, іх псеўданімы – з 

народнага жыцця і фальклору. 

Ужо больш за стагоддзе людзі захапляюцца чысцінѐй, мілагучнасцю і 

непаўторнасцю твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Час не мае ўлады над 

творчасцю песняроў.  

Колькi б часу нi прайшло, творы Купалы і Коласа заўсѐды будуць жыць 

у памяцi людзей, бо без iх немагчыма ўявiць сабе беларускую лiтаратуру. 

Аўтары пранеслi праз усѐ жыццѐ высокiя iдэалы гуманiзму, дабра i 

справядлiвасцi, аддалi народу свой талент, сваю душу i сэрца. 

         Купала i Колас раскрылi працоўнага чалавека, паказалi яго характар, 

выказалi думы i спадзяваннi, адвечную прагу “людзьмi звацца”. 

 Класікі беларускай літаратуры пакінулі вялікую спадчыну, на якой 

узгадавалася не адно пакаленне, і якая на працягу дзесяцігоддзяў вывучаецца, 

асэнсоўваецца, перакладаецца на іншыя мовы і пашырае веды пра нас – 

беларусаў – ва ўсім свеце.  

 Да юбілею вядомых пісьменнікаў бібліятэкі ГУК “Лѐзненская ЦБС” 

падрыхтавалі шэраг мерапрыемстваў: 

 літаратурная гасцёўня  
“Дум уладар – мудры, зямны, незабыўны” (цэнтральная раѐнная бібліятэка); 

 літаратурнае прызнанне   

“Любімыя коласаўскія радкі” (цэнтральная раѐнная бібліятэка); 

 паэтычны відэасалон  
    “Вам у спадчыну ад роду засталіся вершы” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка); 

 літаратурная гадзіна 
   “Беларускай песні волат” (цэнтральная раѐнная бібліятэка); 

 літаратурная сустрэча 
          “Чараўнікі беларускага слова” (аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай 

раѐннай бібліятэкі);  

 віртуальнае вандраванне  

      “Па сцежках песняроў” (аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі);  

 паэтычная гадзіна 

“Гучаць чароўныя радкі…” (аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай 

раѐннай бібліятэкі);  

 



 віктарына па творчасці Я.Коласа і Я.Купалы “Нам засталася спадчына” 

(філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка”); 

 гутарка-прызнанне 

              “Пакуль ѐсць Купала – будзе народ” (філіял “Стасеўская сельская 

бібліятэка”); 

 літаратурная гадзіна 

“Знакавыя постаці Беларусі” (філіял “Зубкоўская сельская бібліятэка”);   

 літаратурныя гасцёўні:   

 “Не змоўкнуць ніколі Купалавы словы” (філіял “Кавалѐўская сельская 

бібліятэка-музей”);  

“І сѐння з намі Купала і Колас” (філіял “Бабінавіцкая сельская 

бібліятэка – музей”); 
      “Купала і Колас – наш гонар, сумленне і слава” (філіял “Надзѐжынская 

сельская бібліятэка”);  

 літаратурны вернісаж 
    “Волат слова народнага” (філіял “Дабрамыслінская сельская 

бібліятэка”); 

 паэтычныя вянкі: 

         “Любімыя коласаўскія радкі” (філіял “Стасеўская сельская бібліятэка”);  

         “Мой родны кут, як ты мне мілы…” (філіял “Барсееўская сельская 

бібліятэка”); 

 паэтычная гадзіна 

      “Дзядуля Колас – дзецям” (філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка”); 

 паэтычная гасцёўня 

      “Песняры народных дум” (філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка”); 

 літаратурныя сустрэчы 
       “Ад роднае зямлі складаўся скарб…” (філіал “Кавалѐўская сельская 

бібліятэка-музей”); 

          “Як песня народа, неўміручы наш Колас” (філіял “Пушкоўская 

сельская бібліятэка”) 

 літаратурнае знаёмства 
      “Беларускія песняры – Я.Колас і Я.Купала” (філіял “Адаменская 

сельская бібліятэка”);  

 літаратурны партрэт 
 “Знакавая постаць Беларусі” (філіял “Дабрамыслінская сельская 

бібліятэка”); 

 літаратурнае падарожжа 

   “Волат слова народнага”  (філіял “Дабрамыслінская сельская 

бібліятэка”); 

 Купалаўскія чытанні 
      “Люблю мой край, старонку гэту…” (філіял “Адаменская сельская 

бібліятэка”); 

 гадзіна з класікам  
      “Быў гэта сон…” (лірыка кахання ў паэзіі Я.Купалы) (філіял 

“Адаменская сельская бібліятэка”); 



 конкурс чытальнікаў  

      “Цукеркі ад Я.Коласа” (філіял “Адаменская сельская бібліятэка”); 

 Купалаўскі вечар 
          “Пявучае Купалаўскае дрэва” (філіял “Барсееўская сельская 

бібліятэка”) 

 

Кніжныя выставы 

 
 выстава-партрэт “З Купалам у сэрцы жывѐм” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка); 

 “Твае песняры, Беларусь!” (аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай 

раѐннай бібліятэкі);  

 “З Якубам Коласам і Янкай Купалам у сэрцы жывем” (філіял 

“Адаменская сельская бібліятэка”); 

 “Беларусь з Купалам назаўжды” (філіял “Пушкоўская сельская 

бібліятэка”) 

 выстава-панарама “Песняры беларускага краю” (філіял 

“Бабінавічская сельская бібліятэка-музей”); 
 выстава-апавяданне  “Песняры Беларусі” (філіял “Крынкаўская 

сельская бібліятэка”); 

 мастацка-паэтычная выстава “Зямлі вялікай галасы” ( філіял 

“Дабрамыслінская сельская бібліятэка”) 

 

 

 

 
 

 

  


