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Беларус! адэначаюць сваё пра- 
феЫйнае свята б1бл)ятэкары. У 
нашым ун1верс!тэце студэнты 
ф та л аг!чн а га  ф акультэта i 
прадстаун1к1 л1таратурнага му
зея падрыхтавал1 для супра- 
цоужкау «храма ведау» прыем- 
ны сюрггрыз-вшшаванне.

САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!
У тэты святочны дзень ва 

утульнай чытальнай зале было 
шматлюдна. Тут гучал! в!нша- 
ванж 9 адрас б1бл1ятэкарау, а 
таксама аутарск1я вершы за- 
гадчыка народнага л!таратур- 
нага музея нашага ун1еерс1тэ- 
та, кандыдата ф!лалаг1чных на- 
вук, дацэнта кафедры 
лггаратуры, паэтк1Волы! 
1вана9ны Рус1лк11 загад- 
чыка кафедры л1тарату- 
ры, кандыдата ф1лалапч- 
ных навук, дацэнта, па- 
3TKi Алены Уладэ1м1рау- 
ны Крыкл1вец.

«Б1бл1ятэкары -  людэ1, 
як1я могуць знайсц! для 
чытачо9 амаль щто не- 
магчымае», -  адзначы- 
ла Алена Уладэ1м1ра9на.

■■Мы без вас н1куды, i 
вы без нас таксама», -  
дадала Вольта 1ванауна.

Не абышлося на свяце i без 
падарунка9: б1бл!ятэцы пере
дал! KHiri выпускн!коуф1лалаг1ч- 
нага факультэта. Напрыканцы 
студэнты правил! ц1кавы i «смач
ны» конкурс на веданне прыка- 
эак, прымавак ф выслоуяу пра 
кн1гу. Хто ведау, атрымл1ва9 
цукерку.

3  УСМЕШКАЙ 
I 9  АКУЛ ЯРАХ

Як выглядае сучасны 6i6nl«- 
тэкар? На 1нтэрактыунай лля- 
цо9цы 9 фае другога паверха

б1бл1ятэк1 можна было 9бачыць 
розныя смайглю, выбраць той, 
як! адпавядае вашаму 9яулен- 
ню пра энешФ выгляд i харак
тер супрацоуфка б1бл1ятэк1, i 
прагаласаваць.

У Б1БЛ1ЯТЭКАРЫ ПАЙДУ, 
ХАЙ МЯНЕ НАВУЧАЦЫ 

Таксама 9 тэты дзень у чы
тальнай зале кожны студэнт мог 
акунуцца 9 Фкавы кжжны свет I 
ненадоуга стаць б1бл1ятэкарам. 
Па словах стажора9. апера- 
ты9на знайсц! неабходную кн!гу

9 фондзе было нялёгка. Нека- 
торым дапамагап! супрацоун1к1 
б1бл!ятэк1.

ПАЗНАВАЛЬНЫЯ 
МУЛЬТФ1ЛЬМЫ  

Н!кол! не глядзе9 мульфк! ва 
9жверс1тэце? А 9 тэты дзень 
такая магчымасць была. У фае 
першага паверха б1бл1ятэк! пра- 
ходз1у мультпаказ «Кн(га у кад
ры», дзе кожны мог паглядзець 
мультф!льмь» па матывах зна- 
камдых мастацмх творау.
САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ...

У аддзеле перыёдык! можна 
было 9бачыць ун!кальныя экс- 
панаты: самую вял1кую кн1гу -  
«Classical japanese prints» i са
мую маленькую -  «Манифест 
Коммунистической партии» М. 
Энгельса и К. Маркса. На экс- 
паэ!цы1 был1 прадстаулены так
сама самая цяжкая кн1га -  «Ас- 
трам!рава Евангеле», якая ва- 
жыць амаль 6 кг, самая апетыт- 
ная -  «Энцыклапедыя беларус- 
кай кухни i 1ншыя.

Алеся МЯДЗШЬ. 
На эды м ку: падчас вЫша- 

вання б(бл1ятэкара9


