
Поздравляем с Днём библиотек наших библиотекарей –  

Аллу Николаевну Харлап и Людмилу Сергеевну Буяновскую! 

 Спасибо вам за то, что вы всегда готовы помочь, причём в любом деле, 

даже не всегда относящемся к книгам! Библиотека гимназии – настоящий центр 

общения, досуга, помощи, концентрация душевного тепла. Творческого подъёма, 

вдохновения и удачи вам во всех начинаниях! Пусть все ваши будни будут 

продуктивными и радостными! 

 

 

В этом сентябре исполнилось 200 лет со 

дня рождения графа Алексея 

Константиновича Толстого –  

русского писателя, поэта и драматурга, 

переводчика и сатирика, автора баллад 

и лирических стихотворений, 

исторических трагедий. Самый 

известный его роман -  «Князь 

Серебряный». 

70 лет отпраздновал «Король ужасов» 

современности Стивен Кинг. В мире 

продано более 350 миллионов 

экземпляров его книг. За своё творчество 

в жанрах триллера, фантастики, драмы 

получил премию Брэма Стокера, 

Всемирную премию фэнтэзи. Награждён 

Национальной медалью США в области 

искусств. 

Хоць гэты юбіляр нарадзіўся  не ў верасні, а ў 

жніўні, мы не маглі абмінуць яго увагай. 100 гадоў 

з дня нараджэння споўнілася класіку беларускай 

літаратуры Пімену Панчанку. Пагартайце яго 

зборнікі “Высокі бераг”, “І вера, і вернасць, і 

вечнасць”, “Зямля ў мяне адна”, і вы ўбачыце, 

што яго вершы гучаць надзвычай актуальна і 

сёння. Чаго варты адзін толькі гэты: 

*** 

Той дзень прапаў і страчаны навекі,  

Калі ты не зрабіў таго, што мог;  

Калі не паспрыяў ты чалавеку,  

Няшчыры быў, зманіў, не дапамог. 

Той дзень збляднеў, зліняў на сотню радуг 

І, попелам пасыпаны, сканаў, 

Калі не падзяліў з суседам радасць 

І больш за дзень узяў ты, чым аддаў. 

Той дзень, лічы, завянуў пустацветам,  

Калі ты пяць хвілін пашкадаваў,  

Каб дзецям паказаць куточак свету 

І хараство людзей, і дрэў, і траў. 

Той дзень зусім закрэслены табою, 

Калі ты раўнадушна абмінуў 

Бяду чужую, пабаяўся болю, 

  Абразу хама моўчкі праглынуў… 

Пазней старэць пачнеш самотна ў хаце 

І будзеш скаргі кідаць гнеўна нам. 

Не мы, жыццё табе даўгі заплаціць 

За раўнадушша. 

Вінаваты сам… 
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Каждая профессия запах свой имеет. 

Запах книг на полках душу вашу греет , 

Мудрость вы людскую преданно храните,  

Говорите людям: «Даром всѐ берите!». 

Пусть вас очень любят, ценят и щадят,  

Премий не жалеют, дорогих наград! 

Cчастья вам людского. Что ещѐ желать? 

Ни беды, ни горя вам вовек не знать! 


