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ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ  

ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

па правядзенні ў 2023 годзе  

Года міру і стварэння 

 
№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ, 

1.   Удзел у рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  

 “Талачынскі край: гісторыка-культурная спадчына рэгіёна” (да  

 590-годдзя першай згадкі Талачына ў пісьмовых крыніцах) 

15-16 чэрвеня  Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па  

 справах моладзі Талачынскага райвыканкама 

2.   Дыялогавая пляцоўка  “Праз паразуменне – да міру і стварэння” лістапад  Цэнтральная раённая бібліятэка 

2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

3.   Інфармацыйна-бібліяграфічны буклет “Пісьменнікі і паэты  

 Віцебшчыны – юбіляры 2023 года” (да 85-годдзя ўтварэння   

 Віцебскай вобласці) 

студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 

4.   Краязнаўчы буклет “Каталіцызм на  Талачыншчыне” (да 170-  

 годдзя з часу пабудавання Касцёла  святога Антонія  

 Падуанскага ў Талачыне) 

сакавік  Цэнтральная раённая бібліятэка 

5.   Краязнаўчы буклет “Людзі працы – соль зямлі нашай”  

 (“Чалавек года Віцебшчыны”) 

красавік  Цэнтральная раённая бібліятэка 

6.   Буклет “Жыццё і подзвіг партызанкі Веры Харужай” (да 120- 

 годдзя з  дня нараджэння В.Харужай)   

верасень  Цэнтральная раённая бібліятэка 

7.   Персанальная памятка “#ЗояГерой” (да 100-годдзя з дня  

 нараджэння Зоі Касмадземьянскай)  

верасень  Цэнтральная раённая бібліятэка 

3. ГЕНЕРАЦЫЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

8.   Стварэнне БД “Героі Сацыялістычнай Працы – нашы землякі” на працягу 

года 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 
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9.   Папаўненне БД “Мае землякі – удзельнікі Вялікай Айчыннай  

 вайны” (раздзелы: “Ураджэнцы Талачыншчыны на франтах  

 Вялікай Айчыннай вайны”, “Нашы землякі – удзельнікі  

 партызанскага руху ў Беларусі”) 

на працягу 

года 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

4. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ 

10.   Тэматычная выстава “Беларусь – мірная і стваральная краіна"  

 

 

 

 

 

 

 

студзень 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

11.   Тэматычная выстава “Ганаруся, што беларусам завуся”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

12.   Тэматычная выстава “Беларусь – краіна міра, сяброўства і  

 добрасуседства” 

 Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

13.   Тэматычная выстава “Ганаруся табой, Беларусь!”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

14.   Тэматычная выстава “2023 – Год міру і стварэння”  Азерацкая, Друцкая і Слаўнаўская  бібліятэкі 

15.   Тэматычная выстава “Шляхам міру і стварэння”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

16.   Тэматычная выстава “Мы, беларусы – мірныя людзі!”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

17.   Тэматычная выстава “Беларусь мая сінявокая”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

18.   Выстава-панарама “Нам патрэбен  мір  на  блакітнай  планеце”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

19.   Тэматычная выстава “Беларусь – мая слава, надзея і гонар”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

20.   Тэматычная выстава “Сяброўства i згода на ўсе часы”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

21.   Тэматычная выстава “Мы – грамадзяне Беларусі”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

Да 85-годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці 

22.   Выстава-каляндар “Віцебшчына. Гісторыя і сучаснасць”  

 

студзень 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

23.   Кніжна-ілюстратыўная выстава “Наша вобласць – наш гонар”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

24.   Выстава-свята “Віцебская зямля – Радзіма твая і мая”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

25.   Тэматычная выстава “Край непаўторны Віцебскі”  Аболецкая, Звянячская і Райцаўская бібліятэкі 

26.   Тэматычная выстава “Сэрцу мілы край – мая Віцебшчына”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

27.   Выстава-юбілей “Віцебская вобласць – Радзіма твая і мая”   Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

28.   Выстава-віншаванне “Віцебшчына юбілейная”   Высокагарадзецкая і Серкавіцкая бібліятэкі 

29.   Выстава-дасье “Скрозь прызму гадоў: Віцебшчына юбілейная”  Гаршчэўшчынская і Славенская бібліятэкі 

30.   Выстава-каляндар “Віцебшчына: вехі гісторыі”   Дзімітраўская бібліятэка-клуб 
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31.   Выстава-юбілей “85 год Віцебскай вобласці”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

32.   Выстава-каляндар “Віцебскай вобласці – 85”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста 

33.   Выстава-рэквіем   “Свечка памяці ахвярам Халакосту” студзень  Цэнтральная раённая бібліятэка 

34.   Тэматычная выстава  “Халакост. Горкая праўда зямлі”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў 

35.   Выстава-хроніка “Памяць вяртае нас у Афганістан”  

 

 

 

 

люты 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

36.   Выстава-рэквіем “Мы ў памяці хранім Афганістан”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

37.   Тэматычна выстава “Імя подзвігу – Афганістан”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

38.   Тэматычная выстава “Рэха Аўганскай вайны”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

39.   Выстава-заклік “Айчыне на вернасць прысягаючы”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

40.   Выстава-успамін “Афганістан баліць у маёй душы”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

41.   Выстава-успамін “Шляхамі Афганістана”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

42.   Выстава-успамін “Час выбраў нас”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

43.   Выстава-успамін “Афганістан…Час, які  адыйшоў у вечнасць”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

44.   Тэматычная выстава “Афганiстан: гераiзм i трагедыя ХХ  

 стагоддзя” 

 Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

45.   Тэматычная выстава  “Пыл Афганскіх дарог…”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

46.   Выстав-памяць “Афганістан – наша слава і боль”.  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь 

Да Дня юнага героя-антыфашыста 

47.   Выстава-заклік “Будзем Радзіму любіць, будзем Радзіме  

 служыць” 

люты 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

48.   Выстава-каляндар “Свята сапраўдных мужчын”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

49.   Тэматычная выстава “Стаіць на варце Радзімы салдат”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

50.   Выстава адрасная  “Абаронцам Айчыны прысвячаецца…”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

51.   Выстава-віншаванне “Гонар маем!”   Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

52.   Выстава-каляндар “Служым Айчыне”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 
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53.   Выстава-прызыў “На варце Айчыны”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

54.   Тэматычная выстава “Ганарымся славай герояў”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

55.   Выстава-каляндар “Гонар маю!”    Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

56.   Выстава-агляд “Мужнасці гонар і слава”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

57.   Выстава-каляндар “Будзем Радзiму любiць, будзем Радзiме  

 служыць” 

 Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

58.   Тэматычная выстава “Адвага, мужнасць і гонар”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

59.   Выстава-дасье “Чалавек-эпоха” (да 105-годдзя з дня  

 нараджэння П.Машэрава 

люты 

 

 Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

60.   Выстава-партрэт “П.Машэраў. Жыццё. Лёс. Памяць” (да 105- 

 годдзя з дня нараджэння) 

 Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

61.   Выстава адной кнігі “Закон для усіх і кожнага”  

 

 

 

 

сакавік 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

62.   Выстава адной кнігі “Канстытуцыя – закон, па якім мы ўсе  

 жывём” 

 Гарадская дзіцячая бібліятэка 

63.   Выстава адной кнігі “Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь –  

 галоўная кніга нашай краіны” 

 Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

64.   Выстава-разважанне “Канстытуцыя Беларусі: стабільнасць,  

 згода, прагрэс” 

 Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

65.   Выстава адной кнігі “Канстытуцыя – закон жыцця маёй краіны”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26,     

 Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

66.   Тэматычная выстава “Закон, па якому мы  жывём”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

67.   Тэматычная  выстава “Канстытуцыя – гарант стабільнасці   

 краіны” 

 Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

68.   Выстава адной кнігі “Канстытуцыя Беларусi: стабiльнасць, згода,   

 прагрэс” 

 Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

69.   Выстава адной кнігі  “Канстытуцыя – люстэрка дэмакратычнага  

 грамадства” 

 Славенская бібліятэка-філіял № 23 
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Да Дня памяці ахвяр Хатыні 

70.   Выстава-напамін “Засмучаны набат Хатыні” сакавік  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі 

71.   Прэсс-выстава “Беларусь і Расія: будуем будучыню разам”  

 

 

красавік 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

72.   Выстава-каляндар “Сяброўства без межаў і адлегласцей”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

73.   Тэматычная выстава “Дзве дзяржавы – адзін лёс”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

74.   Выстава-каляндар “Дзве дзяржавы – адзін народ”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

75.   Тэматычная выстава “Сяброўства без межаў і адлегласцей”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

76.   Тэматычная выстава “Дзве сястры – Беларусь і Расія”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

77.   Кніжная выстава “Адной  адзінаю  сям’ёй ”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

78.   Тэматычная выстава “Сяброўства i згода на ўсе часы”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

Да Дня  Працы 

79.   Кніжна-ілюстраваная выстава “1 Мая: старонкі гісторыі!” май  Цэнтральная раённая бібліятэка 

80.   Тэматычная выстава “Дзе праца – там і слава”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

Да Дня Перамогі 

81.   Тэматычная выстава “І памятае свет выратаваны... ”  

 

май 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

82.   Кніжная экспазіцыя “Старонкі кніг раскажуць пра вайну”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

83.   Тэматычная выстава “Цвіце пераможна вясна”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

84.   Тэматычная выстава “Славе не пагаснуць! Памяці жыць!”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

85.   Ваенна-кніжны эшалон “Кнігі вайны і Перамогі ”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

86.   Выстава-панарама “Вайна ў сэрцы, у памяці, у кнігах”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

87.   Тэматычная выстава “Гісторыя краіны, гісторыя сімвалаў”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

88.   Выстава-напамін “Гартая летапіс Вялікай Перамогі…”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

89.   Тэматычная выстава “Старонкі кніг раскажуць пра вайну”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

90.   Выстава аднаго жанру “Вайна ў мастацкай літаратуры”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

91.   Тэматычная выстава “Мы памяці гэтай верныя”    Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

92.   Тэматычная выстава “Перамога. Вехі памяці і славы”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

93.   Выстава-памяць “ Пад салютам Вялікай  Перамогі”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 
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94.   Выстава-агляд “Ішоў мой край дарогамі вайны…”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

95.   Тэматычная выстава “Бессмяротны кніжны полк”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

96.   Тэматычная выстава “Сімвалы Радзімы маёй”  

 

 

май 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

97.   Выстава-агляд “Сімвалы радзімы маёй”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

98.   Тэматычная выстава “Сімвалы нашай краіны”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

99.   Выстава-агляд  “Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

100.   Тэматычная выстава “Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі  

 Беларусь” 

 Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

101.   Выстава-дасье  “У сімвалах – гісторыя краіны”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

102.   Выстава-дасье  “Герб, сцяг і гімн – свяшчэнныя  атрыбуты  

 дзяржавы” 

 Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа 

103.   Выстава-напамін “Той першы дзень вайны і першы крок да  

 Перамогі” 

 

 

 

чэрвень 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

104.   Выстава-памяць “Трывожны світанак 41-га”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

105.   Тэматычная выстава “У той самы першы дзень вайны”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

106.   Выстава-напамін “Абавязаны памятаць”  Варанцэвічская і Звянячская бібліятэкі-філіялы 

107.   Выстава-рэквіем “22 чэрвеня – абавязаны памятаць”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

108.   Выстава-напамін “Так пачыналася вайна”    Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

109.   Выстава-агляд “Яны змагаліся за Радзіму”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

110.   Кнiжная выстава “Вайна ỳ сэрцы, у памяцi i кнiгах”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

111.   Тэматычная выстава “1941: нам не забыць ніколі”   Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

112.   Выстава-інсталяцыя  “Беларусь. Незабыўныя дні вызвалення”  

 

 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

113.   Выстава-крыжаванка “Беларусь – мая краіна”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

114.   Тэматычная кніжная выстава  “Зямля, што крылы нам дае!”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

115.   Тэматычная выстава “Беларусь мая – родны край!”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 
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116.   Тэматычная выстава “Я гэты край Радзімай называю”  

ліпень 

 Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

117.   Тэматычная выстава “Пад небам Беларусі”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

118.   Тэматычная выстава “Радзіма мая – Беларусь”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

119.   Тэматычная выстава “Са святам, Беларусь!”   Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

120.   Выстава-заклік   “І вечна будзе Беларусь”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

121.   Тэматычная выстава “Беларусь – жыцця майго крыніца”  Серкавіцкая і Слаўнаўская бібліятэкі-філіялы 

122.   Тэматычная выстава “Краіна мая – беларуская зямля”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

Да Дня народнага адзінства 

123.   Тэматычна-ілюстраваная выстава “Адзіны мы і ў гэтым наша  

 сіла” 

 

 

 

 

 

верасень 

 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

124.   Гутарка да Міжнароднага дня міру “Як добра пад мірным небам  

 жыць” 

 Гарадская дзіцячая бібліятэка 

125.   Тэматычная выстава “Адзіны народ, адзіная Радзіма”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

126.   Тэматычная выстава “Адзінства ў імя Беларусі”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

127.   Выстава-заклік “Скарб народа Беларусі – у яднанні”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

128.    Тэматычная выстава  “У адзінстве народа – сіла краіны”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

129.   Тэматычная выстава “Будучыня Беларусі – у адзінстве”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

130.   Тэматычная выстава “У адзінстве народа – моц краіны”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

131.   Выстава-свята  “Адзіны  народ – адзіная Беларусь”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

132.   Тэматычная выстава  “Мір і адзінства – сіла народа”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

133.   Тэматычная выстава “Мая зямля – зямля яднання”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

134.   Тэматычная выстава “Адзіная і непаўторная Беларусь”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

135.   Тэматычная выстава “Будучае Беларусі ў адзінстве”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

136.   Тэматычная выстава “Славім золата хлеба і людзей працоўных”  

 (да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі) 

лістапад  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

5. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

СТУДЗЕНЬ 

137.   Віртуальнае падарожжа-знаёмства з выдатнымі мясцінамі   Цэнтральная раённая бібліятэка 
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 вобласці “Залатое кальцо Віцебшчыны” (да 85-годдзя з часу  

 ўтварэння вобласці) 

138.   Урок мужнасці  “З чаго пачынаецца Радзіма”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста 

139.   Урок памяці і смутку “Дарогамі канцлагераў”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

ЛЮТЫ 

140.   Патрыятычная гадзіна “У лёсе іх была вайна…”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

141.   Урок гісторыі і мужнасці “Маленькія героі Вялікай вайны”  Гарадская дзіцячая бібліятэка, Слаўнаўская бібліятэка-філіял  

 № 22 

142.   Гадзіна памяці “Юныя героі вайны”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў 

143.   Вечар-успамін  “Афганская вайна ў лёсах людзей”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

144.   Урок памяці і мужнасці “Салдат вайны не выбірае ”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

145.   Гадзіна памяці “На афганскай выпаленай зямлі…”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

146.   Гадзіна патрыятызму “Памяць далёкай вайны”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

147.   Конкурс дзіцячага малюнка “Афганістан вачыма дзяцей”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

148.   Гадзіна памяці “Героі Афганістана – нашы землякі”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь 

Да Дня юнага героя-антыфашыста 

149.   Анлайн-віктарына  “Армейскі калейдаскоп”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

150.   Конкурсна-гульнявая праграма “Мы абаронцамі станем”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

151.   Літаратурна-музычная кампазіцыя “Для цябе, мой абаронца”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

152.   Конкурсна-пазнавальная гульня “Наперад, хлапчукі!”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

153.   Гадзіна мужнасці “Дзяржава арміяй моцная”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

САКАВІК 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

154.   Урок грамадзянскасці “Па старонках нашай Канстытуцыі”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

155.   Віктарына “А што ты ведаеш аб Канстытуцыі Рэспублікі   Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 
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 Беларусь?” 

156.   Інфарміна  “Канстытуцыя – сімвал эпохі”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

157.   Гадзіна інфармацыі “Канстытуцыя – люстэрка дэмакратычнага  

 грамадства” 

 Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Дня памяці ахвяр Хатыні 

158.   Гадзіна смутку  “Звіняць званы Хатыні”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

159.   Гадзіна памяці і смутку “Аб чым звоняць званы Хатыні”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

160.   Урок памяці “Хатынь. Наша гісторыя. Наша памяць”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

161.   Вечар памяці “Званы Хатыні”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

162.   Гадзіна памяці “Попел Хатыні”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

163.   Гадзіна памяці “Хатынь. Боль і гнеў”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб,Звянячская бібліятэка-філіял   

 №  30 

164.   Урок-рэквіем “Памяць і боль перажытага”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

КРАСАВІК 

165.   Урок мужнасці “Подзвіг сувязіста” (да 100-годдзя з дня  

 нараджэння Героя Савецкага Саюза Я.М. Целешава  
 Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

166.   Вечар-успамін “Вайна ў лёсе маёй сям’і”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

167.   Урок мужнасці “Дзяўчаты мінулай вайны”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

168.   Падарожжа па старонках перыёдыкі “У нас адзіная планета, у  

 нас адзіная сям’я” 

 Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 

169.   Урок памяці “Памяць гучыць набатам”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

170.   Гадзіна памяці “Бухенвальдскі набат”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

МАЙ 

171.   Пазнавальная гадзіна “Мір, май, праца ”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

172.   Гадзіна грамадзянскасці “Наш мір мы будуем разам”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

Да Дня  Працы 

173.   Краязнаўчая гадзіна “Дзе праца, там і гонар!”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 
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174.   Тэматычны вечар “Гонар зямлі – людзі працы”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

175.   Інфармацыйная гадзіна “Чалавек працы слаўны заўсёды”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

176.   Тэматычны вечар “Людзям працы – гонар і слава заўсёды!”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

Да Дня Перамогі 

177.   Акцыя “Голуб міру”  Бібліятэкі сістэмы 

178.   Адкрытая тэматычная пляцоўка “Вясна Перамогі”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

179.   Урок мужнасці  “Жывыя ў памяці героі”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

180.   Гадзіна патрыятызму “Нам мір завешчана берагчы”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

181.   Конкурс дзіцячага малюнка “Мір патрэбен усім!”  Гарадская дзіцячая бібліятэка, Серкавіцкая бібліятэка-філіял  

 №  34 

182.   Маршрут памяці “Подзвігу салдата – паклонімся!”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

183.   Тэматычны вечар “Паэзія ваенных гадоў”  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

184.   Літаратурна-музычны вечар “У часа свая памяць”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

185.   Акцыя патрыятычнай кнігі “Чытаць. Памятаць Шанаваць”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

186.   Літаратурна-музычная гасцёўня “А песні  таксама ваявалі”  Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

187.   Акцыя “Прачытаная кніга пра вайну – твой падарунак да Дня   

 Перамогі” 

 Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

188.   Конкурс чытальнікаў  “Вершы, як памяць аб вайне…”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

189.   Гістарычная гадзіна “Слава Табе, салдат”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

190.   Патрыятычная акцыя  “Прачытай кнігу аб вайне”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

191.   Вечар франтавой славы “Памяць загiнуỳшым – спадчына  

 жывым” 

 Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

192.   Патрыятычная гадзіна “Есць памяць, якой не будзе канца”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

193.   Акцыя ля помнікаў “Жыві і памятай”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

194.   Кола гісторыі “Памятае сэрца,не забудзе ніколі”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

195.   Літаратурна-музычны вечар “І памятае свет выратаваны…”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

196.   Гутарка-знаёмства “Тры сімвалы беларускай дзяржавы”  Цэнтральная раённая бібліятэка 



 

11 

 

197.   Урок грамадзянскасці “Тры галоўныя сімвалы маёй краіны”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

198.   Урок геральдыкі “Вытокі дзяржаўнай сімволікі Беларусі”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

199.   Гадзіна грамадзянскасці “Сімвалы маёй краіны”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

200.   Гістарычны калейдаскоп “Сімвалы, народжаныя гісторыяй”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

201.   Урок грамадзянскасці “Ведай і паважай сваю сімволіку”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб, Гаршчэўшчынская бібліятэка- 

 філіял №  26 

202.   Гадзіна інфармацыі І“Герб, Сцяг і Гімн – святыя атрыбуты  

 дзяржавы” 

 Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

203.   Урок грамадзянскасці “Гiсторыя краiны, гiсторыя сiмвалаỳ”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

204.   Тэматычная гадзіна “Тры галоўныя сімвалы маёй краіны”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

205.   Інфармацыйная гадзіна “Душа Беларусі ў сімвалах яе”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

ЧЭРВЕНЬ 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа 

206.   Гадзіна подзвігу і славы “Не сыдзе з памяці вайна”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

207.   Гадзіна памяці “Няхай пакаленні памятаюць”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

208.   Бліц-апытанне “Што я ведаю пра Вялікую Айчынную вайну?”  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

209.   Гадзіна памяці “Аб тых, хто змагаўся і перамог”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

210.   Акцыя “Чытаем  вершы  пра  вайну  ў  імя  міра на  Зямлі”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

211.   Урок мужнасці: “Тут кажуць адны толькі камяні…” (аб  

 абаронцах Брэсцкай крэпасці) 

 Славенская бібліятэка-філіял № 23 

212.   Гадзіна подзвігу і славы “Памяць пылаючых гадоў”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

ЛІПЕНЬ 

213.   Патрыятычны квілт “Скажы сваё слова за мір!”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

214.   Літаратурна-музычная кампазіцыя “Патрэбен нам мір на  

 блакітнай планеце” 

 Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

215.   Адкрытая тэматычная пляцоўка  “Пад мірным небам Беларусі”   Цэнтральная раённая бібліятэка 

216.   Конкурс дзіцячага малюнка “Беларусь у маім сэрцы”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 
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217.   Пазнавальная гадзіна “О Беларусь, мая калыска, жыццё маё,  

 прытулак мой!” 

 Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

218.   Урок-падарожжа “Маёй сілы крыніца – родны край Беларусь!”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

219.   Гульня-віктарына “1000 і 1 пытанне аб Беларусі”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

220.   Конкурс дзіцячага малюнка “Роднай краіне прысвячаецца…”  Аболецкая и Азерацкая бібліятэки-філіялы 

221.   Віктарына “Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

222.   Гульня-падарожжа “Мая радзіма – Беларусь”  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

223.   Урок мужнасці і патрыятызму: “Няхай ведаюць і памятаюць  

 нашчадкі” 

 Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

224.   Гадзіна памяці “Аб тых, хто змагаўся і перамог”   Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

225.   Гадзіна патрыятызму “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

226.   Патрыятычная гадзіна “Мой край завецца Беларусь”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

227.   Краязнаўчая віктарына “Сэрцу мілая старонка”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

228.   Гадзiна памяцi “Вызваленне Беларусi: падзеi, людзi, подзвiгi”  Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

229.   Конкурс дзіцячага малюнка “Мір вачыма дзяцей”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

230.   Гутарка “Беларусь – мая краіна”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

231.   Літаратурна-музычная кампазіцыя “Квітней пад небам сінім,  

 Беларусь!” 

 Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

232.   Гістарычнае падарожжа “Жывуць традыцыі, квітнее беларуская  

 зямля”    

 Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

ЖНІВЕНЬ 

233.   Тэматычная пляцоўка “Талачыншчына партызанская” (да Дня 

горада) 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

ВЕРАСЕНЬ 

234.   Гутарка да Міжнароднага дня міру “Як добра пад мірным небам  

 жыць” 

 Гарадская дзіцячая бібліятэка 

235.   Конкурс дзіцячага малюнка “Мы за мір!” Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

236.   Майстар-клас “Кветка міру” (да дню міру)  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 
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237.   Тэматычная гутарка “Як добра пад мірным небам жыць!”   Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял №  26 

238.   Вусны часопіс “Разам мы вялікая сіла, разам мы адіная краіна”  Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

239.   Урок  міру  “Як  добра  пад  мірным  небам  жыць”  Звянячская бібліятэка-філіял №  30 

240.   Гутарка-заклік “Мір патрэбен людзям усёй зямлі” (да Дню  

 міру) 

 Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

241.   Літаратурны набат “Мару, каб мір быў з вайной не знаёмы”  Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

Да Дня народнага адзінства 

242.   Гадзіна патрыятызму “Адзіны народ, адзіная Радзіма”  Цэнтральная раённая бібліятэка 

243.   Інфармацыйная гадзіна  “Мы розныя − Беларусь адна”  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

244.   Гадзіна інфармацыі “Адзіным духам мы моцныя”  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

245.   Гадзіна гісторыі “Адзінства ў імя Беларусі”  Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

246.   Гістарычны экскурс “Пра час, Радзіму і пра нас”  Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял №  42 

247.   Iнфармацыйная гадзiна “Да новых дасягненняỳ – у новых  

 рэалiях” 

 Серкавіцкая бібліятэка-філіял №  34 

248.   Квэст-гульня “Беларусь − краіна адзінства!”  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

КАСТРЫЧНІК 

249.   Урок мужнасці: “Залатыя зоркі землякоў”  Славенская бібліятэка-філіял № 23 

ЛІСТАПАД 

250.   Урок патрыятызму “Аўтограф на рэйхстагу” (В.Цюніс)  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

СНЕЖАНЬ 

251.   Гадзіна патрыятызму “Аперацыя “Адплата” (да 115-годдзя з  

 дня нараджэння Героя Савецкага Саюза М.Осіпавай) 

 Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

6. ІНШАЕ 

№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

252.   Гадзіна прызнання  “Малая Радзіма − вялікае каханне” студзень  Цэнтральная раённая бібліятэка 

253.   Гістарычна-краязнаўчы бібліягід   “На радзіме маёй праз вярсту  

 абеліскі...” 

люты  Цэнтральная раённая бібліятэка 
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254.   Відэаагляд  “Афганская вайна на старонках кніг” люты  Цэнтральная раённая бібліятэка 

255.   Відэазнаёмства “Беларускія брэнды – флагманы  

 прамысловасці” 

красавік  Цэнтральная раённая бібліятэка 

256.   Гутарка “Беларусь і Расія: агульная гісторыя, агульны лёс” красавік  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

257.   Літаратурна-пазнавальная гадзіна “У сяброўстве наша сіла” (да  

 Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) 

красавік  Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

258.   Марафон чытання “Бессмяротны кніжны полк”  

 

красавік-

май 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

259.   Тыдзень патрыятычнай кнігі “Чытаць. Памятаць. Ганарыцца” май  Цэнтральная раённая бібліятэка 

260.   Відэаагляд ваеннай прозы  “Вайна ў сэрцы, у памяці, у кнігах” май  Цэнтральная раённая бібліятэка 

261.   Відэа-экскурс “Так пачалася вайна…”   
чэрвень 

 Цэнтральная раённая бібліятэка 

262.   Віртуальная слайд-прэзентацыя “Мір здабыты неймаверным  

 коштам..” (вершы паэтаў аб міры без вайны ) 

чэрвень  Цэнтральная раённая бібліятэка 

263.   Вусны часопіс “Талачын юбілейны, Талачын стваральны” (да  

 590-годдзя першай згадкі Талачына ў пісьмовых крыніцах) 

чэрвень  Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

264.   Гадзіна цікавых паведамленняў “Легенды і паданні пра  

 Віцебшчыну” 

ліпень  Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

265.   Гадзіна цікавых паведамленняў “Па прыступках часу” (да  

 590-годдзя першай згадкі Талачына ў пісьмовых крыніцах ) 

жнівень  Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

 
 
 
 


