
План
ДУК “Талачынскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы”

да Года малой радзімы на 2020 год.

№
п/п

Назва 
мерапрыемства

Форма 
мерапрыемства

Чытацкае 
назначэнне

Дата 
правядз

ення

Месца правядзення

Тэматычныя выставы
1 “Тут карані, адсюль 

вытокі” 
выстава- прагляд усім 1 кв. Талачынская 

цэнтральная раенная 
бібліятэка2 “Мой Талачын –

мая калыска” 
выстава- прагляд усім 1 кв.

3 “Тут карані, тут 
вытокі”

кніжна-
этнаграфічная 

выстава

усім 1 кв. Коханаўская ГПБ

4 “Тут радзімы маёй 
пачатак”

кніжная выстава усім 1-4 кв. Звянячская сельская 
бібліятэка-філіял № 30;
Друцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 21

5 “Край Талачынскі 
сэрцу мілы”

кніжная выстава 5-6 кл. 2 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка

6 “Адкуль пайшла 
зямля 

беларуская ?”

кніжная паліца 3-6 кл. 2 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 11

7 “Іх імёны ў гісторыі 
края”

кніжная выстава усім 2 кв. Друцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 21

8 “Талачынская зямля 
– часцінка нашай 

Беларусі”

выстава-калаш усім 2 кв. Славенская сельская 
бібліятэка-філіял № 23

9 “Нашы землякі на 
літаратурнай ніве”

кніжная выстава 
агляд 

7-8 кл. 3 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка

10 “Квітней,мая 
Талачыншчына!”

кніжная выстава усім 3кв.
Слаўнаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 2211 “Прыгажосць 

роднай вескі”
фотовыстава усім 3кв.

12 “Рук залатых 
зямныя цуды”

выстава-
экспазіцыя 

усім 3 кв. Высокагарадзецкая 
сельская бібліятэка-
філіял № 42

13 “Бабулін куфар” этнаграфічная 
выстава 

аматары
старыны

4 кв. Жукнеўская сельская 
бібліятэка-філіял № 39

14 “Зямля, што дарыць 
надхненне” 

фота-выстава-
вернісаж 
мясцовых 
краявідаў

усім 4 кв. Высокагарадзецкая 
сельская бібліятэка-
філіял № 42

15 “Людзі і лёсы маей 
малой радзімы”

фота-выстава моладзь 4 кв. Навасельская 
бібліятэка-клуб

Праекты
1 "На бібліятэчнай 

хвалі: рэсурсы, 
паслугі, фонды"

Бібліятэчны віртуальны 
праект да 95-годдзя 
Талачынскай 
цэнтральнай раеннай 
бібліятэкі

усім 1-4 кв.
tolochincbs.by (сайт)



2 “Крочым родным 
краем, старонкі 

гісторыі збіраем”

Бібліятэчны праект 
накіраваны на 
вывучэнне гісторыі, 
адраджэнне 
самабытнай 
нацыянальнай 
культуры мясцовасці, 
папулярызацыю 
літаратуры аб родным 
краі. 

усім 1-4 кв. Варанцэвічская 
сельская бібліятэка-
філіял № 17

Мерапрыемствы
1 “Багацце 

беларускага 
фальклора”

гадзіна 
краязнаўства

2-3 кл. 1 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка 

2 “Усяму пачатак тут, 
у краі маім родным”

інфармацыйна-
краязнаўчы круіз

усім 1 кв. Азерацкая сельская 
бібліятэка-філіял
№ 4

3 “Гасціннасць нашых 
продкаў”

літаратурная 
кампазіцыя

сярэдні
школьны

ўзрост

1 кв. Варанцэвічская 
сельская бібліятэка-
філіял № 17

4 “Адметныя мясціны 
бацькаўшчыны”

гадзіна 
радзімазнаўства

8-9 кл 1 кв. Высокагарадзецкая 
сельская бібліятэка-
філіял № 42

5
“Дарагія бясконца 

мясціны”

вандроўка па 
гісторыі весак 

Забалацце і
Заднева

навучэнцы 
старэйшых 

класаў

1 кв. Дзімітраўская 
бібліятэка-клуб 
аг.Заднева

6 “Свой край ведай і 
кахай” 

віктарына усім 1 кв. Друцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 21

7 “Зямля дзе пачаўся 
твой лёс”

гутарка 3-5 кл 1 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 11

8 “Мая маленькая 
Радзіма” 

падарожжа-
знаемства

усім 1 кв.
Славенская сельская 
бібліятэка-філіял № 239 “Вялікая проза 

Міхася Зарэцкага”
літаратурны вечар усім 1кв.

10 “Сцежкамі роднага 
краю”

вандроўка па 
весцы Слаўнае

усім 1кв.

11 “Палюбі ты свой 
куток, мову, строй, 

абрады” 
(прысвечаная 

пісьменніку А. 
Зязюля)

інфармацыйная 
гадзіна

7-9 кл. 1 кв. Азерацкая сельская 
бібліятэка-філіял
№ 4

12 “Ці ведаеш ты свой 
край?”

віртуальнае 
анкетаванне 

віртуальны
я 

карыстальн
ікі

2 кв. Талачынская 
цэнтральная раенная 
бібліятэка

13 “Знай і любі свой 
край”

краязнаўчая 
гульня 

5-6 кл. 2 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка 

14 “Самая прыгожая, 
самая любімая –
Беларусь мая”

інтэлектуальна-
пазнавальная 

гульня

5-9 кл. 2 кв. Коханаўская ГПБ

15 “Сінявокая 
Талачыншчына”

інфармацыйная 
гадзіна

усім 2 кв. Гарадскі філіял № 1 
ст.Талачын

16 “Мой край краязнаўча- моладзь 2 кв. Азерацкая сельская 



задуменны і 
пяшчотны”

пазнавальная 
праграма

бібліятэка-філіял
№ 4

17 “Запаведныя сцежкі
Талачыншчыны. 

Скрыпуцёва”

вусны часопіс усім 2 кв. Варанцэвічская 
сельская бібліятэка-
філіял № 17

18 “Напісанае 
Петрашкевічам 

застанецца” (да 90 г. 
з дня нараджэння)

літаратурная 
гадзіна

падлеткі, 
дарослыя

2 кв. Дзімітраўская 
бібліятэка-клуб 
аг.Заднева 

19 “Родны свой край 
любі і ведай” 

гульня-віктарына вучні 
малодшых 

класаў

2 кв.
Жукнеўская сельская 
бібліятэка-філіял № 39

20 “Напісанае 
застаецца…” (да 90 
годдзя з д. н. Алеся 

Петрашкевіча)

літаратурны вечар усім 2 кв.

21 “А. Петрашкевіч: 
партрэт пісьменніка 

і чалавека” (да 90 
годдзя з д.н.Алеся 

Петрашкевіча)

гадзіна 
краязнаўства усім

2 кв.
Звянячская сельская 
бібліятэка-філіял № 30

22 “Люблю сваю 
старонку гэту” 

(паэты-талачынцы)

паэтычны-вечар усім 2 кв Славенская сельская 
бібліятэка-філіял № 23

23 “Наша веска: 
мінулае і сучаснае”

краязнаўчы вечар усім 2кв. Слаўнаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 22

24 “Тебе, мой край, 
прысвячаю!”

акцыя (гучныя 
чытанні вершаў 

мясцовых паэтаў)

усім 3 кв.

Талачынская 
цэнтральная раенная 
бібліятэка

25 “Бібліятэка збірае 
сяброў”

свята да 95-годдзя 
цэнтральнай 

раеннай бібліятэкі

усім 3 кв.

26 “У маім лёсе ты 
стала галоўнай…”

бенефіс ветэранаў 
бібліятэчнай 

справы 
Важанавай В.І.

Мельнікавай Н.І.

усім 3 кв. Коханаўская ГПБ 

27 “Зямля бацькоў –
жыцця крыніца”

вечар 
краязнаўства

вучні 
старэйшага
школьнага 

ўзросту

3 кв.

Варанцэвічская 
сельская бібліятэка-
філіял № 1728 “Вехі гісторыі 

роднай вёскі”
краязнаўчая 
экскурсія з 

электроннай 
прэзентацыяй 

усім 3 кв.

29 “Хахлоўскі млын” міні-вандроўка 7-9 кл. 3 кв.
30 “Адкрываем 

Радзіму – пазнаем 
сябе”

завочная 
краязнаўчая 
экскурсія па 

вядомым 
мясцінам

Талачыншчыны

4-9 кл. 3 кв. Навасельская 
бібліятэка-клуб 



31 “Кожны край тых 
мае, хто яго 
ўслаўляе” 

вечар-ушанаванне 
перадавікоў 

сельскай 
гаспадаркі 

усім 3 кв. Серкавіцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 34

32 “Я ведаю цябе мая 
Талачыншчына”

віктарына-
падарожжа 

усім 3 кв.

Славенская сельская 
бібліятэка-філіял № 23

33 “Славені. Гісторыя 
нашага краю” 

завочнае 
падарожжа

усім 3 кв.

34 “Малая радзіма ў 
лёсе чалавека” 

вечар-сустрэча з 
краязнаўцам А.А. 

Шнэйдарам 

вучні 
старэйшага 
школьнага 

ўзросту

4 кв.

Талачынская 
цэнтральная раенная 
бібліятэка35 “Фантазія. 

Мастацтва. 
Майстэрства.

прэзентацыя 
выставы 

мясцовага 
мастака

В. Пашкевіча

усім 4 кв.

36 “Што прадметы 
даўніны, расказаць 

табе павінны”

этнаграфічная 
гадзіна

вучні 3-5 
кл.

4 кв. Коханаўская ГПБ 

37 “Падарожжа ў 
беларускую кухню” 

гутарка 3-4 кл. 4 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка 

38 “Нашы продкі, 
нашы карані”

краязнаўчая 
гадзіна-знаемства 

з беларускімі 
абрадамі

усім 4 кв. Гарадскі філіял № 1 
ст.Талачын 

39 “Паміж былым і 
сучасным” 

літаратурна-
фальклорны вечар

усім 4 кв. Жукнеўская сельская 
бібліятэка-філіял № 39

40 “Паклон табе зямля 
бацькоў”

краязнаўчая 
віктарына

6-8 кл. 4 кв. Серкавіцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 34

41 “Знакамітыя землякі 
Талачыншчыны”

гісторыка-
пазнавальны ўрок

усім 4 кв Славенская сельская 
бібліятэка-філіял № 23

42 “Беларусь- мая 
песня і казка”

літаратурна-
музычная 

кампазіцыя

усім 4кв. Слаўнаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 22

43 “Радзімы роднай 
краявіды” (аб 

памятных мясцінах 
Талачыншчыны)

гадзіна 
краязнаўства

6-9 кл. 4 кв Гаршчэўшчынская 
сельская бібліятэка-
філіял № 26

44 “І вглубь веков с 
волненіем гляжу …” 

(прысвечаная 
памятным мясцінам 

в. Абольцы)

час цікавых  
паведамленняў

усім 4 кв. Аболецкая сельская 
бібліятэка-філіял
№ 36

Святы весак
1 “Мілы кут маіх 

бацькоў”
свята вёскі 
Серкавіцы

усім 2 кв. Серкавіцкая сельская 
бібліятэка-філіял № 34
сумесна з СК

2 “Сэрцу мілая 
старонка”

свята вескі 
Дабравольск

усім 2 кв. Аболецкая сельская 
бібліятэка-філіял



№ 36 сумесна з ДФ
3 “Святая зямліца 

жывой вадзіцы”
свята вескі 

Друцк
усім 3 кв. Друцкая сельская 

бібліятэка-філіял № 21
сумесна з СК

4 “Няма у цэлым 
свеце цудоўней 
вёсачкі маёй!”

свята 
вёсакСвірані і 

Клімава

усім 3 кв. Жукнеўская сельская 
бібліятэка-філіял № 39
Сумесна з СК

5 “120 год вёскі 
“Райцы”” (100 гадоў 

саўгасу 
“Рэканструктар”)

свята вёскі
Райцы

усім 3 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 11
Сумесна з СК

6 “Родная зямля і ў  
смутку мілая” 

святавескі
Абольцы усім 3 кв.

Аболецкая сельская 
бібліятэка-філіял
№ 36 сумесна з ДФ

Конкурсы
1 “Мая вуліца, мая 

вёска, мая Радзіма” 
конкурс 

дзіцячага 
малюнку

1-6 кл. 1 кв. Навасельская 
бібліятэка-клуб 

2 “Я вырас тут і край 
мне гэты дораг!”

конкурс дзіцячага 
малюнку

вучні 
малодшых 

класаў

2 кв. Жукнеўская сельская 
бібліятэка-філіял № 39

3 “Мая вуліца, мой 
пасёлак, мая малая 

Радзіма”

конкурс дзіцячага 
малюнку

дзеці 2 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял № 11

Дырэктар                                                                                           Т.М.Свіркоўская


