
 
ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 

ДУК ―Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма‖ 

па правядзенні ў 2022 годзе Года гістарычнай памяці 

 
№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ, СЕМІНАРЫ 

1.  Круглы стол ―Гістарычная памяць народа: ад мінулага ў 

будучыню‖ з удзелам вучняў школ горада і прадстаўнікоў 

грамадскіх аб’яднанняў ―Белая Русь‖, ―БРСМ‖. 
лістапад Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

2.  Глазами узника – душой художника : к 100-летию со дня 

рождения М.А.Савицкого : персональный краеведческий буклет / 

ГУК ―Толочинская централизованная библиотечная система‖, 

отдел обслуживания и информации ЦРБ. — Толочин, 2022. 

1 кв. Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі 

3.  Памятка-буклет ―Беларусы ў космасе‖ : да 10-ці годдзя  вывада 

на арбіту першага беларускага касмічнага апарата / ДУК 

―Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма‖, аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ. — Талачын, 2022. 

2 кв. Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі 

4.  Інфармацыйнае выданне  ―Гісторыя аднаго фота часоў Вялікай 

Айчыннай вайны‖ / ДУК ―Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма‖, аддзел абслугоўвання і інфармацыі, аддзел 

маркетынга. — Талачын, 2022. 

На працягу 

года 

Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі, аддзел маркетынга 

 

3. ГЕНЕРАЦЫЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

5.   Фарміраванне базы даных 

―Славутыя імѐны Талачыншчыны‖ 

На працягу 

года 

Аддзел абслугоўвання  

і інфармацыі, 

аддзел маркетынга   

6.   Электронная прэзентацыя ваенных трохкутнікаў землякоў 

 ―Я пішу табе з палѐў вайны‖ 

3 кв. Аддзел абслугоўвання  

і інфармацыі 

7.  Электронная прэзентацыя ―П.М.Машэраў: партызан, які 

ўзначаліў рэспубліку‖ 

4 кв. Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі 



4. ПРАГРАМНА-ПРАЕКТНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

8.   ―Літаратурныя партрэты Талачынскага краю‖: праект па   

 папулярызацыі твораў знакамітых пісьменнікаў-землякоў 

На працягу 

года 

Цэнтральная раѐнная бібліятэка  

9.   ―Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем‖: праект па  

 гісторыі роднага краю  

На працягу 

года 

Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

5. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ 

10.  Тэматычная выстава ―2022 – Год гістарычнай памяці‖ На працягу 

года Бібліятэкі сістэмы 
11.  Выстава адной кнігі  ―Галоўны закон – Канстытуцыя‖ 1 кв. 

12.  Выстава-крыжаванка ―Беларусь – мая краіна‖ 
        1-2 кв. 

Цэнтральная раѐнная бібліятэка 
13.  Выстава-успамін  ―Заўтра была вайна‖ 

14.  Тэматычная выстава ―Зямлі бацькоўскай слова‖ 1 кв. 

15.  Выстава- прэзентацыя ―Твайго сэрца малая радзіма‖ 1 кв. 

16.  Выстава-агляд ―Роднаму слову – прызнанне ў любві‖ 1 кв. 
Гарадская дзіцячая бібліятэка 

17.  Тэматычная выстава ―Ганаруся, што беларусам завуся‖ 1 кв. 

18.  Тэматычная выстава ―Ніхто не забыты і нішто не забыта‖ 1 кв. 
Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

19.  Тэматычная кніжная выстава ―Халакост – памяць свету‖ 1 кв. 

20.  Тэматычная выстава ―Маѐй сілы крыніца, родны край – 

Беларусь!‖ 

На працягу 

года 
Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

21.  Краязнаўчая выстава ― Куточак зямлі, што Радзімай завѐм‖ На працягу 

года 
Звянячская бібліятэка-філіял № 30 

22.  Тэматычная выстава ―Нам жыць і памятаць‖ На працягу 

года 
Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

23.  Тэматычная кніжная выстава ―Сувязь часоў і пакаленняў‖ 1 кв. Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял № 17 

24.  Кніжная выстава ―Святыні нацыянальнай памяці‖ 1 кв. Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

25.  Выстава-дасье ―Радаслоўная флага, герба, гімна Беларусі‖ 2 кв. 
Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

26.  Фотавыстава ―Роднага горада рысы‖ 2 кв. 

27.  Выстава-агляд  ―Дзень герба і сцяга‖ 2 кв. Гарадская дзіцячая бібліятэка 

28.  Тэматычная выстава ―Сімвалы маѐй дзяржавы‖ 2 кв. Бібліятэкі сістэмы 

29.  Выстава-успамін, агляд літаратуры  ―У імя міра, памятаем аб 

вайне‖ 
2 кв. Гарадская дзіцячая бібліятэка 

30.  Тэматычная выстава ―Памяць нашу не сцерці з гадамі‖ 2 кв. Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 



31.  Кніжна-ілюстраваная выстава  ―З Днѐм Піянерыі!‖ (да 100-годдзя 

з дня заснавання Усесаюзнай піянерскай арганізацыі) 
2 кв. 

32.  Краязнаўчая панарама ―Кахаю цябе, мой край‖ 2 кв. Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

33.  Выстава-заклік ―Жыві і помні!‖ 2 кв. Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял № 17 

34.  Выстава-успамін  ―Памяць пылаючых гадоў‖ 2 кв. Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял № 42 

35.  Выстава-роздум ―Памяць далѐкай вайны‖ 2 кв. Друцкая бібліятэка-філіял № 21 
36.  Кніжна-ілюстраваная выстава ―Трывожны ранак 41-га‖ 2 кв. Звянячская бібліятэка-філіял № 30 

37.  Выстава-памяць ―Подзвiг жывы, непаўторны i вечны‖ 2 кв. Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

38.  Тэматычная выстава ―Беларусь у гады вайны‖  2 кв. Славенская бібліятэка-філіял № 23 

39.  Выстава-каляндар ―Дзівосны скарб беларусаў‖ 3 кв. Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

40.  Выстава-дасье, агляд літаратуры  ―Пра Беларусь і беларусаў ‖ 3 кв. Гарадская дзіцячая бібліятэка 

41.  Тэматычная кніжная выстава ―Вытокі беларускага пісьменства – 

свята кнігі і слова‖ 

3 кв. Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

42.  Выстава-віншаванне ―Мір табе, мая Беларусь!‖ 3 кв. Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

43.  Выстава-панарама ―Беларусь – мой гонар і слава‖ 3 кв. 
Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

44.  Выстава-інсталяцыя ―Пад стрэхамі прашчураў‖ 3 кв. 

45.  Тэматычная выстава ―Беларусь у маім сэрцы‖ 3 кв. Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял № 42 

46.  Выстава-дасье  ―Пра Беларусь і беларусаў‖ 3 кв. Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял № 26 

47.  Выстава-віншаванне ―Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь‖ 3 кв. Звянячская бібліятэка-філіял № 30, 

Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

48.  Тэматычная выстава ―Пераможныя вѐрсты вайны‖ 3 кв. Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

49.  Тэматычная выстава ―Мой родны кут, як ты мне любы…‖ (да дня 

Незалежнасці) 

3 кв. 
Славенская бібліятэка-філіял № 23 

50.  Выстава-партрэт ―Скарына і яго час‖ 3 кв. Славенская бібліятэка-філіял № 23, 

Звянячская бібліятэка-філіял № 30 

51.  Тэматычная кніжная выстава да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі 

―Быў дзень, быў год, была эпоха‖ 
4 кв. Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

   Да Дня народнага адзінства 

52.  Кніжна-ілюстраваная выстава ―Мы –  грамадзяне адной краіны‖ 3 кв. Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

53.  Выстава-панарама, агляд літаратуры  ―Адзіная і непаўторная 

Беларусь‖ 

3 кв. 
Гарадская дзіцячая бібліятэка 

54.  Тэматычная выстава ―Непарушны саюз пакаленняў‖ 3 кв. Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 



55.  Выстава-заклік ―У адзінстве народа – моц дзяржавы‖ 3 кв. Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

56.  Тэматычная выстава ―Па старонках нашай гісторыі‖ 

 

3 кв. Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял № 26, 

Друцкая бібліятэка-філіял № 21 

57.  Тэматычная выстава, гутарка ля выставы ―Гісторыя роднага 

краю‖ 

3 кв. 
Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

58.  Выстава-заклік ―Наша  сіла – у адзінстве‖ 3 кв. Звянячская бібліятэка-філіял № 30 

6. КОНКУРСЫ 

59.  ―Пад знакам Купалы і Коласа‖: раѐнны конкурс на лепшае 

масавае мерапрыемства сярод бібліятэкараў, прысвечанае 140-

годдзю з дня нараджэння пісьменнікаў 

4 кв.                  Бібліятэкі сістэмы 

7. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

60.   PR-акцыя да Міжнароднага дня роднай мовы ―Мовы пяшчотнай   

 сузор’е‖ 
люты 

Бібліятэкі сістэмы 

61.   Краязнаўчы ўрок-знаѐмства ―Даўніну мы памятаем, даўніну мы   

шануем‖ 
люты Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

62.  Гадзіна памяці і смутку ―Хатынь: трагедыя і памяць‖ сакавік Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

63.  Урок краязнаўства  ―Мой родны край, заўжды ты сэрцу любы‖ студзень Коханаўская гарпасялковая бібліятэка, 

Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 
64.  Фальклорны абрад ―Каляды і святочныя звычаі беларусаў‖ 

сакавік 
Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 сумесна з 

сельскім домам культуры 

65.  Лiтаратурна-краязнаўчы квiлт ―Мой родны край, цябе я 

ўсхваляю‖ 

1 кв. Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

66.  Акцыя ―Зорка памяці‖ (напярэдадні Дня Перамогі) красавік 

Бібліятэкі сістэмы 67.  Пазнавальная гадзіна ―Дзяржаўныя сімвалы – наш нацыянальны 

гонар‖ 
май 

68.  Квэст-гульня ―Усѐ пра Беларусь‖  красавік 

 

 

Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

 

69.  Віртуальны агляд ―Гераічнае мінулае – сімвал нашай 

незалежнасці‖ 
1 кв. 

70.  Месячнік папулярызацыі ваеннай кнігі ―Я чытаю кнігі пра вайну. 

А ты?‖ (бібліобус) 

май 

71.  
Гадзіна цікавых фактаў  ―Герб – наша візітоўка‖ 

май 



72.  Адкрытая тэматычная пляцоўка ―Нам жыць і памятаць‖ (да Дня 

Перамогі ) 
май 

 

73.  Акцыя ―Дрэва памяці‖ (пасадка дрэва ля бібліятэкі) 

май 

Гарадская дзіцячая бібліятэка 

74.  PR-акцыя  ―Чытаць – значыць памятаць‖ 

75.  Гадзіна мужнасці ―Цяжкія крокі да Вялікай Перамогі‖ 

76.  Інфармацыйная гадзіна  ―Пад сімвалам слаўным беларускай 

дзяржавы‖ 

май 

77.  Гадзіна памяці да Міжнароднага дня вызвалення вязняў 

фашысцкіх канцлагераў ―Свет праз вякі не бачыў жудасцяў 

гэткіх‖ 

красавік Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

 
78.  Урок мужнасці ―Рэха вайны і памяць сэрца‖ красавік 

79.  Урок геральдыкі ―Сімвалы нашай Радзімы‖ май 

80.  Гадзіна подзвігу і славы ―Ёсць памяць, якой не будзе канца‖ май. Аболецкая бібліятэка-філіял № 36 

81.  Гадзіна памяці ―Цяжкія крокі да Вялікай Перамогі‖ май Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

82.  Вечар-рэквіем ―Помніць, каб жыць‖ май Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял № 17 

83.  Інфармацыйны навігатар ―Давайце пачытаем аб вайне‖ май Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял № 26 

84.  Гутарка ―Асветніца Зямлі Беларускай. Еўфрасіння Полацкая‖ май 
Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

85.  Урок мужнасці ―У гадзіну суровых выпрабаванняў‖ май 

86.  Акцыя ―Беларусь памятае‖ май Друцкая бібліятэка-філіял № 21 
87.  Гутарка  ―Святло наша – Еўфрасіння‖ май 

Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 
88.  Гутарка-роздум  ―Вайной паламанае дзяцінства‖ май 

89.  Гадзіна-роздум  ―Слухаем апошніх сведак‖  май 
Славенская бібліятэка-філіял № 23 

90.  Вусны  часопіс ―Выкрадзенае дзяцінства‖ (дзень памяці ахвяр) чэрвень 

91.  Акцыя ―Спыніцеся, людзі, схіліце галовы‖ (Да дня памяці і 

смутку) 
чэрвень 

Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

92.  Урок мужнасці ―Цяжкія крокі да Перамогі‖ ліпень 

Цэнтральная раѐнная бібліятэка 
93.  Адкрытая тэматычная пляцоўка ―Пад мірным небам Беларусі‖ ліпень 

94.  Гістарычны партрэт ―Імя ў гісторыі краю‖ (да 120-годдзя з дня 

нараджэння І.П.Кожара)  

ліпень Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

95.  Літаратурна-музычная кампазіцыя ―Нам памяці звоняць званы…‖ ліпень Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял № 17 

96.  Гадзіна краязнаўства ―Чым цікавая зямля Талачынская?‖ 3 кв. Дзімітраўская бібліятэка-клуб 



97.  Завочнае падарожжа па родным краі ―Твая зямля, твая радзіма 

названа светла – Беларусь!‖ 

3 кв. 

98.  Краязнаўчае падарожжа ―Зямля, дзе пачаўся твой лѐс‖ 3 кв. Друцкая бібліятэка-філіял № 21, 

 Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 
99.  Гадзіна памяці ―Пакуль мы памятаем – мы жывѐм‖ 3 кв. Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

100.  Краязнаўчая гадзіна ―Пад небам беларускага пісьменства‖ верасень 
Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

101.  Гутарка-дыялог ―Родны свой край любі і ведай‖ 4 кв. 

102.  Гутарка ―Кахай свой край і паважай сваю гісторыю‖ 4 кв. Гарадская дзіцячая бібліятэка 

103.  Вечарына ―Куточак зямлі, што радзімай завѐм‖ 4 кв. Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

104.  Гадзіна гісторыі ―Твае сыны, Беларусь‖ 4 кв. Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял № 42 

105.  Урок памяці і мужнасці ―Стаялі як салдаты гарады-героі‖ 4 кв. Гаршчэўшчынская бібліятэка-філіял № 26 

106.  Інфармацыйнае дасье  ―Забытыя і сучасныя рамѐствы землякоў‖ 4 кв. Звянячская бібліятэка-філіял № 30, СДК 

107.  Гістарычная гадзіна ―Наперад у мінулае‖ 4 кв. Райцаўская бібліятэка-філіял № 11 

108.  Гутарка ―Святая Еўфрасіння, альбо адкуль пайшла зямля 

Полоцкая‖ 
4 кв. Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

109.  Завочнае падарожжа ―Талачыншчына – гісторыя і сучаснасць‖ 4 кв. Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

Да Дня народнага адзінства 

110.  Гістарычная гадзіна ―Адзіным духам мы моцныя‖ верасень Цэнтральная раѐнная бібліятэка 

111.  Інфармацыйная гадзіна ― Па старонках нашай гісторыі‖ верасень Гарадская дзіцячая бібліятэка 

112.  Гадзіна інфармацыі ―У адзінстве народа – вялікая сіла‖ верасень Коханаўская гарпасялковая бібліятэка 

113.  Гадзіна гісторыі ―У адзінстве – наша сіла‖ верасень Азерацкая бібліятэка-філіял № 4 

114.  Гутарка-роздум ―Калі мы адзіныя – мы непераможныя‖ верасень Варанцэвічская бібліятэка-філіял № 17 

115.  Пазнавальная гадзіна ―Беларусь – мой дом‖ верасень Высокагарадзецкая бібліятэка-філіял № 42 

116.  Выстава-заклік ―Беларусь –  краіна ў якой мне хочацца жыць!‖ верасень Жукнеўская бібліятэка-філіял № 39 

117.  Iнтэлектуальная гульня ―Каб любiць Беларусь нашу мiлую‖ верасень Серкавіцкая бібліятэка-філіял № 34 

118.  Тэматычная вечарына ―З любоўю да роднага краю‖ верасень Слаўнаўская бібліятэка-філіял № 22 

 

 

 


