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Паспарт праекта 

 
Назва праекта: Літаратурна-краязнаўчы праект “Літаратурныя партрэты 

Талачынскага краю”. 

 

Распрацоўшчык праекта: Ірына Аляксандраўна Труханёнак, бібліятэкар 

аддзела бібліятэчнага маркетынгу Талачынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

 

Кіраўнік праекта: Таццяна Пятроўна Пабяржына, загадчык аддзела 

абслугоўвання і інфармацыі Талачынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

 

Адказны за рэалізацыю праекта: аддзел абслугоўвання і інфармацыі і 

аддзел маркетынгу Талачынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

 

Актуальнасць праекта 

Шмат шчаслівых момантаў звязвае чалавека з месцам, дзе ён нарадзіўся і 

вырас, дзе спазнаў “урокі першых гадоў”. Родны край і людзі, якія яго насяляюць, 

непаўторнае аблічча роднай прыроды – усё гэта, праходзячы праз свядомасць, 

становіцца часткай чалавечага лёсу.  

У цяперашні час востра адчуваецца неабходнасць адраджэння духоўнасці, 

ведання сваіх каранёў, свайго мінулага, а гэта магчыма толькі пры глыбокім 

вывучэнні гісторыі, літаратуры, традыцый і культуры свайго народа, мінулага і 

сучаснасці сваёй малой радзімы. Без адданасці і ўвагі да сваёй малой радзімы,  

сваіх каранёў не можа ў поўнай меры чалавек існаваць як асоба. Зараз, як ніколі, 

грамадства, а перш за ўсё, падрастаючае пакаленне мае патрэбу ў маральных 

арыенцірах, узгадаваных на роднай глебе. 

Літаратурнае краязнаўства як частка агульнага краязнаўства  мае мэту 

выявіць, сабраць, захаваць і падаць у карыстанне ўсе матэрыялы, звязаныя па 

змесце з краем. Важным кірункам даследаванняў гэтага напрамку з’яўляецца 

вывучэнне мясцовага друку, літаратурнага жыцця рэгіёна ў розныя гістарычныя 

перыяды, ушанаванне памяці пісьменнікаў, стварэнне электронных рэсурсаў. 

Некаторыя імёны Талачыншчыны – паэты і празаікі, ўваходзяць у залаты 

фонд беларускай і замежнай літаратуры. Сярод іх – Іван Батрак, Вера Вярба, 

Міхась Зарэцкі, Нічыпар Пашкевіч, Алесь Петрашкевіч, Алесь Рылько  і інш. Лёс і 

творчы шлях іх звязаны з Талачыншчынай – нехта тут нарадзіўся, нехта жыў, нехта 

тварыў. Творчасць нашых землякоў прасякнута любоўю да радзімы, да землякоў, 

да ўсяго, што іх акружала, хвалявала, натхняла на творчасць. Яны – наш гонар. 

Яны – нашы класікі… 

На змену вядомым імёнам прыходзяць новыя, папаўняецца сузор’е 

літаратараў, расце колькасць аўтарскіх зборнікаў. Апошнім часам літаратурная 

скарбонка Талачыншчыны папоўнілася творамі паэтаў і пісьменнікаў, публіцыстаў 

і мовазнаўцаў. Гэта вядомыя на Талачыншчыне асобы: Анатоль Мяснікаў і Эдуард 



Карніловіч, Алесь Мазур і Анатоль Шнэйдар, Віктар Бірукоў і Яўген Дарафееў, 

Клаўдзія Кастрыца і Лідзія Міхайлава, Уладзімір Чаплянок і Міхаіл Татарановіч і 

інш.  

Спрыянню літаратурнай адукацыі насельніцтва, распаўсюджванню сярод 

наведвальнікаў  бібліятэкі ведаў аб ролі сваёй радзімы ў культурным жыцці краіны 

і далучэння да духоўных каштоўнасцяў рэгіёну дапаможа реалізацыя дадзенага 

праекта, які вырашана прадоўжыць у 2023 годзе. 

 

Мэты праекта: 

- збор і захаванне, прапаганда творчасці пісьменнікаў-землякоў, знакамітых 

землякоў і лепшых прадстаўнікоў нацыянальнай культуры; 

- папулярызацыя беларускай літаратуры, мовы, народных традыцый. 

 

Задачы праекта:   

- выхаванне патрыятызму і любові да роднага края;  

- актывізацыя пошукавай і даследчай працы; 

- выданне краязнаўчых дапаможнікаў (у друкаваным і электронным 

выглядзе); 

- умацаванне сувязяў бібліятэкі з установамі і арганізацыямі, зацікаўленымі ў 

распаўсюджванні краязнаўчых ведаў. 

 

Мэтавая аудыторыя: 

Праект разлічаны на шырокае кола чытачоў. 

 

Партнёры: 

- ДУК “Талачынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”,               

народная паэтычная гасцёўня “Друць”; 

- ДУ “Талачынскі гісторыка-краязнаўчы музей”; 

- Рэдакцыя раённай газеты “Наша Талачыншчына”; 

- школы горада Талачына. 

 

Чакаемыя вынікі: 

- павышэнне ўзроўню краязнаўчых ведаў жыхароў горада  і іншых 

зацікаўленых аматараў літаратуры; 

- павышэнне якасці выдавецкай дзейнасці бібліятэкі; 

- павелічэнне аб’ёму краязнаўчага фонду бібліятэкі; 

- павелічэнне колькасці наведванняў бібліятэкі за кошт правядзення цікавых 

і змястоўных краязнаўчых мерапрыемстваў; 

- павелічэнне колькасці кнігавыдач краязнаўчых матэрыялаў; 

- умацаванне партнёрскіх сувязяў бібліятэкі ў галіне літаратурнага 

краязнаўства. 

 

 

 

 

 

 



План рэалізацыі праекта на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Змест работы Тэрмін Адказныя 

Пошукова-даследчая работа 

1. 

 

 

 

 

 

Працяг пошукава-даследчай работы па     

выяўленні і зборы дакументаў аб   

літаратурным асяроддзі на тэрыторыі  

края, вядомых пісьменніках, паэтах,  

публіцыстах – ураджэнцах  

Талачыншчыны 

на працягу 

года 

 

Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі,  аддзел 

маркетынгу ЦРБ 

2. 

 

Папаўненне БД “Талачыншчына   

літаратурная” 

на працягу 

года 

 

Аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі,  аддзел 

маркетынгу ЦРБ 

Кніжныя выставы і экспазіцыі 

3. 

 

Выстава-інсталяцыя “Літаратурная 

карта Талачыншчыны” 

на працягу 

года 

Пабяржына Т.П., 

загадчык аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі 

4. 

 

 

Выстава-знаёмства   “Талачын. Версія  

5.9.0” (раздзел “Табе, мой горад,  

прысвячаю”) 

сакавік Андрэева Т.У., 

бібліятэкар аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі 

5. 

 

 

  Тэматычная выстава “Талачын – мая   

  радзіма!” 

 

жнівень Супрацоўнікі аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі(бібліобус) 

Масавыя мерапрыемствы 

6. 

 

Гадзіна прызнання  “Малая Радзіма –   

вялікае каханне” 

студзень Пабяржына Т.П., 

загадчык аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі 

7. 

 

Юбілейны відэадайджэст “Анатоль  

Гіруцкі, Соф’я Рохкінд” 

ліпень Чаховіч К.Г., 

бібліятэкар аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі 

8. 

 

Асветніцкая гадзіна “Ля вытокаў   

пісьменства” 

верасень Самсонава А.А., 

бібліятэкар аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі 

9. 

 

 

Вечер-портрет  “Союз  графики  и   

поэтического  слова” (поэт В. Авсиевич 

и  художник-график Л. Киселёва) 

лістапад Пабяржына Т.П., 

загадчык аддзела 

абслугоўвання і 

інфармацыі; 

Шнырко В.В., мастак-

афарміцель ЦРБ 



Выдавецкая дзейнасць 

10. 

 

 

 

Серыя бібліяграфічна-інфармацыйных  

буклетаў “Талачыншына літаратурная” 

(А.Харавец, А.Шнейдар, Э.Карніловіч   

А.Рылько) 

на працягу 

года 

Галыга А.Л., 

бібліёграф ЦБС; 

Труханёнак І.А., 
бібліятэкар аддзела 

бібліятэчнага 

маркетынгу  

11. 

 

Літаратурнае эсе “Алесь Рылько. 

Апавяданне “Стуканок у аблавушцы” 

сакавік Труханёнак І.А., 

бібліятэкар аддзела 

бібліятэчнага 

маркетынгу 

12. 

 

 

Цыклы кніжных закладак “Друцкія  

матывы: вершы” (да 945-годдзя  згадкі  

Друцка ў пісьмовых крыніцах ) 

ліпень Труханёнак І.А., 

бібліятэкар аддзела 

бібліятэчнага 

маркетынгу 

 

Загадчык аддзела абслугоўвання 

і інфармацыі ЦРБ                                                              Т.П. Пабяржына 


