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“З беларускай кнігай у будучыню” 

Праект па папулярызацыі беларускай літаратуры 
  

2023 год  
  

Актуальнасць бібліятэчнага праекта:  
Любоў да роднай зямлі, да культурнай спадчыны беларускага народа, да 

роднай мовы і літаратуры – усё гэта не ўзнікае само па сабе, а выхоўваецца. 

Значнае месца ў гэтым належыць бібліятэкам. 
Бібліятэкі як галоўныя захавальнікі інфармацыйных рэсурсаў выконваюць 

адметную ролю ў працэсе выхавання нацыянальна свядомага сучаснага 

грамадзяніна, які з глыбокай павагай ставіцца да сваіх каранёў, да культурнай і 

духоўнай спадчыны, выпрацаванай нашымі слаўнымі папярэднікамі. 
Выхаванне любові да сваіх каранёў, да нацыянальнай спадчыны і культуры 

трэба пачынаць з самага ранняга ўзросту. 

У мінулым годзе праводзімыя мерапрыемствы па рэалізацыі праекта 

карысталіся попытам сярод юных чытачоў бібліятэкі, таму было прынята рашэнне 

прадоўжыць рэалізацыю дадзенага праекта ў 2023 годзе. 
Праграма па прыцягненню да чытання беларускай кнігі дзяцей, падлеткаў і 

моладзі “З беларускай кнігай ў будучыню” – гэта цыкл мерапрыемстваў сумесна з 

адукацыйнымі ўстановамі, ў супольніцтве з іншымі суб’ектамі адукацыйна-

культурнага соцыума зоны абслугоўвання. 
  Мэта праекта: 

Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці дзяцей і падлеткаў і 

спасціжэння імі нацыянальнай літаратурнай спадчыны. Абуджэнне цікавасці і 

любві да беларускай мастацкай кнігі. 
  Задачы праекта: 

         -   папулярызацыя беларускай кнігі; 

         - выхаванне мастацкага густу і эстэтычнай культуры, патрыятызму і 

нацыянальнай свядомасці; 

         - паляпшэнне паказчыкаў  работы бібліятэкі ў сувязі з папулярызацыяй 

чытання і арганізацыяй дасугавых мерапрыемстваў у бібліятэцы.  
Мэтавая аўдыторыя: 
Дзеці і падлеткі ад 10 да 16 гадоў. 

  Тэрмін рэалізацыі праекта: 

2023 год. 
  Партнёры праекта: 

ДУА “Аболецкая дзіцячы сад – базавая школа”; 

Аболецкі Дом фальклору ДУК “Талачынскі цэнтр культуры і народнай 

творчасці”. 
Чакаемые вынікі праекта: 

- максімальнае і аператыўнае забяспячэнне інфармацыйных запатрабаванняў 

карыстальнікаў кнігамі беларускіх аўтараў;  

- прывабліванне ў бібліятэку новых карыстальнікаў;  

- рост колькасці карыстальнікаў, чытаючых на роднай мове. 

              



         План рэалізацыі праекта на 2023 год 

 

№  Форма і назва мерапрыемства Тэрмін выканання 

1. Выстава-сюрпрыз “Бестселеры беларускай класікі” студзень 

2. Летняя чытальная зала “З беларускай кніжкай на 

лаўцы” 

чэрвень 

Да юбілейных дат беларускіх пісьменнікаў 

3. Да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Маўра 

Вечар-знаёмства “Кнігі для першапраходцаў і 

адкрывальнікаў”  

май 

2. Да 130-годдзя з дня нараджэння М.Гарэцкага 

Літаратурная гадзіна  “Максім Гарэцкі: сцежкамі 

жыцця”  

люты 

4. Да 75-годдзя з дня нараджэння Т. Красновай-

Гусачэнкі 

Гадзіна паэзіі  “Жыццё – мая малітва» 

красавік 

5. Да 75-годдзя з дня нараджэння Я.Янішчыц 

Вечар-партрэт “Яўгенія Янішчыц размаўляе  з 

кожным” 

лістапад 

Да юбілейных дат дзеячоў беларускай культуры 

(мастакоў, музыкантаў, тэатральных дзеячоў і інш.) 

6.  Да 85-годдзя з дня нараджэння І.Лучанка  

Літаратурна-музычны вечар “І застанецца песняй ў 

народзе…”  

верасень  

Да Дня роднай мовы 

7.  Акцыя “Чытаем па-беларуску” люты 

Да Дня беларускага пісьменства і друку 

8. Экскурс у гісторыю “Кніга – крыніца ведаў і  

жыцця”  

 

Выдавецкая дзейнасць 

9. 

 

Цыкл інфармацыйных буклетаў-закладак 

“Пісьменнікі Віцебшчыны – юбіляры 2023 года” 
на працягу года 

10. Інфармацыйны буклет “Беларускія кнігі – юбіляры 

2023 года” 

студзень 

11. 

 

Рэкамендацыйны спіс літаратуры для вучняў 

сярэдняга школьнага ўзросту “Па старонках 

лепшых  дзіцячых кніг” 

снежань 
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