
План мерапрыемстваў 
ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

да Года народнага адзінства 
 

 

№ 

п/п 
Назва мерапрыемства 

 

Форма 

мерапрыемства 

 

Чытацкае 

прызначэнне 

Тэрмін 

выканання 
Адказныя 

          Выставы 

1 “Мая Рэспубліка – мой дом” кніжная выстава усім на працягу 

года 

  Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

2 “2021 год – Год народнага 

адзінства” 

кніжная выстава                     усім на працягу 

года 

  Высокагарадзецкая сельская бібліятэка-    

  філіял 

3 “Мы – беларусы!” тэматычная 

выстава 

усім на працягу 

года 

  Гаршчэўшчынская сельская бібліятэка-  

  філіял 

4 “Да года народнага адзінства” кніжная выстава усім на працягу 

года 

  Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

5 “2021 – Год народнага адзінства” інфармацыйная 

паліца 

усім на працягу 

года 

  Друцкая сельская бібліятэка-філіял 

6 “2021-  Год народнага адзінства” інфармацыйная 

паліца 

усім на працягу 

года 

  Звянячская сельская бібліятэка-філіял 

7 “2021 - Год народнага адзінства” тэматычная 

кніжная выстава 

усім на працягу 

года 

  Коханаўская ГПБ 

8 “2021- Год народнага адзінства” кніжная выстава усім на працягу 

года 

  Навасельская бібліятэка-клуб 

9 “Мая прыгожая Беларусь” тэматычная 

кніжная выстава 

усім на працягу 

года 

  Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

10 “У адзінстве народа – сіла 

дзяржавы” 

кніжная выстава усім на працягу 

года 

  Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 

 



11 “2021 – Год народнага адзінства” тэматычная паліца усім на працягу 

года 

  Славенская сельская бібліятэка-філіял 

 

12 “Адкрываем для сябе Беларусь” выстава- 

навігатар 

усім на працягу 

года 

   

  Цэнтральная раённая бібліятэка 

13 “Адзінства народа – адзінства 

краіны” 

кніжна-ілюстрава-

ная выстава 

усім на працягу 

года 

14 “За адзіную Беларусь” тэматычная 

кніжная выстава 

усім студзень   Варанцэвічская сельская бібліятэка-  

  філіял 

15 “2021 год – Год народнага 

адзінства” 

інфармацыйны 

куток 

усім люты 

 

  Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

16 “Мы і наша Радзіма”  тэматычная 

выстава 

усім люты   Славенская сельская бібліятэка-філіял 

17 “Розныя – роўныя”  кніжная выстава усім сакавік   Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял 

18 “2 красавіка - Дзень яднання 

народаў Беларусі і Расіі” 

тэматычная паліца усім красавік   Цэнтральная раённая бібліятэка 

19 “У сэрцах і кнігах – памяць аб 

вайне” 

кніжная выстава усім май   Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

20 “Наш герб і наш сцяг – гэта 

сімвал свабоды” 

тэматычная 

выстава 

вучні  

6-11кл. 

май   Варанцэвічская сельская бібліятэка- 

  філіял 

21 “Сімволіка Рэспублікі Беларусь” выстава малюнкаў вучні  

1-5 кл. 

май   Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

22 “Беларусь – краіна ў якой 

хочацца жыць” 

выстава-заклік усім ліпень   Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

23 “Вызваленне Беларусі: 

гісторыя і памяць” 

тэматычная 

выстава 

усім ліпень   Цэнтральная раённая бібліятэка  

 

24 “Радзіма ў аб’ектыве” фотавыстава усім жнівень   Варанцэвічская сельская бібліятэка- 

  філіял сумесна з СДК 

25 “Асобы ў гісторыі зямлі 

беларускай” 

выстава-партрэт усім жнівень   Коханаўская ГПБ 



26 “Гэта наша з табой краіна, гэта 

наша з табой Беларусь” 

кніжная выстава, 

агляд літаратуры 

усім кастрычнік 

 

  Гарадская дзіцячая бібліятэка 

27 “Беларусь – мой дом”   выстава малюнкаў вучні 

1-6 кл. 

лістапад   Высокагарадзецкая сельская бібліятэка- 

  філіял 

 

28 “Радзіма ў аб'ектыве 

фотаапарата” 

фотавыстава усім снежань   Аболецкая сельская бібліятэка-філіял 

            Мерапрыемствы 

29 “Мой родны Талачынскі край”  гадзіна 

краязнаўства 

усім люты   Аболецкая сельская бібліятэка-філіял 

30 “Канстытуцыя: жыць у прававой 

дзяржаве 

інфармацыйная 

гадзіна 

вучні         

4-6 кл. 

люты   Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

31 “Зямлі маёй роднае слова” акцыя усім люты   Коханаўская ГПБ 

32 “Калыска мая залатая” краязнаўчы 

вернісаж 

вучні          

7-9 кл. 

люты   Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 

33 “Адзіная Беларусь – адзіная 

сям’я” 

інфармацыйна-

пазнавальная 

гадзіна 

усім люты   Цэнтральная раённая бібліятэка 

34 “Усяму пачатак тут, у краі маім 

любімым” 

краязнаўчая гадзіна вучні         

5-7 кл. 

сакавік   Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

35 “Датуль завёмся мы народам, 

пакуль шануем нашы карані” 

фальклорная 

гадзіна 

моладзь  сакавік   Коханаўская ГПБ 

36 “Беларусь мая, родны край” тэматычная гадзіна  вучні          

5-7 кл. 

сакавік   Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 

 

37 “Праз кнігу – да міру і згоды” электронная прэ-

зентацыя духоўнай 

літаратуры з фонду  

бібліятэкі 

усім сакавік   Цэнтральная раённая бібліятэка 

37 “Разам мы сіла!” тэматычная 

гутарка 

усім красавік   Варанцэвічская сельская бібліятэка- 

  філіял 



38 “Каб любіць Беларусь нашу 

мілую…” 

літаратурна- 

прыродазнаўчы 

турнір 

вучні         

6-9 кл. 

красавік    

  Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

39 “У адзінстве народа – сіла 

дзяржавы”  

 гутарка-роздум вучні          

7-9 кл. 

красавік 

40 “Пакуль мы адзіныя, мы 

непераможныя” 

гістарычная 

гадзіна 

моладзь красавік   Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

41 “Пра Радзіму, пра мужнасць, пра 

славу” 

урок мужнасці усім май   Аболецкая сельская бібліятэка-філіял 

42 “У нас адна краіна, у нас адна 

сям’я” 

гадзіна карыснай 

інфармацыі 

вучні 

4-5 кл. 

май   Гарадская дзіцячая бібліятэка 

43 “Любоў да малой радзімы – гэта 

карысныя справы для  яе 

росквіту”  

інфармацыйная 

гадзіна 

моладзь май   Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

44  “Подзвігу народа жыць у 

стагоддзях” (Да Дня Перамогі) 

літаратурна- 

музычная 

кампазіцыя 

усім май   Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

45 “Герб і Сцяг маёй краіны” урок геральдыкі вучні 

5-7 кл. 

май   Коханаўская ГПБ 

46 “Мы звязаны адзіным лёсам” гутарка-дыялог моладзь май   Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 

47 “Мая Радзіма Беларусь” конкурс малюнкаў вучні  

1-6 кл. 

май   Славенская сельская бібліятэка-філіял 

48 “Сімвалы маёй краіны” гадзіна  

грамадзянскасці 

усім май   Цэнтральная раённая бібліятэка  

 

49 “Я гэтую зямлю Радзімай клічу” 
(Да Дня Незалежнасці РБ) 

патрыатычная 

гадзіна 

усім чэрвень   Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

50 “Я тут жыву” агляд-падарожжа 

па кнізе У.Ліпскага  

“Я тут жыву” 

вучні 

1-5 кл.  

чэрвень   Гаршчэўшчынская сельская бібліятэка- 

  філіял 



51 “Мая Беларусь” конкурс малюнкаў вучні  

1-6 кл. 

чэрвень   Друцкая сельская бібліятэка-філіял 

52 “Як ты сэрцу майму міла, дарагая 

Беларусь” 

гульня-падарожжа вучні 

6-9 кл. 

чэрвень   Звянячская сельская бібліятэка-філіял 

53 “І памяць, і подзвіг, і смутак на 

вякі” 

вечар-рэквіем моладзь  чэрвень    

  Коханаўская ГПБ 

54 “Імі ганарыцца краіна” спартыўна-

гістарычны круіз 

моладзь  чэрвень 

55 “Беларусь: учора, сёння, заўтра” круглы стол усім чэрвень 

56 “Мой народ – мой гонар” конкурс дзіцячых 

малюнкаў 

вучні  

1-7 кл. 

чэрвень   Навасельская бібліятэка-клуб 

57 “Вобразы зямлі роднай”  конкурс малюнкаў вучні 

1-5 кл. 

чэрвень 

 

  Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял 

58 “Мая Беларусь: цяперашні час, 

мінулае, будучыня” 

віртуальны 

гістарычны экскурс 

усім чэрвень   Цэнтральная раённая бібліятэка 

59 “Калі мы адзіныя, мы 

непераможныя” 

віктарына- 

спаборніцтва 

усім ліпень   Аболецкая сельская бібліятэка-філіял 

60 “Мая прыгожая Беларусь” літаратурна-

музычная 

кампазіцыя 

вучні 

6-11кл. 

ліпень   Варанцэвічская сельская бібліятэка-  

  філіял 

61 “Водар Радзімы”                                          

 

паэтычная 

гасцёўня       

усім ліпень   Высокагарадзецкая сельская бібліятэка-  

  філіял 

62 “Вобразы роднай зямлі” конкурс малюнкаў вучні 

1-6 кл. 

ліпень   Гаршчэўшчынская сельская бібліятэка- 

  філіял 

63 “Калі  мы  адзіныя – мы 

непераможныя” 

спартландыя  вучні 

6-9 кл. 

ліпень   Звянячская сельская бібліятэка-філіял 

64 “За моцную і квітнеючую 

Беларусь!” 

акцыя усім ліпень   Коханаўская ГПБ 

65 “Дзень Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь” 

інфармацыйная 

гадзіна 

вучні  

5-6 кл. 

ліпень   Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

66 “Памятаць, каб жыць” вечар-рэквіем усім ліпень   Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 



67 “Моцныя адзінствам” інфармацыйная 

гадзіна 

вучні  

4-6 кл. 

жнівень   Азерацкая сельская бібліятэка-філіял 

68 “Мір дому твайму: традыцыі і 

звычаі народаў,  якія 

пражываюць у Беларусі” 

прэзентацыя 

 

усім жнівень   Гарадская дзіцячая бібліятэка 

69 “Гонар нацыі – знакамітыя людзі 

Беларусі” 

вусны часопіс усім жнівень   Друцкая сельская бібліятэка-філіял 

70 “Я ведаю Беларусь” інтэлектуальна-

пазнавальная 

віктарына 

вучні  

5-7кл. 

жнівень   Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

71 “Беларусь – мая Радзіма” пазнавальная 

гульня 

вучні  

3-5 кл. 

жнівень   Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

72 “Мая Беларусь”  інтэлектуальны 

турнір 

усім жнівень   Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял 

73 “Знакамітыя людзі – наш гонар і 

спадчына” 

інфармацыйная 

гадзіна 

для 

дарослых 

верасня   Славенская сельская бібліятэка-філіял 

74 “Талачыншчына ў маім сэрцы” бліц- апытанне усім кастрычнік   Дзімітраўская бібліятэка-клуб 

75 “Гонар  нацыі – вядомыя  

беларусы” 

гадзіна 

гістарычнага 

партрэта 

аматары 

гісторыі 

кастрычнік   Звянячская сельская бібліятэка-філіял 

 

76 “Гэта зямля твая і мая!” конкурс дзіцячых 

малюнкаў 

вучні 

3-5 кл.  

кастрычнік   Коханаўская ГПБ 

77 “Беларусь – краіна дружбы і 

нацыянальнай згоды” 

гадзіна зносін моладзь кастрычнік   Серкавіцкая сельская бібліятэка-філіял 

78 “Падарожнічаем па Беларусі 

разам” 

конкурс 

фатаграфій  з 

падарожжаў па 

Беларусі 

усім кастрычнік   Цэнтральная раённая бібліятэка 

79 “Мая Беларусь – гэта я” конкурс малюнкаў усім лістапад   Гарадская дзіцячая бібліятэка 

80 “Калі мы адзіныя, мы 

непераможныя” 

гульнявая праграма вучні  

2-4 кл. 

лістапад   Друцкая сельская бібліятэка-філіял    

  сумесна з сельскім клубам 



81 “Лепшыя сябры на свеце – 

краіны маёй добрыя суседзі” 

гадзіна карыснай 

інфармацыі 

усім лістапад   Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял 

82 “Самая прыгожая, самая  

любімая – Беларусь мая” 

літаратурна-

пазнавальная 

гадзіна 

вучні 

6-9 кл. 

лістапад   Звянячская сельская бібліятэка-філіял 

83 “Адзіным духам мы моцныя” гутарка вучні         

6-9 кл. 

лістапад   Навасельская бібліятэка-клуб 

84 “Сустрэча з гісторыяй. 

Падарожжа ў мінулае” 

пазнавальная 

гадзіна 

вучні         

7-8 кл. 

лістапад   Райцаўская сельская бібліятэка-філіял 

85 “Беларусь! Я табой ганаруся”  гадзіна паэзіі усім снежань 

 

  Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял 

          


