
ПЛАН
ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”

да 75-годдзя Вялікай Перамогі на 2020 год

Назва 
мерапрыемства

Форма Чытац
кае 

прызна
чэнне

Дата 
правя
дзення

Месца правядзення

Тэматычныя выставы
“Бульвар Перамогі” адкрытая 

тэматычная 
пляцоўка

усім 2 кв.

Талачынская 
цэнтральная 

раённая бібліятэка

“В кино и книгах –
память о войне”

тэматычная выстава усім 1-2кв.

“Летапіс мужнасці” кніжная выстава усім 2 кв.
“Гонар нашага 

краю”
выстава-інсталяцыя 
аб Героях Савецкага 
Саюза – ураджэнцах 

Талачыншчыны

усім 2 кв.

“Маленькія салдаты 
Вялікай Перамогі”

кніжная выстава 4-7 кл 2 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка

“1945 – весна. Как, 
скажи, тебя зовут? 
И она ответила –

Победа!”

кніжная выстава усім 2 кв.

Коханаўская 
гарпасялковая 

бібліятэка“Войны священные 
года навеки в 

памяти людской“

кніжная выстава усім 2 кв.

“Вачыма тых, хто 
быў у баі”

кніжная выстава усім 2 кв. Дзімітраўская 
бібліятэка-клуб

“Кнігі вайны і 
Перамогі”

тэматычная выстава усім 2 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял 

№11
“Помнім. Славім. 

Ганарымся”
кніжная выстава усім 2 кв. Друцкая сельская 

бібліятэка-філіял 
№21

“Памяць далёкай 
вайны”

кніжная выстава усім 2 кв.
Варанцэвічская 

сельская бібліятэка-
філіял №17

“Порахам 
прапахлыя 

кніжная выстава усім 2 кв.



старонкі”

“І памяць аб вайне 
нам кнігі 

пакідаюць”

выстава-прагляд усім 2 кв. Высокагарадзецкая 
сельская бібліятэка-

філіял №42
“Не загіне святло 

подзвігу”
кніжная выстава усім 2 кв. Навасельская 

бібліятэка-клуб
“Вайна вачыма 

мастакоў”
кніжная выстава усім 2 кв.

Слаўнаўская 
сельская бібліятэка-

філіял №22
“Старонкі Вялікай 

Перамогі”
кніжная выстава усім 2 кв.

“9 МАЯ. Памяць –
загінуўшым, 

спадчыну – жывым”

выстава-падарожжа усім 2 кв. Славенская сельская 
бібліятэка-філіял 

№23

“Вайна ў сэрцы, 
памяці, кнігах”

кніжна-
ілюстраваная 

выстава

усім 2 кв. Звянячская сельская 
бібліятэка-філіял 

№30
“І памятаць жахліва, 

і забыць нельга”
тэматычная паліца усім 2 кв. Аболецкая сельская 

бібліятэка-філіял 
№36

“Старонкі гэтых 
кніг – гісторыя 

сама”

кніжная выстава усім 3 кв. Азерацкая сельская 
бібліятэка-філіял

№4
Праекты

“Імя на абеліску” праект усім 1-4 кв. Талачынская 
цэнтральная 

раённая бібліятэка
“Помнікі 

распавядаюць…”
праект усім 1-2 кв. Коханаўская 

гарпасялковая 
бібліятэка

Мерапрыемствы
“Памяці загінуўшых 

будзьце годныя”
гадзіна мужнасці 9-11 кл 2 кв.

Талачынская 
цэнтральная 

раённая бібліятэка
“Жди меня и я 

вернусь…”
буктрэйлер 4 кв.

“Маленькія героі 
Вялікай вайны”

урок мужнасці 4-5 кл. 1 кв. Коханаўская 
гарпасялковая 

бібліятэка

“Вялікая вайна і 
Вялікая Перамога”

гадзіна мужнасці 4-5 кл. 2 кв.
Гарадская дзіцячая 



“Я чытаю кнігі аб 
вайне”

акцыя 5-7 кл. 2 кв. бібліятэка

“Мы о войне 
стихами говорим“

літаратурны квілт моладз
ь

1 кв. Серкавіцкая 
бібліятэка-філіял 

№34

“Іх імёны вечныя” вечар-вандраванне усім 2 кв.
Славенская сельская

бібліятэка-філіял 
№23

“Несмяротная 
Перамога, 

несмяротныя яе 
салдаты”

гутарка-разважанне 5-7 кл. 2 кв.

“Идет война 
народная, 

священная война…”

экскурс  у гісторыю 
песні

усім 2 кв. Дзімітраўская 
бібліятэка-клуб

“Многае забудзем, 
такое ніколі”

літаратурна-
музычны вечар

усім 2 кв Серкавіцкая 
сельская бібліятэка-

філіял №34

“Хай будзе ясным 
неба над зямлёй”

тэматычны вечар усім 2 кв. Слаўнаўская 
сельская бібліятэка-

філіял №22
“Перамогай 

зкончылася вайна”
гадзіна чытання 8-9 кл. 3 кв.

Азерацкая сельская 
бібліятэка-філіял

№4

“За мірнае 
дзяцінства – дзякуй”

урок памяці усім 2 кв.

“І былі разам 
дзяцінства і вайна”

тэматычны вечар усім 2 кв. Аболецкая сельская 
бібліятэка-філіял 

№36
“Дзяцінства, 

абпаленае вайной”
літаратурная гадзіна усім 2 кв. Друцкая сельская 

бібліятэка-філіял 
№21

“Дзеці – героі і 
сведкі вайны”

патрыя
тычны вечар

усім 2 кв. Райцаўская сельская 
бібліятэка-філіял

№11
“Памяці загінуўшых 
– будзьце годныя!”

літаратурна-
музычная 

кампазіцыя

усім 2 кв. Варанцэвічская 
сельская бібліятэка-

філіял №17

“Доўгія вёрсты 
вайны”

літаратурна-
музычная 

8-9 кл. 2 кв. Жукневская 
сельская бібліятэка-



кампазіцыя філіял №39
“Героі і подзвігі 

Вялікай Айчыннай”
гадзіна мужнасці вучні 

ст.шк.у
зросту

2 кв. Высокагарадзецкая 
сельская бібліятэка-

філіял №42
“Вершы, як памяць 

пра вайну”
паэтычны марафон усім 2 кв. Звянячская сельская 

бібліятэка-філіял 
№30

Конкурсы
“У сэрцах і кнігах –

памяць аб вайне”
прафесійны агляд-

конкурс
бібліят
экары

1-3 кв. аддзел бібліятэчнага 
маркетынгу ЦРБ

“Дзеці малююць 
Перамогу”

конкурс дзіцячых 
малюнкаў

1-7 кл 2 кв. Гарадская дзіцячая 
бібліятэка

“Мы – нашчадкі 
Перамогі”

конкурс дзіцячых 
малюнкаў

1-4 кл 2 кв. Навасельская 
бібліятэка-клуб


