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ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 
да 80-годдзя заснавання Віцебскй вобласці 
  
 
 

№ 
п/п 

Форма/назва мерапрыемства Тэрмін выканання Назва філіяла 

 
1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ,  

СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ 
 

1.  IV навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край» Лістапад Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 
 

2. РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМ І ПРАЕКТАЎ 
 

2.  Творчыя сустрэчы ў рамках бібліятэчнага праекта «Книги моей жизни»  На працягу года Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага Віцебскай 
ГЦБС 

3.  Інтэрнэт-праект «Ода родному краю» Студзень–красавік Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 
4.  Прэзентацыя базы даных «Человек года Витебщины» Люты Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 
5.  Біяграфічны праект аб знакамітых асобах Віцебшчыны «Імёны» Люты–чэрвень Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага Віцебскай 

ГЦБС 
 

 
3. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 
6.  Інфармацыйная закладка «Віцебшчыне – 80!» Студзень Слабодкаўская бібліятэка-філіял № 9 Браслаўскай ЦБС 
7.  Памятка «На шляху гісторыі» –//– Відзаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 Браслаўскай 

ЦБС 
8.  Інфармацыйны ліст «Памятныя мясціны Віцебшчыны» –//– Прудніцкая сельская бібліятэка Гарадоцкай ЦБС 
9.  Бібліяграфічны спіс «Блакітнавокі поўнач Беларусі» Люты Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска Скарыны 

Полацкай ЦБС 
10.  Бібліяграфічны спіс «Таланты Витебской земли» (прысвечаны 

лаўрэатам «Літаратурнай прэміі імя П.Броўкі») 
Май Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага Віцебскай 

ГЦБС 
11.  Прэзентацыя зборніка матэрыялаў III навукова-практычнай 

канферэнцыі «Віцебскі край» 
Верасень Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 
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4. КОНКУРСЫ 
 

12.  Конкурс «АРТ-фишка» на лепшую сувенірную прадукцыю, якая 
адлюстроўвае турыстычны імідж рэгіёна (вымпелы, дэкаратыўныя 
вырабы, фотаработы і г.д.) 

Студзень–кастрычнік Цэнтральная раённая бібліятэка Віцебскай РЦБС, бібліятэкі 
РЦБС 

13.  Конкурс чытальнікаў «Край сінявокі» Люты Лявонішанская сельская бібліятэка-філіял № 23 
Верхнядзвінскай ЦБС 

14.  Конкурс малюнкаў «Нет земли дороже» Красавік–май Бібліятэка-філіял № 18 імя П.Броўкі Віцебскай ГЦБС 
15.  Конкурс плакатаў «Я горжусь своей малой Родиной» Снежань Цэнтральная раённая бібліятэка Лёзненскай ЦБС 

 
5. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 
Сацыякультурныя мерапрыемствы да 100-годдзя з дня нараджэння беларускага дзяржаўнага дзеяча П.М.Машэрава 

16.  Кніжныя выставыі, гадзіны памяці, вечары-партрэты «Славный сын 
земли Витебской», «Гордимся своим земляком», «Петр Машеров: 
штрих к портрету», «Вся жизнь – служение народу», «Машеров 
знакомый и незнакомый» 

Люты Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

17.  Вечар памяці «Усё жыццё – служэнне народу»  –//– Астровенская сельская бібліятэка Бешанковіцкай ЦБС 

18.  Інфармацыйныя гадзіны «Жыццё, адданае Беларусі»,  «Жыццё… Лёс… 
Памяць…» 

–//– Бібліятэкі Гарадоцкай ЦБС 

19.  Прэзентацыя кнігі С.В.Антановіча «Петр Машеров» –//– Пальмінская сельская бібліятэка Гарадоцкай ЦБС 
20.  Памятны вечар «Пётр Машеров: Учитель, партизан, руководитель» –//– Цэнтральная бібліятэка Гарадоцкай ЦБС  
21.  Гадзіна памяці «Сын  Айчыны – Пётр Машэраў» –//– Езярышчанская гарпасялковая бібліятэка Гарадоцкай ЦБС 
22.  Урок гісторыі «Голос эпохи» 

 
–//– Надзёжынская сельская бібліятэка-філіял № 22 Лёзненскай 

ЦБС 
23.  Відэагадзіна «Ён душой і сэрцам служыў Беларусі» Люты Дабрамыслінская сельская бібліятэка-філіял № 9 

Лёзненскай ЦБС 
24.  Гадзіна гісторыі «Усё жыццё – служэнне народу» –//– Пушкоўская сельская бібліятэка-філіял № 26 Лёзненскай 

ЦБС 
25.  Гадзіна гістарычнага паведамлення «Голас эпохі. Пётр Машэраў» –//– Зубкоўская сельская бібліятэка-філіял № 14 Лёзненскай 

ЦБС 
26.  Краязнаўчая гадзіна «Пётр Машэраў – асоба ў гісторыі Беларусі» –//– Навасельская сельская бібліятэка-філіял № 21 Лёзненскай 

ЦБС 
27.  Вечар-успамін «Усё жыццё – служэнне народу» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Міёрскай ЦБС 
28.  Гутарка «Жыццё. Лёс. Памяць» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Пастаўскай ЦБС 
29.  Гістарычны партрэт «Усё жыццё – служэнне народу» –//– Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка Пастаўскай ЦБС 
30.  Гадзіны інфармацыі «Доўгія вёрсты вайны Пятра Машэрава», «Сваё –//– Навасёлкаўская сельскія бібліятэкі-філіял № 54 Пастаўскай 
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жыццё ён прысвяціў народу»  ЦБС 
31.  Гадзіна памяці «Гонар нацыі» –//– Бібліятэка імя А.І.Герцэна Полацкай ЦБС  
32.  Гістарычны час «Слаўны сын Беларусі» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Расонскай ЦБС 

33.  Вахта памяці «Гэты звычайны і незвычайны чалавек» Люты Дзіцячая бібліятэка Расонскай ЦБС 
34.  Выстава-паведамленне «Пётр Машэраў –  настаўнік, партызан, 

кіраўнік» 
–//– Сакалішчанская сельская бібліятэка-філіял № 21 Расонскай 

ЦБС 
35.  Краязнаўчая гадзіна  «Машэраў: пуцявінамі лёсу»  –//– Краснапольская сельская бібліятэка-філіял № 12 Расонскай 

ЦБС 
36.  Вечар-ушанаванне «Слава і гонар зямлі беларускай» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 
37.  Вечар памяці «Жыццё. Лёс. Памяць» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 
38.  Вечар-партрэт «Усё жыццё – служэнне народу» –//– Коханаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 

Талачынскай ЦБС 
39.  Гадзіна гістарычнага партрэта «Пётр Машэраў: жыццё, лёс, памяць…» –//– Звянячская сельская бібліятэка-філіял № 30 Талачынскай 

ЦБС 
40.  Гутарка «Сваё жыццё ён прысвяціў народу»  –//– Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял № 22 Талачынскай 

ЦБС 
41.  Гадзіна інфармацыі «Вялікі сын Беларусі» –//– Варанцэвічская сельская бібліятэка-філіял № 17 

Талачынскай ЦБС 
42.  Вечарына-партрэт «Яркое имя в истории Беларуси» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е.Лось Ушацкай ЦБС 
43.  Гадзіна гістарычнага партрэта «П.М.Машеров –гордость белорусской 

земли» 
–//– Вялікадолецкая сельская бібліятэка-філіял № 4 Ушацкай 

ЦБС 
44.  Гістарычная гадзіна «Ён жыў для ўсіх часоў» –//– Германавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 13 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
45.  Гадзіна ўспамінаў «Вялікі сын Беларусі» Люты Пялікаўская сельская бібліятэка-філіял № 35 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
46.  Электронная прэзентацыя «Вечной памятью он жив» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шаркаўшчынскай ЦБС 
47.  Агляд літаратуры «Вся жизнь – служение народу» –//– Зоркаўская сельская бібліятэка-філіял № 18 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
48.  Абмеркаванне кнігі успамінаў аб П.М. Машэраве  «Не говори с тоской 

– их нет» 
–//– Каўшэлеўская сельская бібліятэка-філіял № 26 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
49.  Урок гістарычнай асобы «Вся жизнь – служение народу» –//– Лужкаўская сельская бібліятэка-філіял № 29 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
50.  Вечар памяці «Ганарымся сваім земляком» –//– Ручайская сельская бібліятэка-філіял № 38 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
51.  Інфармацыйныя гадзіны, гутаркі «Гэты звычайны і незвычайны 

чалавек», «Усё жыццё на служэнне народу», «Наш Пётр Міронавіч», 
–//– Бібліятэкі Чашніцкай ЦБС 
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«Фенамен Машэрава» 
52.  Дэманстрацыя відэаролікаў «Успаміны Пятра Міронавіча Машэрава» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Я.Журбы Чашніцкай 

ЦБС 
53.  Гадзіна памяці «П.М.Машеров – роль в истории» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 
54.  Бібліяграфічны спіс «Пётр Машэраў» –//– Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага Віцебскай 

ГЦБС 
55.  Кніжная выстава «Сваёй Айчыны верны сын» –//– Бібліятэка-філіял № 19 імя Е.Лось Віцебскай ГЦБС 

Асветныя акцыі 
56.  Пазл-акцыя «Мая Віцебшчына» Студзень–верасень Бібліятэкі Браслаўскай ЦБС 
57.  Флэш-моб «Скажи о Родине ты добрые слова»  

 
Студзень Радзюкоўская сельская бібліятэка-філіял № 36 

Шаркаўшчынскай ЦБС 
Творчыя сустрэчы, прэзентацыі кніг 

58.  Прэстыж-сустрэча «История успехов: 80 лет со дня образования 
Витебской области» з удзелам старшыні Браслаўскага раённага Савета 
дэпутатаў Н.А. Пучынскай 

Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 
 

59.  Прэзентацыя кніг А.Бараноўскага «Яны нарадзіліся на Сенненшчыне», 
«Звязаны лёсам з Сенненшчынай» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

60.  Вечар-сустрэча «Літаратурныя таленты Віцебшчыны» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  Шаркаўшчынскай ЦБС  
61.  Творчая гасцёўня «Край родны – крыніца натхнення» (у рамках праекта 

«Открой в себе талант») 
Студзень–люты 

 
Цэнтральная раённая бібліятэка Міёрскай ЦБС 

62.  Прэзентацыя серыі выданняў А.Падліпскага «Биография витебского 
дома» 

Сакавік Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 

63.  Сустрэчы з літаратарамі «Віцебшчына літаратурная» Сакавік, верасень Бібліятэка-філіял № 19 імя Е.Лось Віцебскай ГЦБС 
64.  Юбілейная сустрэча з паэтэсай, старшынёй Віцебскага абласнога 

аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Т.І.Красновай-Гусачэнка 
«Чудотворная музыка строк»  

Красавік Віцебская цэнтральная раённая бібліятэка 

65.  Літаратурнае свята «Табе, мой краю родны: пісьменнікі-лаўрэаты 
літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі – Віцебшчыне» 

Кастрычнік Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 

Мастацкія выставы 
66.  Выстаўка работ дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Богат талантами 

наш край» 
На працягу года Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

67.  Фотавыстава «Блакітны скарб Беларусі» 
 

Студзень Новалукомльская гарадская бібліятэка-філіял № 3 Чашніцка 
ЦБС 

68.  Выстава малюнкаў «Жыві, квітней мой родны край!» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Шаркаўшчынскай ЦБС 
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Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна 
69.  Святочная вечарына «Альманаху “Дзвіна” – 60!» (сумесна з Віцебскім 

абласным аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі») 
Студзень 

 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

70.  Краязнаўчая гадзіна «Віцебск і Віцебская вобласць» –//– Аддзел дзіцячай літаратуры 

71.  Выязная выстава-прагляд «Віцебскай вобласці – 80 год» Люты Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
72.  Літаратурна-музычная вечарына «Вялікай Перамозе прысвячаецца…» 

(сумесна з Віцебскім абласным аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў 
Беларусі) 

Май Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

73.  Гадзіна краязнаўства «Витебск в годы войны»  –//– Аддзел дзіцячай літаратуры 

74.  Краязнаўчае падарожжа «Память в камне и бронзе» Чэрвень Аддзел дзіцячай літаратуры 

75.  Літаратурнае свята «Табе, мой краю родны: пісьменнікі-лаўрэаты 
літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі – Віцебшчыне» 

Кастрычнік Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Віцебска 
76.  Кніжныя выставы «Прыдзвінскі край, мая калыска», «Витебщина: 

вчера, сегодня, завтра», «Люблю цябе, мая зямля!», «Імі ганарыцца 
Віцебшчына», «Жыву і дыхаю, мой родны край табой!», «Літаратурныя 
таленты роднага краю», «Віцебская зямля спеўная» 

На працягу года Бібліятэкі ЦБС 

77.  Гісторыка-паэтычная гадзіна «Мой край – ты песня і легенда» Студзень Бібліятэка-філіял № 4 імя А.Пушкіна 
78.  Вусны часопіс «Радуга Придвинья» Студзень Бібліятэка-філіял № 2 імя У.Маякоўскага 
79.  Гульня-красворд «10 цудаў Віцебскага краю» Студзень Бібліятэка-філіял № 19 імя Е.Лось 
80.  Віртуальныя экскурсіі, падарожжы «Сведкі гісторыі роднага краю», 

«Музыка осеннего города», «7 цудаў Віцебскай вобласці», «Краски 
природы родной стороны», «Моя Витебщина», «Цуды Віцебскага 
краю», «Есть в городе моем место…» 

Студзень Бібліятэкі ЦБС 

81.  Гадзіна краязнаўства «Я тут жыву і край мне гэты мілы» Люты Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага 
82.  Краязнаўчая гульня «Край родной, любимый край», «Ці ведаеце вы 

свой край?» 
Сакавік Бібліятэкі ЦБС 

83.  Завочная экскурсія «Жывой мінуўшчыны дыханне. Помнікі 
архітэктуры Віцебшчыны» 

Красавік 
 

Бібліятэка-філіял імя У.Караткевіча 

84.  Галерэя герояў «Іх імёны ў назвах вуліц Віцебшчыны» Красавік–май Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М.Горкага 
85.  Гадзіна памяці «Здесь говорят одни лишь камни: памятники, 

посвященные Великой Отечественной войне на территории Витебской 
области» 

Май Бібліятэка-філіял № 2 імя У.Маякоўскага 

86.  Гадзіна славы «Абеліскі памяці. Помнікі Вялікай Айчыннай вайны на Май–чэрвень Бібліятэка-філіял імя У.Караткевіча 
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тэрыторыі Віцебшчыны»  
87.  Краязнаўчая гадзіна «Я гэты край радзімаю заву» Чэрвень Бібліятэка-філіял імя У.Караткевіча 
88.  Відэаэкскурс «Родны мой горад – любоў мая» Чэрвень Бібліятэка-філіял № 9 імя С.Маршака 
89.  Лiтаратурная гадзiна «Песнi роднае зямлi» Верасень Бібліятэка-філіял № 9 імя С.Маршака 
90.  Гадзіны памяці і мужнасці, прысвечаныя  В.Харужай «Слаўная дачка 

беларускага народа», «Мы помним» 
Верасень Бібліятэка-філіял № 2 імя У.Маякоўскага, бібліятэка-філіял 

№ 9 імя С.Маршака 
91.  Брэйн-рынг «Витебщина: известная и неизвестная» Верасень Бібліятэка-філіял № 18 імя Я.Купалы 
92.  Літаратурна-пазнавальная гадзіна «Край Віцебскі, жыцця майго 

калыска» 
Кастрычнік 

 
Бібліятэка-філіял № 19 імя Е.Лось 

93.  Гадзіна цікавых паведамленняў «Славутыя дзеячы навукі і культуры 
Віцебскай вобласці» 

Лістапад Бібліятэка-філіял № 2 імя У.Маякоўскага 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка 
94.  Выстава-экскурс «Знаёмцеся, Віцебшчына!» Студзень Цэнтральная бібліятэка імя У.Маякоўскага 
95.  Кніжная выстава-панарама «Край мой родны – Віцебшчына» –//– Бібліятэкі ЦБС 
96.  Квэст-гульня «Дзе гэтая вуліца, дзе гэты дом ?» –//– Бібліятэка-філіял № 2 імя К.Сіманава 
97.  Бібліягід «Мой край задуменны і пяшчотны» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 3 імя С. Маршака 
98.  Дэкада краязнаўчай літаратуры «Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся» –//– Бібліятэка-філіял № 1 імя Я.Коласа 
99.  Віртуальны экскурс «Не злічыш ні зор, ні азёр…» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 імя А.Пушкіна 

100.  Выстава-мазаіка «Блакітнавокі поўнач Беларусі» –//– Бібліятэка-філіял № 8  
Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

101.  Слайд-прэзентацыя «Край любимый, родной – нет тебя красивей!», 
выстава-панарама «Что может быть милей бесценного родного края?» 

Студзень–люты Цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С. Пушкіна, Дзіцячая 
гарадская бібліятэка імя У.С. Караткевіча 

102.  Выстава-прысвяченне, гістарычны калейдаскоп      «Люблю цябе, люблю 
да болю, мой прыдняпроўскі родны край…» 

Студзень Бібліятэка-філіял № 4 імя Я. Коласа, дзіцячая бібліятэка-
філіял № 8 імя Н. Крупскай 

103.  Урок краязнаўства «Гісторыя зямлі Прыдзвінскай» –//– Сельскія бібіятэкі-філіялы ЦБС 
104.  Дзень інфармацыі «Люблю свой край и им горжусь» да 80-годдзя  Сакавік Бібліятэка-філіял № 2 імя М. Горкага 

Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
105.  Інфармацыйная гадзіна «Віцебская вобласць: гісторыя і сучаснасць» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 

 
106.  Відэападарожжа «Как не любить нам эту землю» –//– Дзіцячая бібліятэка 

107.  Краязнаўчая гадзіна «Эти сердцу милые края» –//– Палітатдзельская сельская бібліятэка 

108.  Літаратурная гадзіна «Бусліны край, мой вырай і прыстанак» –//– Сініцкая сельская бібліятэка-клуб 
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109.  Тэматычная гадзіна «Віцебск. Архітэктурны партрэт» –//– Ржаўская сельская бібліятэка 

110.  Гульня-віктарына «Гэта Зямля – твая і мая» Люты Сокараўская сельская бібліятэка-клуб 

111.  Літаратурнае падарожжа па старонах альманаха «Дзвіна»: 
«Літаратурныя таленты Віцебшчыны» 

–//– Бачэйкаўская сельская бібліятэка 

112.  Віктарына «Твая зямля, твая Радзіма, названа светла – Беларусь!» Сакавік Вярхоўская сельская бібліятэка 

113.  Вечарына «Зямля бацькоў нашых» Ліпень Ржаўская сельская бібліятэка 

114.  Літаратурная кампазіцыя «Віцебшчына – мая зямля, мая Радзіма» Верасень Сокараўская сельская бібліятэка-клуб 

115.  Інтэлектуальная гульня «Віцебчшына – мая Айчына» –//– Вярхоўская сельская бібліятэка 

116.  Патрыятычная гадзіна «Квітней, мой край, пад небам жураўліным!» –//– Сініцкая сельская бібліятэка-клуб 

117.  Экспрэс-падарожжа «Мой любімы край – маленькая кропка на карце» Кастрычнік Задарожская сельская бібліятэка 

118.  Пазнавальны час «Віцебшчына – дзіўны край» Лістапад Драздоўская сельская бібліятэка 

119.  Урок краязнаўства «Маёй зямлі куточак дарагі» –//– Бачэйкаўская сельская бібліятэка 

120.  Гадзіна духоўнасці «Витебская епархия: монастыри, храмы и приходы» –//– Палітатдзельская сельская бібліятэка 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна 

121.  Раённая бібліятэчная краязнаўчая эстафета «Беларускае! Роднае! Сваё!» Студзень–лістапад Бібліятэкі ЦБС 
 

122.  Цыкл выстаў «Віцебшчына: мінулае і сучаснае», «Віцебшчына: зямля 
твая і мая», «Прыдзвінскі край: памятныя вехі» 

Студзень Бібліятэкі ЦБС 

123.  Тыдзень краязнаўства «Гісторыя Віцебшчыны: чытаем, слухаем, 
вывучаем» 

–//– Слабодкаўская бібліятэка-філіял № 9 

124.  Дзень краязнаўчых ведаў «Краявіды родныя і з’явы, як вы мне любы і 
цікавы!» 

–//– Друеўская бібліятэка-філіял № 3 
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125.  Краязнаўчая вандроўка з відэапрэзентацыяй «Віцебшчына: старонкі 
гісторыі» 

–//– Ахрэмаўская бібліятэка-філіял № 5 

126.  Гістарычна-інфармацыйная гадзіна «Этапы большого пути» –//– Відзаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 

Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
127.  Выстава-агляд «Витебская область: 80 славных лет» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 

128.  Інфармацыйныя гадзіны «Далёкае – блізкае. 80 год таму», «Зямля, якой 
і мы часцінка» 

–//– Асвейская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 імя 
В.Рудога, Сар’янская сельская бібліятэка-філіял № 36 

129.  Краяўзнаўчы ўрок «Віцебшчына і яе славутыя людзі» –//– Бігосаўская сельская бібліятэка-філіял № 4 імя 
Э.Зубрычкага 

130.  Пазнавальная віктарына «С Днем рождения, Витебщина!» –//– Каханавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 29 
131.  Конкурсна-гульнявая праграма «Моя область – моя гордость» –//– Валынецкая сельская бібліятэка-філіял № 16 
132.  Віртуальнае падарожжа па Віцебску «Я росту вместе с любимым 

городом» 
Кастрычнік Дзіцячая раённая бібліятэка 

Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
133.  Бібліятэчны квілт «Интересно о крае, в котором ты живешь» На працягу года Курынская сельская бібліятэка 
134.  Кніжныя выставы, выставы-прэзентацыі, фотавыставы «Витебская 

область: история, события, факты», «Край мой, Придвинский» 
Студзень Бібліятэкі ЦБС 

135.  Віртуальнае падарожжа «История моего края – моя история» Студзень Бібліятэкі ЦБС 
136.  Гістарычнае дасье «Путь длиною в 80 лет» Студзень Бібліятэкі ЦБС 
137.  Слайд-падарожжа «Знакомтесь: Витебский район» Люты Цэнтральная раённая бібліятэка 
138.  Інтэрактыўная пляцоўка «Туристические маршруты Придвинья» (у 

рамках правядзення раённага фестывалю «Волаты Прыдзвіння» да 140-
годдзя Ф.Махнова) 

Чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка 

139.  Летнія паэтычныя чытанні «Родному краю посвящаю…» Чэрвень Кіраўская сельская бібліятэка 
140.  Квэст-гульня па гісторыі Віцебска «Город старый, город новый» Чэрвень Альгоўская сельская бібліятэка 
141.  Тыдзень краязнаўчых ведаў «Край мой в сердце моем» Чэрвень–май Цэнтральная раённая бібліятэка, бібліятэкі ЦБС 
142.  Віртуальная вандроўка «Придвинскими тропами: И.Е.Репин – 

известный художник, знаменитый владелец Репинской усадьбы» 
Жнівень Тулаўская сельская бібліятэка 

Гарадоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
143.  Віртуальнае падарожжа «Легенды Витебской земли» Студзень Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка 

144.  Краязнаўчы калейдаскоп «Падарожжа па 
Прыдзвінню» 

–//– Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка  
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145.  Электронная прэзентацыя «Нашы краявіды» –//– Езярышчанская гарпасялковая бібліятэка 

146.  Краязнаўчы ваяж «Краіна блакітных азер» –//– Пальмінская сельская бібліятэка 

147.  Літаратурны альманах «Сінявокая Віцебшчына» –//– Вархоўская сельская бібліятэка 

148.  Інфарміна «Мой любимый озёрный край» Красавік Межанская сельская бібліятэка 

Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
149.  Выставы-дасье, кніжныя экспрэсс-паліцы «Край шумлівых бароў і 

празрыстых азёр», «Віцебскай вобласці – 80 год», «Віцебшчына – 
паўночная кветка Беларусі» 

Студзень Бібліятэкі ЦБС 

150.  Гісторыка-краязнаўчыя, інфармацыйныя гадзіны «Ведай і любі свой 
родны Віцебскі край», «Этапы большого пути», «Візітная картка 
Віцебскай вобласці», «Душа народа ў яго традыцыях» 

–//– Бібліятэкі ЦБС 

151.  Відэагадзіна цікавых фактаў «Віцебшчына – блакітная жамчужына 
Беларусі», «Паклон табе, зямля бацькоў!» 

–//– Удзелаўская сельская бібліятэка-філіял № 30 

152.   Відэападарожжа «Гісторыка-турыстычная мазаіка Віцебшчыны» –//– Азярэцкая  сельская бібліятэка-музей этнаграфіі, філіял 
№ 13 

153.  Кразянаўчы калейдаскоп «Ці ведаеш ты Віцебскую вобласць?» Красавік Цэнтральная раённая бібліятэка, Падсвільская дзіцячая 
бібліятэка-філіял № 2 

154.  Інфармацыйны квілт «Віцебшчына: факты, падзеі, асобы»  –//– Абрубская бібліятэка-клуб, філіял № 40, Івесьская сельская 
бібліятэка-філіял № 49 

155.  Медыячас «Паклон табе, зямля бацькоў», «Витебщина культурно-
историческая» 

Чэрвень Шунеўская сельская бібліятэка-філіял № 36 

156.  Краязнаўчая віктарына «Витебщина культурно-историческая» Лістапад Празароцкая сельская бібліятэка-філіял № 44, Псуеўская 
сельская бібліятэка-філіял № 50 
 

Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
157.  Краянаўчыя падарожжы «Край лесов и озёр», «Віцебшчына любая 

мая», «Родная Віцебшчына» 
Студзень–люты  Цэнтральная раённая бібліятэка,  

Дзіцячая бібліятэка-филиял № 1 
158.  Кніжныя выставы «Віцебшчына сінявокая», «Віцебшчына ў гуках, 

фарбах, словах» 
Студзень–люты  Бібліятэкі ЦБС 

159.  Віктарыны «Віцебшчына родная мая», «Вандроўка па Віцебскай 
вобласці», «Віцебшчына любая мая» 

Студзень–люты  Бібліятэкі ЦБС 

160.  Інфармацыйныя гадзіны «Мы тут жывём і край нам гэты дарагі», 
«Гісторыя Віцебскай вобласці», «З юбілеем, Віцебшчына!» 

Студзень–люты  Бібліятэкі ЦБС 



10 
 

161.  Гадзіна паэзіі «Сінявокая Віцебшчына» Люты Барсукоўская сельская бібліятэка-філіял № 26 

162.  Краязнаўчае падарожжа «Родная Віцебшчына» Люты Станіслаўская сельская бібліятэка-клуб, філіял № 38 
Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

163.  Кніжныя выставы, тэматычныя паліцы «80 гадоў з часу ўтварэння 
Віцебскай вобласці» 

На працягу года Бібліятэкі ЦБС 

164.  Выстава-экспазіцыя «Гісторыя вобласці: чытаем, слухаем, вывучаем» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка 
165.  Выстава-дасье «Віцебшчына сінявокая» –//– Асінторфская сельская бібліятэка – цэнтр экалагічнай асветы 
166.  Выстава-падарожжа «Крокі гісторыі» –//– Верамееўская сельская бібліятэка 

 
Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

167.  Кніжна-ілюстраваныя выставы «Мой родны край гасцінны і прыгожы» На працягу года Бібліятэкі ЦБС 
168.  Агляд літаратуры «Любі свой край, паважай сваю гісторыю» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
169.  Гістарычны хранограф «Наш край прыгожы, сінявокі…» –//– Стайская сельская бібліятэка-філіял № 30 
170.  Краязнаўчы экскурс «Віцебшчына – гасцінная старонка» –//– Валосавічская сельская бібліятэка-клуб, філіял № 9 
171.  Відэагадзіна «Зямля мая, нябёсаў родных сінь» –//– Слабадская сельская бібліятэка-філіял № 28 
172.  Прэзентацыя-падарожжа «З любоўю да роднага краю» –//– Старалядненская сельская бібліятэка 
173.  Краязнаўчая віктарына «Наш край сінявокі і слаўны» –//– Поплаўская сельская бібліятэка-філіял № 25 
174.  Мультымедыйнае падарожжа «Роднай Віцебшчыне прысвячаецца…» –//– Баброўская сельская бібліятэка-музей Я. Мароза, філіял № 8  
175.  Інфарм-дас’е з відэапраглядам «Віцебск – горад майстроў і мастакоў» Другі квартал Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
176.  Выстава-падарожжа «Віцебшчыну мілую вітаю!» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка 
177.  Віртуальны краязнаўчы экскурс «7 цудаў Віцебскай вобласці» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
178.  Кнігаадкрыццё «Блакітная краіна Паазер’е» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
179.  Краязнаўчая вандроўка «Вандроўка па зямлі Віцебскай» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
180.  Выстава года «Віцебшчына – слаўных вытокаў зямля!» Студзень Адаменская сельская бібліятэка-філіял № 2 
181.  Слайд-шоу «Витебщина на карте Беларуси» Студзень Надзёжынская сельская бібліятэка-філіял № 22 
182.  Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна «Віцебская вобласці – 80 год» Студзень Дабрамыслінская сельская бібліятэка-філіял № 9 
183.  Гадзіны цікавых фактаў «Край озёр голубых», «Віцебская 

вобласць:факты, падзеі, людзі» 
Студзень Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей, філіял № 5, 

Кавалёўская сельская бібліятэка-музей, філіял № 18 
184.  Віртуальнае падарожжа «Сторонка моя родная, край ромашек и берёз» Студзень Барсееўская сельская бібліятэка-філіял № 3 
185.  Экскурс у гісторыю «Край любимый в зеркале озёр» Студзень Зубкоўская сельская бібліятэка-філіял № 14 
186.  Літаратурна-пазнавальны экскурс «Витебщина синеокая» Студзень Чкалаўская гарпасялковая бібліятэка 
187.  Агляд памятных мясцін «Жемчужины Витебщины» Жнівень, верасень Цэнтральная раённая бібліятэка 

188.  Інтэлектуальная гульня «Ёсць зямля, на якой жыву я…» Лістапад Цэнтральная раённая бібліятэка 
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Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
189.  Цыкл выстаў «Наш край, пачуй прызнанне ў любві: Віцебшчыне 

прысвячаецца» 
На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка 

190.  Кніжныя выставы: «Край наш – Віцебшчына», «Літаратурныя старонкі 
Сінявокай  Віцебшчыны» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 
Дзіцячая раённая бібліятэка 

191.  Гісторыка-пазнавальная  гадзіна «Усё пра цябе, мой край родны» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
192.  Вечар-дыялог «Мы дзеці Віцебской зямлі» –//– Дзіцячая раённая бібліятэка 

193.  Інфармацыйная гадзіна «Віцебская вобласць. Старонкі гісторыі» –//– Дзісненская гарадская бібліятэка  
194.  Завочнае падарожжа «Віцебшчыну мілую вітаю»  –//– Узменская сельская бібліятэка 

195.  Гадзіна краязнаўства «Са святам, Віцебская вобласць» –//– Язненская сельская бібліятэка 

Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
196.  Выставы «Віцебская вобласть: гісторыя, сучаснасць» Студзень Бібліятэкі ЦБС 
197.  Мультымедыйная прэзентацыя «Віцебшчына – блакітная жамчужына 

Беларусі» 
–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

198.  Этнаграфічныя замалёўкі «Віцебшчына старажытная» –//– Дзіцячая бібліятэка імя У.Дубоўкі, філіял № 1 
199.  Краязнаўчы круіз «Вандроўка па знакамітых мясцінах Віцебшчыны» –//– Гарадская бібліятэка 
200.  Краязнаўчы ўрок «Знаешь ли ты Витебскую область?» –//– Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка 
201.  Інфармдайджэст «Віцебшчына ў асобах» –//– Лынтупская гарапасялковая бібліятэка-філіял № 4 
202.  Гісторыка-літаратурнае падарожжа «Да берагоў славутага Віцебска» –//– Валкоўская сельская бібліятэка-філіял № 11 
203.  Візітная картка «Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот»  –//– Вярэнькаўская сельская бібліятэка-філіял № 25 
204.  Адкрыты прагляд «Сінявокая Віцебшчына» –//– Дунілавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 22 
205.  Гутарка «Героі Віцебскай вобласці»  –//– Казлоўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 32 
206.  Экскурс у гісторыю «Гісторыя нашай вобласці» –//– Хацілаўская сельская бібліятэка-філіял № 57 
207.  Краязнаўчая гадзіна «Віцебшчына родная мая»  –//– Ляхаўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 13 
208.  Інфармацыйная гадзіна «Віцебскай вобласці – 80 год» –//– Парыжская сельская бібліятэка-філіял № 33 
209.  Экскурс у гісторыю «Гісторыя нашай вобласці» –//– Хацілаўская сельская бібліятэка-філіял № 13 

Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
210.  Кніжныя выставы «Па гістарычных мясцінах Віцебскай вобласці», 

«Прыдвінскі край – мая калыска», «Віцебшчына – слаўных вытокаў 
зямля», «Віцебшчына родная мая» і інш. 

Студзень Бібліятэкі ЦБС 

211.  Гадзіна інфармацыі «Віцебшчына: гісторыя і сучаснасць» –//– Ветрынская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 
212.  Гістарычнае знаёмства «Слова і гонар зямлі Віцебскай» –//– Дзіцячая бібліятэка імя Я.Журбы, філіял № 6 
213.  Віртуальнае вандраванне «Я жыву ў Віцебскай вобласці – тым і 

ганаруся» 
–//– Сільніцкая бібліятэка-музей этнаграфіі, філіял № 19 

214.  Гутаркі «Нет земли дороже», «Знаем ли мы Витебскую область?» –//– Полатаўская сельская бібліятэка-філіял № 61; Жарнасекская 
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сельская бібліятэка-клуб 
215.  Краязнаўчае вандраванне «Край азер галубых і шумлівых бароў» –//– Дрэтуньская сельская бібліятэка-клуб, філіял № 36 
216.  Літаратурна-музычная кампазіцыя «В моей судьбе ты стала главной» –//– Маласітнянская сельская бібліятэка-клуб, філіял № 35 
217.  Гістарычны агляд «Маленький период великой истории» –//– Навагаранская сельская бібліятэка-філіял № 27 

Расонская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
218.  Бібліявандроўка па гістарычных  мясцінах вобласці «Сімвалы 

Віцебшчыны» 
Студзень Раённая бібліятэка 

219.  Краязнаўчы урок «Мой родны кут – зямля бацькоў» –//– Сакалішчанская бібліятэка-філіял № 21 
220.  Час інфармацыі «Ці ведаеш ты Віцебскую вобласць?» –//– Сяляўшчынская бібліятэка-філіял № 18 
221.  Завочнае падарожжа па родным краі «Мая Віцебшчына» –//– Клясціцкая бібліятэка-філіял № 24 

Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
222.  Кніжная выстава «Віцебшчына мая сіняковая» Студзень Бібліятэкі ЦБС 
223.  Цыкл інфармацыйных гадзін «Віцебскай вобласці – 80 гадоў» –//– Бібліятэкі ЦБС 
224.  Выстава-экспазіцыя «Летапіс Віцебскай вобласці» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

225.  Дзень інфармацыі «Знаменитые места Витебщины» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

226.  Гісторычнае падарожжа «Віцебшчына любімая мая» –//– Багушэўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 
227.  Гісторыка-краязнаўчы час «Знаменитые личности Витебской области – 

наши земляки» 
–//– Багданаўская сельская бібліятэка-філіял № 18, Яноўская 

сельская бібліятэка-філіял № 53 
Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

228.  Кніжная выстава «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
229.  Кніжныя выставы «Край блакітных азёр», «Край мой родны – крыніца 

натхнення», «Віцебшчына – родны край» 
–//– Бібліятэкі ЦБС 

230.  Вусны часопіс «Віцебшчына: знаёмая і незнаёмая» –//– Коханаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 
231.  Падарожжа ў мінулае «Дакрануцца да сівой даўніны» –//– Друцкая сельская бібліятэка-філіял № 21 
232.  Краязнаўчы калейдаскоп «Зямля, нам дадзенная лёсам» –//– Аболецкая сельская бібліятэка-філіял № 36 
233.  Вусны часопіс «Край шумлівых лясоў і блакітных азёр» –//– Звянячская сельская бібліятэка-філіял № 30 
234.  Вусны часопіс «Сінявокае Прыдзвінне, Віцебшчына любімая мая» –//– Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял № 22 
235.  Агляд «Віцебскай вобласці – 80 гадоў» –//– Варанцэвічская сельская бібліятэка-філіял № 17 
236.  Гадзіна паведамленняў  «Мая Віцебшчына» –//– Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял № 39 

Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
237.  Цыкл кніжных выстаў-падарожжаў па Віцебскай вобласці «Край ты 

мой, адзіны, на азёрах сініх» 
Люты Бібліятэкі ЦБС 

238.  Гісторыка-краязнаўчае падарожжа «Усё ў краю тым міла» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е.Лось 
239.  Выстава-віктарына «С днём рождения, область!» –//– Вялікадолецкая бібліятэка-філіял 
240.  Бібліятэчная выстава-падарожжа «Віцебшчына ў літаратуры і 

мастацтве. Славутыя людзі і падзеі» 
–//– Ільюшынская бібліятэка-філіял 
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Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
241.  Выстава-экспазіцыя «Мая вобласть – мой гонар» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка 
242.  Выстава-знаёмства  «Гонар  зямлі  Віцебскай» –//– Красналуцкая бібліятэка-філіял № 13 

243.  Выстава-шанаванне  «Слава і гонар зямлі Віцебскай» –//– Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіал № 4 
244.  Выстава-вернісаж  «Віцебская вобласць – юбіляр» –//– Чашніцкая гарадская бібліятэка-філіял № 2 
245.  Выстава-прысвячэнне «Мой край» 

 
–//– Дзіцячая раённая бібліятэка-філіял № 1 імя Я.Журбы 

Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
246.  Мультымедыйны экскурс «Гістарычны летапіс маёй Радзімы» Студзень Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 
247.  Кніжныя выставы «Па блакітным краі», «Зямля бацькоў, мая калыска», 

«Край лясоў і азёр» 
–//– Бібліятэкі ЦБС 

248.  Інфармацыйная гадзіна «Віцебшчына юбілейная» –//– Ручайская сельская бібліятэка-філіял № 38 
249.  Гутаркі  «Віцебшчына сінявокая мая», «Віцебшчына родная мая» –//– Вялікасельская сельская бібліятэка-філіял №12, Пашкоўская 

сельская бібліятэка-філіял № 7 
250.  Краязнаўчая квэст-гульня «Зямля, што дадзена нам лёсам» –//– Верацееўская сельская бібліятэка-філіял № 10 
251.  Гістарычныя гадзіны «Мой край – ты песня і легенда», «Віцебская 

вобласць: старонкі гісторыі» 
–//– Іёдская сельская бібліятэка-філіял № 22, 

Германавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 13 
252.  Віртуальнае падарожжа «Гістарычныя мясціны Віцебскай вобласці» –//– Лужкаўская сельская бібліятэка-філіял № 29 
253.  Завочнае падарожжа «Ганарымся табой, сінявокі наш край» –//– Дворнаўская сельская бібліятэка-філіял № 16 

Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
254.  Краязнаўчая выстава «Сінявокая Віцебшчына» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка 
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