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ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 

публічных бібліятэк Віцебскай вобласці 

да Года малой радзімы (2019) 

  

 

№ 

п/п 

Форма/назва мерапрыемства Тэрміны выканання Выканаўца 

 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, 

СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ 

 

1.  V міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі 

край» 

Лістапад Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

2.  Семінар «Арганізацыя работы бібліятэк у Год малой 

радзімы» 

Люты Цэнтральная раённая бібліятэка Дубровенскай ЦБС 

3.  Семінар «Расцім патрыётаў айчыны сваёй: роля бібліятэкі ў 

патрыятычным выхаванні» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось 

Ушацкай ЦБС 

4.  Семінар «Роля бібліятэкі ў захаванні  гістарычнай  памяці» 

(ваенна-патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення) 

Сакавік Цэнтральная раённая бібліятэка Глыбоцкай ЦБС 

5.  Семінар «Бібліятэчнае краязнаўства – тэрыторыя вялікіх 

магчымасцей» 

–//– Бібліятэкі Чашніцкай ЦБС 

6.  Выязны семінар «З маёй малой радзімы пачынаецца 

Беларусь» 

–//– Германавіцкая сельская біблятэка-філіял № 13 

7.  Семінар «Арганізацыя краязнаўчай работы ў рамках Года 

малой радзімы» 

–//– Бібліятэкі Шумілінскай ЦБС 

8.  Семінар «Бібліятэчнае краязнаўства – тэрыторыя вялікіх 

магчымасцей» 

II квартал Бібліятэкі Лёзненскай ЦБС 

9.  Семінар «Мой горад, маё сяло, мая вёска: традыцыйныя і 

навацыйныя формы краязнаўчай работы ў бібліятэцы» 

Красавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

імя Францыска Скарыны Полацкай ЦБС 

10.  Семінар «Ёсць памяць, якой не будзе забыцця, і слава, якой 

не будзе канца» (да 75-годдзя вызвалення Рэспублікі 

Май Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага ЦБС 

г. Наваполацка 
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Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў) 

11.  Краязнаўчая канферэнцыя «Роля культурна-асветніцкіх 

устаноў і арганізацый у стварэнні адзінай сістэмы захавання 

гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка ЦБС Браслаўскага 

раёна 

12.  Семінар «Роля сельскай бібліятэкі ў развіцці гістарычнага 

краязнаўства» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Віцебскай РЦБС  

13.  Семінар «Бібліятэка і краязнаўства: сучасны стан і 

перспектывы» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Міёрскай ЦБС 

14.  Семінар «Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк ЦБС як сродак 

фарміравання грамадзянскай культуры насельніцтва» 

–//– Бібліятэкі Пастаўскай ЦБС 

 

2. РАСПРАЦОЎКА,  РЭАЛІЗАЦЫЯ ПРАГРАМ І ПРАЕКТАЎ 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

15.  Праект «Па старонках Віцебскага сшытка» з Людмілай 

Хмяльніцкай» 

На працягу года Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

16.  Праект «Я ў гэтым горадзе жыву, я гэты горад ведаю» –//– Аддзел дзіцячай літаратуры 

17.  Праект «Краязнаўчыя сустрэчы» –//– Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

18.  Цыкл лекцый «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя 

роднага горада» 

–//– Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска 

19.  Праект «Жывая кніга» (сустрэчы з віцебскімі літаратарамі, 

членамі Саюза пісьменнікаў Беларусі, замежнымі 

пісьменнікамі, прэзентацыі новых выданняў) 

На працягу года Бібліятэкі ЦБС г. Віцебска 

20.  Праграма «Віцебск і Віцебшчына  ў літаратуры і мастацтве. 

Славутыя людзі і падзеі» 

–//– Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага  

21.  Біяграфічны праект аб знакамітых асобах Віцебшчыны 

«Імёны» 

–//– Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага  

22.  Праграма «Нам засталася спадчына» –//– Бібліятэка-філіял імя У. Караткевіча 

23.  Праграма «Жывая сувязь пакаленняў» –//– Бібліятэка-філіял імя У. Маякоўскага  

24.  Краязнаўчы праект «Віцебск – мая малая Радзіма» –//– Бібліятэка-філіял № 20 імя Е. Полацкай 

http://vlib.by/index.php/by/1679-besplatnye-kursy-vitebsk-realnaya-i-populyarnaya-istoriya-rodnogo-goroda-vitebsk-i-ego-zhiteli-v-kh-khiii-vv-by
http://vlib.by/index.php/by/1679-besplatnye-kursy-vitebsk-realnaya-i-populyarnaya-istoriya-rodnogo-goroda-vitebsk-i-ego-zhiteli-v-kh-khiii-vv-by


 

3 
 

25.  Літаратурны праект «Наш край родны ў вершах і прозе» –//– Бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы 

26.  Літаратурна-музычны праект «Не развітаюся ніколі з родным 

краем» 

–//– Бібліятэка-філіял № 19 імя Е. Лось  

27.  Віртуальны праект-знаёмства «Край, дзе жыццё я сваё 

пачынаю» 

–//– Бібліятэка-філіял № 15 імя Я. Маўра 

Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

28.  Праграма «Край наш найдзівосны» На працягу года Вярхоўская сельская бібліятэка-філіял № 8  

29.  Праграма «Мой родны кут – мой клопат і лёс»  –//– Бачэйкаўская сельская бібліятэка-філіял імя 

Б.П. Беляжэнкі  

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна 

30.  Праграма «Праз кнігу адкрываем Радзіму, пазнаём сябе» На працягу года Цэнтральная бібліятэка  

31.  Праект «Браслаўшчына: чытаем і пазнаём» (распрацоўка 

электроннага літаратурна-краязнаўчага маршрута па 

Браслаўскім раёне) 

–//– Цэнтральная бібліятэка  

32.  Праграма «Мой край – мае вытокі» –//– Друеўская сельская бібліятэка  

33.  Праграма «Зямля пад белымі крыламі» –//– Слабодкаўская сельская біблятэка  

34.  Праграма «Хто мы? Мы – беларусы» –//– Плюская, Іказненская сельскія бібліятэкі  

35.  Праграма «Мая Радзіма – Беларусь» –//– Мяжанская сельская бібліятэка  

36.  Праграма «Беларусь – мая старонка» –//– Богінская сельская бібліятэка  

37.  Праект «Гераічная гісторыя Радзімы» –//– Пагашчанская сельская бібліятэка  

38.  Летняя чытальная зала пад адкрытым небам «Браслаўшчына: 

вывучаем, пазнаём, ганарымся» 

Красавік Цэнтральная бібліятэка  

Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

39.  Праграма «Зямля, дзе пачаўся мой лёс» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка 

40.  Праграма «Пачатак усяму – зямля тваіх бацькоў» –//– Асвейская гарпасялковая бібліятэка № 2 імя 

В. Рудога  

41.  Праграма «Зямля бацькоў – жыцця крыніца» –//– Нураўская бібліятэка-філіял № 14  

42.  Праграма «Зямля бацькоў – зямля святая» –//– Валынецкая бібліятэка-філіял № 16  

Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

43.  Праект «Альгова – Падбярэззе. Землякі. Аднавяскоўцы» На працягу года Альгоўская сельская бібліятэка  
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44.  Краязнаўча-даследчы праект «Вяртанне да вытокаў» –//– Мазалаўская сельская бібліятэка  

Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

45.  Праект «Мой родны край Глыбоччынай завецца» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка  

46.  Праграма «Мая зямля – мае землякі» –//– Азярэцкая сельская бібліятэка-музей этнаграфіі, 

філіял № 13  

47.  Праграма «Крочым родным краем, фарбы ўсе збіраем» –//– Шунеўская сельская бібліятэка-філіял № 36  

48.  Электронная база даных «Помнікі Вялікай Айчыннай вайны 

на Глыбоччыне» з серыі «Помнікі Глыбоччыны» (заканчэнне 

работы па стварэнні) 

Сакавік–красавік Бібліятэкі Глыбоцкай ЦБС 

Гарадоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

49.  Раённы праект «Кніга народнай славы» На працягу года ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

50.  Праграма «Вёска мая, я часцінка твая» На працягу года Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

51.  Праграма «Бацькаўшчына светлая мая» –//– Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

52.  Праграма «Тут Радзімы маёй пачатак» –//– Дзіцячая бібліятэка Дубровенскай ЦБС 

Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

53.  Праект «Датуль завёмся мы народам, пакуль шануем карані» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка, Стайская сельская 

бібліятэка-філіял № 30  

54.  Праект «Мой край дарагі – майго сэрца любоў» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка, Чарэйшчынская  

бібліятэка-музей вёскі  

55.  Праект «Я гэты край Радзімаю заву» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

56.  Міні-праект «Табе, наш горад, прысвячаем…» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

57.  Праект «Памяць – прадаўжэнне  жыцця: пісьменнік зямлі 

Каменскай» 

I квартал Цэнтральная раённая бібліятэка, Каменская 

бібліятэка-музей Т. Кляшторнага  

Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

58.  Праект «Галасы зніклых вёсак» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка  

59.  Праект «Лёзназнаўства» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

60.  Праект «Пераможныя вёрсты вайны. «Баграціён» (да 75- –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  
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годдзя вызвалення Беларусі) 

61.  Праграма «Мой родны кут»  –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

62.  Праграма «Адкрытая кніга Лёзненшчыны»  –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

63.  Праект «Гісторыя вёскі Адаменкі» –//– Адаменская сельская бібліятэка-філіял № 2  

64.  Праект «Зямлі маёй мінуўшы лёс» –//– Стасеўская сельская бібліятэка-філіял № 27  

65.  Праект «Радзімая Выдрэйская зямля – часцінка нашай любай 

Беларусі» 

–//– Навасельская сельская бібліятэка-філіял № 21  

66.  Праект «Зямля нам дадзеная лёсам» –//– Пушкоўская сельская бібліятэка-філіял № 26  

67.  Праект «Жыве маё сяло»  –//– Барсееўская сельская бібліятэка-філіял № 3  

68.  Праект «Гісторыя Калышанскага краю»  –//– Надзёжынская сельская бібліятэка-філіял № 2  

69.  Праграма «Памяць» –//– Кавалёўская сельская бібліятэка-музей філіял № 18  

70.  Праграма «Жывая спадчына» –//– Стасеўская сельская бібліятэка-філіял № 27  

Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

71.  Праграма «Нам засталася спадчына» На працягу года Бібліятэкі Міёрскай ЦБС 

72.  Праект «Радзіма мая Міёршчына» Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка  

Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

73.  Праграма «Зямля бацькоў – жыцця крыніца» На працягу года Бібліятэкі Пастаўскай ЦБС 

Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

74.  Праграма «Зямляк. Партызан. Пісьменнік» (папулярызацыя 

творчасці А.Савіцкага) 

На працягу года Бібліятэка-філіял № 9 імя Алеся Савіцкага  

75.  Праект «Мой край, мой лёс» –//– Мацюшэўская сельская бібліятэка-філіял № 7  

76.  Комплексная праграма «Памятаю. Ганаруся» –//– Гомельская сельская бібліятэка-філіял № 23  

77.  Творчы праект «Свет малой Радзімы» –//– Завозерская сельская бібліятэка-філіял № 31  

78.  Творчая праграма «Люблю цябе, мая вёска» –//– Руднянская сельская бібліятэка-філіял № 43  

79.  Творчая праграма «Мой край – мой лёс» –//– Багатырская сельская бібліятэка-філіял № 48  

Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

80.  Праграма «Сенненскі край у вянку Беларусі»  На працягу года Бібліятэкі Сенненскай ЦБС 

81.  Праграма «Люблю і ведаю край родны» –//– Багушэўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2  

82.  Праграма «Родную землю познаём и берёжём» –//– Студзёнкаўская сельская бібліятэка-філіял № 47  

83.  Інтэрнэт-праект «Гімн малой радзіме» Жнівень Цэнтральная раённая бібліятэка 
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Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

84.  Комлексная праграма «Квітней, Ушаччына мая!» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось  

85.  Комплексная праграма «Патрыёт» –//– Плінская сельская бібліятэка-філіял № 23  

86.  Комплексная праграма «Малая радзіма – сэрца часціна» –//– Вялікадолецкая сельская бібліятэка-філіял № 4  

87.  Комплексная праграма «Васіль Быкаў – праўда на ўсё 

жыццё»  

–//– Кубліцкая сельская бібліятэка-філіял № 15 імя 

В. Быкава  

88.  Літаратурна-краязнаўчы праект «Са спадчынай продкаў – у 

будучыню» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось  

Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

89.  Праграма «Давай ганарыцца, што мы беларусы» На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка  

90.  Праграма «Што можа быць радней зямлі сваёй» –//– Раённая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1  

91.  Праграма «Зямля бацькоў – зямля святая» –//– Красналуцкая сельская бібліятэка-філіял № 13  

92.  Праграма «Мой родны кут» –//– Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-філіял № 17  

93.  Праграма «Шчаслівы той, хто шчаслівы ў сябе дома» –//– Чарэйская сельская бібліятэка-філіял № 23  

Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

94.  Праграма «Зямля, што нам дадзена лёсам» На працягу года Германавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 13  

95.  Праграма «Лужкоўская зямля – жамчужына стагоддзяў» –//– Лужкаўская сельская бібліятэка-філіял № 29  

96.  Бібліятэчна-краязнаўчы праект «Вартыя памяці нашай» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка  

 

3. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 

97.  Зборнік матэрыялаў IV Міжнароднай краязнаўчай 

канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай 80-годдзю 

Віцебскай вобласці 

I квартал Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

98.  Інфармацыйнае выданне «Роднай зямлі шматгалоссе» 

(сцэнарыі публічных бібліятэк Віцебскай вобласці) 

III квартал Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

99.  Інфармацыйны бюлетэнь «Мая Верхнядзвіншчына» На працягу года Верхнядзвінская ЦБС 

100.  Інфармацыйна-бібліяграфічнае выданне «Ён любіў Беларусь 

нашу мілую» (да 90-годдзя з дня нараджэння Алеся Ставера, 

паэта, празаіка, драматурга, земляка) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Докшыцкай ЦБС 
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101.  Серыя буклетаў «Дубровеншчына ў імёнах» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Дубровенскай ЦБС 

102.  Інфармацыйна-бібліяграфічны спіс «Наш вялікі зямляк» (да 

205-годдзя з дня нараджэння Каятана Андрэевіча Касовіча, 

вучонага ў галіне ўсходазнаўства) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны Полацкай РЦБС 

103.  Інфармацыйна-бібліяграфічны спіс «Памяць розуму, памяць 

сэрца» (да 95-годдзя з дня нараджэння Алеся Савіцкага, 

беларускага пісьменніка, ураджэнца г. Полацка) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны Полацкай РЦБС 

104.  Інфармацыйна-бібліяграфічны спіс «Каб ведаць, каб 

памятаць, каб людзьмі звацца» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны Полацкай РЦБС 

105.  Інфармацыйна-бібліяграфічны спіс «Такі доўгачаканы дзень» 

(да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны Полацкай РЦБС 

106.  Зборнік вершаў «З любоўю да малой радзімы» (да 95-й 

гадавіны ўтварэння Расонскага раёна) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка ЦБС Расонскага 

раёна 

107.  Серыя буклетаў «Ганарымся землякамі» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

108.  Рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс «Ведай свой край» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

109.  Рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс «Славутыя імёны 

Талачыншчыны» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

110.  Буклет «Ведай свой край»  –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

111.  Бібліяграфічны спіс літаратуры «Талачыншчына: шляхамі 

вызвалення» (да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

112.  Буклет «Каб жылі ў памяці героі-землякі» I квартал Верхнядзвінская ЦБС 

113.  Інфармацыйная лістоўка «Подзвіг іх бессмяротны» Люты Іказненская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

114.  Цыкл буклетаў «Да 75-годдзя вызвалення Беларусі» Люты–май Цэнтральная бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

115.  Метадычныя і сцэнарныя матэрыялы  да 75-годдзя 

вызвалення Шумілінскага раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў 

Люты Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

116.  Буклет «Вызваленню Беларусі прысвячаецца» Сакавік Цэнтральная раённая бібліятэка Міёрскай ЦБС 

117.  Метадычныя і сцэнарныя матэрыялы  да 95-годдзя ўтварэння 

Шумілінскага раёна 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 
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118.  Буклет «Каб памяталі нашчадкі» (да 60-годдзя 

мемарыяльнага комплекса «Курган Дружбы») 

II квартал Верхнядзвінская ЦБС 

119.  Інформдайджэст «Віцебскі раён: дзіцячая камуна імя 

Калініна» (да 95-годдзя з дня ўтварэння Віцебскага раёна) 

–//– Цэнтральная бібліятэка Віцебскай РЦБС 

120.  Рэкамендацыйны спіс «І памяць аб вайне нам кніга ажыўляе» 

(да 75-годдзя вызвалення Беларусі) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка ЦБС Расонскага 

раёна 

121.  Буклет «Імі ганарыцца Браслаўшчына: пашана за працу і 

доблесць» (ганаровыя грамадзяне Браслаўскага раёна) 

Красавік Цэнтральная бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

122.  Краязнаўча-патрыятычны дайджэст «Права на неўміручасць» 

(да 75-годдзя вызвалення  Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Лепельскай ЦБС 

123.  Метадычны дапаможнік «Подзвіг. Памяць. Слава» (да 75-

годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкай акупацыі) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

124.  Буклет «Іх імёнамі названы» (да 75-годдзя з дня вызвалення 

Чашніцкага раёна) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Чашніцкай РЦБС 

125.  Буклет «Гісторыя Чашніччыны ў лічбах» (да 515-годдзя з дня 

першага ўпамінання Чашнікаў у пісьмовых крыніцах) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Чашніцкай РЦБС 

126.  Бібліяграфічны спіс «Гераічнае мінулае ў нашай памяці» (да 

75-годдзя вызвалення Віцебска) 

Май Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага 

ЦБС г. Віцебска 

127.  Інфармацыйны буклет «Ёсць Памяць, якой не будзе забыцця, 

і Слава, якой не будзе канца» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

128.  Зборнік сцэнарных матэрыялаў «Маіх думак серпанцін» (да 

70-годдзя з дня нараджэння К.М. Сосна)  

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шаркаўшчынскай 

ЦБС 

129.  Бібліяграфічны спіс да 60-годдзя з дня нараджэння паэтэсы, 

члена Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз 

пісьменнікаў Беларусі» Вольгі Русілкі 

Чэрвень Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага 

ЦБС г. Віцебска 

130.  Краязнаўчы даведнік «Сенненскі раён. Экскурс у мінулае» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

131.  Серыя буклетаў «Тутэйшыя» (знакамітыя зямлякі 

Мікалаёўскага сельскага авета) 

–//– Кардонская сельская бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

132.  Інфармацыйны буклет «Мая малая радзіма» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

133.  Буклет аб знішчаных на Браслаўшчыне вёсках Ліпень Слабодкаўская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 
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134.  Інфармацыйна-бібліяграфічны дайджэст «75 гадоў Беларусі 

пад мірным небам» 

–//– Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка 

135.  Краязнаўчы буклет «Родная вёска: ад гісторыі да сучаснасці» Жнівень Іказненская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

136.  Буклет «Браслаўскі раён: гісторыя і сучаснасць» (да 

абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі») 

–//– Цэнтральная бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

137.  Краязнаўчы альбом «Сенненскія майстры» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

138.  Буклет «Пяю аб нашай добрай Оршы» (да 80-годдзя з дня 

нараджэння Генадзя Казака, аршанскага паэта, члена 

Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў 

Беларусі») 

IV квартал Цэнтральная бібліятэка імя А.С. Пушкіна 

Аршанскай ЦБС 

139.  Бібліяграфічны спіс літаратуры «Горад музыкі і сонца»  (да 

610-годдзя заснавання Пастаў) 

Кастрычнік Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка 

140.  Літаратурна-дакументальны зборнік «Вартыя памяці нашай» Лістапад Цэнтральная раённая бібліятэка Шаркаўшчынскай 

ЦБС 

 

4. КОНКУРСЫ 

 

141.  Конкурс «Радзіма. Перамога. Памяць» На працягу года Бібліятэкі ЦБС Браслаўскага раёна 

142.  Краязнаўчы конкурс «Наш родны край у вершах і ў прозе» –//– Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

143.  Агляд-конкурс «Край мой родны – зямля Глыбоцкая» –//– Бібліятэкі Глыбоцкай ЦБС 

144.  Конкурс прафесійнага майстэрства «Збяры Беларусь у сэрцы 

сваім» (правядзенне лепшага масавага мерапрыемства) 

–//– Бібліятэкі Лепельскай ЦБС 

145.  Конкурс дзіцячага малюнка «Малюем сваю малую радзіму 

разам»  

–//– Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял № 39 

Талачынскай ЦБС 

146.  Конкурс «Мой утульны чысты дворык» Студзень–чэрвень Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

147.  Агляд-конкурс «І края ў свеце няма даражэй, дзе давялося 

нарадзіцца нам» (на лепшую работу, прысвечаную Году 

малой радзімы) 

–//– Бібліятэкі Сеннненскай ЦБС 

148.  Конкурс прафесійнага майстэрства на лепшы сцэнарый і 

правядзенне тэматычнага масавага мерапрыемства, 

прысвечанага Году малой радзімы «Лёсы нашых землякоў» 

Студзень Бібліятэкі Ушацкай ЦБС 
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149.  On-line фотавернісаж «Наш край для вандровак рай» –//– Бібліятэкі Ушацкай ЦБС 

150.  Конкурс «Край мой – гордасць мая» (малюнкі, вышыўкі, 

песні, вершы, апавяданні, фота і інш.)  

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

151.  Агляд-конкурс кніжных выстаў да Года малой радзімы Люты–красавік Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

152.  Конкурс буклетаў да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў  «Гэта памяць усім 

патрэбна!» 

Люты–май Бібліятэкі ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі 

цэнтр і сетка публічных бібліятэк» 

153.  Агляд-конкурс краязнаўчых дасье «Нашы землякі – наш 

гонар» 

Сакавік–красавік Бібліятэкі ЦБС Браслаўскага раёна 

154.  Конкурс творчых работ «Вартыя памяці нашай» Сакавік–лістапад Бібліятэкі Шаркаўшчынскай ЦБС 

155.  Агляд-конкурс «Я памятаю, значыць, я жыву!» 

(інфармацыйныя матэрыялы да 75-годдзя вызвалення 

Беларусі) 

Красавік–ліпень Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

156.  Конкурс буктрэйлераў «У сэрцы і ў кнігах памяць аб вайне» –//– Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

157.  Агляд-конкурс «Упрыгожым родны край кветкамі» Красавік–кастрычнік Цэнтральная раённая бібліятэка Шаркаўшчынскай 

ЦБС 

158.  Конкурс выстаў-інсталяцый, прысвечаных падзеям Вялікай 

Айчыннай вайны 

Май–ліпень Бібліятэкі ЦБС Браслаўскага раёна 

159.  Конкурс-вернісаж «Мае аднавяскоўцы ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны» 

–//– Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

160.  Фотаконкурс «Сенненшчына – крыніца натхнення» –//– Бібліятэкі Сеннненскай ЦБС 

161.  Конкурс малюнкаў «Зямля наша, дадзеная лесам» Жнівень Нацкая бібліятэка-філіял № 38 Полацкай РЦБС 

162.  Конкурс малюнкаў «Ёсць на зямлі такі куточак» –//– Машканская сельская бібліятэка-філіял № 30 

Сенненскай ЦБС 

163.  Фотаконкурс «Это всё моё родное, это родина моя» Верасень Дзіцячая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

164.  Раённы краязнаўчы конкурс «Шляхі і лёс твой – край 

Міёрскі» 

Лістапад Бібліятэкі Міёрскай ЦБС 

 

5. КРАЯЗНАЎЧЫЯ МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСІІ 
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165.  Патрыятычны краязнаўчы маршрут «Слава табе, Пераможца-

салдат!» 

На працягу года Бібліятэкі Докшыцкай ЦБС 

166.  Велапрабег «Па слядах Язэпа Мароза» –//– Баброўская сельская бібліятэка-музей Я. Мароза 

філіял № 5 Лепельскай ЦБС 

167.  Літаратурна-краязнаўчы маршрут «Роднаму краю буду я 

вечна вядомы» 

–//– Каменская сельская бібліятэка-музей 

Т. Кляшторнага, філіял № 21 Лепельскай ЦБС 

168.  Экалагічна-краязнаўчы маршрут «Крыніцы прыроднай сілы 

Поўсвіжа» 

–//– Полсвіжская сельская бібліятэка-філіял № 3 

Лепельскай ЦБС 

169.  Краязнаўчы паход па культурна-гістарычных мясцінах края 

«З глыбіні сівых стагоддзяў» 

–//– Коханаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 

Талачынскай ЦБС 

170.  Краязнаўчая вандроўка па вуліцах в. Звянячы «Як усе тут 

сэрцу міла» 

–//– Звяняцкая сельская бібліятэка-філіял № 30 

Талачынскай ЦБС 

171.  Пазнавальная вандроўка па в. Слаўнае «Па ваколіцах вескі 

маёй» 

–//– Славенская сельскакя бібліятэка-філіял № 23 

Талачынскай ЦБС 

172.  Экскурсія па в. Лужкі «Маё гістарычнае мястэчка» Красавік Верацееўская сельская бібліятэка-філіял № 10 

Шаркаўшчынскай ЦБС 

173.  Краязнаўча-турыстычныя маршруты «Дарогамі вайны па 

роднаму краю» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Глыбоцкай ЦБС 

174.  Падарожжа па дарогах вайны «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» (да 75-годдзя вызвалення Шумілінскага раёна, 

наведванне воінскіх захараненняў) 

Чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

175.  Краязнаўчая экскурсія «Сцяжынкамі роднага краю»  Ліпень Зарубская сельская бібліятэка Дубровенскай ЦБС 

176.  Паход у в. Парэчча «Пешшу па малой радзіме» III квартал Каменская сельская бібліятэка-музей 

Т. Кляшторнага, філіял № 21 Лепельскай ЦБС 

177.  Краязнаўчая вандроўка «Жывая вада бацькоўскіх крыніц» 

(крыніцы ў вв. Гатаўшчына, Паддуб’е, Восава, Шчарбы) 

Кастрычнік Гатаўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 17 

Глыбоцкай ЦБС 

 

6. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 

Акцыі 
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178.  Раённая бібліятэчная стужка памяці «75 добрых спраў» (да 

75-годдзя вызвалення Беларусі) 

На працягу года Бібліятэкі ЦБС Браслаўскага раёна 

179.  Акцыя «Пажаданні нашаму гораду» –//– Лепельская цэнтральная раённая бібліятэка 

180.  Акцыя «Табе, мой край, прысвячаю!» (чытанні вершаў 

мясцовых паэтаў) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

181.  Рэйтынг-акцыя «5 лепшых мясцін Браслаўшчыны» Сакавік Слабодкаўская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

182.  Акцыя «Няхай будзе вёска ўтульная і чыстая» Красавік Іказненская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

183.  Акцыі «Бібліятэчны дворык», «Упрыгожым бібліятэку 

кветкамі», «Пасадзі дрэва» 

–//– Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

184.  Акцыя «Пажаданні нашаму гораду» (да 1045-годдзя з часу 

заснавання г. Віцебска) 

Май–чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка Віцебскай РЦБС 

185.  Інфармацыйная акцыя «Дзіўны город над Дзвіной» Чэрвень Бібліятэка-філіял № 5 імя Л. Талстога ЦБС 

г. Віцебска 

186.  Культурна-адукацыйная акцыя ў гарадскім парку, выстава-

панарама «Горад, у якім хочацца жыць і любіць» 

–//– Цэнтральная бібліятэка імя А.С. Пушкіна 

Аршанскай ЦБС 

187.  Акцыя «Чыстая вёска» –//– Слабодкаўская бібліятэка ЦБС Браслаўскага раёна 

188.  Акцыя добрага настрою «Табе, любы горад!» Жнівень Новалукомльская гарадская бібліятэка-філіял № 3 

Чашніцкай ЦБС 

189.  Акцыя «Паэтычны аўтобус» (сумесна з філіялам АТП № 14 

г. Лепеля, ААТ «Віцебскаблаўтатранс») 

Верасень Лепельская цэнтральная раённая бібліятэка 

190.  Акцыя «Лепель! Пачуй яшчэ адно прызнанне ў любові…» 

(сумесна з народным літаратурна-музычным клубам «Выток» 

да 580-годдзя заснавання г. Лепеля) 

–//– Лепельская цэнтральная раённая бібліятэка 

Творчыя сустрэчы, прэзентацыі кніг 

191.  Прэзентацыя кніг Аркадзя Падліпскага з серыі «Биография 

витебского дома» 

Люты Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна  

192.  Літаратурны вечар «Бацькаўшчына светлая мая»: 

самадзейныя творцы Віцебшчыны – малой радзіме 

Красавік Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

193.  Прэзентацыя кнігі Аркадзя Падліпскага «Своя, особая 

история освобождения…: к 75-летию освобождения 

Витебска от немецко-фашистских захватчиков» 

Чэрвень Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 
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194.  Творчая вечарына да 60-годдзя паэтэсы, літаратуразнаўцы, 

выкладчыка Вольгі Русілкі «Да мяне прытулілася слова» 

(сумесна з ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі») 

Верасень Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

195.  Творчы вечар паэта, інваліда па зроку Алега Падарванава 

«Поэзия души»:  да Года малой радзімы 

Кастрычнік Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

196.  Вечар-успамін да 80-годдзя з дня нараджэння паэта, 

перакладчыка Анатоля Канапелькі «Чалавек нараджаецца 

Зоркаю...» 

Лістапад Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

197.  Літаратурная вечарына да 70-годдзя пісьменніка Антона 

Параскевіна (Віктара Улюценкі)  «З верай у дабро» (сумесна 

з ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі») 

–//– Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

198.  Прэзентацыя зборніка вершаў «Тайна времени» 

наваполацкай паэтэсы Т.І. Кавалёвай 

Студзень Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага ЦБС 

г. Наваполацка 

199.  Прэзентацыя кнігі Міледзія Кукуця, пісьменніка-земляка 

«Без віны вінаватая» 

Люты Цэнтральная бібліятэка Міёрскай ЦБС 

200.  Літаратурная сустрэча «Наш пісьменнік-зямляк Славамір 

Даргель» 

–//– Наўгародская сельская бібліятэка Міёрскай ЦБС 

201.  Прэзентацыя кніг айчынных аўтараў «Любі, шануй і ведай 

сваё слова» 

–//– Навасёлкаўская сельская бібліятэка-філіял № 54 

Пастаўскай ЦБС 

202.  Прэзентацыя кнігі М. Кукуця «У палоне кахання» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шаркаўшчынскай 

ЦБС 

203.  Вечар-сустрэча з А. Басікірскай, паэткай-зямлячкай «Талент, 

заручаны з небам» 

Сакавік Дзіцячая бібліятэка Міёрскай ЦБС  

204.  Прэзентацыя новых кніг Сяргея і Галіны Трафімавых «Мир 

знаний открывает книга» ў рамках Тыдня дзіцячай кнігі 

Красавік Дзіцячая бібліятэка-філіял № 8 імя Н. Крупскай 

Аршанскай ЦБС 

205.  Паэтычныя сустрэчы «Роднай зямлі галасы» (з удзелам 

самадзейнай паэткі А.В. Піваварчык) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Глыбоцкай ЦБС 

206.  Тэатралізаваная прэзентацыя зборніка «Казкі пра Шаркаў-

град» 

–//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 Шаркаўшчынскай 

ЦБС 

207.  Юбілейныя выставы, сустрэчы, літаратурныя вечарыны «З 

любоўю да роднага краю» да 60-годдзя з дня нараджэння 

Май Бібліятэкі Ушацкай ЦБС 
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Т. Барадзёнак 

208.  Творчая сустрэча «З гумарам іду па жыцці» (да 70-годдзя з 

дня нараджэння М. Грабянька) 

–//– Радзюкоўская сельская бібліятэка-філіял № 36 

Шаркаўшчынскай ЦБС 

209.  Юбілейныя выставы, сустрэчы, літаратурныя вечарыны «З 

любоўю да роднага краю» да 60-годдзя з дня нараджэння 

Т. Барадзёнак 

–//– Бібліятэкі Ушацкай ЦБС 

210.  Творчая сустрэча «З гумарам іду па жыцці» (да 70-годдзя з 

дня нараджэння М. Грабянька) 

–//– Радзюкоўская сельская бібліятэка-філіял № 36 

Шаркаўшчынскай ЦБС 

211.  Паэтычная сустрэча «Малая родина – большая любовь» Кастрычнік Цэнтральная раённая бібліятэка Сенненскай ЦБС 

212.  Прэзентацыя новай кнігі «По следам месяцеслова» мясцовага 

пісьменніка, паэта и краязнаўца А. Параскевіна 

(В. Улюценка) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Шумілінскай ЦБС 

Мастацкія выставы 

213.  Творчыя выставы «Шматгранны талент землякоў» На працягу года Бібліятэкі Віцебскай РЦБС 

214.  Партрэтная галерэя «Славутасці роднага краю» –//– Бібліятэка-філіял імя У. Караткевіча ЦБС 

г. Віцебска 

215.  Выстава творчасці жыхароў горада «Маляўнічая Радзіма» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка Лепельскай ЦБС 

216.  Выстава навучэнцаў ДШМ «Наш край вачамі маленькіх 

жыхароў» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Лепельскай ЦБС 

217.  Рэтра-фотавернісаж Д. Іўчанкі «Гісторыя ў фактах і тварах» 

(да 95-годдзя ўтварэння Талачынскага раёна)  

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка Талачынскай ЦБС 

218.  Цыкл выстаў «Славутыя майстры Ушаччыны» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось 

Ушацкай ЦБС 

219.  Рэтра-фотавыстава «Ганаруся табой, мая малая радзіма» Верасень Навасёлкаўская сельская бібліятэка-філіял № 32 

Шаркаўшчынскай ЦБС 

220.  Выставы вырабаў З. Карнатка «СТО і адзін крыжык»  Кастрычнік Падсвільская гарпасялковая бібліятэка Глыбоцкай 

ЦБС 

Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

221.  Цыкл выстаў «Бацькаўшчына светлая мая» На працягу года Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

222.  Цыкл выстаў «Да 75-годдзя вызвалення Віцебскай вобласці 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» 

–//– Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 
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223.  Выстава-прагляд «Свет прыроды: беларускія эцюды»  Сакавік Агульная чытальная зала 

224.  Тэматычны вечар «Хроніка страшных дзён: трагедыя 

Віцебскага гета» 

Красавік Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

225.  Літаратурна-музычная кампазіцыя «Маленькие солдаты 

взрослой войны» (да 75-годдзя вызвалення Беларусі, сумесна 

з ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі») 

Май Аддзел дзіцячай літаратуры 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска 

226.  Урокі краязнаўства, завочныя падарожжы, пазнавальныя 

гадзіны цыкла «Малая радзіма – вялікая любоў» 

На працягу года Бібліятэка-філіял № 18 імя П. Броўкі 

227.  Віртуальныя вандроўкі «Родны край, ты мне мілы 

спрадвеку» 

–//– Бібліятэка-філіял № 9 імя С. Маршака 

228.  Гадзіны гісторыі «Славутыя імёны Бацькаўшчыны» –//– Бібліятэка-філіял № 11 імя М. Лынькова 

229.  Завочная экскурсія «Візітоўкі былых стагоддзяў»  (помнікі 

архітэктуры Віцебшчыны) 

Красавік Бібліятэка-філіял імя У. Караткевіча 

230.  Вусны часопіс «Книгу города листая» Чэрвень Бібліятэка-філіял № 18 імя П. Броўкі 

231.  Гістарычная экспедыцыя «7 цудаў Віцебска» –//– Бібліятэка-філіял № 2 імя У. Маякоўскага 

232.  Героіка-патрыятычны квэст «Іх імёны ў назвах вуліц» –//– Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага 

233.  Прэзентацыя базы даных «Ганаровыя грамадзяне Віцебска» –//– Цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага 

234.  Віртуальнае падарожжа па культурна-гістарычных месцах 

Віцебска «Мой древний город снова юн…» 

–//– Бібліятэка-філіял імя У. Караткевіча 

235.  Відэакруіз па Віцебску «Ты самы прыгожы, мой краю» –//– Бібліятэка-філіял № 9 імя С. Маршака 

236.  Вахта памяці «Віцебск памятае імёны герояў» –//– Бібліятэка-філіял № 19 імя Е. Лось 

237.  Краязнаўчая гадзіна «Знакамітыя людзі свету, народжаныя на 

віцебскай зямлі» 

Верасень Бібліятэка-філіял імя У. Караткевіча 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка 

238.  Краязнаўчы квэст «Пройдём по городу пешком… в 

библиотеке» 

На працягу года Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага 

239.  Краязнаўчае «рандэву» «Імёны ў гісторыі горада» (цыкл 

сустрэч з цікавымі людзьмі г. Наваполацка) 

–//– Бібліятэка-філіял № 6 імя У. Караткевіча 

240.  Краязнаўчая бібліяпанарама «Люблю цябе, мой горад!» Чэрвень Бібліятэка-філіял № 6 імя У. Караткевіча 

241.  Квэст-гульня «Дзе гэта вуліца, дзе гэты дом?» –//– Бібліятэка-філіял № 2 імя К. Сіманава 
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242.  Музычна-паэтычная вечарына, прысвечаная Дню горада «И в 

песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает город мой»  

–//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 імя А. Пушкіна 

243.  Фотавыстава ў вокнах бібліятэкі «Любімыя мясціны города» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 імя А. Пушкіна 

Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

244.  Інфармацыйна-патрыятычны дайджэст «Датуль завёмся мы 

народам, пакуль шануем карані» 

Студзень Цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С. Пушкіна 

245.  Выстава-вандроўка «Куточак родны, дарагі, адзіны…» у 

рамках работы аматарскага аб’яднання «Краязнаўчая 

майстэрня» 

–//– Дзіцячая гарадская бібліятэка імя У. Караткевіча 

філіял № 9 

246.  Віртуальнае знаёмства «Я гэту зямлю радзімай заву» –//– Зубаўская сельская бібліятэка-філіял № 22 

247.  Краязнаўчы конкурс «У вёску родную прашу зазірнуць» Красавік Высокаўская сельская бібліятэка-філіял № 14 

248.  Патрыятычны інформ-кур’ер «Орша – зямля славы ратнай» Чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С. Пушкіна 

249.  Тыдзень гістарычнай памяці «Вайна прайшла праз горад 

наш» 

–//– Дзіцячая гарадская бібліятэка імя У. Караткевіча 

філіял № 9 

250.  Выстава-хроніка, гісторыка-патрыятычная гадзіна «Кнігу 

горада гартаю» 

–//– Андрэеўшчынская сельская бібліятэка-клуб-філіял 

№ 34 

251.  Выстава аднаго аўтара «Жартам і ўсур’ёз» да дня 

нараджэння аршанскага пісьменніка У. Корбана 

Жнівень Бібліятэка-філіял № 7 імя У. Корбана 

252.  Завочная экскурсія «Як многа ў горадзе розных вуліц…» Верасень Бібліятэка-філіял № 4 імя Я. Коласа 

Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

253.  Завочнае падарожжа «Светлы Бешанковіцкі куток» (да 95-

годдзя ўтварэння Бешанковіцкага раёна) 

I квартал Палітатдзельская сельская бібліятэка 

254.  Краязнаўчы экскурс у гісторыю Бешанковіч «Гартаючы 

мінулага старонкі» 

II квартал Раённая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

255.  Літаратурная гадзіна па творчасці Б.П. Беляжэнкі «Лёсам 

звязаны з вёскай Бачэйкава» 

II квартал Бачэйкаўская сельская бібліятэка імя 

Б.П. Беляжэнка філіял № 42 

256.  Краязнаўчая гутарка «Чытаем вершы нашых землякоў» III квартал Раённая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

257.  Гістарычны экскурс «Славутыя імёны бацькаўшчыны» –//– Гарпасялковая бібліятэка-філіял № 15 

258.  Краязнаўчая гадзіна «Роднаму краю часцінку душы 

прысвячаю» 

–//– Бачэйкаўская сельская бібліятэка імя 

Б.П. Беляжэнка філіял № 42 
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259.  Бібліяфэст да 75-годдзя вызвалення Бешанковіцкага раёна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў «Память сильнее времени» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

260.  Сустрэча з цікавымі людзьмі края «Зямля, дзе пачаўся мой 

лёс» 

IV квартал Астровенская сельская бібліятэка-філіял № 15 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна 

261.  Цыкл краязнаўчых падарожжаў па малой радзіме «Беларусам 

завуся, роднай вёскай ганаруся» 

Студзень Дрысвяцкая бібліятэка 

262.  Паэтычны ўрок мовазнаўства «Мова зямлі маёй» (мовы і 

дыялекты г.п. Відзы) 

Люты Відзаўская гарпасялковая бібліятэка 

263.  Экскурс у гісторыю «Мірнаму небу Браслаўшчыны – 75» Май Цэнтральная бібліятэка  

264.  Урок мужнасці «Ішла вайна праз родны край» –//– Дрысвяцкая бібліятэка 

265.  Гістарычна-краязнаўчыя нататкі «Браслаўскі край і Відзы ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны» 

–//– Відзаўская гарпасялковая бібліятэка 

266.  Дэкада краязнаўства «Край мой родны – зямля Іказненская» Жнівень Іказненская бібліятэка 

267.  Краязнаўчы экскурс «Ахрэмаўцы: учора і сёння» Верасень Ахрэмаўская бібліятэка 

268.  Гадзіна буктрэйлераў «Іх дзяцінства перакрэсліла вайна» Лістапад Дзіцячая бібліятэка 

269.  Вечар-сустрэча «Мне па сэрцы малая радзіма, мне па сэрцы 

мой любы край» 

–//– Іказненская бібліятэка 

270.  Завочная экскурсія «Мая маленькая радзіма. Вандроўка па 

родным краі» (в. Дрысвяты) 

Снежань Дрысвяцкая бібліятэка 

Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

271.  Экспедыцыя-пошук  «Памяць. Гонар. Жыццё» Студзень–ліпень Цэнтральная раённая бібліятэка 

272.  Прэзентацыя даследчай працы «Гісторыка-культурная 

каштоўнасць габрэйскіх могілак у Асвеі» 

Сакавік Асвейская гарпасялковая бібліятэка № 2 ім. 

В. Рудога 

273.  Гадзіна памяці і мужнасці «Памяць без тэрміну даўнасці» (да 

75-годдзя вызвалення Верхнядзвінскага раёна) 

Май Цэнтральная раённая бібліятэка 

274.  Фотавыстава «Всё о тебе, любимый город!» Чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка 

275.  Краязнаўчае падарожжа «Вандроўка па малой радзіме» Ліпень Сар’янская бібліятэка-філіял № 36 

276.  Свята вёскі «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» Жнівень Чыстапольская бібліятэка-клуб, філіял № 50 

Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
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277.  Краязнаўчая бібліяпанарама «Свет малой Радзімы» На працягу года Бібліятэкі ЦБС 

278.  Слайд-падарожжа «Да малой радзімы з вялікай любоўю» –//– Бібліятэкі ЦБС 

279.  Краязнаўчая лабараторыя «Маршрутамі віцебскіх вуліц» Сакавік Курынская сельская бібліятэка 

280.  Мультымедыйнае падарожжа «Гэта наша з табой гісторыя, 

гэта наша з табой малая Радзіма» 

–//– Бібліятэкі ЦБС 

281.  Літаратурна-краязнаўчы вечар-сустрэча з землякамі 

«Роднаму краю прысвячаю…» (В. Сакалоў, С. Германенка) 

Чэрвень Альгоўская сельская бібліятэка 

282.  Электронная прэзентацыя «Гонар і слава нашага краю» (да 

120-годдзя М. Лынькова) 

Лістапад Капцянская сельская бібліятэка 

283.  Фотаэкскурсія «З любоўю да малой радзімы» (да 95-годдзя з 

дня адкрыцця санаторыя «Сасноўка») 

–//– Бібліятэкі ЦБС 

Гарадоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

284.  Гутарка-разважанне «У тым краі, дзе ты жывеш!» Студзень Дубраўская сельская бібліятэка 

285.  Краязнаўчы экспрэс «Гэта нашай гісторыі радкі» –//– Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка 

286.  Лялечны спектакль «Адкуль пайшоў Гарадок» Люты Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка 

287.  Гадзіна краязнаўства «Куточак родны, дарагі, адзіны…» –//– Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка  

288.  Свята песні і паэзіі «Вераніцынская зорка – 2019» Чэрвень Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка 

289.  Экспрэс-падарожжа «Гарадоцкая зорка Парнаса» –//– Межанская сельская бібліятэка 

290.  Інтэлектуальны турнір эрудытаў «Сцяжынкамі Канстанціна 

Вераніцына» 

–//– Пальмінская сельская бібліятэка 

291.  Вусны часопіс «Мой родны край, як ты мне мілы!» Ліпень Дубраўская сельская бібліятэка 

Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

292.  Тыдзень знакамітых землякоў (прэзентацыя кнігі «З вышыні 

птушынага палёту», слайд-агляд «Зорны вянок талентаў 

Глыбоччыны», кніжная выстава «Зоркі паэтычнага 

небасхілу», мультымедыйны партрэт «Гонар зямлі 

Глыбоцкай» (Ю.А. Сабалеўскі), літаратурна-музычная 

вечарына «У храме радасці і смутку» (да юбілею 

А. Жыгунова) 

Сакавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

 

293.  Гадзіна творчасці «Малюем Радзіму разам» Красавік Ломашаўская сельская бібліятэка-філіял № 59 

294.  Краязнаўчы квэст «Мая малая Радзіма» Май Азярэцкая  сельская бібліятэка-музей этнаграфіі, 
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філіял № 13 

295.  Краязнаўчая гульня «Пазнаючы малую радзіму – адкрываем 

сябе» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

296.  Вечар бібліяIQ «Вуліцамі роднага горада» Ліпень Цэнтральная раённая бібліятэка 

297.  Віртуальнае падарожжа да помнікаў «Пакланіцца святым 

абеліскам» (да 75-годдзя вызвалення Глыбоцкага раёна) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

298.  Віртуальны фотапраект «Маленькі астравок маёй зямлі» –//– Удзелаўская сельская бібліятэка-філіял № 30 

299.  Паэтычны бульвар «Галасы знакамітых землякоў» (гарадскі 

Парк Паэзіі) 

Жнівень Цэнтральная раённая бібліятэка 

300.  Выстава-ўшанаванне «І сёння, Ігнаце, у кожнай у хаце 

ганарацца табой землякі» (І. Буйніцкі) 

–//– Празароцкая сельская бібліятэка-філіял № 44 

301.  Віртуальны фотапраект «Малая радзіма на старых 

фотаздымках» 

–//– Гатаўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 17 

302.  Віртуальнае падарожжа-знаёмства «Залатое кальцо 

Глыбоччыны» 

Верасень Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

303.  Конкурс-віктарына «Знаўца роднага краю» Студзень  Крыпульская сельская бібліятэка-філіял № 14 

304.  Літаратурнае знаёмства «Пісьменнікі і паэты Докшыччыны» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

305.  Літаратурны круіз «Сын сваёй радзімы» (зямляк 

І. Стадольнік) 

Люты  Янкаўская сельская бібліятэка-філіял № 6 

306.  Краязнаўчая сустрэча «Бягомль – мая Радзіма» Сакавік  Бягомльская гарпасялковая бібліятка імя 

П. Панчанка, філіял № 2 

307.  Інфармацыйная выстава «Сэрца зямлі маёй – Докшыцкі 

край» 

Красавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

308.  Краязнаўчае падарожжа «Жамчужыны Докшыччыны: 

Бярэзінскі запаведнік і Галубіцкая пушча» 

Май Валкалацкая сельская бібліятэка-філіял № 34 

309.  Гістарчная вандроўка «Роднага горада рысы» Чэрвень Цэнтральная раённая бібліятэка 

310.  Віртуальнае знаёмства «Вытокі іх лёсу» (знакамітыя людзі-

ўраджэнцы Докшыччыны) 

Ліпень Замастоцкая сельская бібліятэка-клуб 

311.  Краязнаўчае біблія-таксі «Любімыя вуліцы роднага горада» Жнівень Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

312.  Гадзіна-знаёмства з творчасцю «Наш вядомы зямляк – Фёдар –//– Несцераўшчынская сельская бібліятэка-клуб філіял 
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Палачанін» № 24 

313.  Інфармацыйна-пазнавальны час «Помнікі Докшыцкага края» Верасень Цэнтральная раённая бібліятэка 

Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

314.  Завочнае падарожжа «Мая маленькая Радзіма» Сакавік Дзіцячая бібліятэка 

315.  Патрыятычная прастора «Памяць праз гады» (да 75-годдзя з 

дня вызвалення Асінторфа ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў) 

Чэрвень Асінторфская сельская бібліятэка – цэнтр 

экалагічнай асветы  

316.  Краязнаўчая экскурсія «Сцяжынкамі роднага краю» Ліпень Зарубская сельская бібліятэка 

317.  Гадзіна паэзіі «Таленты роднага краю» – літаратурная асоба 

малой радзімы 

Лістапад Цэнтральная раённая бібліятэка 

Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

318.  Рэтрападарожжа «Беларусам я завуся, сваёй вёскай ганаруся» I квартал Старалядненская сельская бібліятэка-філіял 

319.  Краязнаўчы ваяж «І родны край адкрые  таямніцы» Май Полсвіжская  сельская бібліятэка-філіял № 27  

320.  Краязнаўчая гульня-віктарына «Любі і ведай свой край» III квартал Слабадская сельская бібліятэка-філіял № 28 

321.  Урок «Радзімы вялікай няма без малой» –//– Горская сельская бібліятэка-філіял № 14 

322.  Краязнаўчыя падарожжы «Тут я нарадзіўся, тут жыву: 2018 – 

Год малой радзімы», Сцяжынкамі Лепельшчыны» 

Кастрычнік Цэнтральная раённая бібліятэка 

323.  Гульня-віктарына «Горад майго дзяцінства» Снежань Цэнтральная раённая бібліятэка 

324.  Краязнаўчая гасцёўня «Мой край, старонка родная! Пазнаць 

хачу цябе я» 

IV квартал Чарэйшчынская бібліятэка-музей вёскі філіял № 3 

Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

325.  Гістарычная мазаіка «Іх імёны ў гісторыі мястэчка 

Дабрамыслі» 

Студзень Дабрамыслінская сельская бібліятэка-філіял № 9 

326.  Гадзіна памяці «Подвиг героев-Тихмяновцев бессмертен!» Люты Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей, філіял № 5 

327.  Краязнаўчы рэтра-вечар «Малая Радзіма ва ўспамінах 

старажылаў» 

Сакавік Якубаўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 2 

328.  Краязнаўчая гадзіна «Гонар і слава нашага краю» Май Навасельская сельская бібліятэка-філіял № 23 

329.  Віртуальнае падарожжа «Старана мая родная, край рамонак і 

бяроз» 

Ліпень Барсееўская сельская бібліятэка-філіял № 3 

330.  Краязнаўчая візітка «Лёзна, зямля дарагая, дзе лёс дазволіў 

роду ўзысці!» 

–//– Стасеўская сельская бібліятэка-філіял № 27 
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331.  Краязнаўчы турнір «Мал городок, да дорог» –//– Надзёжынская  сельская бібліятэка-філіял № 22 

332.  Інфармацыйнае дасье «З чаго пачынаецца Радзіма…» –//– Пушкоўская сельская бібліятэка-філіял № 26 

333.  Краязнаўчы квэст «Маё Лёзна – мая Радзіма»  Верасень Цэнтральная раённая бібліятэка 

Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

334.  Краязнаўчая гадзіна «Гісторыя маёй вёскі – мая гісторыя» Сакавік Павяцкая сельская бібліятэка 

335.  PRO-движение книг «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца. 

Славамір Даргель, пісьменнік-зямляк» 

Красавік Дзіцячая бібліятэка  

336.  Краязнаўчая вечарына «Край рачны, лясны, азёрны» Чэрвень Навапагосцкая сельская бібліятэка 

337.  Вернісаж кніг аб вайне «У кніжнай памяці імгненні вайны…» 

(да 75-годдзя  вызвалення  ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў) 

Ліпень Цэнтральная бібліятэка 

338.  Краязнаўчая гадзіна «Незнаёмыя старонкі гісторыі вёскі» Жнівень Навапагосцкая сельская бібліятэка 

339.  Краязнаўчае падарожжа «Узмёншчына: учора і сёння» Кастрычнік Узменская сельская бібліятэка 

Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

340.  Вечар паэтычнага настрою «О малой родине стихами» Люты Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка 

341.  Паэтычны рынг «Табе, наш горад, пысвячаем!» (Паставам 

610 год) 

Сакавік Вярэнькаўская сельская бібліятэка-філіял № 25 

342.  Інфармацыйная гадзіна «Гэта наша з табой гісторыя, гэта 

наша з табой малая радзіма» 

–//– Навінкаўская сельская бібліятэка-філіял № 45 

343.  Этнавандроўка «Пешшу ў гісторыю, або Прагулкі па нашым 

горадзе» 

Красавік Лынтупская гарапасялковая бібліятэка-філіял № 4 

344.  Гутарка «Ёсць яшчэ ў нас мясціны тыя…» –//– Мулярская сельская бібліятэка-філіял № 46 

345.  Краязнаўчы эцюд «Зямля, дзе пачаўся мой лёс» –//– Пастаўская гарадская бібліятэка 

346.  Краязнаўчая гадзіна «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»  Май Дунілавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 22 

347.  Віртуальнае падарожжа «Дзе Мядзёлка з Лучайкай песні 

пяе» 

Чэрвень Юнькаўская сельская бібліятэка-філіял №56 

348.  Краязнаўчы ваяж «С милым краем дышу заодно»  Ліпень Вярэнькаўская сельская бібліятэка-філіял № 25 

349.  Відэападарожжа «Пастаўшчына! Тут песня жыцця, і 

прасторы, і волі!» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

350.  Свята талентаў «Вёска, якая сілкуе душу» –//– Гуцкая сельская бібліятэка-філіял № 17 
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351.  Краязнаўчы ўрок «Пастаўчанін ідзе па свеце»  Жнівень Курапольская сельская бібліятэка-філіял № 37 

352.  Віртуальная вандроўка «Любыя мясціны» Кастрычнік Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі, філіял № 1 

Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

353.  Круглы стол «Знаўцы гісторыі свайго края» Студзень Руднянская сельская бібліятэка-філіял № 43 

354.  Гутарка-агляд «Каляровая затока» – казка юбіляра-

палачаніна” (да 60-годдзя з дня нараджэння П. Васючэнкі) 

Люты Бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна 

355.  Літаратурнае падарожжа «Дзівосы Лысай гары» (да 95-

годдзя з дня нараджэння А. Савіцкага) 

Сакавік Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л. Талстога 

356.  Экскурсія «Полацкія вандроўкі» (да фэсту экскурсаводаў) Красавік Бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна 

357.  Краязнаўчы турнір «Полацк знаёмы і незнаёмы» –//– Бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы 

358.  Сустрэча з краязнаўцам «Огненные  версты войны» (з 

пісьменнікам В. Карасевым) 

Май Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л. Талстога 

359.  Гадзіна радзімазнаўства «Сэрца Беларусі – Полаччына» –//– Дрэтуньская сельская бібліятэка-клуб, філіял № 36 

360.  Бібліяквэст «Полацк  наш горад» Чэрвень Бібліятэка-філіял № 9 імя Алеся Савіцкага 

361.  Відэавандроўка «Малая радзіма – вялікая любоў» Жнівень Бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна 

362.  Вусны часопіс «Тапонімы малой радзімы» (да Года малой 

радзімы) 

–//– Бабыніцкая сельская бібліятэка-клуб, філіял № 13 

363.  Цыкл святочных сустрэч землякоў «Вёска збірае сяброў» –//– Маласітнянская сельская бібліятэка-клуб, філіял 

№ 35 

364.  Краязнаўчае падарожжа «Сучасная хроніка Полаччыны»  –//– Полатаўская сельская бібліятэка-філіял № 61 

365.  Гадзіна цікавых паведамленняў «Старажытны Полоцк – 

горад, накіраваны ў будучыню» 

Верасень Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны 

366.  Праваднік па Полацку «Горад, дзе жыве гісторыя» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Францыска 

Скарыны 

367.  КВЗ «Зямля Еўфрасінні, Рагнеды, Скарыны» 

 

–//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л. Талстога 

368.  Бібліятэчны журфікс «Захавай іскрынкі сваёй спадчыны» (да 

Дня горада Полацка) 

–//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л. Талстога 

369.  Вечар-сустрэча «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» (да 

Дня пасёлка Ветрына) 

–//– Ветрынская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 6 

370.  Патрыятычна гадзіна «Зямля бацькоў – мая зямля»  –//– Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф.Скарыны 
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371.  Інфармацыйная гадзіна «Мая малая радзіма»   Кастрычнік Бібліятэка-філіял № 4 

372.  Вячоркі «У маёй вёсцы – мой лёс» Лістапад Руднянская сельская бібліятэка-філіял № 43 

373.  Вечар пытанняў і адказаў «Вялікая роля маленькай радзімы» –//– Завозерская сельская бібліятэка-філіял № 31 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна 

374.  Краязнаўчая гасцёўня «Вёска мая – мая «маленькая радзіма»  Студзень Кавалёўская сельская бібліятэка-клуб філіял № 26 

375.  Краязнаўчае падарожжа ў гісторыю роднага краю «Тры 

легенды пра вёску» 

Люты Сяляўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 18 

376.  Патрыятычная прастора «Беларусь ад А да Я» –//– Клясціцкая сельская бібліятэка-філіял № 24 

377.  Выстава-знаёмства з пісьменнікамі-землякамі  «А вы іх 

ведаеце?» (Ян Баршчэўскі, Генадзь Бураўкін, Мікалай 

Матукоўскі) 

Сакавік Гарбачэўская сельская бібліятэка-філіял № 6 

378.  Літаратурна-музычная кампазіцыя «Як ты сэрцу майму міла, 

дарагая Расоншчына!», прысвечанная 95-годдзю Расонскага 

раёна 

Ліпень Клясціцкая сельская бібліятэка-філіял № 24 

379.  Краязнаўчая рэтра-вечарына «Малая радзіма ва ўспамінах 

старажылаў» 

–//– Сяляўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 18 

380.  Выстава-партрэт да 90-годдзя з дня нараджэння драматурга 

М. Матукоўскага «Наш славуты зямляк» 

Верасень Гарбачэўская сельская бібліятэка-філіял № 6 

381.  Вечар добрых зносін «Мне па сэрцу маленькая радзіма, мне 

па сэрцы мая вёска Сяляўшчына» 

Лістапад Сяляўшчынская сельская бібліятэка-філіял № 18 

Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

382.  Цыкл мерапрыемстваў «Мая маленькая радзіма – мой гонар і 

мой лёс» 

На працягу года Бібліятэкі ЦБС 

383.  Цыкл выязных бібліяграфічных аглядаў «Мая маленькая 

Радзіма» 

Сакавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

384.  Выстава-прагляд «Сенненскі раён: ад вытокаў да сучаснасці» 

(да 95-годдзя Сенненскага раёна) 

Ліпень Бібліятэкі ЦБС 

385.  Квэст-гульня «Вялікае падарожжа па Сенненскім раёне» –//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

386.  Паэтычная гасцёўня «Малая родина – большая любовь» Лістапад Цэнтральная раённая бібліятэка 

Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
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387.  Тыдзень знакамітых землякоў «Знакамітыя імены 

Талачыншчыны» 

На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка 

388.  Гутарка-экскурсія «Вандроўка па роднаму краю» (сумесна з 

Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеем) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

389.  Сустрэча з мясцовым краязнаўцам А. Шнэйдарам «Мая 

сінявокая Талачыншчына» 

–//– Гарадская дзіцячая бібліятэка-філіял № 9 

390.  Свята вёскі Гаршчэўшчына «Аб той зямлі, дзе нарадзіўся» 

(сумесна з сельскім клубам) 

–//– Гаршчэўчынская сельская бібліятэка-філіял № 26 

391.  Вечар-сустрэча з паэтамі-землякамі «Мой родны край, 

заўжды ты сэрцу любы» 

–//– Коханаўская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2 

392.  Гутарка «Мая зямля – мае землякі» –//– Славенская сельская бібліятэка-філіял № 23 

393.  Краязнаўчая гадзіна «Талачыншчына ў маім сэрцы» –//– Гарадская бібліятэка-філіял № 1 ст. Талачын 

394.  Гадзіна мужнасці «Ураджэнцы края на франтах Вялікай 

Айчыннай вайны» (да 75-годдзя вызвалення Талачынскага 

раёна) 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

395.  Фотавыстава «Таленты Звяняцкага краю» –//– Звяняцкая сельская бібліятэка-філіял № 30 

396.  Пазнавальная гутарка «Таямніцы Касмачэўскага возера» –//– Слаўнаўская сельская бібліятэка-філіял № 22 

397.  Вечар-партрэт земляка М. Савіцкага «Славуты сын зямлі 

Талачынскай» 

–//– Жукнеўская сельская бібліятэка-філіял № 39 

Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

398.  Вечарына-аповед «Ушаччына – край мужнасці і славы» 

(сустрэча клуба цікавых сустэч «Ушачане» з М.М. Кірпічам) 

На працягу года Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось 

399.  Цыкл мерапрыемстваў «Аб зямлі, якая нарадзіла і натхняе» 

(да 95-годдзя  заснавання Ушацкага раёна) 

–//– Бібліятэкі сістэмы 

400.  Цыкл мерапрыемсваў «Сквозь огненный ад» (да 75-й 

гадавіны прарыву блакады на тэрыторыі Ушацкага раёна) 

Май Бібліятэкі сістэмы 

401.  Літаратурныя гадзіны, выставы да 90-годдзя з дня 

нараджэння Е. Лось «Мой кут зацішкаў і грамоў» 

Сакавік Бібліятэкі сістэмы 

402.  Гадзіна паэзіі «Маленькія зорачкі на паэтычным небасхіле 

Ушаччыны» 

Лістапад Цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось 

Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
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403.  Дзень малой радзімы «Мая старонка – Чашніччына» Студзень Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-філіял № 17 

404.  Краязнаўчы вечар «Мая Радзіма – мая вёска» –//– Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб, філіял № 8 

405.  Юбілейная эстафета «Мая маленькая  радзіма» (да 55-годдзя 

города Новалукомля) 

Люты–жнівень Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 

406.  Паэтычны круіз «Любі і праслаўляй свой родны край» Сакавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

407.  Гістарычнае падарожжа «Чашніччына – зямля бессмяротнай 

славы» 

Чэрвень Кругліцкая сельская бібліятэка-філіял № 14 

408.  Дэкада «Нам не памятаць пра гэта нельга» (да 75-годдзя 

вызвалення Чашніцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў) 

Чэрвень, ліпень Бібліятэкі сістэмы 

409.  Краязнаўчы калейдаскоп «Зямля мая, любоў мая» Ліпень Цэнтральная раённая бібліятэка 

410.  Літаратурная вечарына «Край любімы сэрцу сніцца…» –//– Лукомльская сельская бібліятэка-філіял № 16 

411.  Вечар-падарожжа «Свет малой радзімы» –//– Іванская сельская біблятэка-філіял № 11 

412.  Тыдзень «Чым край чарэйскі знакаміты» Жнівень Чарэйская бібліятэка-філіял № 23 

413.  Тыдзень адчыненых дзвярэй «Табе, наш горад, 

прысвячаем…» (да 55-годдзя г. Новалукомля) 

–//– Новалукомльская дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 

414.  Тыдзень краязнаўства «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца» Лістапад Красналуцкая сельская бібліятэка-філіял № 13 

Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

415.  Цыкл гутарак «Па сцяжынках малой радзімы» На працягу года Пялікаўская сельсякая бібліятэка-філіял № 45 

416.  Цыкл гутарак «Маўклівыя сведкі гісторыі» –//– Дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 

417.  Цыкл мерапрыемстваў да 70-годдзя з дня нараджэння 

К.М. Сосна 

–//– Бібліятэкі сістэмы 

418.  Караван гісторый «Край свой родны абыйду, скарбы розныя 

знайду» 

Люты Радзюкоўская сельская бібліятэка-філіял № 36 

419.  Літаратурна-музычная кампазіцыя «Мой родны кут заўсёды 

сэрцу дарагі» 

Сакавік Більдзюгская сельская бібліятэка-філіял № 5 

420.  Гадзіна краязнаўства «Гістарычныя мясціны 

Шаркаўшчынскага краю» 

Красавік Цэнтральная раённая бібліятэка 

421.  Літаратурна-музычная праграма «Тут радзімы маёй пачатак» Май Германавіцкая сельская бібліятэка-філіял № 13 

422.  Віктарына «Наш край у вогнішчы пажарышч» Ліпень Цэнтральная раённая бібліятэка 
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423.  Квэст-гульня «Ад зямлі, што нарадзіла і натхніла» –//– Верацееўская сельская бібліятэка-філіял № 10 

424.  Урок гонару «Бацькоўская зямля – мілейшая ў свеце» Жнівень Лужкаўская сельская бібліятэка-філіял № 29 

Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

425.  Цыкл выстаў-панарам «Тутэйшыя» На працягу года Бібліятэкі сістэмы 

426.  Віртуальнае падарожжа «Память нетленна!» Чэрвень Мішкавіцкая сельская бібліятэка 

427.  Бібліятэчны флэшмоб «Я помню, я ганаруся!» (да 75-годдзя 

вызвалення Шумілінскага раёна) 

–//– Слабадская сельская бібліятэка 

428.  Краязнаўчая выстава-падарожжа «Шумілінскаму раёну – 

95!» 

Ліпень Амбросавіцкая сельская бібліятэка 

429.  Гадзіна цікавай інфармацыі «Путешествуя по 

Шумилинскому краю» 

–//– Лаўжанская сельская бібліятэка 

430.  Гісторыка-краязнаўчае падарожжа «Зямля нам дадзеная 

лёсам» 

–//– Мішкавіцкая сельская бібліятэка 

431.  Квэст «Тропой любви к родному краю»  –//– Дзіцячая бібліятэка 

432.  Чытальная зала пад адкрытым небам «Роднай зямлі душа і 

слова» 

–//– Цэнтральная раённая бібліятэка 

 


