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ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ  

публічных бібліятэк Віцебскай вобласці 

па правядзенні ў 2023 годзе  

да Года міру і стварэння 

 
№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ, 

1.  Семінар па патрыятычнаму выхаванню дзяцей і моладзі  

”И вечной будет память поколений!“ 

ІІ квартал ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Расонскага раёна“ 

2.  Круглы стол ”Згода сёння – мір назаўжды“  

 

Студзень ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

3.  Круглы стол ”У нас зямля прыгожая, у нас багаты край“ 

да 85-годдзя з дня заснавання Віцебскай вобласці,  

520-годдзя з часу ўпамінанная ў летапісу Шаркаўшчыны і  

105-годдзя з дня нараджэння П.М. Машэрава 

Люты  ДУК ”Шаркаўшчынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

4.  Круглы стол ”2023 – Год міру і стварэння“ Люты  ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

5.  Стрэчанскія чытанні ”Дорогой православия“ Люты ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

6.  Семінар ”Формируем наше будущее: дети и молодёжь в 

библиотеке“ 

Красавік ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

7.  Круглы стол ”Беларусь – мирная и созидательная страна“ Красавік ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

8.  Семінар ”Уважая прошлое, сохраняя настоящее, думая о 

будущем: в помощь организации краеведческой деятельности 

библиотек“ 

Красавік ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

9.  Раённы семінар ”Бібліятэка і сацыякультурная дзейнасць: Май ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 
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інтэрактыўная арганізацыя прасторы“ бібліятэчная сістэма“ 

10.  Семінар ”Библиотека – ресурс патриотического воспитания 

подрастающего поколения“ 

Май ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

11.  Удзел у рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  

”Талачынскі край: гісторыка-культурная спадчына рэгіёна“  

да 590-годдзя першай згадкі Талачына ў пісьмовых крыніцах 

Чэрвень  ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

12.  Семінар ”Бібліятэка як рэсурс захавання гістарычнай памяці 

раёна: ваенна-патрыятычны аспект“ 

Чэрвень ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

13.  Выяздны раённы семінар ”Обучение в пути“ з экскурсіяй па 

Браслаўскаму раёну 

Чэрвень  ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

14.  Семінар ”Библиотека и молодежь: пространство новых 

возможностей“ 

Жнівень ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

15.  Семінар ”Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения: задачи, состояние, перспективы“ 

Жнівень  ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. 

Віцебска“ 

16.  Круглы стол ”Тое, што нас яднае“ – падвядзенне вынікаў 

конкурсу буктрэйлераў ”Ведай нашых! Чытай нашых!“ паводле 

твораў пісьменнікаў Віцебшчыны  

Верасень ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. 

Віцебска“ 

17.  Круглы стол ”Бібліятэчнае краязнаўства: развіццё, падтрымка і 

зберажэнне культурна-гістарычнай спадчыны роднага краю“ 

Верасень ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“  

18.  Раённы семінар ”Патрыёт. Грамадзянін. Чытач. Магчымасці 

бібліятэк у фарміраванні патрыятычных каштоўнасцей і 

традыцый“ 

Лістапад ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

19.   Дыялогавая пляцоўка ”Праз паразуменне – да міру і стварэння“ Лістапад   ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

20.  Семінар ”Молодежь и патриотизм“ Лістапад ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

21.  Бібліятэчны форум ”Мир, достоинство и равенство“ да 

Міжнароднага дню салідарнасці людзей 

Снежань  ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

22.  Раённыя краязнаўчыя чытанні ”К истокам своим Снежань ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 



 

3 

 

возвращаемся“ бібліятэчная сістэма“ 

2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

23.  Серыя буклетаў ”Знаёмцеся: таленты роднага краю“ На працягу года ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“  

24.  Цыкл буклетаў ”Памятные знаки. Памятники. Мемориалы“ На працягу года ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і 

сетка публічных бібліятэк“ 

25.  Буклеты да 80-годдзя партызанскага руху на Браслаўшчыне На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

26.  Рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс ”Семья под защитой 

закона“ 

На працягу года ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма  

г. Віцебска“ 

27.  Інфармацыйна-бібліяграфічныя буклеты да юбілеў беларускіх 

пісьменнікаў: 

”Пісьменнікі і паэты Віцебшчыны – юбіляры 2023 года“;  

 

”Адкрываем нанова беларускае роднае слова“ 

І квартал 

 

 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

28.  Выданне летапісаў-хронік населеных пунктаў І-ІІ квартал ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

29.  Бібліяграфічны спіс літаратуры ”Патриотическая книга ждет 

читателя“  

II квартал ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Расонскага раёна“ 

30.  Метадычны дапаможнік ”Духовно-нравственное воспитание 

читателей: задачи, состояние, перспективы“ 

ІІ квартал 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

31.  Серыя буклетаў ”Мы на гэтай зямлі нарадзіліся“ пра 

працаўнікоў, удастоеных ганаровага звання ”Чалавек года 

Шаркаўшчыны“, рэкамендацыйны паказальнік ”Мой пасёлак 

пад назвай Шаркоўшчына…“ 

II–III квартал  ДУК ”Шаркаўшчынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

32.  Зборнік матэрыялаў ”Победа в лицах. Лиозненская строка“ (да 

80-годдзя вызвалення Лёзненскага раёна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў) 

IV квартал 

 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 



 

4 

 

33.  Зборнік матэрыялаў ІІ раённых краязнаўчых чытанняў  

”К истокам своим возвращаемся“  

IV квартал 

 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

34.  Бібліяграфічны дапаможнік ”Белорусский герой чеченского 

народа: Салман Мидаев“ 

Студзень ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

35.  Метадычнае выданне ”Пепел Освеи“ (у дапамогу правядзення 

масавых мерапрыемстваў да 80-годдзя Асвейскай трагедыі) 

Люты  ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

36.  Буклет ”Мы імі ганарымся“ Сакавік  ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

37.   Краязнаўчы буклет ”Каталіцызм на Талачыншчыне“  

да 170-годдзя з часу пабудавання Касцёла святога Антонія  

 Падуанскага 

Сакавік   ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

38.  Інфармацыйна-метадычнае выданне ”Хатынь: символ вечной 

памяти и скорби белорусского народа“ 

Сакавік ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

39.  Інфармацыйны буклет ”Память, застывшая в огне и камне“  Сакавік  ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

40.  Інфармацыйна-метадычнае выданне ”Браславские зарницы” сакавік ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

41.  Буклет ”Дорогами поколений“ Май  ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

42.   Краязнаўчы буклет ”Людзі працы – соль зямлі нашай“  

 (“Чалавек года Віцебшчыны“) 

Красавік   ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

43.  Інфармацыйны дапаможнік ”Мы вместе: обзор программ 

Союзного государства“ 

Красавік ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

44.  Буклет ”Жыццёвымі фарбамі“ (да 90-годдзя з дня нараджэння 

паэта-земляка Юрася Свіркі) 

Красавік  ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

45.  Памятка ”В символах – история страны“ Май  ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

46.  Зборнік матырыялаў па выніках конкурсу ”Моя библиотека“ Чэрвень  ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 
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47.  Гісторыка-краязнаўчы зборнік ”Слава и гордость Сенненской 

земли“ 

Май ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

48.  Буклет ”7 чудес Беларуси“ Ліпень  ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

49.   Метадычны зборнік ”Историко-патриотическое воспитание 

детей и подростков в профессиональном формате“ 

Верасень ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

50.  Метадычныя рэкамендацыі ”Детям об освобождении г. Городка 

и Городокского района“ 

Кастрычнік ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і 

сетка публічных бібліятэк“ 

3. ГЕНЕРАЦЫЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

51.  Фарміраванне тэматычнай старонкі ”2023 – Год мира и 

созидания“ на афіцыйных сайтах і ў акаунтах сацыяльных сетак 

ЦБС Віцебскай вобласці (банер, план мерапрыемстваў, 

матэрыялы пра мерапрыемствы) 

На працягу года Бібліятэкі вобласці 

52.  Рэдагаванне і актуалізацыя краязнаўчых інфармацыйных 

рэсурсаў ”Храмы Витебска“, ”Городские истории“, 

інфармацыйнага рэсурса ”Время мужества“, базы дадзеных 

”Почётные граждане Витебска“ 

На працягу года ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Віцебска“ 

53.  Інтэрнэт-праект ”Тарас Хадкевіч. Яго імя носіць раённая 

бібліятэка“  

На працягу года ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

54.  База дадзеных ”Працоўная слава Глыбоцкага раёна“ На працягу года ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма“ 

55.  База дадзеных ”Пісьменнікі роднага краю” На працягу года ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

56.  База дадзеных ”Героі Сацыялістычнай Працы – нашы землякі” На працягу года ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

57.  Актуалізацыя краязнаўчых інфармацыйных рэсурсаў 

”Духовное наследие земли Лиозненской“, ”Галасы зніклых 

вёсак“, ”Литературная карта Лиозненщины“ 

На працягу года ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

58.  База дадзеных ”Памяць Полаччыны“ На працягу года ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 
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бібліятэчная сістэма“ 

59.  База дадзеных ”Мае землякі – удзельнікі Вялікай Айчыннай  

вайны“ (раздзелы: ”Ураджэнцы Талачыншчыны на франтах  

Вялікай Айчыннай вайны“, ”Нашы землякі – удзельнікі  

партызанскага руху ў Беларусі“) 

На працягу года  ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

60.  База дадзеных ”Солдаты Победы“ (пра землякоў-франтавікоў) II–IV квартал ДУК ”Шаркаўшчынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

61.  База дадзеных”Знаменитые земляки Сенненщины“ Чэрвень ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

62.  Электронны рэсурс ”Лиозненщина известная и неизвестная“ Снежань ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

4. ПРАГРАМНА-ПРАЕКТНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

63.  Гісторыка-краязнаўчая праграма ”Мой родны кут – мой клопат 

і лёс“ 

На працягу года ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“  

64.  Фальклорна-этнаграфічны праект ”Да вытокаў народнай 

культуры“ 

На працягу года ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“  

65.  Краязнаўчы праект ”Сохраним историю библиотек“ На працягу года ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

66.  Сацыяльна-гуманітарны краязнаўчы праект ”Маршрут этнотура 

по Верхнедвинскому краю“ 

На працягу года ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

67.  Культурна-асветны праект ”Адкрытая бібліятэка“ (сустрэчы з 

людзьмі, гісторыя жыцця якіх становяцца адкрытай кнігай) 

На працягу года ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

68.  Краязнаўча-даследчыя праекты ”Гісторыя Мазалаўскага краю ў 

рэальным і віртуальным фармаце“, ”Доўжа. Старонкі гісторыі“, 

”Ноўка: імены, падзеі, факты“ 

На працягу года ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

69.  Праект па павышэнні прававой культуры падлеткаў і моладзі 

”Бібліятэка ў прававой інфармацыйнай прасторы“ 

На працягу года  ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

70.  Грамадзянска-патрыятычны праект ”Беларусь! Единой судьбою 

мы связаны навеки“ (цыкл выяздных мерапрыемстваў 

На працягу года ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 
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бібліобуса і аўтаклуба) 

71.  Патрыятычная акцыя ”Читаем детям о войне“ На працягу года ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма“ 

72.  Праект ”Докшиччина в лицах“ На працягу года ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

73.  Праграма ”Открытая книга Лиозненщины“ На працягу года ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

74.  Гісторыка-краязнаўчы праект ”Нескучное краеведение. 

Я шагаю по родному краю“ 

На працягу года ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

75.  Праграма ”Быть Человеком“ На працягу года ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

76.  Этнаграфічны праект ”Беларускія абрады“ На працягу года ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

77.  Гісторыка-культурныя праекты ”Сенненшчына – мой родны 

край, мае вытокі“, ”Святая память благодарных поколений“ 

На працягу года ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

78.  Гісторыка-патрыятычны праект ”Гремят истории колокола“ На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

79.  Патрыятычны праект ”Это память стучится в наши сердца“ На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

80.  Праграма ”Памяць – прадаўжэнне жыцця: пісьменнік зямлі 

Каменскай“ 

На працягу года ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

81.  Праект ”Читаем классику сегодня“ На працягу года ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

82.  Праект ”Разам з кнігай мы расцём“ па рабоце з выхаванцамі 

дзіцячага дома сямейнага выхавання 

На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

83.  Праект ”Пазнай Беларусь – і ты яе палюбіш“ На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

84.  Праект ”Библиотека вне стен“ На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 
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85.  Віртуальны фотапраект ”Моя малая милая родина“ Май–чэрвень ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

86.  Праграма летняга чытання ”Добрыя кнігі дзяцінства“ Чэрвень–

жнівень 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Віцебска“ 

5. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ 

87.  Кніжныя выставы і экспазіцыі: ”2023 год – год мира и 

созидания“, ”2023 год – Год міру и стварэння“; ”У імя міру на 

Зямлі“,”Стварэнне – залог мірнага і шчаслівага жыцця“, ”Мір, 

салідарнасць, адзінства“,”У цэнтры ўвагі – чалавек працы!“,  

”Год міру і новых стварэнняў“, ”Беларусь – мирная и 

созидательная страна“ 

На працягу года Бібліятэкі вобласці 

88.  Тэматычны кніжна-ілюстратыўны выставачны праект 

”Беларусь – страна мира и созидания“ 

На працягу года ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Віцебска“ 

89.  Цыклы кніжных выстаў да 85-годдзя заснавання Віцебскай 

вобласці: “Віцебская вобласць – 85 год перамог і 

здзяйсненняў“, ”Віцебшчына. Край блакітных азёр і шумлівых 

бароў“, ”Моцная духам святая зямля“, ”85 лет становления и 

достижений“, ”Прыдзвінскі край“, ”Витебская область: 

история, события, факты“, ”Край мой, Придвинский“, 

”Віцебшчына – блакітная жамчужына Беларусі“  

На працягу года Бібліятэкі вобласці 

90.  Цыкл кніжных выстаў да 105-годдзя з дня нараджэння П.М. 

Машэрава ”Сын зямлі беларускай“,  

”Петр Миронович Машеров – гордость земли белорусской“, 

”Герои Витебщины. Петр Миронович Машеров“ 

На працягу года Бібліятэкі вобласці 

91.  Цыкл кніжных выстаў ”Не пагарджаць святым сваім мінулым“ Штоквартальна  ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

92.  Выстава ”Мір на планеце – шчаслівыя дзеці“ творчых работ 

навучэнцаў ДУА ”Чашніцкая дзіцячая школа мастацтваў“ 

Жнівень  ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

93.  Цыкл кніжных выстаў ”Хлеб – сімвал жыцця і міру!“ Кастрычнік  ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная 
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бібліятэчная сістэма“ 

6. КОНКУРСЫ 

94.  Раённы конкурс па добраўпарадкаванню бібліятэк 

”Бібліятэчная прастора: позірк па-новаму“ 

На працягу года ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“  

95.  Конкурс прафесійнага майстэрства ”Любі і ведай свой край“ на 

лепшы сцэнарый мерапрыемства да Года міру і стварэння  

На працягу года ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

96.  Раённы конкурс ”Сапраўдныя чараўнікі зямлі“ (лепшая 

краязнаўчая выстава аб гісторыі 

сельгаспрадпрыемства/калгаса) 

II–IV квартал ДУК ”Шаркаўшчынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

97.  Конкурс ”Пявучы дар маёй зямлі“ на лепшы віртуальны 

тэматычны агляд беларускай літаратуры  

Студзень–

чэрвень 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

98.  Раённы конкурс сярод бібліятэкараў сістэмы ”Бібліятэчная 

ініцыятыва“ (па развіцці навацыйнай праграмна-праектнай 

дзейнасці, папулярызацыі новых ідэй і форм работы) 

Студзень–

кастрычнік 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

99.  Раённы бібліятэчны конкурс ”Лучшая публикация в СМИ“ Студзень–

лістапад 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

100.  Раённы конкурс ”Сохраним историю библиотек“ Люты– 

снежань 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

101.  Конкурс ”Мудрая сова“ на лепшы сцэнарый мерапрыемства для 

дзяцей па папулярызацыі чытання  

Сакавік–

верасень 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Браслаўскага раёна“ 

102.  Літаратурны конкурс эсэ ”Война прошла по этим судьбам“ Май ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

103.  Адкрыты рэгіянальны конкурс ”Майский ветер“  

чытальнікаў ваеннай прозы і паэзіі  

Май ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма“ 

104.  Конкурс чытальнікаў ”Войны победная строка“ Май ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

105.  Абласное свята-конкурс самадзейных паэтаў і кампазітараў 

”Песні сунічных бароў-2023“ 

Чэрвень ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

106.  Конкурсы дзіцячага малюнка ”Дзеці за мір на планеце“, “Мы за Чэрвень  ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная 
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мір!“, “Шчасце жыць у мірнай краіне“  сістэма“ 

107.  Раённы конкурс ”Библиотека в кадре“ на лепшую прэзентацыю 

аб бібліятэцы (да Дня бібліятэк) 

Верасень  ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

108.  Літаратурны конкурс эсэ ”Моя любимая книга о войне“ Кастрычнік ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

7. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

109.  Бібліятэчны чэлендж ”Слаўлю цябе, сінявокая Віцебшчына!“ На працягу года ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

110.  Цыкл духоўных сустрэч ”Праваслаўе Віцебшчыны: імёны і 

лёсы“ 

Штоквартальна ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

111.  Выстава-інсталяцыя ”І льецца радок пра родны куток…“ I паўгоддзе ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

112.  Абласны дабрачынны праект ”Дакраніся“ II паўгоддзе ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

113.  Акцыя ”Сто книг – сто улыбок“ Люты–снежань ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

114.  Майстар-клас ”Белы журавель – сімвал міру“ Чэрвень–

кастрычнік 

Бібліятэкі вобласці 

115.  IX навукова-практычная канферэнцыя ”Віцебскі край“ Лістапад ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

СТУДЗЕНЬ 

116.  Інфармацыйнае суправаджэнне пашыранага пасяджэння 

каардынацыйнага савета грамадскіх арганізацый і палітычных 

партый г. Віцебска 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

117.  Бібліякалаж ”Беларусь – краіна запаведная“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка  
імя У.І. Леніна“ 

118.  Краязнаўчыя квест-гульні: 

”Дакраніся да традыцый продкаў“ 

”Мой родны край..“, ”Віцебшчына літаратурная“, ”Віцебская 

 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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зямля – Радзіма твая і мая“ 

119.  Віртуальныя падарожжы па Віцебскаму рэгіену: 

”Гісторыя майго края – мая гісторыя“  

”Витебская область: любимые места“ 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

120.  Гарадскі тур рэспубліканскага маладзёжнага праекта  

”100 идей для Беларуси“ 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

121.  Акцыя “Славутасці роднага краю“ ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

122.  Гадзіна прававой інфармацыі ”Мы ганарымся сваёй краінай“ ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

123.  Краязнаўча-тэматычная вечарына-канцэрт ”У вершах і песнях 

цябе ўслаўляем, любімы наш горад!“ народнага калектыву 

”Крылы“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

124.  Цыкл мерапрыемстваў да 80-годдзя прарыву блакады 

Ленінграда: відэадасье ”Ленинград сражался и жил“, ”Подвиг 

города-героя“, ”Украденное детство, оборванная жизнь“, 

”Героизм и стойкость лениградцев“, ”Мы верили, мы знали – 

победим“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

125.  Урок гісторыі ”Іх імены ў гісторыі краю“ ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста 

126.  Гістарычны экскурс ”Глыбоцкае гета. Памяць праз гады… “ ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

127.  Відэапрагляд з абмеркаваннем ”Памяць пра Халакост“  ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

128.  Цыкл мерапрыемстваў ”Халакост. Горкая праўда зямлі“ ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

129.  Гадзіна памяці і смутку:  

”Урок памяці ”Витебск. Хроника страшных дней“, 

”Праведники народов мира“; 

”Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать“;  

”Холокост – боль человечества“; 

”Сломанные судьбы, прерванные жизни“; 

”Беларускія гета: месцы смутку і памяці“; 

”Помнить и никогда не забывать“, ”Трагедия и правда памяти“, 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”Лічбы на сэрцы“ 

130.  Патрыятычныя ўрокі:  

”Беларускія гета: месца смутку і памяці“, ”Памяці ахвяр 

Халакосту“; 

”Холокост. Горькая правда войны“, ”Халакост: памяць без 

тэрміну даўнасці“; 

”Дарогамі канцлагераў“; 

”Халакост на Браслаўшчыне“, ”И жахнулась зямля…“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

ЛЮТЫ 

131.  Акцыя ”Размаўляй са мной па-беларуску“ Бібліятэкі вобласці 

132.  Тэматычны вечар ”Пять месяцев подвига“  

да 120-годдзя з дня нараджэння Л.М. Даватара  

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

133.  Вечар смутку ”По дорогам горькой памяти“  

да 80-годдзя Асвейскай трагедыі 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

134.  Цыкл мерапрыемстваў  

да 105-годдзя з дня нараджэння П.М. Машэрава: 

”Славный сын земли Витебской“, ”Вся жизнь – миг“,  

”Петр Машеров: штрих к портрету“; 

”Машеров – гордость Россонской земли“;  

”Достойный потомок великой страны“; 

”Учитель, партизан, руководитель“; 

”Эпоха. Лёс. Памяць: Пётр Машэраў – сын свайго народа“ 

 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

135.  Патрыятычная акцыя ”Это случилось в Лиозно“ на 

мемарыяльным комплексе ”Адаменская горка“ 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

136.  Літаратурнае падарожжа ”Прыродная спадчына 

Дубровеншчыны“ 

ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

137.  Гадзіна гонару ”Славутае імя малой радзімы“, ”Беларусь – ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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мирная и созидательная страна“ 

138.  Дыялогавая пляцоўка ”Беларусь сучасная“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

139.  Завочнае відэападарожжа ”Беларускія балоты – легкія Еўропы“ 

да Сусветнага дня водна-балотных угоддзяў 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў 

140.  Фотавыстава ”Афганістан у лёсах нашых землякоў“  ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

141.  Інфармацыйна-асветніцкія акцыі, ваенна-патрыятычныя 

гутаркі, гадзіны патрыятызму, урокі мужнасці:  

”Время выбрало нас“, ”Неутихающая боль Афганистана“, 

”Афганистан: дни, ушедшие в вечность…“, ”Незабытые герои 

необъявленной войны“, ”Если Родина зовёт…“; 

”Афганистан, ты боль моей души…“, ”Эхо афганской войны“, 

”Наши земляки – участники войны“, ”Афганістан, старонка 

горкай памяці“; 

”Воіны-інтэрнацыяналісты – жывая памяць пакаленняў“, 

”Белорусские воины-интернационалисты: история подвига“, 

”І будуць вечна жывыя ў памяці“, ”Герои-интернационалисты и 

их подвиги“, ”Война в сердце, в памяти, в книгах“, ”Имя 

подвига – Афганистан“; 

”Афганістан – незагойная рана“, ”Возьми себе в пример героя“, 

”Афганістан – наша памяць і боль“, гутарка-рэквіем ”Выполняя 

долг интернациональный…“; 

”Трагедыя і доблесць Афгана“; 

”Трагедия жизни – война“; 

”Салдат вайны не выбірае “, ”На афганскай выпаленай 

зямлі…“, ”Героі Афганістана – нашы землякі“; 

”Афганистан – наша память и боль“; 

”Эхо афганской войны: их именами названы улицы нашего 

города…“, ”Вайна: і боль, і памяць, і сумленне“; 

 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”В наших сердцах навсегда останутся их имена“, ”Афганистан: 

героизм и трагедия ХХ столетия“, ”Стихи особой группы 

крови: героям афганской войны посвящается“; 

”Пыль афганских дорог в сердце, в памяти ранах“, ”Нашы 

землякі – ветэраны Афганскай вайны“, ”Афганистан: и боль, и 

память, и урок“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

142.  Сустрэчы з удзельнікамі вайны ў Афганістане: 

”Долг. Честь. Память“; 

”Вайна прайшлася па гэтым лёсам“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

143.  Патрыятычная гутарка-канферэнцыя ”Такая неизвестная 

война…“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка“ 

144.  Дзень памяці ”Афганская война, твой горький след остался 

навсегда“, прысвечаны земляку Д.С. Аўтуху  

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь 

Да Дня юнага героя-антыфашыста 

145.  Героіка-патрыятычныя гадзіны, патрыятычныя ўрокі: 

”Абаронцы жыцця і Радзімы“, ”Бессмертная доблесть героев“, 

”За сильными плечами!“, ”Защитникам Родины славу поем“; 

”Маленькія стойкія мужчыны, дзяўчынкі годныя паэм“; 

”Стоит на страже Родины солдат“, ”Дзяржавы верныя сыны“, 

”Маленькие герои большой войны“; 

”Солдаты всех времен“, ”Все о наших защитниках“, ”Есть дата 

в снежном феврале…“, ”Защитник – призвание или 

профессия?“; 

”Дети суровой войны“; 

”Мы помним ваши имена“; 
”Сёння мара – заўтра прафесія“, ”Жывыя ў памяці героі“, 

”Маленькие дети большой войны“, ”Нет выше долга, чем долг 

Отчизну защищать“; 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 



 

15 

 

”Дети войны, дети-герои“, ”Маленькие герои большой войны“, 

”Каб дзеці не ведалі вайны!“; 

”Прайшла праз дзяцінства вайна“, ”Маленькие солдаты 

большой войны“, ”Нам в сорок третьем выдали медали, и 

только в сорок пятом – паспорта“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

146.  Конкурсна-гульнявыя праграмы: 

”Мы абаронцамі станем“, ”Для цябе, мой абаронца“, ”Наперад, 

хлапчукі!“; 
”Солдатушки, браво ребятушки“, ”Сцежка да генерала“, ”Слава 

солдатская – сила богатырская“, ”А я будущий солдат“; 

”А ну-ка, парни!“, ”Вперёд, мальчишки!“, ”День защитника 

Отечества“, ”Каждый парень – воин бравый“ 

  

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

 

“ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

147.  Цыкл мерапрыемстваў ”Дети тоже воевали“  ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

148.  Выстава дзiцячых малюнкаў ”Абаронцы Айчыны“ ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

149.  Творчая майстэрня ”Подарок своими руками“ ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

150.  Фотавыстава ”Срочной службы время…“ ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

САКАВІК 

151.  Тэматычны вечар ”Беларусь памятае. Героі Віцебскага 

падполля“ 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
 

152.  Паэтычны дэсант ”Браслаўскія аграгарадкі чытаюць паэтычныя 

радкі“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

153.  Фотаконкурс ”Мисс – Sweet Book“ ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

154.  Выстава твораў ”Весеннее пробуждение“ мастака-акварэліста 

Фелікса Гумена  

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

155.  Цыкл мерапрыемстваў ”Вогненныя вёскі – незагойныя раны на 

сэрцы беларускай зямлі“ (да 80-годдзя з часу знішчэння 

жыхароў вёсак Хатынь і Шунеўка) 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

156.  Прэзентацыі выстаў духоўнай літаратуры ”Для сердца, взора и 

для слуха здесь мыслей полнота других“, ”Пришли мне чтения 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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доброго“ 

157.  Тэрыторыя чытання ”Семейное библиокафе“  ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

158.  Гістарычнае дасье ”Генерал, который был самим собой” 

да 105-годдзя з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза  

Я.Ф. Іваноўскага 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

159.  Выставы ”15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь“ 

Бібліятэкі вобласці 

160.  Прававыя ўрокі, гутаркі, інфармацыйныя гадзіны:  

”Компас страны“, ”Канстытуцыя – гарант стабільнасці краіны“, 

”Путешествие по правовой стране“, ”Беларусь – краіна маёй 

будучыні“; 

”Канстытуцыя Беларусі: стабільнасць, згода, прагрэс“, 

”Горжусь своей страной!“; 

”Закон обо мне, мне о законе“; 

”Основной закон государства: права, гарантии и защита“, 

”Конституция – символ эпохи“, ”Конституция – гарант наших 

прав и свобод“, ”Закон и ты“; 

”Гордость за Беларусь: настоящее и будущее нашей страны“; 

”Изменение конституционного законодательства“, ”Ад Статута 

да Канстытуцыі“, ”Самы важны дакумент дзяржавы“, ”Закон 

пра мяне і мне пра закон“; 

”Канстытуцыя – аснова развіцця грамадства і дзяржавы“, 

”Закон обо мне, и мне о законе“, ”Я – грамадзянін Рэспублікі 

Беларусь“; 

”Конституция, как отражение эпохи“, ”Конституция нашей 

страны“; 

”Канстытуцыя – сімвал эпохі“; 

”Па старонках нашай Канстытуцыі“, ”А што ты ведаеш аб 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“  

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь?“, ”Канстытуцыя – люстэрка 

дэмакратычнага грамадства“; 

”Канстытуцыя – фундамент прававой дзяржавы“; 

 ”Канстытуцыя. Чалавек. Дзяржава“; 

”Асноўны закон краіны“, ”Мир права. Конституция Республики 

Беларусь“, ”Закон, по которому мы живём“, ”Сябруем з 

законам!“; 

”Дзяржаўнасць і веліч у сымвалах краіны“, ”Закон паважаць і 

разумець“ 

 

 

ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

161.  Тэст-хвілінка ”Краіна Законія – твае правы і абавязкі“ ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

162.  Віктарына ”А знаешь ли ты Контитуцию?“ ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

163.  Гістарычны хранограф ”Конституция – королева законов“ ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

Да Дня памяці ахвяр Хатыні 

164.  Рэквіемы, патрыятычная гадзіны, урокі памяці: 

”Званы Хатыні: памяць перасцярога“, ”Хатынь – это память 

сердца“, ”Будуць вечна звінець пад вятрамі званы...“, ”Пепел 

Хатыни“; 

”80 гадоў болю, смутку, і памяці“; ”Хатынь: трагедыя і 

памяць“; ”Многое забудется, такое – никогда“; 

”Хатынь: говорящая тишина“; 

”Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку беларускага народа“; 

 ”Трагедыя, якая боллю ў кожным сэрдцы адгукнецца“; 

 ”Трагическая судьба Хатыни“, ”Званы Хатыні“, ”Хатынь: 

символ вечной памяти и скорби“; 

”Святыня нацыянальнай памяці“; 

”Хатынь крычыць маўчаннем сваім“, ”У кожным сэрцы 

вогнішча Хатыні“, ”Хроника пылающей деревни“, ”Вёска 

Хатынь. Тое, што нельга забыць“; 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”Хатынь: символ вечной памяти и трагедии белорусского 

народа“, ”Хатынь – 80 лет со дня уничтожения“, ”О чём звонят 

колокола Хатыни“; 

”Хатынь. Наша гісторыя. Наша памяць“, ”Звіняць званы 

Хатыні“, ”Попел Хатыні“, ”Хатынь. Боль і гнеў“, ”Памяць і 

боль перажытага“; 

”Хатыни огненные сестры“, ”Сожженные сердца Хатыни“, 

”Хатынь: говорящая тишина“; 

”Кліча памяць, кліча сэрца“, ”Ці чуеш ты, шар зямны, Хатыні 

маёй званы“, ”Жывыя галасы гераічнага лёсу“; 

”Вогненныя сёстры Хатыні“, ”Спаленыя вёскі. Трагедыя 

Беларусі“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

165.   Інфармацыйны час   

166.  Відэапрагляды:  

”Была на зямлі – вёска Хатынь“;  

”Враги сожгли родную хату“; 

”Хатынь – незагойная рана на сэрцы беларускай зямлі“ 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

КРАСАВІК 

167.  Квэст-гульні, пазнавальныя вындроўкі, завочныя экскурсіі да 

Міжнароднага Дня помнікаў і гістарычных мясцін:  

”Гістарычны помнік на карце Віцебска“;  

 ”Гордимся историей наших предков“, ”Я тут жыву“, ”Это наша 

с вами история“ 

 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

168.  Відэападарожжа ”Сем цудаў Віцебскай вобласці“ ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

169.  Віртуальная экскурсія ”Это наша с вами история“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

170.  Конкурсна-гульнявая праграма ”Космаса далекие планеты“ 

да Сусветнага дня авіяцыі і касманаўтыкі 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

171.  Інфармацыйная гадзіна ”Уважение каждой религии – основа 

здорового общества“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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172.  Урок гісторыі ”У нас адзіная планета, у нас адзіная зямля“ ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

173.  Прэзентацыя краязнаўчага зборніка ”Славное имя в истории 

Сенненского района“ аб Героях Сацыялістычнай Працы  

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

174.  Урок мужнасці ”Подзвіг сувязіста“ да 100-годдзя з дня  

 нараджэння Героя Савецкага Саюза Я.М. Целешава  

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

175.  Аўтарскі вечар ”На Родине нам дышится теплей“ паэткі 

Т.І. Кавалёвай“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 

176.  Гадзіны памяці і мужнасці, гістарычныя ўрокі: 

”Витебск. Лагерь смерти 5-й полк“, ”Мужество останется в 

веках“, ”Узникам концлагерей посвящается…“, ”Боль всего 

народа – память на века“; 

”Лагер смерці ”5-ты полк: Памяці загінуўшых“ паводле 

матэрыялаў духоўна-патрыятычнага стэнду; 

”Бухенвальдский набат“, ”О том, что дорого и свято“, ”Колокол 

памяти“; 

”Вязні канцлагераў“, ”Ад за колючей проволокой“, ”І памяць 

гаворыць з намі“ 

”Пекла за калючым дротам“, ”Памяць на ўсе пакаленні“, 

”Между жизнью и смертью“; 

”Памяць гучыць набатам“; 

”Что я знаю о войне?“; 

”Пока живём, мы помним“; 

”Ад за колючей проволокой“, ”Память в наших сердцах“, 

”Бухенвальдский набат“; 

”Захаваем памяць пра ахвяр нацызму“, ”Мы павінны 

памятаць!“ 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

177.  Відэалекторый ”Казематы смерці” ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

178.  Тэтралізаваная гісторыка-літаратурная імпрэза ”Суд на ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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фашизмом: по страницам Нюрнберского процесса“ 

179.  Гадзіна ”Жизнь и смерть за оградой концлагеря“ з экскурсіяй 

на мемарыял ”Звезда“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

МАЙ 

180.  Гістарычнае дасье ”Верныя спадарожнікі воіна“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
181.  Гадзіна прававых ведаў ”Мір у сям’і за ўсё даражэй“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
182.  Час інфармацыі ”Не парушайце мірны рух зямны“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
183.  Інтэрнацыянальная гасцёўня ”Музычныя масты сяброўства“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
184.  Цыклы мерапрыемстваў да Міжнароднага дня сям’і: 

”Шчасця і міру вашаму дому“ 

”Объединённые книгой“; 

”7 цветов радуги – семьЯ “ 
”Что важнее всего на свете – мир, любовь, семья и дети“ 

 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

185.  Прэзентацыя зборніка паэзіі ”Память – бессмертие народа“: 

(сумесна з Віцебскім абласным аддзяленнем ГА ”Саюз 

пісьменнікаў Беларусі“) 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

Да Дня Працы 

186.  Кніжныя выставы, рэтравыставы паштовак: 

”1 Мая – Праздник весны и труда“ 

”Мир! Труд! Май!“; 

”Мир! Труд! Май!“ 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

187.  Канцэрты-віншаванні, конкурсна-гульнявыя праграмы: 

”Мир. Труд. Солидарность“; 

”Где труд, там и счастье“; 

”Первомайская карусель“ 

 

ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

188.  Акцыя ”Труд + чтение = радостное общение“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

189.  Конкурс малюнкаў ”Мир нужен всем“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

190.  Вечар ”Наш зямляк – наш гонар“ з удзелам ветэрана працы 

І.І. Янушкевіч  

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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191.  Прававая гадзіна ”Мир и труд в ногу идут“, прэзентацыя ”Аб 

той зямлі, дзе ты нарадзіўся“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

192.  Калейдаскоп рэкамендацый ”Зову в свою профессию“, 

”Знаёмцеся – прафесіянал“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

193.  Пазнавальная гадзіна ”Труд в почёте любой! Мир профессий 

большой!“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

194.  Краязнаўчыя гадзіны ”Дзе праца, там і гонар!“, ”Гонар зямлі – 

людзі працы“, ”Чалавек працы слаўны заўсёды“, ”Людзям 

працы – гонар і слава заўсёды!“ 

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

Да Дня Перамогі 

195.  Конкурсы чытальнікаў, гадзіны франтавой паэзіі, гучныя 

чытанні вершаў, акцыі, тыдні ваеннага рамана: 

”Чытаем вершы пра вайну“, ”Чытаем дзецям аб вайне“, ”Мы о 

войне стихами говорим“; 

”Паэзія мая, ты – з акопа“; 

”Нам не трэба вайны!“, ”Ради мира на земле!“, ”Этот день мы 

приближали как могли“; 

”Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы“; 

”Прочитанная книга о войне – ваша благодарность за Победу“; 

”Паэзія ваенных гадоў“, ”А песні таксама ваявалі“, ”Вершы, як 

памяць аб вайне…“, ”Есць памяць, якой не будзе канца“; 

”Читаем книги о войне“; 

”Фронтовой блокнот. Паэзія вайны“, ”Майстар ваеннай прозы – 

Васіль Быкаў“, ”У сэрцах і кнігах – памяць аб вайне“, ”Мы 

знаем, мы помним, мы благодарим“   

 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

196.  Патрыятычныя ўрокі, гістарычныя экскурсы, мітынгі, квілты: 

”Памяць палаючых гадоў“, ”Храним в сердцах Великую 

Победу“, ”Наследуем мужество, чествуем подвиг“, “Годы 

великого мужества“; 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 
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”Подвигом славны твои земляки“, ”1102 тревожных дня 

Лепельщины“, ”Да Перамогі шлях быў доўгім…“; 

”Сороковые, роковые, военные, пороховые“, ”Вайна ў сэрцы, у 

памяці, у кнігах“ , ”История Великой Победы на страницах 

книг“, ”Дарогай перамог“, ”Без них бы мы не победили“, ”З 

вайной, як з асколкам у сэрцы“; 

”Далёкому мужеству – низкий поклон“, Подвигом славны твои 

земляки“, ”Подвигом славны твои земляки“; 

”Великим огненным годам святую память храня“; 

”Подвигу доблести – память и честь“; 

”Победа прадеда – моя победа“; 

”Час мужества пробил на наших часах…“, ”Мы верныя гэтай 

Памяці“, ”Вас помнит мир спасенный“, ”Минувших лет живая 

память“; 

”Был особый день в сорок пятом году“, ”Спасибо за победный 

Май!“, ”Жывыя аб мёртвых хвіліну маўчаць“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

197.  Вусны часопіс ”Мядсёстры Вялікай Айчыннай“ ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

198.  Літаратурна-музычныя кампазіцыі, музычныя праграмы, 

канцэрты: 

”Славим великий подвиг“, ”Калі на Вечны гледзячы агонь...“, 

”Стихи и песни Победы“; 

”Спасибо Вам, что мы войны не знали“; 

”Победная майская дата нас всех собрала…“ народнага 

калектыву ”Крылы“; 

”Песні ваенных гадоў праспяваем разам“; 

”Эти песни спеты на войне“; 

”Вспомним мы походы и былые годы“, ”Есть память, которой 

не будет забвенья, и слава, которой не будет конца“ 

 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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199.  Акцыя памяці загінуўшых у годы Вялікай Айчыннай вайны 

”День белых журавлей“ 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

200.  Патрыятычны фестываль ”Мы – наследники Победы” (у 

гарадскім  парку): фоталетапіс ”Бессмертные имена“; гадзіна 

доблесці ”Есть в памяти мгновения войны…“; конкурс 

патрыятычнай песні ”Песни военных лет“; перасоўная кніжна-

ілюстраваная выстава ”Победа в сердце каждого живет!“; 

выстава-рэквіем ”Война! Твой горький след и в книгах, что на 

полках“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

201.  Прэзентацыя гісторыка-публіцыстычнага нарыса  

”Памяці жыць!.. Старонкі гераічнага мінулага Сасноўскага 

краю“ 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

202.  Літаратурная галерэя пісьменнікаў-франтавікоў ”Строками тех, 

кто был в бою“, ”Имя на обелиске“, ”Великим огненным годам, 

святую память сохраняя“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“, бібліятэкі сеткі 

203.  Раённае свята бярозавага соку ”Бярозавы сок – здароўя глыток“ ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

204.  Завочная экскурсія ”Улицы хранят героев имена“ ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

205.  Open аir площадка ”Помним!Гордимся! Чтим!“ ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

206.  Творчыя заняткі, конкурсы:  

”Мір патрэбен усім!“; 

”Цветы Победы“  

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

207.  Патрыятычная акцыя ”Прикоснись сердцем к подвигу“ 

наведвання помнікаў воінаў, загінуйшых на тэрыторыі 

Сенненскага раёна  

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

208.   Акцыя ”Голуб міру“  ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

209.  Выставы ”Дзяржаўныя святыні маёй краіны“, ”Герб, сцяг, гімн 

– сімвалы дзяржаўнага суверэнітэту“, ”Душа Беларусі ў яе 

сімвалах“, ”Да Герба і Сцяга – з павагай“, ”Сімвалы 

Бібліятэкі вобласці 



 

24 

 

незалежнасці“, ”Колеры і сімвалы“, ”Символы Родины моей“, 

”Нам флаг и герб завещано беречь“, ”Три символа родной 

державы“, ”Я знаю символы Родины моей“, ”Государственная 

символика в истории Беларуси“ 

210.  Урокі геральдыкі, дзяржавазнаўства і грамадзянскасці, 

патрыятычная гадзіны: 

”Краіны вечныя святыні“, ”В символах страны – история 

Отечества“, ”Главные символы моей страны“, ”В символах 

наши корни“; 

”Ганарымся сімваламі сваёй краіны“, ”Наш герб і сцяг-сімволы 

свабоды“; 

”Символы страны – это гордость и честь“, ”Дзяржаўнасць і 

веліч у сімвалах краіны“, ”Дзяржаўная сімволіка – увасабленне 

незалежнасці“; 

”Три главных символа моей страны“, ”В символах наши 

корни“, ”Государственные символы моей страны“; 

”В этих символах гордость и слава“, ”Часцінка Сенненшчыны 

на сцягу дзяржавы“; 

”Вытокі дзяржаўнай сімволікі Беларусі“, ”Сімвалы, 

народжаныя гісторыяй“, ”Герб, Сцяг і Гімн – святыя атрыбуты 

дзяржавы“, ”Гiсторыя краiны, гiсторыя сiмвалаỳ“; 

”Символы моей страны“; 

”Сімвалы маёй краіны“; 

”Галоўныя сімвалы краіны“; 

”Я тут жыву – мая Айчына Беларусь“, ”Герб і сцяг Беларускай 

дзяржавы“, ”Историческая память народа: из прошлого в 

будущее“; 

”Державность и величие в символах страны“, ”Гісторыя краіны 

– гісторыя сімвалаў“, ”Символы на фоне истории“; 

 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”Три символа родной державы“, ”Дзень Дзяржаўнага герба 

Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь” 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

211.  Інтэлектуальныя і пазнавальная гульні, квіз-гульні: 

”Символы гордости, чести и славы“; ”Ведай і шануй сваю 

сімволіку“; 

”Гісторыя галоўнага дакумента краіны“  

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

212.  Гістарычны вернісаж ”Государственные символы – вехи 

истории“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“ 

ЧЭРВЕНЬ 

213.  Гадзіна славы “Віцебск – горад-партызан, адважны патрыёт, 

падпольшчык“ да Дня вызвалення Віцебска, 120-годдзя з дня 

нараджэння Ф.Т. Блахіна і 100-годдзя з дня нараджэння 

Е.С. Зяньковай 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

214.  Інтэрактыўны выставачны праект ”Они освобождали Витебск“ ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

215.  Пазнавальная гадзіна ”Віцебскі трамвай“ да 125-годдзя 

Віцебскага трамвая, першай у Беларусі трамвайнай лініі 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

216.  Пазнавальная гадзіна ”Голубка Пикассо: история главного 

символа мира“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

217.  Святы дзяцінства да Міжнароднага дня абароны дзяцей: 

”В прекрасной стране детства“;  

”Счастье в детских ладошках“; 

”Пусть будет мирным небо над землёй, пусть детство вечное 

смеётся“  

 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

218.  Конкурс малюнкаў ”Дети за мир на планете“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

219.  Бібліятэчны вэб-квэст ”Па вуліцах майго дзяцінства“ ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

220.  Гадзіна прававых ведаў ”Я пешеход и пассажир, или Школа 

дорожного движения“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

221.  Свята ”Есть храм у книг – библиотека“, прысвечанае 85-годдзю ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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заснавання Арловічскай бібліятэкі-клуба 

222.  Выстава-падарожжа ”Гіторыка кульрурная спадчына Беларусі“  ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

223.  Урок мужнасці ”Тут кажуць адны толькі камяні…“  

пра абаронцаў Брэсцкай крэпасці 

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

224.  ХV песенна-лірычны канцэрт-марафон ”Прыгожая песня 

Дзвіны – Наваполацк!“ народнага калектыву ”Крылы“ да Дня 

горада Наваполацка 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа 

225.  Гісторыка-патрыятычныя ўрокі, гадзіны памяці і мужнасці, 

ваенна-патрыятычныя рэквіемы, мітынгі: 

”Крэпасць людскога духу і адвагі сіла“, ”Чорным полымем 

ранак гарэў“, ”Глазами тех, кто был в бою“, ”Есть в городе 

улицы героев“, ”Витебск.. Война. Оккупация“; 

”Тревожный рассвет 41-го“; 

”Им наша память лучшая награда“, ”Никто не создан для 

войны, тем более дети“; 

”В этой дате – скорбь и память наша“; 

”Эхо далёкой войны – память пылающих лет!“; 

”Тот самый длинный день в году…“, ”Через года, через века, 

помните…“, ”И слезы радости, и боль утраты“ ”Вместе во имя 

будущего“; 

”Старонкі мужнасці і славы“; 

”Перед глазами 41-ый, внезапно прерванный войной…“; 

”Возвращаясь памятью к войне“, ”Так пачалася выйна“, 

”Память, обожжённая войной“; 

”Сумная дата ў нашай гісторыі“, ”Без аб’яўлення вайны“, 

”Здесь воздух на истории настоян“,  ”Тревожный день 1941 

года“; 

”Перад вачыма сорак першы, раптам перарваны вайной…“, 

 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“ 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 
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”Подвигом славны твои земляки“, ”Завтра была война…“  раёна“ 

226.  Літаратурна-мастацкія выставы, вернісажы малюнкаў, 

віртуальныя арт-галерэі: 

 ”Памяць палаючых гадоў“; 

”Нет войне“; 

”Память о войне глазами художников“ 

”И память, и подвиг, и боль на века“, ”Эта незабытая, далёкая 

война“, ”Навеки в памяти народной“ 

 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ЛІПЕНЬ 

227.  Гульня-віктарына ”Краіна, у якой я жыву“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
228.  Гутарка ”Беларусь, мой дзіўны край“ ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

229.  Краязнаўчая гадзіна ”Генерал Козлов. Жизнь и время“ 

да 130-годдзя з дня нараджэння П.М. Казлова 

ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

230.  Раённае свята ”Ручнiк як лёс“ ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

231.  Пазнавальныя ўрокі ”Родная земля во все времена“, ”Пазнай 

свой край“, ”В деревню родную прошу заглянуть“ 

 ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

232.  Квэст-гульня ”Пешком в историю района“ ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

233.  Відэазнаёмства ”10 цудаў Беларусі“ ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

234.  Патрыятычныя квілты ”Скажы сваё слова за мір!“, ”Патрэбен 

нам мір на блакітнай планеце“ 

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

235.  Літаратурна-музычныя кампазіцыі ”Трыумф і трагедыя 

Уладзіміра Маякоўскага“, ”Двадцать минут с ”Песнярами“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

236.  Кніжныя выставы ”Квітней, Радзіма, пад блакітным небам“, 

”Завешся ты ласкава Белай Руссю“, ”Зямля мая незалежная“, ”Я 

гэты край Радзімаю заву“, ”Квітней пад небам сінім, 

Беларусь!“, ”Беларусь  мая несмяротная“, ”Светлы дзень 

вызвалення твайго, Беларусь!“  

Бібліятэкі вобласці 

237.  Святочныя канцэрты, літаратурна-музычныя кампазіцыі:  
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 ”Ганаруся табой, Беларусь!“; 

”Беларусь – моя гордость и слава!“, ”Люблю цябе, мая зямля!“, 

”Беларусь сінявокая“, ”Заўжды ганарыцца сваёю Радзімай“; 

”Радзіма мая дарагая“, ”Пра Беларусь і беларусаў“, ”Живу и 

дышу, мой край родной, тобой!“; 

”Мой чароўны беларускі край“; 

”Квітней пад небам сінім, Беларусь!“, ”Ён Радзімаю завецца – 

непаўторны мілы край“, ”Я знаю. Я помню. Я горжусь“, ”Твая 

зямля, твая Радзіма, названа светла – Беларусь!“ 

ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

238.  Інфармацыйныя и гістарычныя гадзіны: 

”Давайце ганарыцца, што мы беларусы“, ”Квітней, красуй, 

дарагая мая Беларусь“, ”Сэрца Беларусі б’ецца ў кожным з 

нас“, ”Пад крылом вызвалення“; 
”Вызваленне Беларусі: падзеі, людзі, подзвігі“  

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

239.  Краязнаўчыя патрыятычныя пляцоўкі: 

”Мой край родной – частица Родины большой“; 

”Ганарымся гісторыяй сваёй“; 

”День памяти. День гордости. День Независимости“; 

”Я гэты край Радзімай называю“, ”Край цудаў, казак і буслоў“, 

”Вот она какая, моя Родина большая!“, ”Дзень Незалежнасці – 

свята гонару і славы“; 

”Вогненныя гады майго краю“, ”Их именами названы улицы 

нашего города“, ”Квітней пад небам сінім, Беларусь!“ 

 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

240.  Турніры знаўцаў, пазнавальныя віктарыны, патрыятычна-

выхаваўчыя гульні: 

”Роднай краіне прысвячаецца“; 

”Жыву ў Беларусі і тым ганаруся“; 

 

”Мая дзяржава – Беларусь“, ”Маленькім чытачам пра вялікую 

 

 

ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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Беларусь“, ”Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь“; 

”Ад прадзедаў спакон вякоў...“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

241.  Акцыя ў гарадскім парку ”Беларусь – моя слава, надежда и 

гордость!“ 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

242.  Конкурсы дзіцячага малюнка ”Беларусь у маім сэрцы“, ”Роднай 

краіне прысвячаецца…“, ”Мір вачыма дзяцей“ 

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ЖНІВЕНЬ 

243.  Рэспубліканскі сацыякультурны праект ”Фестываль дзвух рэк“ ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

244.  Краязнаўчыя святы, тэматычныя пляцоўкі да Дня горада: 

”Село моё, ты песня и легенда“ (да свята вёскі Двор Нізгалава); 

”Любімы горад“ (да дня г. Новалукомль); 

”Мой край родной – частица Родины большой“, ”Гэта наша 

зямля! Гэта наша Радзіма!“, ”Жывуць традыцыі, квітнее зямля“; 

”Талачыншчына партызанская“  

 

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

245.  Шчырая размова-роздум ”Не бойтесь быть добрыми“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

246.  Велакрос ”Прыгожае побач: музей-сядзіба ”Здраўнева“  

да 35-годдзя з часу заснавання музея-сядзібы ”Здраўнева“ 

ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

247.  Прэзентацыя выставы ”Культурная спадчына продкаў жыве“ 

майстара па рабоце з глінай Ганны Марачовай 

ДУК ”Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

248.  Віртуальнае падарожжа ”Топ-5 асаблівых будынкаў маёй 

краіны“ (да Дня будаўніка) 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

249.  Цыкл мерапрыемстваў да 75-годдзя з дня заснавання ваенна-

гістарычнага музея імя К.С. Заслонава 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

250.  Экскурс у мінулае ”Памяць, за сабой пакліч“ ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

251.  Віртуальнае падарожжа ”7 цудаў Беларусі“ ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

252.  Літартурны глобус ”Феерверк дзіцячых кніг“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

253.  Гадзіна краязнаўства ”Гістарычныя постаці Браслаўшчыны“ ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 
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ВЕРАСЕНЬ 

254.  Міжнародная анлайн-пляцоўка для моладзі ”Шчыра кажучы“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
255.  Міжнародны анлайн-дыспут ”Сябры анлайн і афлайн. Хто 

бліжэй?“ 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 

256.  Гарадскі анлайн-конкурс відэаролікаў ”Па Віцебску са 

смартфонам“ 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 

257.  Пазнавальная гадзіна ”Светачы зямлі беларускай“ ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 

258.  Тыдзень памяці ”Летапіс мужнасці“, прысвечаны 120-годдзю з 

дня нараджэння удзельніцы партызанскага руху, Героя 

Савецкага Саюза В.З. Харужай 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

259.  Тыдзень беларускай пісьменнасці і друку ”Святло друкаванага 

слова“: гістарычны квэст ”Францыск Скарына: шлях служэння 

Радзіме і народу”; майстар-клас ”Малюем першадрукара. 

Францыск Скарына вачыма дзяцей“  

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

 

260.  Цыклы мерапрыемстваў, акцыі да Дня памяці ахвяр фашызму: 

”Судьбы, опалённые войной“; 

”Без срока давности“  

 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

261.  Гадзіна беларусазнаўства ”Таямніцы беларускай мінуўшчыны“  ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

262.  Пазнавальная гадзіна ”Шлях друкаванага слова“ ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

263.  Патрыятычны інфармацыйны час ”Вместе мы – Беларусь“ ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

264.  Краязнаўчая вандроўка ”Наша Боровуха“ ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г.Наваполацка“ 

Да Міжнароднага дня міру 

265.  Літаратурна-музычныя гадзіны, гутаркі, выставы малюнкаў, 

майстар-класы: 

”Международный день мира. История праздника и его 

значение“; ”Голубь мира“; 

”Кветка міру“; 

”Мир нужен всем“; 

 

 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”Без мира невозможно созидание“, ”Мир, который нужен нам“, 

”Няхай будзе мір на ўсёй зямлі“; 

”День мира – праздник всей Земли!“, ”У нас единая планета, у 

нас единая семья“, ”Счастье – жить в мирной стране!“, ”Мир 

начинается с тебя”; 

”Дети за мир на планете“; 

”Мир в твоём окне“ 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“   

Да Дня народнага адзінства 

266.  Кніжныя выставы  

”День народного единства“, ”Мая зямля, мая Айчына“, ”Разам. 

Дзеля памяці і будучыні“, ”Мая васільковая Радзіма“, 

”Непераможная краіна – калі адзіны народ“, ”Беларусь: народ, 

дзяржава, час“, ”Про нашу Родину, про нас“ 

Бібліятэкі вобласці 

267.  Актуальныя дыялогі, гісторыка-публіцыстычныя гадзіны, урокі 

дзяржаўнасці: 

”Беларусь – мая слава, надзея і гонар“, ”Люблю Беларусь“, 

”Зямля бацькоў – мая зямля“, ”Одной судьбою связаны“, 

”В единстве народа – великая сила“; 

”Молодежи нужен мир“, ”Разам мы – Беларусь“, ”Зямля мая 

святая і адзіная“; 

”У адзінстве народа – будучае краіны“, ”Маленькую, як сэрца, 

Беларусь я называю дужай і адзінай“, ”Народнае адзінства: 

навекі разам“; 

”Адзінства ў імя Беларусі“, ”Да новых дасягненняỳ – у новых 

рэалiях“, ”Мы розныя − Беларусь адна“, ”Пра час, Радзіму і пра 

нас“; 

”Твои города – Беларусь!“, ”Мы разные, но мы вместе!“, 

”Вместе к миру и согласию“, ”Единая Беларусь – сильная 

Беларусь“; 

 

 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

 

 

ДУК ”Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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”Подзвіг продкаў, з’яднаўшых народ“; 

”Слово, творящее мир“, ”Адзіным духам мы моцныя“, ”Мы 

едины!“, ”Единая Беларусь – сильная Беларусь“; 

”День народного единства: история праздника“,  ”Собери 

Беларусь в своём сердце“, ”Вместе созидать и строить“; 

”Единственная и неповторимая Беларусь“, ”Мы – едины, мы – 

сердце великой страны“, ”Розныя людзі адной краіны“; 

”Мы – страна Беларусь. Мы – сердце великой страны“, 

”Шчасце нарадзіцца ў мірнай краіне“ 

 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

268.  Круглыя столы: 

”Адзін народ, адзіная Радзіма“; 

”В единстве молодежи – сила Беларуси“ 

 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 
ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

269.  Паэтычна-пазнавальная вандроўка ”Гэта краіна твая і мая“ 
  

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

270.  Музычна-літаратурная гадзіна ”Мір і адзінства – сіла народа” ДУК ”Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

271.  Этнаграфічная гадзіна ”Народов много – страна одна“ ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

272.  Паэтычны марафон ”17 сентября – День НАРОДного 

ЕДИНства“  

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

КАСТРЫЧНІК 

273.  Краязнаўчае дасье ”Знакамітыя людзі Віцебшчыны: 

расказваюць школьнікі“ 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 

274.  Інфармацыйная гутарка ”Про мир и дом, где мы живем“ ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

275.  Тэматычны вечар ”Лучше папы друга нет“ ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

276.  Тыдзень патрыятычнай кнігі ”Читать. Помнить. Чтить“ ДУК ”Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

277.  Цыкл мерапрыемстваў да тыдня бацькоўскай любові: 

”Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и дети“; 

”Бацькоўскім цяплом зямля сагрэта“ 

 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

278.  Гадзіны краязнаўства да 45-годдзя з дня адкрыцця памятнага 

знака ў гонар вызваліцелей Оршы  

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 
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279.  Пазнавальная гадзіна ”От краеведения до краелюбия“  ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

280.  Гісторыка-патрыятычны марафон ”Пазнай Беларусь – і ты яе 

палюбіш“: геаграфічны дыліжанс ”Белорусы в открытии и 

освоении новых земель“ (Аляксандр Булатовіч, Язэп Гашкевіч, 

Ігнат Дамейка, Мікалай Судзілоўскі) 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна“ 

 

281.  Цыкл урокаў-успамінаў ”Наш земляк Аляксандр Шелепень – 

знаменитая личность“ да 110-годдзя з дня нараджэння Героя 

Савецкага Саюза А.К. Шэлепеня 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна“ 

282.  Вечар-знаёмства ”Листая альбом жизни: женщины Беларуси“  ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

283.  Краязнаўчая вандроўка ”Что может быть милее бесценного 

родного края“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

ЛІСТАПАД 

284.  Краязнаўчая старонка ”История в лицах. Известные художники 

Бешенковичского района“ ў рамках работы краязнаўчага клуба 

”Прыдзвінне“ 

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

285.  Бібліязнаёмства ”Мелодыя кахання на два галасы: Максім 

Гарэцкі і Леаніла Чарняўская“ да 130-годдзя з дня нараджэння 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

286.  Інфармацыйная гадзіна ”Мир в этом мире зависит от нас“ да 

Міжнароднага дня супраць фашызму і расізму 

ДУК ”Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

287.  Фальклорная гадзіна ”Датуль завёмся мы народам, пакуль 

шануем карані“ 

 ДУК ”Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

288.  Цыкл мерапрыемстваў ”Мирные профессии в детской 

литературе“, ”Все профессии важны, все профессии нужны“, 

”Трудом славен человек“, ”Они славятся трудом“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

289.  Віртуальныя вандроўкі ”Их именами названы улицы города“, 

”Великий подвиг на экране“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

290.  Цыкл мерапрыемстваў ”Мир– это основа стабильной жизни“ да 

Дня сталага чалавека 

ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

СНЕЖАНЬ 
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291.  Літаратурнае свята ”Табе, мой краю родны: пісьменнікі-

лаўрэаты абласных літаратурных прэмій – Віцебшчыне“ 

сумесна з Віцебскім абласным аддзяленнем ГА ”Саюз 

пісьменнікаў Беларусі“ 

ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна“ 

292.  Тыдзень памяці ”Летапіс мужнасці“, прысвечаны 100-годдзю з 

дня нараджэння Героя Савецкага Саюза Е.С. Зяньковай, аднаго 

з кіраўнікоў маладзёжнага падполля ў Віцебску 

ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска“ 

293.  Краязнаўчы вечар ведаў ”Врач, знаток старины, садовод“  

да 150-годдзя з дня нараджэння П.М. Красавіцкага  

ДУК ”Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“  

294.  Акцыя ”Поделись теплом души своей“ ДУК ”Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

295.  Літаратурныя экскурсы, дні інфармацыі да Дня вызвалення г. 

Гарадка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: ”И память книга 

оживит“, ”Этот длинный 1943-й“, ”А в книжной памяти 

мгновения войны“, ”Памятники нашего посёлка“ 

ДУК ”Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк“, бібліятэкі сеткі 

296.  Гістарычна-краязнаўчы ўрок  

”Бягомльшчына – край мужнасці і славы“  

да Дня вызвалення Бягомля партызанамі брыгады ”Жалязняк“ 

ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

297.  Раённыя краязнаўчыя чытанні ”К истокам своим 

возвращаемся“ 

ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

298.  Гульня-падарожжа ”Лепельщина – мой край родной!“ ДУК ”Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

299.  Тэматычная сустрэча ”Рождественские посиделки: традиции и 

обычаи разных народов“, ”Гісторыя свята Каляды“ 

ДУК ”Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

300.  Цыкл гутарак аб героях Сенненшчыны ”Подзвіг землякоў у 

вяках“ 

ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

301.  Гадзіна патрыятызму ”Аперацыя ”Адплата“ да 115-годдзя з  

 дня нараджэння Героя Савецкага Саюза М.Б. Осіпавай 

 ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма“ 

8. ІНШАЕ 
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№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

302.  Час мінулага і сучаснага ”Беларусь – островок мира и 

толерантности“ 

На працягу года ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

303.  Экспазіцыя ў гарадскім аўтобусе ”Творческий автобус“ На працягу года ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

304.  Краязнаўчы праэкт ”Віцебшчына: гісторыя і сучаснасць“  

да 85-годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці 

На працягу года  ДУ ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Віцебска“ 

305.  Выставы творчых работ выпускнікоў ДУА ”Дзіцячая мастацкая 

школа імя І.Ф.Хруцкага г. Наваполацка“  

Сакавік- 

кастрычнік 

ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

306.  Відэазнаёмства ”Беларускія брэнды – флагманы  

 прамысловасці“ 

Красавік   ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

307.  Марафон чытання ”Бессмяротны кніжны полк“, ”Чытаць. 

Памятаць. Ганарыцца“ 

Красавік–май  ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

308.  Фотаквэст ”Я белорус и этим горжусь“ Май ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г.Наваполацка“ 

309.  Тэматычная пляцоўка ”Гордасць і слава зямлі Ушацкай“  

да 79-й гадавіны прарыву блакады на терыторыі Ушацкага 

раёна 

Май  ДУК ”Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма“ 

310.  Вусны часопіс ”Талачын юбілейны, Талачын стваральны“, 

гадзіна цікавых паведамленняў ”Па прыступках часу“ 

да 590-годдзя першай згадкі Талачына ў пісьмовых крыніцах 

Чэрвеньжнівень  ДУК ”Талачынская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

311.  Акцыя ”Через книгу – к миру и согласию“ Ліпень ДУК ”Сенненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

312.  Гадзіны цікавых паведамленняў, урокі-экскурсы ”Яков Кульнев 

– герой Отечественной войны 1812 года“ да 260-годдзя з дня 

нараджэння ваеннага дзеяча Я.П. Кульнева (1763–1812) 

Жнівень  ДУК ”Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

Расонскага раёна“ 
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313.  Вітражныя фотавыставы ”Вернисаж фестивальной 

Докшиччины“, ”Творение души и рук“ (да дня горада 

Докшыцы) 

Жнівень ДУК ”Докшыцкая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма“ 

 
 


