


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№  Форма/назва 
мерапрыемства 

Тэрмін 
выканання 

Арганізатары 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ,
СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ 

1. Семінар ”Великому 
мужеству верность 
храня: патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения“

Красавік Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Сенненскай 
ЦБС 

2. Семінар ”Роля бібліятэкі ў
патрыятычным выхаванні
і захаванні памяці аб
падзеях Вялікай
Айчыннай вайны“

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

3. Семінар ”Забыццю не
падлягае: арганізацыя
работы бібліятэк да    75-
годдзя Перамогі ў
Вялікай Айчыннай
вайне“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Т. Хадкевіча 
Верхнядзвінска
й ЦБС 

4. Семінар ”Вайна ў сэрцы,
у памяці, у кнігах: работа
бібліятэк раёна па
патрыятычным выхаванні
падрастаючага пакалення“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Шаркаўшчын-
скай ЦБС 

5. VI Міжнародная
навукова-практычная
канферэнцыя ”Віцебскі
край“, прысвечаная    75-
годдзю Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне

Лістапад Віцебская 
абласная 
бібліятэка імя 
У.І. Леніна 

3



2. ПРАГРАМНА-ПРАЕКТНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

6. Патрыятычны праект
”Судьбы Победы“
(арганізацыя сустрэч з
удзельнікамі, відавочцамі
Вялікай Айчыннай вайны,
малалетнімі вязнямі)

На працягу 
года 

Бібліятэкі ЦБС 
г. Віцебска 

7. Праект ”Успомнім тых,
хто легендай авеяны“ па
ўвекавечванні памяці
герояў Вялікай
Айчыннай вайны

–//– Дзіцячая 
гарадская 
бібліятэка імя  
У.С. Караткевіч
а філіял № 1 
Аршанскай ЦБС

8. Праект ”Дзеці вайны“ –//– Астровенская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 15 
Бешанковіцкай 
ЦБС 

9. Раённы праект ”Кніга
народнай славы“

–//– Бібліятэкі ДУК 
”Гарадоцкі 
культурна-
асветніцкі цэнтр 
і сетка 
публічных 
бібліятэк“ 

10. Праект па стварэнні
базы дадзеных ”Іх
імёнамі названы
вуліцы“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Лепельскай 
ЦБС 

11. Праграма ”Зямляк.
Партызан. Пісьменнік“
(папулярызацыя
творчасці А. Савіцкага)

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 9 імя Алеся 
Савіцкага 
Полацкай РЦБС 

250. Літаратурна-музычная 
імпрэза ”У той дзень, 
калі скончылася вайна“ 

–//– Лужкаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 29 

251. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Песні 
Перамогі“ 

–//– Радзюкоўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 36 

252. Кнігапаказ ”Трывожны 
золак 41-га года“ 

Чэрвень Лужкаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 29 

Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

253. Раённы мітынг ля 
брацкага пахавання 
”І зноў май, кветкі, 
салют і слёзы“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

254. Мітынг-рэквіем ”Была 
вайна! Была Перамога!“ 

–//– Кардонская 
сельская 
бібліятэка 

255. Мітынг ”Паклонімся 
вялікім тым гадам“ 

–//– Каўлякоўская 
сельская 
бібліятэка 

256. Свята ”Помнит сердце, 
не забудет никогда“ 

–//– Лаўжанская 
сельская 
бібліятэка 

257. Патрыятычны вечар 
”Зорны паход па месцах 
баявой славы“ 

–//– Обальская 
гарпасялковая 
бібліятэка 

258. Патрыятычны 
бібліяквілт ”Была вясна! 
Была Перамога!“ 

–//– Слабадская 
сельская 
бібліятэка 
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12. Праект ”Імя на абеліску“ –//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Талачынскай 
ЦБС 

13. Літаратурна-
патрыятычны праект ”У
кніжнай памяці імгненні
вайны“

Студзень – 
май 

Бібліятэка-
філіял № 15 імя 
Я. Маўра ЦБС 
г. Віцебска 

14. Імідж-праект ”Жывая
памяць пакаленняў…“

–//– Віцебская 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

15. Інтэрнэт-рэсурс да 75-
годдзя Вялікай Перамогі
”Мы памятаем.
Сенненскі раён“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

16. Праект ”Жывыя кнігі аб
вайне“

Люты – 
май 

Бібліятэкі 
Докшыцкай 
ЦБС 

17. Пазнавальна-
патрыятычны праект
”Зброя Перамогі:
савецкая бранятанкавая
тэхніка перыяду Вялікай
Айчыннай вайны“

Красавік – 
май 

Віцебская 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

18. Гісторыка-патрыятычны
праект ”Памятаем.
Ганарымся. Аршанцы –
Героі Савецкага Саюза“

Май Бібліятэка-
філіял № 7 імя 
У. Корбана 
Аршанскай ЦБС 

19. Праект па 
добраўпарадкаванні
помнікаў ”Прыйсці да
Вечнага агню“

–//– Зубаўская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 22 
Аршанскай ЦБС 

Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
240. Комплекс 

мерапрыемстваў ”75 год 
пад сцягам Вялікай 
Перамогі“ 

Май Бібліятэкі 
сістэмы 

Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
241. Патрыятычны 

бібліямарафон 
”Па слядах Перамогі“ 

Студзень –
снежань 

Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

242. Гадзіна памяці 
”Франтавыя подзвігі 
землякоў“ 

Май Антапольеўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 5 

243. Літаратурна-палявы 
прывал ”Мы пра вайну 
ў вершах раскажам“ 

–//– Альшанская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 19 

244. Вечар памяці ”Я 
распавясці жадаю пра 
подзвіг салдат“ 

–//– Іванская сельская 
біблятэка-філіял 
№ 11 

Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
245. Вечар-сустрэча трох 

пакаленняў ”Перамога ў 
сэрцы кожнага жыве“ 

Сакавік Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

246. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Давайце, 
людзі, ніколі пра гэта не 
забудзем“ 

Красавік –//– 

247. Літаратурная гадзіна ”У 
кніжнай памяці – 
імгненні вайны“ 

Май –//– 

248. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Памяць і 
боль душы“ 

–//– Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

249. Гадзіна гісторыі ”Яны 
вызвалялі раён“

–//– Більдзюгская 
сельская 
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20. Творчы праект
”Паэтычны летапіс «75
крокаў да Перамогі»“

–//– Цэнтральная 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

21. Праграма ”Белорусские
версты Победы.
Лиозненская строка“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Лёзненскай 
ЦБС 

22. Праект ”Помнікі 
распавядаюць“

–//– Коханаўская 
гарпасялковая 
бібліятка-філіял 
№ 2 
Талачынскай 
ЦБС 

3. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

23. Інфармацыйна-
бібліяграфічны спіс
літаратуры да 100-
годдзя з дня нараджэння
З.М. Тусналобавай-
Марчанкі ”Жаночая
справа – вайна?“

На працягу 
года 

Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Ф. Скарыны 
Полацкай РЦБС 

24. Інфармацыйна-
бібліяграфічны спіс
літаратуры да 100-годдзя
з дня нараджэння
Т.С. Марыненкі ”И
девушка наша проходит
в шинели“

–//– –//–

25. Метадычныя
рэкамендацыі па
правядзенні ў бібліятэках
патрыятычных
мерапрыемстваў ”Мы –
нашчадкі Перамогі“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Талочынскай 
ЦБС 

230. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Гады 
вайны – стагоддзі памяці“

–//– Яноўская сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 53 

Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
231. Адкрытая тэматычная 

пляцоўка ”Подзвіг. 
Перамога. Памяць“ 

На працягу 
года 

Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

232. Гадзіна мужнасці 
”Памяці загінуўшых 
будзьце годныя“ 

–//– –//– 

233. Тэматычны вечар ”І 
былі разам дзяцінства і 
вайна…“ 

–//– Аболецкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 36 

234. Турнір ”Героі і подзвігі 
вялікай Айчыннай“ 

–//– Высокагарадзецкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 42 

235. Тэматычна-
патрыятычны вечар 
”Вялікая вайна і Вялікая 
Перамога“ 

–//– Гарадская 
дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 49 

236. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Доўгія 
вёрсты вайны“ 

–//– Жукнеўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 39 

237. Паэтычны марафон 
”Вершы як памяць пра 
вайну“ 

–//– Звяняцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 30 

238. Патрыятычны вечар 
”Дзеці – героі і сведкі 
вайны“ 

–//– Райцаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 11 

239. Літаратурна-музычны 
вечар ”Многае 
забудзем, такое – 
ніколі“

–//– Серкавіцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 346 31



  26. Рэкамендацыйны спіс
літаратуры ”Твае
аднагодкі на вайне“

–//– –//–

27. Буклет да 110-годдзя з
дня нараджэння
К. Заслонава ”Памяці
легендарнага камбрыга“

I квартал Цэнтральная 
бібліятэка імя 
А.С. Пушкіна 
Аршанскай ЦБС 

28. Зборнік вершаў
мясцовых паэтаў да 75-
годдзя Перамогі

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка ЦБС 
Расонскага 
раёна 

29. Буклет ”Мы будзем
памятаць“

Сакавік Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Мёрскай ЦБС 

30. Вэбліяграфічны
дапаможнік ”Вайна. 
Перамога. Памяць“

II квартал Віцебская 
абласная 
бібліятэка імя 
У.І. Леніна 

31. Анатаваны
бібліяграфічны спіс
літаратуры ”І памяць
кніга ажывіць“

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

32. Бібліяграфічны
паказальнік ”На вуліцы
імя героя“

–//– –//–

33. Інфармацыйны буклет
”Героі кніг запрашаюць
у кіно“

–//– –//– 

34. Рэкамендацыйны спіс
літаратуры ”А ў
кніжнай памяці імгненні
вайны“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Т. Хадкевіча 
Верхнядзвінскай 
ЦБС  

221. Гадзіны памяці ”Ішла 
вайна праз родны край“, 
”Спаленыя вёскі 
Расоншчыны“ 

–//– Кавалёўская 
сельская 
бібліятэка-клуб 
філіял № 26 
Янкавіцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 20 

222. Гадзіна мужнасці 
”Маленькія героі 
Вялікай вайны” 

–//– Клясціцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 24 

Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
223. Гадзіна мужнасці 

”Дзеля жыцця на зямлі“ 
(да 110-годдзя з дня 
нараджэння 
К. Заслонава) 

Студзень Дзіцячая раённая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

224. Тыдзень патрыятызму 
”Пераможны май: 
жывем і памятаем“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

225. Экспазіцыя-калаж ”75 
фотакадраў аб вайне“ 

–//– –//–

226. Відэапрагляд ”Што 
такое вайна?“  

–//– Дзіцячая раённая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

227. Ваенна-патрыятычныя 
чытанні ”Наследуем 
мужество, чествуем 
подвиг“ 

–//– Машканская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 30 

228. Вернісаж ваеннай кнігі 
”А ў кніжнай памяці 
імгненні вайны…“ 

–//– Рулёўшчынская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 43 

229. Дзень патрыятычнай 
кнігі ”Прачытаць аб 

–//– Ходцаўская 
сельская 
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35. Рэкамендацыйны спіс
літаратуры ”А я читаю
книги о войне и помню
подвиги отцов и дедов!“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка ЦБС 
Расонскага 
раёна 

36. Буклет ”Ведаць. 
Памятаць. Ганарыцца“

Красавік Цэнтральная 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

37. Краязнаўча-
бібліяграфічны зборнік
”Захоўвайце памяць аб
вайне!“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Лепельскай 
ЦБС 

38. Метадычнае выданне
”Навек у памяці
народнай“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Ф. Скарыны 
Полацкай РЦБС 

39. Бібліяграфічны
паказальнік ”Па той бок
вайны“

Май Глыбоцкая 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

40. Бібліяграфічны
рэкамендацыйны спіс
мастацкай літаратуры
”У кніжнай памяці –
падзеі вайны“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Лёзненскай 
ЦБС 

41. Буклет ”Маўклівыя 
сведкі вайны“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Чашніцкай РЦБС 

42. Метадычныя
рэкамендацыі па 
арганізацыі работы 
бібліятэк да 75-годдзя
Перамогі ”Вайна ў сэрцы,
у памяці, у кнігах“

–//– Цэнтральная 
раённая бібліятэк
Шаркаўшчынскай
ЦБС 

212. Тыдзень памяці ”Нельга 
забыць“ (віктарыны, бліц-
агляды, гучныя чытанні, 
прагляды буктрэйлераў, 
відэаролікаў ваеннай 
тэматыкі, майстар-клас 
”Паштоўка для ветэрана“) 

–//– –//– 

213. Віншаванне ветэранаў 
на даму ”Славім памяць  
абаронцаў“ 

–//– Багатырская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 48 

214. Музычная гасцёўня 
”Песні ваенных гадоў“ 

–//– Дрэтуньская 
сельская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 36 

215. Літаратурна-музычная 
праграма ”Дзень 
Перамогі – свята ўсёй 
краіны“ 

–//– Карпецкая 
сельская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 28 

216. Гадзіна смутку ”А дзень 
той помніцца і зараз…“ 

–//– Фарынаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 22 

217. Гадзіна патрыёта ”Ніколі
не падала духам“ (да 100-
годдзя з дня нараджэння
З.Тусналобавай-Марчанкі)

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

Расонская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
218. Урок памяці ”Подвигом 

славны твои земляки“ 
Май Дзіцячая раённая 

бібліятэка 
219. Літаратурна-музычная 

вечарына ”Паклонімся 
табе, зямля бацькоў“ 

–//– Гарбачэўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 6 

220 Літаратурна-музычная –//– Заборская
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  43. Буклет ”Салдату 
Вялікай Айчыннай 
прысвячаецца…: паэты
Шуміліншчыны аб
вайне“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Шумілінскай 
ЦБС 

44. Буклет, прысвечаны
землякам-героям
Вялікай Айчыннай
вайны ”Есть память,
которой не будет
забвенья, и слава,
которой не будет конца“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Шумілінскай 
ЦБС 

4. КОНКУРСЫ

45. Конкурс чытальнікаў
вершаў пра Вялікую
Айчынную вайну
”Паэтычныя чытанні“

На 
працягу 
года 

Бібліятэкі ЦБС 
г. Наваполацка 

46. Конкурс на правядзенне
лепшага масавага
мерапрыемства ”Вайна.
Перамога. Памяць“

–//– Бібліятэкі 
Полацкай РЦБС 

47. Конкурс на лепшую
арганізацыю работы 
бібліятэк па 
патрыятычным выхаванні
моладзі і захаванні памяці
аб падзеях Вялікай
Айчыннай вайны

–//– Бібліятэкі ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

48. Конкурс на стварэнне
лепшага бібліяграфічнага
паказальніка ”У летапіс
вайны“

–//– Бібліятэкі 
Чашніцкай ЦБС 

49. Конкурс на стварэнне
лепшай кніжнай 
выставы ”Дарогамі 
Вялікай Перамогі“

Люты –
чэрвень 

Бібліятэкі 
Шаркаўшчын-
скай ЦБС 

201. Гадзіна-рэквіем 
”Выконваючы доўг, аб 
узнагародах не думалі“ 

–//– Гуцкая сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 17 

202. Вечар памяці ”Гэтых 
дзён не змоўкне слава!“ 

–//– Дунілавіцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 22 

203. Паэтычны марафон 
”Чытаем вершы пра 
вайну“ 

–//– Казлоўшчынская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 32 

204. Урок мужнасці ”И 
помнить страшно, и 
забыть нельзя!“ 

–//– Лукашоўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 51 

205. Літаратурна-музычны 
вечар ”Бесценна память 
тех военных лет, и 
бережно ее шлифуют 
годы“ 

–//– Палеская сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 48 

Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
206. Вечар патрыятычнай 

паэзіі ”Не забывайте 
грозные года“ 

Сакавік Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка  
імя Ф. Скарыны 

207. Вечар памяці ”Рэха 
вялікай вайны“ 

Май –//–

208. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”И пусть 
поколения помнят…“ 

–//– –//– 

209. Патрыятычны квэст 
”Перамога ў маім сэрцы“ 

–//– –//– 

210. Відэаэкскурс ”Войной 
испепеленные года“ 

–//– –//– 

211. Гістарычны экскурс 
”Памяць аб вайне на 

–//– Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
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50. Конкурс буктрэйлераў
”Гаворыць і паказвае
Кніга!“, прысвечаны  
75-годдзю Перамогі

Красавік 
– май

Бібліятэкі 
Віцебскай РЦБС 

51. Абласны конкурс 
прэзентацыйных
відэаматэрыялаў ”Зямля
пад белымі крыламі“,
прымеркаваны да Года
малой радзімы і
75-годдзя Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне

Красавік 
– 

лістапад 

Віцебская 
абласная 
бібліятэка імя 
У.І. Леніна 

52. Конкурс кніжных 
экспазіцый і інсталяцый
”Вялікай Перамогі 
нязгаслае святло“

Май – 
чэрвень 

Бібліятэкі 
Сенненскай ЦБС 

53. Конкурс дзіцячых 
малюнкаў ”Мы 
памятаем аб вайне“

Май Барздоўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 23 Аршанскай 
ЦБС 

54. Конкурс апавяданняў
”Дзень Перамогі ў маёй
сям’і“

–//– Зялёнкаўская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 33 
Полацкай РЦБС 

55. Конкурс дзіцячых
малюнкаў ”Мы малюем
Перамогу“

–//– Карпецкая 
сельская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 28, 
Шпакоўшчынская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 53 
Полацкай РЦБС 

56. Конкурс на лепшага
чытальніка твораў пра
Вялікую Айчынную
вайну ”Читаем строки в
честь Победы“

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Ушацкай ЦБС 

191. Гадзіна памяці ”Яны 
вызвалялі Лёзна“ 

–//– Стасеўская сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 27 

Мёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
192. Інтэрактыўная пляцоўка 

”От лет военных 
будущему память“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

193. Мастацкі экскурс ”Нам 
сорак першы не 
забыць…“ 

–//– Дзіцячая раённая 
бібліятэка  

194. Урок мужнасці ”Рэха 
вайны і памяць сэрца“ 

–//– Дзісненская 
гарадская бібліятэка
сямейнага чытання 

195. Літаратурна-музычная 
гадзіна ”Памяць 
мінулай вайны“ 

–//– Дрыгуцкая 
сельская 
бібліятэка 

196. Вечар памяці ”Радкі, 
апаленыя вайной!“ 

–//– Цвецінская 
сельская бібліятэка 

197. Гадзіна памяці ”Дзякуй 
салдатам Перамогі за тое, 
што не ведаем вайны“  

–//– Язненская 
сельская 
бібліятэка 

Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
198. Тыдзень ваеннай кнігі 

”Вецер з фронту“ 
Май Цэнтральная 

раённая 
бібліятэка 

199. Урок мужнасці ”Ён 
прыйшоў да нас – Дзень 
Перамогі!“ 

–//– Андронаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 35 

200. Гістарычны хранограф 
”Войны священные 

–//– Варапаеўская 
гарпасялковая 
біб і10 27



  
5. КРАЯЗНАЎЧЫЯ МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСІІ

57. Экскурсійны маршрут
”Па мясцінах баявой
славы франтавікоў-
землякоў“

Май Зубрэвіцкая 
сельская 
бібліятэка імя 
Я. Сіпакова – 
філіял № 18 
Аршанскай ЦБС 

58. Экскурсійны маршрут
па памятных мясцінах
г.п. Коханава ў рамках
праекта ”Помнікі
распавядаюць…“

–//– Коханаўская 
гарпасялковая 
бібліятэка-філіял 
№ 2 Талачынскай 
ЦБС 

6. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Акцыі 
59. Акцыі ”Я чытаю кнігі аб

вайне“
На працягу 

года 
Гарадская 
дзіцячая 
бібліятэка-
філіял № 49 
Талачынскай 
ЦБС 

 ”Прачытай аб вайне, каб 
памятаць: 1418 хвілін 
чытання“ 

Май Бібліятэка-
філіял № 6 імя 
У. Караткевіча 
ЦБС 
г. Наваполацка 

 ”Прачытаная кніга аб 
вайне – мой падарунак 
да Дня Перамогі“ 

Бешанковіцкая 
гарпасялковая 
бібліятэка- 
філіял № 15 
Цэнтральная 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

181. Цыкл інфармацыйных 
гадзін ”Аб героях былых 
часоў…“ (у рамках акцыі 
”Вялікай Перамозе – 75“) 

Сакавік –
красавік 

Бібліятэкі сістэмы 

182. Выстава-ўспамін ”Была 
вайна… Была 
Перамога…“ 

Красавік – 
чэрвень 

Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

183. Літаратурны вечар 
”Помнит сердце, не 
забудет никогда“ 

Май –//–

Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
184. Гістарычны экскурс 

”Легендарны сын 
беларускага народа“  
(да 110-годдзя з дня 
нараджэння К. Заслонава) 

Студзень Бабінавіцкая 
сельская 
бібліятэка-музей, 
філіял № 5 

185. Гадзіна памяці ”Вызываю 
огонь на себя“ (да 100-
годдзя з дня нараджэння 
Героя Савецкага Саюза 
Л.П. Ціхмянава) 

Люты Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

186. Вечар-рэквіем ”Идет 
весна победным маем“ 

Май Барсееўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 3 

187. Вахта памяці ”Старонкі 
той вайны…“ 

–//– Дабрамыслінская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 9 

188. Гадзіна подзвіга і славы 
”Юныя героі суровай 
вайны“  

–//– Навасельская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 23 

189. Гістарычны квілт 
”Победу в памяти 
храним“ 

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
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Літаратурна-паэтычная 
акцыя ”Горад чытае 
вершы аб вайне“, 
”Чытаем дзецям аб 
вайне“ 
 
 
 
 
 
 
”Была вайна – была 
Перамога“, ”Прачытай 
кнігу аб вайне“ 

 
 

Гомельская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 23 
Полацкай РЦБС 
 
Верхнядзвінска
я цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Т. Хадкевіча 
Чырвонараніцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 17 Чашніцкай 
ЦБС 
 
Бібліятэкі 
Докшыцкай 
ЦБС 

60.  Акцыя ”Абеліск“ Красавік 
 

 
 
 

Май 

Бабыніцкая 
сельская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 13 
Полацкай РЦБС 
Сокараўская 
сельская 
бібліятэка-клуб 
філіял № 33 
Бешанковіцкай 
ЦБС 
Опсаўская, 
Богінская, 
Мяжанская, 
Плюская 
бібліятэкі ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

172. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя 
”Наследники Победы“ 
Мітынг-рэквіем ”И 
помнит мир 
спасенный…“ 

–//– Ляднянская 
сельская 
бібліятэка 

173. Свята ”Пажар вайны не 
згасне ў нашых сэрцах“ 

–//– Рэдзькаўская 
сельская 
бібліятэка-клуб 

174. Канцэрт-віншаванне на 
даму ”І зноў май, кветкі, 
салют і слёзы“ 

–//– Сіпішчаўская 
сельская 
бібліятэка-клуб 

175. Канцэрт ”Голас вайны 
мінулай“ 

–//– Чырынская 
сельская 
бібліятэка-клуб 

176. Патрыятычная пляцоўка 
”Рэха нашай памяці“ 

Чэрвень Асінторфская 
сельская 
бібліятэка – цэнтр 
экалагічнай 
асветы  

 
 
 

Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
177. Вахта памяці ”Яны 

жывыя, пакуль мы іх 
памятаем…“ 

II квартал Домжарыцкая 
сельская бібліятэка-
філіял № 16 

178. Мітынг-рэквіем ля 
помніка ”И память, и 
подвиг, и боль на века“ 

–//– Валосавіцкая 
сельская 
бібліятэка-клуб, 
філіял № 9 

179. Мітынг-рэквіем ”Не 
змоўкне слава тых 
ваенных гадоў“ 

–//– Поўсвіжская  
сельская бібліятэка-
філіял № 27 

180. Тэматычны вечар 
”Пераможны май“ 

–//– Каменская 
бібліятэка-музей 
Тодара 
Кляшторнага
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  61. Флэшмоб ”Бессмяротны
кніжны полк“

Красавік – 
май 

Бібліятэкі 
Віцебскай 
РЦБС 

62. Флэшмоб ”Час і
памяць“ (вершы да Дня
Перамогі)

–//– Полацкая 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
імя  Ф. Скарыны 

63. Акцыя памяці ”Дзень
белых жураўлёў“

Май Бібліятэкі ЦБС 
г. Віцебска 

64. Акцыя падзякі і ўвагі
”Мы ведаем, мы
памятаем, мы дзякуем“

–//– Бібліятэка-
філіял № 6 імя 
У. Караткевіча 
ЦБС 
г. Наваполацка 

65. Паэтычны флэшмоб 
”Мы памятаем“

–//– –//–

66. Патрыятычная акцыя
”75 год – 75 добрых
спраў“

–//– Бібліятэка-
філіял № 2 імя 
М. Горкага 
Аршанскай ЦБС 

67. Сацыяльна-
патрыятычная акцыя
”Мы нашчадкі
Перамогі“

–//– Барздоўская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 23 
Аршанскай ЦБС 

68. Акцыі ”Паклон праз
стагоддзі“, ”Дэсант
славы“

–//– Іказненская 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

69. Акцыя ”Вялікая
Перамога – адзіная
памяць“

–//– Відзаўская 
бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

70. Патрыятычная акцыя
”Твой равеснік на
вайне“

–//– Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 
Верхнядзвінскай 
ЦБС 

161. Літаратурна-
патрыятычны вечар ”Мы 
нічога не ведаем аб вайне“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

162. Тэматычная пляцоўка 
”Франтавая бібліятэка“ 

–//– –//–

163. Тыдзень патрыятычнай 
кнігі ”Далёкай мужнасці 
спяваем славу“ 

–//– Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 

164. Паэтычны прыпынак 
”Паэты аб вайне“ 

–//– Бягомльская 
гарпасялковая 
бібліятка імя 
П. Панчанка, 
філіял № 2 

165. Дэкада патрыятычнай 
кнігі ”Памяць аб вайне 
нам кніга ажыўляе“ 

–//– Глінская сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 56 

166. Гадзіна памяці ”Ад 
першых выстралаў да 
пераможнага салюта“ 

–//– Параф’янаўская 
сельская бібліятэка-
філіял № 10 

167. Мітынгі-рэквіемы, 
літаратурна-музычныя 
кампазіцыі ”Дзякуй, 
ветэраны, за свет 
ушанаваны“, ”Памятаць, 
каб жыць“ і інш. 

–//– Сельскія 
бібліятэкі 
Докшыцкай ЦБС 

Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
168. Літаратурна-музычная 

кампазіцыя ”Каб жылі ў 
памяці героі землякі!“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

169. Святочны канцэрт 
”Песням тех военных 
лет поверьте“ 

–//– Арловіцкая 
сельская 
бібліятэка-клуб 

170. Літаратурны квілт ”Мы 
о войне стихами 
говорим“ 

–//– Асінторфская 
сельская 
бібліятэка – цэнтр 
экалагічнай 
асветы  
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  71.  Чытацкая акцыя 
”Паштоўка да Дня 
Перамогі сваімі рукамі“ 

–//– Мяжанская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 39 
Гарадоцкай ЦБС 

72.  Акцыя ”Была вясна – 
вясна Перамогі!“ 

–//– Глыбоцкая 
дзіцячая 
бібліятэка-
філіял № 1 

73.  Акцыя ”Ніхто не 
забыты, нішто не 
забыта“ 

–//– Бабічаўская 
сельская 
бібліятэка-клуб. 
Філіял № 6 
Глыбоцкай ЦБС 

74.  Дабрачынная акцыя 
”Подвигу – вечность, 
славе – бессмертие!“ 

–//– Ломашаўская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 29, 
Гатаўшчынская 
сельская 
бібліятэка-
філіял № 17 
Глыбоцкай ЦБС 

75.  Акцыя ”Свечка памяці“ –//– Прудніцкая 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 41 Докшыцкай 
ЦБС 

76.  Акцыя-віншаванне 
”Подвигу народа жить в 
веках“ 

–//– Зарубская 
сельская 
бібліятэка 
Дубровенскай 
ЦБС 

77.  Акцыя ”Франтавая 
бібліятэка“ 

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 
Дубровенскай 
ЦБС 

151. Паэтычная гадзіна 
”Вогненным гадам 
прысвячаецца“ 

–//– Мяжанская 
сельская 
бібліятэка 

152. Мітынг памяці ”Есть 
память, которой не 
будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца“ 

–//– Пруднікская 
сельская 
бібліятэка 

Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
153. Урок мужнасці і 

патрыятызму ”Ён 
змагаўся за Радзіму“ 

Студзень Запрудская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 8 

154. Літаратурна-музычная 
імпрэза ”А песні 
таксама ваявалі“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

155. Літаратурная гадзіна па 
кнізе Б. Васільева ”А 
зори здесь тихие“  

–//– –//– 

156. Урок мужнасці ”Іх будуць
памятаць пакаленні...“,
прысвечаны К. Заслонаву і
З. Тусналобавай-Марчанцы

–//– Бортнікаўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 19 

157. Вахта памяці ”Ступені 
Перамогі“ 

–//– Падсвільская 
дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 2 

 
 
 

Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
158. Бібліятэчная гадзіна 

”Імёны з кнігі памяці“ 
Сакавік Бягомльская 

гарпасялковая 
бібліятка імя 
П. Панчанка, 
філіял № 2 

159. Урок-памяць аб 
земляках-удзельніках 

–//– Сітцаўская сельская 
бібліятэка-філіял 
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  78.  Акцыя ”Кніга аб вайне –
у падарунак ветерану“ 

–//– Полацкая 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка імя 
Ф. Скарыны 

79.  Патрыятычная акцыя 
”Свечка Памяці“ 

–//– Мішкавіцкая 
сельская 
бібліятэка 
Шумілінскай ЦБС 

80.  Акцыя на мемарыяле 
”Зорка“ ”Перадай свечку 
памяці і смутку па 
загінуўшых за Вялікую 
Перамогу“ 

Чэрвень Бібліятэка-
філіял № 8 ЦБС 
г. Наваполацка 

81.  Патрыятычная акцыя 
”Запалі зорку памяці“ 

Ліпень Цэнтральная 
раённая бібліятэка 
Шаркаўшчынскай 
ЦБС 

Творчыя сустрэчы, прэзентацыі кніг 
82.  Прэзентацыя кнігі 

А. Падліпскага 
”Последний подвиг 
Веры Хоружей (письма 
из оккупированного 
Витебска)“ 

Май Віцебская 
абласная 
бібліятэка імя 
У.І. Леніна  

83.  Прэзентацыя кнігі 
Віктара Пятрова 
”Дзяцінства, апаленае 
жахамі вайны“ 

–//– Лёзненская 
цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

Мастацкія выставы 
84.  Фотавыстава ”Сёстры 

Хатыні“ 
Сакавік Дзіцячая 

бібліятэка ЦБС 
Браслаўскага 
раёна 

85.  Фотавыстава ”Сцяна 
памяці загінуўшых 
землякоў“ 

–//– Кушлікоўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 5 Полацкай 
РЦБС 

Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
140. Цыкл кніжных выстаў, 

выстаў-панарам, выстаў 
памяці ”Ёсць у памяці 
слова – Перамога!“, 
”Рэха вайны і памяць 
сэрца“ і інш. 

Сакавік – 
май 

Бібліятэкі сістэмы 

141. Вахта памяці ”Ад нас, 
не бачыўшых вайны“ 

Красавік –
май 

–//– 

142. Гістарычны хранограф 
”Да Дня Перамогі 
засталося … дзён“ 

–//– Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

143. Музычны кіёск ”Гэтыя 
песні спявалі на вайне“, 
”Ваенны аганёк“ 

Май –//– 

144. Цыкл мерапрыемстваў 
”И в вечном карауле 
Память у Вечного огня 
стоит“ 

–//– –//– 

145. Літаратурна-музычны 
вечар ”Ваенная песня – 
частка нашага лёсу“ 

–//– Капцянская 
сельская 
бібліятэка 

Гарадоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
146. Гадзіна памяці ”Войны 

не знали мы, но всё 
же…“ 

Май Гарадоцкая 
цэнтральная 
раённая бібліятэка 

147. Урок памяці ”Вехі 
памяці і славы“ 

–//– –//– 

148. Літаратурна-музычны 
вечар ”Дарогамі вайны“ 

–//– Бычыхінская 
сельская 
бібліятэка 

    

149. Мітынг-рэквіем ”Подвиг 
народа не сотрут года“ 
ля помніка загінуўшым 
воінам у в. Прудок 

–//– Верамееўская 
сельская бібліятэка 

150. Літаратурна-музычная –//– Даўгапольская 
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  86.  Экспазіцыя дзіцячага 
малюнка ”Вайну не 
бачылі, але ведаем“ 

Красавік 
– жнівень

Цэнтральная 
бібліятэка імя 
У. Маякоўскага 
ЦБС 
г. Наваполацка 

87.  Фотавыстава ”Не 
старэюць душой 
ветэраны“ 

Май Бібліятэка-філіял 
№ 9 імя 
С. Маршака ЦБС 
г. Віцебска 

Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 
88.  Цыкл выстаў ”Да 75-

годдзя Вялікай 
Перамогі“ 

На 
працягу 
года 

Аддзел 
краязнаўчай 
літаратуры і 
бібліяграфіі 

89.  Вечарына-прысвячэнне 
”Он сердцем принял 
боль войны“ да 105-
годдзя з дня нараджэння 
К. Сіманава   

Май Агульная 
чытальная зала 

90.  Канцэртная 
праграма”Песні Вялікай 
Перамогі“ 

–//– Аддзел 
літаратуры па 
мастацтве 

91.  Краязнаўчае падарожжа 
”Гераічныя вуліцы 
Віцебска“ 

–//– Аддзел дзіцячай 
літаратуры 

92.  Літаратурна-музычная 
вечарына ”Песня в 
солдатской шинели“ 
сумесна з ГА ”Саюз 
пісьменнікаў Беларусі“ 

–//– Агульная 
чытальная зала 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска 
93.  Урокі мужнасці ”Наша 

память сильнее 
времени“ 

Студзен
ь – май

Бібліятэка-філіял 
№ 11 імя 
М. Лынькова 

94.  Цыкл мерапрыемстваў 
”Войны священные 
страницы“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 3 імя 
Я. Купалы 

134. Дэкада баявой славы 
”Памяць патрэбна 
жывым“ 

–//– Слабодкаўская 
бібліятэка 

Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
135. Гадзіны памяці, урокі 

мужнасці ”Імя на 
помніку“, ”І горкі ў 
Перамогі хлеб“, ”О 
войне не расскажешь 
словами“,”Жанчыны на 
вайне“, ”Яны вярнуліся 
з Перамогай“, ”Іх 
выбраў час“, ”9 мая – 
памяць загінуўшым, 
спадчына жывым“ 

Май Антонаўская 
бібліятэка-філіял 
№ 15 
Лявонішанская 
бібліятэка-філіял 
№ 23 
Бігосаўская 
бібліятэка-філіял 
№ 4  
імя Э. Зубрыцкага 
Боркавіцкая 
бібліятэка-філіял 
№ 10 
Вусцянская 
бібліятэка-філіял 
№ 35 
Нураўская 
бібліятэка-філіял 
№ 14 
Марозаўская 
бібліятэка-клуб № 5 

136. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Памяць 
жыве ў сэрцах“ 

–//– Асвейская 
гарпасялковая 
бібліятэка № 2  
імя В. Рудога 

137. Тэматычны вечар ”Была 
вясна – вясна Перамогі“ 

–//– Валынецкая 
бібліятэка-філіял 
№ 16 

    

138. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Годы 
уходят, но память жива“ 

–//– Каханавіцкая 
бібліятэка-філіял 
№ 29 

139. Канцэрт ”Ваша Перамога –
наша жыццё“

–//– Чыстапольская 
бібліятэка-клуб
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  95.  Вечар-рэквіем ”Память 
не гаснет! Слава не 
меркнет!“ 

Май Цэнтральная 
гарадская 
бібліятэка імя 
М. Горкага 

96.  Гадзіна баявой славы 
”Подзвіг вялікі і вечны“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
імя 
У. Караткевіча 

97.  Літаратурна-музычная 
вечарына ”Вечная слава 
ўсім, хто прынёс 
Перамогу“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 4 імя 
А. Пушкіна 

98.  Прэзентацыя 
краязнаўчай базы 
дадзеных ”Героі 
Савецкага Саюза і 
поўныя кавалеры ордэна 
Славы – ураджэнцы і 
жыхары Віцебска“ 

Чэрвень Цэнтральная 
гарадская 
бібліятэка імя 
М. Горкага  

99.  Час мужнасці ”Крокі 
вялікай Перамогі. 
Вызваленне Віцебска“ 

–//– –//– 

100. Канцэрт-прысвячэнне 
”Минувших лет святая 
память…“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 2 імя 
У. Маякоўскага 

101. Вахта памяці ”Подзвігу 
народа жыць у 
стагоддзях!“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 11 імя 
М. Лынькова 

102. Гадзіна славы ”Віцебск 
– горад-партызан, 
адважны патрыёт, 
падпольшчык“ 

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

103. Выстава фотаздымкаў з 
сямейных альбомаў 
”Сцяна Памяці“ 

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

104. Літаратурна-
патрыятычная гадзіна 
”У рамках фотаздымкі 
на сцяне“ 

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

124. Патрыятычны урок 
”Гады вайны – 
стагоддзе памяці“ 

–//– Бачэйкаўская 
сельская 
бібліятэка імя 
Б.П. Беляжэнка 
філіял № 42 

125. Літаратурна-музычны 
вечар ”Няхай будзе 
ясным неба над зямлёй“ 

–//– Вярхоўская 
сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 8  

126. Вечар памяці ”Франтавыя 
подзвігі нашых землякоў“ 

–//– Сініцкая сельская 
бібліятэка-клуб 
філіял № 25 

127. Гістарычна-
літаратурная гадзіна 
”Перамога не прыйшла 
сама, Перамогу 
прынеслі героі“ 

–//– Ульская 
бібліятэка-філіял 
№ 2 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна 
128. Бібліямарафон 

патрыятычных 
мерапрыемстваў 
”У кніжнай памяці 
імгненні вайны“ 

Люты – 
май 

Слабодкаўская 
бібліятэка 

129. Дзень гістарычнай 
памяці ”Мы памятаем, 
мы ганарымся“ 

Май Цэнтральная 
бібліятэка 

130. Раённая бібліятэчная 
эстафета памяці ”Вечны 
агонь Вялікай Перамогі“ 

–//– –//– 

131. Каляндар баявых падзей 
”Гэты дзень мы 
набліжалі як маглі“ 

–//– Дзіцячая 
бібліятэка 

    

132. Паэтычныя маналогі 
”Памяць са слязамі на 
вачах“ 

–//– –//– 

133. Ваенна-патрыятычны –//– Відзаўская
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 105. Віртуальны марафон-
памяці ”Дзякуй Вам за 
Перамогу!“ 

На 
працягу 
года 

Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 3 
імя С. Маршака 

106. Патрыятычная гадзіна з 
наведваннем месца 
пахавання ”Піянеры – 
героі Вялікай Айчыннай 
вайны. Наш зямляк 
Дзіма Патапенка“ 

Люты Бібліятэка-філіял 
№ 8 

107. Літаратурна-музычны 
вечар да Міжнароднага 
дня вызвалення вязняў 
фашысцкіх канцлагераў 
”І былі разам – дзеці і 
вайна“ 

Красавік Бібліятэка-філіял 
№ 2  
імя К. Сіманава 

108. Гістарычны хранограф 
”Героі полацкай зямлі“ 

Май Дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 3 
 імя С. Маршака 

109. Літаратурны арт-
альманах ”Кветкі 
Перамогі“ 

–//– –//– 

110. Літаратурна-музычны 
набат ”Пад салютам 
вялікай Перамогі“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 1 імя Я. Коласа 

111. Квэст-гульня ”У 
пошуках згубленага 
пісьма“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 2 імя 
К. Сіманава 

112. Марафон ваеннай кнігі 
”Памяць аб вайне вам 
кніга пакідае“ 

–//– –//– 

113. Тыдзень ваеннай кнігі 
”Аб героях былых 
часоў“ 

–//– Бібліятэка-філіял 
№ 8 

 
 
 

Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
114. Цыкл мерапрыемстваў 

”Памяць сэрца“ 
Студзень –
ліпень 

Дзяцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 8 імя 
Н.К. Крупскай 

115. Фестываль 
патрыятычнай кнігі 
”Вецер з фронта“ 

Май Бібліятэка-філіял 
№ 2  
імя М. Горкага  

116. Літаратурна-музычная 
кампазіцыя ”Пусть 
помнят живые, пусть 
знают потомки“ 

–//– Андрэеўшчынская 
сельская 
бібліятэка-клуб-
філіял № 34 

117. Святочная праграма 
”Салют табе, Вялікая 
Перамога!“ 

–//– Бабініцкая сельская 
бібліятэка-філіял 
№ 54 

118. Гістарычнае падарожжа 
”Стаяць маўкліва 
абеліскі з імёнамі і без 
імёнаў“ 

Ліпень Белеўская 
сельская 
бібліятэка-клуб – 
філіял № 46 

Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
119. Выстава з фондаў 

Бешанковіцкага 
раённага гісторыка-
краязнаўчага музея 
”Вайна. Трагедыя. 
Подзвіг“ 

Май Цэнтральная 
раённая 
бібліятэка 

120. Паэтычная кампазіцыя 
”Вялікаму салдату 
Вялікай Айчыннай“ 

–//– –//– 

121. Урок мужнасці і 
гераізму ”За кожным 
імем Подзвіг“ (Героі 
Савецкага Саюза – 
нашы землякі) 

–//– –//– 

122. Гадзіна гісторыі 
”Вялікія бітвы Вялікай 
вайны“ 

–//– Раённая дзіцячая 
бібліятэка-філіял 
№ 1 
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