Зводны план
работы публічных бібліятэк
Віцебскай вобласці
на 2016 год

Віцебск
2016
1

Змест
Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне культуры

3

Асветныя акцыі, конкурсы

4

Выдавецкая дзейнасць

7

Мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю беларускай
культуры, літаратуры і мастацтва

10

Інфармацыя аб мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 125-годдзя
з дня нараджэння паэта М. Багдановіча і 95-годдзя з дня нараджэння
народнага пісьменніка Беларусі І.П. Шамякіна

22

Выставачныя праекты

24

2

Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне культуры
Назва мерапрыемства
Тэрмін выканання Адказны за выкананне
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Распрацоўка праекта Пагаднення аб
I кв.
Адамян Т.М.
супрацоўніцтве з ДБУК “Смаленская
абласная ўніверсальная бібліятэка
імя А.Т. Твардоўскага”
Круглы
стол
“Бібліятэкі
красавік
прагранічных
тэрыторый:
супрацоўніцтва
ў
інтарэсах
інавацыйнага развіцця рэгіѐна” ў
рамках
прафесійнага
візіта
ў
Смаленскую
абласную
ўніверсальную
бібліятэку
імя
А.Т. Твардоўскага
Арганізацыя
міжнароднага
II паўгоддзе
экалітаратурнага конкурсу “Я и мой
город” (у рамках рэалізацыі Плана
сумесных мерапрыемстваў з ДБУК
“Пскоўская абласная ўніверсальная
навуковая бібліятэка”)
ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”
Літаратурная сустрэча з паэтамі
май
Ляснеўская В.А.
Латвіі
ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Удзел у Міжнародным праекце
на працягу года
Тарасава І.У.
“Беларусь–Германия” міжнароднага
благачыннага
грамадскага
аб’яднання “ЭКОСТРОЙ” сумесна з
культурна-адукацыйным
цэнтрам
“Экодом”
ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Міжнародны паэтычны конкурс
II паўгоддзе
Дрылѐнак С.У.
“Руднянские
зори”
(г. Рудня,
Смаленская вобласць, Расійская
Федэрацыя)

3

Асветныя акцыі, конкурсы
Назва мерапрыемства
Тэрмін выканання
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Творчы конкурс “Ствары сваю кнігу”
люты
Адамян Т.М.
Абласны
конкурс
відэаролікаў
снежань
“Чытаем Багдановіча разам” (да 125годдзя
з
дня
нараджэння
М. Багдановіча)
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”
Акцыя памяці загінуўшых у гады
май
Данілава Г.Г.
вялікай Айчыннай вайны “День белых
журавлей”
Кніжныя
выставы,
конкурсы
і
чэрвень
віктарыны, масавыя мерапрыемствы
да Дня горада “Мой горад, у сэрцы ты
жывеш маім!”
Цыклы літаратурных і тэматычных
мерапрыемстваў
“Волшебный
Витебск Марка Шагала”

ліпень

Культурна-асветная
акцыя
верасень
“Библионочь-2016”
Акцыі і інфармацыйныя праграмы,
снежань
прысвечаныя
Сусветнаму
дню
барацьбы са СНІДАм
ДУК “Цэнтралізаная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”
Конкурсы “Лучший читатель лета” і
на працягу года
Наважылава Н.М.
“Лучший читатель года”
Акцыя да 75-годдзя пачатку Вялікай
чэрвень
Айчыннай вайны “Вас помнят, вас
знают, вами гордятся”
Бонусная
акцыя
бясплатнага
верасень
афармлення чытацкага білета “Стань
читателем!”
PR-акцыя “В компьютере – новости, а
верасень
в книге – жизнь”
Акцыя-мерчандайзінг “Book-симпатия”
верасень
Акцыя да Міжнароднага дня сталых
кастрычнік–
людзей і Дня інвалідаў “С открытым
снежань
сердцем, с добрым словом”
ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Культурна-адукацыйная
акцыя
ў
май
Жвікава С.І.
гарадскім парку “Мы – наследники
Победы!”
Культурна-адукацыйная
акцыя
ў
ліпень
гарадскім парку “Орша – город
читающий”
Абласное свята паэзіі ў Ляўках з
чэрвень
удзелам
вядомых
беларускіх
пісьменнікаў
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Гучныя
чытанні
каля
помніка на працягу года
У. Караткевічу ў гарадскім дзіцячым
парку да дня нараджэння і дня памяці
знакамітага земляка
Культурна-асветніцкая акцыя да Дня
верасень
бібліятэк Беларусі “Нескучный вечер
в библиотеке”
ДУК “Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Раѐнны конкурс на лепшы краязнаўчы
I–IV кв.
Курмель Т.М.
турыстычны маршрут “Знаѐмцеся –
мая Радзіма”
ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”
Мерапрыемствы
ў
рамках
на працягу года
Ляснеўская В.А.
рэспубліканскай акцыі “Сямейнае
чытанне”
Конкурс чытаючых сямей “Всей
студзень
семьей в библиотеку”
ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурна-асветная акцыя “Мы – за
май–ліпень
Нісневіч Г.Д.
читающую Беларусь!”
Акцыя “З песняй і кніжкай на
май–ліпень
калѐсах” (ЦРБ сумесна з аўтаклубам)
Акцыя “Рэкламны лістапад”
верасень
Акцыя для людзей з абмежаванымі
кастрычнік–
магчымасцямі “Кніга на дом” і “Мы –
снежань
разам!”
Акцыя “Дзень падпісчыка” правядзѐм
лістапад
разам”
(ЦРБ
сумесна
з
карэспандэнтамі
газет
“Жыццѐ
Прыдзвіння” і “Витебские вести”)
ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”
Раѐнны конкурс бібліятэк “Я тут сакавік–лістапад
Абрамава А.В.
жыву, і край мне гэты дарагі”
Свята песні і паэзіі “Вераніцынская
чэрвень
зорка-2016”
ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Фестываль-конкурс “Самая чытаючая
Студзень–май
Карэпанава І.В.
сям’я” ў рамках рэспубліканскай
акцыі “Чытем ўсѐй сям’ѐй”
Раѐнны агляд-конкурс “Святло паэзіі
на працягу года
Максіма Багдановіча” на лепшую
пастаноўку работы бібліятэк па
прапагандзе творчасці М.Багдановіча
ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Раѐнны бібліятэчны конкурс на лепшы
на працягу года
Фарэйтарава Н.М.
летапіс-хроніку вѐскі
Конкурс летняга чытання “В гостях у чэрвень–жнивень
лета книжного”
ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Сацыякультурныя ініцыятывы для
на працягу года
Тарасава І.У.
моладзі ў падтрымку чытання: акцыя
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“Библиосумерки”, удзел у руху
“Bookcrossinq”,
“Літаратурная
гасцѐўня на ТБ”
ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Рэалізацыя праекта “Яркае святло
на працягу года
Дрылѐнак С.У.
таленту”
(жыццѐ
знакамітых
землякоў) на радыѐ
Арганізацыя
работы
лѐзненскага
ліпень
падворку на XXV Міжнародным
фестывалі “Славянскі базар”
Абласное свята-конкурс самадзейных
ліпень
паэтаў і кампазітараў “Песні сунічных
бароў”
Культурна-асветніцкая
акцыя
верасень
“Бібліязмрок-2016” або “Вас чакаюць
на востраве чытання”
ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Раѐнны
конкурс
“Бібліятэчная
на працягу года
Бурнасенка Г.І.
выстаўка – візітная картка бібліятэкі”
Раѐнны
конкурс
на
лепшую
на працягу года
публікацыю ў газеце
Акцыя “Совпали годы детства и
красавік
войны”
(да
Міжнароднага
дня
вызвалення
вязняў
фашысцкіх
канцлагераў)
Літаратурная пляцоўка на Дзень
ліпень
горада “Літаратурны салют Полацку”
Лібмоб “Рекламный листопад”
ліпень
Акцыя “Разам гуляем, разам чытаем”
ліпень
(для дзяцей і іх бацькоў)
Акцыя “День красоты в библиотеке”
кастрычнік
(ЦРБ)
ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Тэматычная пляцоўка “Чароўны водар
верасень
Мяцеліца А.І.
Сенненскіх зѐлак” (абласное святакірмаш “Дажынкі-2016”)
ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Выстава – творчы праект “Созвездие
ліпень
Голуб Л.Ф.
талантов наших читателей”
ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Сацыяльна-культурная
акцыя
ліпень
Міцькавец С.В.
“Бібліязмярканне-2016”
ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Раѐнны агляд-конкурс “Духоўна- студзень–ліпень
Каралѐва І.Л.
маральныя вытокі”
Фотапраект “Я вырас тут, і край мне студзень–верасень
дораг”
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Выдавецкая дзейнасць
Выданне
Тэрмін выканання
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Зборнік матэрыялаў Міжнароднай краязнаўчай
I кв.
канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня
нараджэння М.Я. Нікіфароўскага
Аналітычны агляд дзейнасці дзіцячых бібліятэк
I кв.
Віцебскай вобласці
“Бібліятэчная
прастора.
Віцебскі
рэгіѐн”:
II кв.
інфармацыйна-аналітычны зборнік
Бібліяграфічны паказальнік “Беларускі тэатр
III кв.
“Лялька”
Метадычныя
рэкамендацыі
“Библиотека
в
электронной
среде.
Актуальные
вопросы
IV кв.
статистического учета”
Метадычныя
рэкамендацыі
“Молодые
в
библиотечном деле: основные векторы кадровой
IV кв.
политики”
Метадычны дапаможнік “Библиотечная выставка: в
IV кв.
поисках нового формата”
Метадычныя
рэкамендацыі
“Продвижение
IV кв.
библиотеки в социальных сетях”
Аннотированный
каталог
интернет-ссылок
IV кв.
“Культура в Сети”
Агляд
“Лепшы
публічны
цэнтр
прававой
IV кв.
інфармацыі: па выніках абласнога конкурсу”
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”
Інфармацыйнае выданне “Нашы славутыя землякі”:
люты
вып. 12
Інфармацыйнае выданне “Літаратурнае падарожжа
красавік
па вуліцах Віцебска”
Буклет “Покровский собор”
верасень
Буклет “Тамара Шашкіна”
кастрычнік
Інфармацыйнае выданне “І зорка гарыць, і не вяне
лістапад
вянок”: да 125-годдзя з дня нараджэння
М. Багдановіча
Інфармацыйны
бюлетэнь
“Літаратура
па
штомесяц
краязнаўстве”
ДУК “Цэнтралізаная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”
Іфармацыйна-бібліяграфічны
спіс
з
серыі
студзень
“З народных крыніц: Каляда”
Рэкламная лістоўка да Міжнароднага дня роднай
люты
мовы “Дакраніся да роднага слова”
Інфармацыйны буклет да Сусветнага дня здароўя
красавік
“Движение – жизнь”
Інфармацыйнае выданне “Летопись жизни и
красавік
творчества Николая Гумилева”
Інфармацыйны буклет да Сусветнага дня без тытуню
май
“Пусть всегда будет завтра!”
Інфармацыйны буклет да Міжнароднага дня сям’і
май
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“Все, что семьи касается”
Інфармацыйны дайджаст “Поиск. Призвание.
май
Профессия”
Інфармацыйны буклет да 50-годдзя А. Бадака “Душа
люты
настроена на творчасць”
Інфармацыйны буклет да 85-годдзя з дня
сакавік
нараджэння П.А. Місько “Ён быў мысляром і
фантазѐрам…”
Інфармацыйнае выданне “Мастакі-юбіляры 2016
штоквартальна
года”
ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклеты “Падарожжа па краіне беларусаў” (да 115на працягу года
годдзя з дня нараджэння В. Вольскага), “Я хаджу
закаханы ў твае краявіды…” (да 85-годдзя з дня
нараджэння Н. Гілевіча)
ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”
Буклет “Медыцынская справа на Браслаўшчыне”
люты
(выпуск № 2)
Серыя буклетаў “Старонкі Браслаўскай гісторыі”
сакавік–верасень
ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклет “Быть художником – великая честь и
на працягу года
счастье” (да юбілею В. Шчаснага)
Буклет “Я вернусь” (да 70-годдзя з дня нараджэння
В. Рудога)
Краязнаўчы
даведнік
“Верхнядзвіншчына
літаратурная”
Кніга вершаў “С днем рождения, Верхнедвинск!”
Кніга вершаў Р. Анкіновіч “Шчасцейка ў дом…”
Буклет “Яна сеяла зярняты дабрыні” (да 100-годдзя з
дня нараджэння М. Барсток)
Анатаваны бібліяграфічны паказальнік “Душе
полезное чтение”
Інфармацыйны дайджэст “Культура роднага края”
Буклет “Вастрыў, як штык, пяро, іголкі…”(да 75годдзя часопіса “Вожык”)
Інфармацыйны даведнік “На крыжовых шляхах:
каталіцкія храмы
ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Інфармацыйны даведнік “Жыццѐ без кнігі не ўяўляю
чэрвень
я” (пра ветэранаў працы Глыбоцкай ЦБС)
Зборнік “Музеі Глыбоцкага раѐна”
ліпень
Буклеты “Гісторыка-культурныя і прыродныя
на працягу года
адметнасці Псуеўскага краю”,
“Славутыя
мясціны
Удзелаўшчыны”,
“Гонар
і
слава
Азярэччыны”, серыя “Турыстычная Глыбоччына”
ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”
Буклет “Сугучча беларускай ліры” (да 75-годдзя з
студзень
дня нараджэння У. Мулявіна)
Буклет “Чалавек вялікай душы” (да 95-годдзя з дня
студзень
нараджэння І. Шамякіна)
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Буклет “Как интересно все на свете с книгами
люты
Яговдика детям”
Буклет “Успешные земляки – пример молодежи”
сакавік
(прысвечаны Ж. Алфѐраву)
Серыя буклетаў “Знакамітыя землякі”
сакавік–снежань
Буклет “Корытенский мох”
красавік
Буклет “Славянскому базару – 25 лет”
чэрвень
ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Бібліяграфічныя зборнікі “Святыні Докшыцкага
ЦРБ, на працягу года
краю” і “Яны ўзбагацілі культуру Докшыччыны”
ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Летапіс-хроніка “Гісторыя ЦБС”
на працягу года
Зборнік вершаў В. Ціханава і І. Малчанавай
студзень–красавік
Зборнік дыялектызмаў Дубровенскага раѐна
сакавік
Зборнік краязнаўчых матэрыялаў А.Я. Гаўруцікава
на працягу года
Зборнік твораў пра Дубровеншчыну “Шчырыя
верасень
словы пра родны кут”
ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Бібліятэчны каляндар “Даты. Кнігі. Імѐны. 2016”
снежань
Буклеты “Я не хачу мяняць свой лѐс..!” (да 80-годдзя
III кв.
з дня нараджэння Г. Бураўкіна), “Паэт народны, паэт
сапраўдны” (да 85-годдзя з дня нараджэння
Н. Гілевіча), “Адвечная радасць – праца” (да 70годдзя з дня нараджэння С. Законнікава), “Жыццѐ
даецца, каб жыццѐ тварыць” (да 85-годдзя з дня
нараджэння
А. Вярцінскага),
“Лепельшчына
літаратурная: П. Дудо – 105 год”
ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Рэкамендацыйныя бібліяграфічныя спісы літаратуры
на працягу года
да юбілейных дат пісьменнікаў: “Сын свайго часу”
(да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна),
“Сапраўды народны і незабыўны” (да 95-годдзя з
дня нараджэння І. Мележа), “Зорка на літаратурным
небасхіле” (да 125-годдзя з дня нараджэння
М. Багдановіча)
Буклет “Рейтинг года. Читаемые книги”
снежань
ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Інфармацыйныя выданні “Знамянальныя і памятныя
на працягу года
даты Полаччыны” і “Сцэнарыі лепшых масавых
мерапрыемстваў”
ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклеты “Добро пожаловать в библиотеку
на працягу года
агрогородка”,
“Турыстычныя
маршруты
Пастаўшчыны”.
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна”
Буклеты “Прафесій розных многа” і “Запрашаем у
I–III кв.
бібліятэку. Расонскай раѐннай бібліятэцы – 90 гадоў”
ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклет “Клуб “Сямейная акадэмія”
май
Зборнік “Легенды і паданні Сенненскага краю”
жнівень
Буклет “Народны лялечны тэатр кнігі “Пятрушка”
верасень
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ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклеты “Іх імѐны ў памяці нашай назаўсѐды” (да
на працягу года
105-годдзя з дня нараджэння Герояў Савецкага
Саюза П.Ф. Сычэнкі і М.П. Лугоўскага і да 95годдзя з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза
М.С. Камельчыка), “Нескароны талент” (да 115годдзя з дня нараджэння пісьменніка М. Зарэцкага),
“Верны клятве Гіпакрата” (да 90-годдзя з дня
нараджэння земляка, доктара медыцынскіх навук
У.У Гарбачова)
ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклеты “Святлана Алексіевіч – стваральнік помніка
на працягу года
пакутам і мужнасці ў наш час”, “З калыскі верыў я
сваѐй зямлі” (да 70-годдзя з дня нараджэння
С. Законнікава).
Кніга вершаў Т. Барадзѐнак “З любоўю да роднага
на працягу года
краю, да роднай зямлі”
ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і
люты
правядзенню Года культуры ў бібліятэках раѐна
Цыкл буклетаў да літаратурных юбілейных дат
чэрвень
“Юбіляры 2016 года”
ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Буклеты “Помнікі прыроды нашага краю”, “Святыни
на працягу года
земли Шарковщинской”, “Легенды і паданні
Шаркаўшчынскага краю”
ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Краязнаўчы экскурс па гісторыі Амбрасавіцкага
на працягу года
краю
Буклет “Юбіляры года” (І. Шамякін, І. Мележ,
студзень–май
К. Крапіва)
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Мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю
беларускай культуры, літаратуры і мастацтва
Назва мерапрыемства
Срок выканання
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Падарожжа ў часе “Дзяцінства Івана
I кв.
Шамякіна” (да 95-годдзя з дня нараджэння
пісьменніка)
Прэзентацыя
кнігі
А. Крыклівец
студзень
“За строкой”
Цыкл
“Краязнаўчыя
сустрэчы”:
люты
Моладзевыя
краязнаўчыя
праекты:
фальклорна-этнаграфічная
суполка
“Поўня” прадстаўляе…
“Тэатр-клас” І. Баярынцава і навучэнцаў
сакавік
УА
“Віцебскі
дзяржаўны
каледж
культуры і мастацтваў”
“У пошуках мінулага” – 70 год з дня
красавік
нараджэння
журналіста,
краязнаўца
А.М. Падліпскага
Прэзентацыя
кніг
В.
Паўлючкова
красавік
“Витебский трамвай: люди, события,
факты” і “Витебский трамвай: документы
и материалы”
Прэзентацыя камбінаванай БД “Мастакі
красавік
Віцебшчыны”
Творчы вечар акцѐра, вядучага майстра
красавік
сцэны
Нацыянальнага
акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Якуба Коласа
Ю. Цвіркі
Сустрэча
з
лаўрэатамі
абласной
май
літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі
Вечарына,
прысвечаная
30-годдзю
май
стварэння музея “Гісторыя Заронаўскага
краю”.
Вечарына да 50-годдзя краязнаўца,
верасень
намесніка дырэктара Віцебскага абласнога
краязнаўчага музея В. Шышанава
Літаратурная вечарына да 65-годдзя
верасень
Ф. Палачаніна
Імпрэза, прысвечаная 30-годдзю з дня
верасень
пастаноўкі першага спектакля Беларускім
тэатрам “Лялька” і 70-годдзю мастацкага
кіраўніка В. Клімчука
Сустрэча з краязнаўцам, педагогам
лістапад
М. Піваварам
Вечарына да 70-годдзя беларускага
снежань
фотамастака М. Шмерлінга
Прэзентацыя кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі
снежань
“Новогодние приключения Маруси”
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ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”
Дні літаратуры да 95-годдзя з дня
бібліятэкі сістэмы, студзень
нараджэння І. Шамякіна “Легенды і праўда
жыцця”
Дні літаратуры да 120-годдзя з дня
бібліятэкі сістэмы, сакавік
нараджэння К. Крапівы “Шляхі да ісціны”
Дні літаратуры “Жыць будзе край, Купала
бібліятэкі сістэмы, чэрвень
будзе жыць!”
Літаратурнае свята да Дня горада
ЦГБ імя М. Горкага, чэрвень
“Віцебскі літаратурны бульвар”
Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай
бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай,
“Нябесная апякунка беларусаў”
чэрвень
“Напісанае
застаецца…”
(кніжныя
бібліятэкі сістэмы, верасень
выставы, гістарычныя вандроўкі, сустрэчы
з пісьменнікамі, прэзентацыі лепшых
беларускіх выданняў да Дня беларускага
пісьменства)
Дні літаратуры да дня нараджэння
бібліятэкі сістэмы, кастрычнік
Я. Коласа “Зямлі беларускай народны
пясняр…”
Дні літаратуры, прысвечаныя творчасці
бібліятэкі сістэмы, лістапад
У. Караткевіча “Уладзімір Караткевіч.
Быў. Ёсць. Буду.”
ДУК “Цэнтралізаная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”
Выстава-бенефіс “Прапаведнік духоўнасці
ЦБ імя У. Маякоўскага, студзень
і чалавечнасці” (да 95-годдзя з дня
нараджэння І. Шамякіна)
Агляд-рэклама
твораў
беларускіх
дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака,
пісьменнікаў А. Бадака, Р. Баравіковай,
студзень
В. Гапеева, Я. Хвалея “Ужо не дзеці, але
яшчэ не дарослыя” (з цыкла “Адкрый для
сябе беларускую кнігу”)
Гучныя чытанні казак “Залатыя кросны
бібліятэка-філіял №8, люты
душы” (да 60-годдзя з дня нараджння
У. Ягоўдзіка)
Акцыя да Міжнароднага дня роднай мовы
бібліятэка імя Я. Коласа, люты
“Дакраніся да роднага слова”
Сустрэча з пераможцай літаратурнага цэнтральная гарадская бібліятэка імя
конкурсу “1 глава” А. Хвашчэўскай
У. Маякоўскага, верасень
Літаратурнае
падарожжа
“Казачны
бібліятэка імя У. Караткевіча, лістапад
куфэрак У. Караткевіча”
ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Цыкл мерапрыемстваў “Когда приходит
Межаўская сельская бібліятэка, на
мудрости пора, душа становится богата и
працягу года
щедра…” па творчасці Алеся і Надзеі
Стаховіч
Цыкл мерапрыемстваў па папулярызацыі
бібліятэкі сістэмы, на працягу года
творчасці пісьменнікаў Галіны і Сяргея
Трафімавых
Літаратурна-музычная
радыѐперадача
бібліятэка № 12, студзень
“Музыка святла і прыгажосці” (да 7512

годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна)
Літаратурна-паэтычная гадзіна “Чараўнік
дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча
прыходзіць да дзяцей” (да 65-годдзя з дня
нараджэння М. Пазнякова)
Свята роднай мовы “Роднае гучанне”
Юрцаўская сельская бібліятэка, люты
Патрыятычная акцыя “Час чытаць кнігі
Зубаўская сельская бібліятэка, люты
роднай краіны!”
Урок
беларусазнаўства
“Ручай
Арэхаўская гарпасялковая бібліятэка,
крыштальны мовы роднай”
люты
Літаратурная гадзіна-партрэт “Цудоўны Антонаўская сельская бібліятэка, люты
пісьменнік і чалавек” (да 95-годдзя з дня
нараджэння І. Мележа)
Гісторыка-пазнавальная гадзіна па кнізе
Міцькаўшчынская сельская бібліятэка,
У. Ягоўдзіка “Сем цудаў”
люты
Прэзентацыя кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі
Засеклінская сельская бібліятэка,
“Эта книга детям обо всем на свете”
красавік
Гадзіна паэзіі па творчасці Т. Красновай- Шыбекская сельская бібліятэка, красавік
Гусачэнкі “Я рождена быть поэтом”
Літаратурна-фальклорныя
святы
бібліятэкі сістэмы, ліпень
“Купальская ночка”, “Папараць-кветка”,
“Ой, рана на Івана”
Гадзіна паэзіі “Вершы, што кранаюць
бібліятэка № 10, жнівень
сэрца” (да 80-годдзя з дня нараджэння
Г. Бураўкіна)
Літаратурнае спатканне “Паэзія глыбокай
бібліятэка імя У. Корбана, верасень
веры” (да 85-годдзя з дня нараджэння
Н. Гілевіча)
Тэматычная вечарына “Повязь часоў –
Андрэеўшчынская сельская бібліятэка,
беларускі ручнік”
кастрычнік
Дэкада
памяці
У. Караткевіча
дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча,
(літаратурная вечарына і бібліятэчная
лістапад
выстава “…Для нас вершы яго будуць
гучаць і праз дзесяць гадоў і праз дзвесце”,
выстава дзіцячых малюнкаў “І чытаем, і
малюем”)
ДУК “Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурна-абрадавае
прадстаўленне Стрыжаўская сельская бібліятэка, I кв.
“Шчодры вечар, добры вечар”
Гадзіна народных традыцый “Каляда ідзе і Драздоўская сельская бібліятэка, I кв.
казку вядзе”
Выстаўка-прагляд “Пад ветразем роднага
ЦРБ, III кв.
слова”
Літаратурна-пазнавальная праграма “Мову
Вярхоўская сельская бібліятэка, III кв.
матчыну шануйце!”
Тэатралізаванае прадстаўленне “Купальскі Бачэйкаўская сельская бібліятэка, III кв.
карагод”
Літаратурны калейдаскоп “Паслядоўнікі
Ржаўская сельская бібліятэка, III кв.
Скарыны”
Гістарычны экскурс “Ад Скарыны да
Ульская сельская бібліятэка, III кв.
нашых дзѐн”
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ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”
Музычная гасцѐўня “Беларускі пясняр”
Іказненская сельская бібліятэка, студзень
(да
75-годдзя
з
дня
нараджэння
У. Мулявіна)
Дэкада
папулярызацыі
беларускай
ЦРБ, люты
літаратуры “У родным слове – цэлы свет”
Бліц-агляд кніг С. Алексіевіч “Кнігі,
ЦРБ, люты
напісаныя жыццѐм”
Пазнавальная гадзіна “Беларусь – мой край
Браслаўская дзіцячая бібліятэка, люты
задумчивый и нежный”
Тыдзень беларускай мовы і літаратуры
Друеўская сельская бібліятэка, люты
Тыдзень нацыянальнай культуры
Слабодкаўская сельская бібліятэка,
сакавік
Гадзіна разважанняў “Книги, которые
ЦРБ, май
потрясли нас”
Літаратурная сустрэча з беларускай
ДБ, май
пісьменіцай І. Хадасевіч-Лісавой
Творчая сустрэча з мясцовым паэтам
Казянская сельская бібліятэка, чэрвень
М. Ролікам
Літаратурны агеньчык “Усе жыццѐ ў Друеўская сельская бібліятэка бібліятэка,
падарожжы – ад першых да апошніх дзѐн”
жнівень
па творчасці паэта А. Салтука
Творчыя сустрэчы на браслаўскай зямлі
ЦРБ, верасень
(Т. Краснова-Гусачэнка)
Абмеркаванне
аповесці
М. Кукуця Мяжанская сельская бібліятэка, верасень
“Растаптаная ружа”
Літаратурна-музычная імпрэза “Спявак з
Друеўская сельская бібліятэка,
Нарачанскага краю” па творчасці М. Танка
кастрычнік
Падарожжа па кнізе С. Гук “Юшка
Ахрэмаўская сельская бібліятэка,
Вялеса”
кастрычнік
ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Вечар
паэзіі
“Паэтычныя
імѐны
Марозаўская сельская бібліятэка,
Верхнядзвіншчыны”
студзень
Акцыя “Пачытай са мной па-беларуску”
ЦРБ, люты
Літаратурны вечар “Здесь оставил я души
Асвейская гарпасялковая бібліятэка,
частичку” (да 70-годдзя В. Рудога)
чэрвень
Кніжны
event
“Літаратурны
салют
ЦРБ, ліпень
любімаму гораду”
Тэматычны вечар “Я вырос здесь, и край
Бігосаўская сельская бібліятэка, ліпень
мне этот дорог” (да 150-годдзя вѐскі
Бігосава)
Літаратурная
гадзіна
па
творчасці
Асвейская гарпасялковая бібліятэка,
пісьменнікаў-ураджэнцаў “Згадаю ўсѐ, што
верасень
сэрцу міла, што сэрцу дорага было”
Дзень роднай мовы “Жывая спадчына”
Нураўская сельская бібліятэка, верасень
ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Краязнаўчы праект “Гісторыя развіцця
Сасноўская сельская бібліятэка,
раѐна ў гісторыі вѐсак”
на працягу года
Прэзентацыя кнігі С. Сівалобава “Поле Кіраўская сельская бібліятэка, студзень
жыцця”
Вечар-ушанаванне “Ганаровы грамадзянін
Капцянская сельская бібліятэка, люты
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раѐна” (да 90-годдзя краязнаўцы раѐна
В.Д. Цярэшчанкі)
Літаратурнае знаѐмства “Салаўіная песня
Тулаўская сельская бібліятка, люты
кахання” (да 50-годдзя з дня нараджэння
А. Бадака)
Паэтычная мазаіка “Чараўнік паэтычнай Ноўкінская сельская бібліятэка, сакавік
стыхіі” (да 70-годдзя з дня нараджэння
А. Салтука)
Краязнаўчы
праект
“Сцяжынкамі
Мазалаўская сельская бібліятэка,
А. Сапунова: ад Усвят да Віцебска”
на працягу года
Літаратурны праменад “Мой беларускі, Варонаўская сельская бібліятэка, жнівень
мой адзіны край, ад калыскі дарагі” (да 80годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)
ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”
Цыкл
фальклорна-этнаграфічных
Халамерская сельская бібліятэка,
экспедыцый “Ад родных ніў”
май–верасень
Дзень беларускай кнігі “Прысвечана і Гарадоцкая раѐнная дзіцячая бібліятэка,
адрасавана дзецям” (сустрэча з членамі
красавік
рэдакцыі выдавецтва “Пачатковая школа”)
Творчы вечар паэтэсы Н. Саветнай “Я в
ЦРБ, красавік
небо прорастаю взглядом”
Тэатральна-гульнѐвая
праграма
да
Межанская сельская бібліятэка, ліпень
народнага свята Івана Купалы “Купалінка,
Купалінка”
Эколага-краязнаўчае
падарожжа
Прудніцкая сельская бібліятэка,
“Мар’ямпаль – Мар’іна поле”
кастрычнік
ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурная відэагадзіна “Яна была
ЦРБ, красавік
першай”,
прысвечаная
творчасці
С. Алексіевіч
Сустрэчы з майстрамі і ўмельцамі
бібліятэкі-філіялы, на працягу года
Глыбоцкага раѐна “Рукам – работа, а душы
– радасць” (з майстрамі народнага клуба
“Крыніца”),
майстар-клас
“Краіна
вышыванага хараства” (з майстрам па
вышыўцы З.І. Стахаевіч)
Гутарка на радыѐ “Жыве ў вяках
ЦРБ, люты
беларускае слова”
Гадзіны цікавай асобы “Ён з нашага,
бібліятэкі-філіялы, на працягу года
Глыбоцкага раѐна…” (К.С. Дуж-Душэўскі,
Б.М. Волін), краязнаўчыя гадзіны “Маэстра
з Палевачоў”, “З Празарокаў у шлях
шырокі” (І.Ц. Буйніцкі), творчае дасье
“Творчество – это судьба” (М. Калакольцаў).
Сустрэча з пісьменнікам А. Чароміным
ЦРБ, люты
ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Фальклорнае
свята
“Рождественская
Літоўская сельская бібліятэка-клуб,
светит звезда”
студзень
Літаратурны вечар “У родным краі” (да 65Крулеўшчынская сельская бібліятэка,
годдзя з дня нараджэння М. Пазнякова)
студзень
Свята роднага слова “Ведай мову сваю,
дзіцячая раѐнная бібліятэка, люты
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беларус”
Літаратурнае знаѐмства “Вандроўкі з
дзіцячая раѐнная бібліятэка, люты
У. Ягоўдзікам”
Свята “Беларускія народныя гульні”
Бярозаўская сельская бібліятэка, сакавік
Экскурс-падарожжа
па
творчасці
ЦРБ, красавік
пісьменніка
І. Чыгрынава
“Выдатны
майстар слова”
Вечар-партрэт “Паэт з душою беларуса”
ЦРБ, ліпень
(да
70-годдзя
з
дня
нараджэння
У. Някляева)
Вечар-ушанаванне “Шчырая вера ў Бога”
ЦРБ, жнівень
(да
65-годдзя
з
дня
нараджэння
Ф. Палачаніна)
Літаратурная сустрэча з пісьменнікамі
Бягомльская гарпасялковая бібліятэка,
“Голас сумлення”
жнівень
Літаратурныя чытанні “І кружыцца Станіслаўская сельская бібліятэка-клуб,
планета” (да 115-годдзя з дня нараджэння
верасень
В. Вольскага)
ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Краязнаўчы праект “Ляды. Ведай свой сельская бібліятэка аграгарадка Ляды, на
край”
працягу года
Вечар паэзіі “З любоўю кожны радок”
ЦРБ, сакавік
Літаратурная гадзіна “Творы П. Місько –
сельская бібліятэка аграгарадка
дзецям”
Станіславова, сакавік
Літаратурны партрэт “Шчодры талент
сельская бібліятэка аграгарадка
зямлі Дубровенскай” (да 90-годдзя з дня
Верамееўшчына,чэрвень
нараджэння В. Праскурава)
Тэатралізаванае
прадстаўленне
сельская бібліятэка аграгарадка
“Купальский вечерок”
Арловічы,ліпень
Літаратурнае знаѐмства “Пакуль не
сельская бібліятэка – музей ільну
высахла крыніца” (да 70-годдзя з дня
аграгарадка Баброва, верасень
нараджэння С. Законнікава)
Вячоркі “расло жыта, росло ў полі”
сельская бібліятэка – клуб аграгарадка
Сіпішчава, верасень
ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Выстава-дасье “Талент народны – народу
бібліятэкі сістэмы, на працягу года
прысвечаны” (да юбілеяў беларускіх
піьменнікаў)
Цыкл мерапрыемстваў па краязнаўстве
ЦРБ, на працягу года
“Лепель – радзімы куток”
Пазнавальна-фальклорныя гадзіны “Святы
бібліятэкі сістэмы, на працягу года
і абрады беларусаў”
Цыкл мерапрыемстваў на гарадскіх
ЦРБ, на працягу года
пляцоўках “Бібліятэчны падворак”
ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурная акцыя “Час чытаць Івана
ЦРБ, люты
Мележа”
Гадзіна творчасці пісьменніка “Пра лепшы сельская бібліятэка аграгарадка Стасева,
лѐс спяю народу” (да 130-годдзя з дня
красавік
нараджэння З. Бядулі)
Сюжэтна-забаўляльная праграма “Госця
ЦРБ, сакавік
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наша – дарагая Масленіца!”
Літаратурная
вечарына
“Таямніцы Барсееўская сельская бібліятэка, сакавік
паэтычнага
слова”
(сустрэча
з
Т. Красновай-Гусачэнка)
Гісторка-краязнаўчае
падарожжа
сельская бібліятэка аграгарадка
“Гісторыя маѐй вѐскі”
Якубаўшчына, сакавік
Паэтычна-краязнаўчая гасцѐўня “І будзе слова
ЦРБ, ліпень
землякоў гучаць над роднаю старонкай”
Літаратурныя чытанні “Алаіза – наша
ЦРБ, ліпень
песня і кветка” (да 140-годдзя з дня
нараджэння А. Пашкевіч)
Бібліяпартрэт “Паклон табе, мой беларускі
Сельская бібліятэка агарагарадка
край!”
Стасева, верасень
Літаратурны вечар “Жывое слова” з
ЦРБ, верасень
удзелам беларускіх пісьменнікаў
ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Музычна-літаратурная вечарына “Сугучча
Дзісненская гарадская бібліятэка,
беларускай ліры” (да 75-годдзя з дня
студзень
нараджэння У. Мулявіна)
Моўны практыкум “На роднай мове
Міѐрская дзіцячая бібліятэка, люты
размаўляю”
Фальклорнае свята “Вясеннія галасы”
Дзісненская дзіцячая бібліятэка, май
Літаратурнае падарожжа па творчасці
Дзісненская дзіцячая бібліятэка, май
В. Віткі “Сустрэча з казачнікам”
Краязнаўчае падарожжа “Любі свой край –
Далгінаўская сельская бібліятэка,
памятай сваю гісторыю”
верасень
Кніжнае свята да Дня бібліятэк Беларусі
ЦРБ, верасень
“Книжный бульвар”
ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурная гадзіна “А на зямлі яго не
Нацкая сельская бібліятэка, люты
згасне след” (да 95-годдзя з дня
нараджэння І. Мележа)
Паэтычнае фае “Мілагучнае, звонкае,
Бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы,
роднае слова”
люты
Пасхальныя вячоркі “Дзень святых цудаў”
Ветрынская гарпасялковая бібліятэка,
май
Сустрэча-дыялог з народным майстрам
Руднянская сельская бібліятэка, май
М.П. Казачонак “Роднаму краю крупінку
душы прысвячаю”
Вечар-сустрэча “Я вырос здесь и край мне
Ветрынская гарпасялковая бібліятэка,
этот дорог” (да заснавання г.п. Ветрына)
жнівень
Літаратурная
вечарына
“Чытаем Карпецкая сельская бібліятэка, верасень
беларускую кнігу”
Краязнаўчае падарожжа “Вялікая роля
Дрэтуньская сельская бібліятэка-клуб,
маленькай радзімы” (да Дня г. Полацка)
верасень
Тэматычны вечар “Вандроўка ў родную
Астроўшчынская сельская бібліятэка,
мову”
верасень
Краязнаўчая гасцѐўня “Пусть ведают
ЦРБ, лістапад
потомки родной земли минувшую судьбу”
(да 90-годдзя з дня адкрыцця Полацкага
краязнаўчага музея)
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ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурны партрэт Я. Сіпакова “З душы
Ляхаўшчынская сельская бібліятэка,
ўвесь чалавек сабраны”
студзень
Прэзентацыя кнігі М. Пазнякова “Спявае
Палеская сельская бібліятэка, студзень
жыта”
Літаратурна-музычная гадзіна па творчасці
Навасѐлкаўская сельская бібліятэка,
І. Мележа “Палескай зямлі волат”
люты
Акцыя “Размаўляй па-беларуску”
Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі, люты
Вечарына беларускай паэзіі “Святло Сяргеевіцкая сельская бібліятэка, сакавік
кахання не згасае”
Гадзіна фальклору “Калыханка з вуснаў
Казлоўшчынская сельская бібліятэка,
бабулі маѐй”
сакавік
Квэст – гульня “Таямніцы роднага горада”
Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі,
красавік
Літаратурная вечарына па творчасці
ЦРБ, красавік
А. Нафрановіча “У яго вершах жыве
Беларусь”
Агляд творчасці Б. Сачанкі “Пошукі Ляхаўшчынская сельская бібліятэка, май
ўласнай сцяжыны”
Літаратурны партрэт Г. Далідовіча “У Юнькаўская сельская бібліятэка, чэрвень
пошуках духоўных каштоўнасцей”
Падарожжа ў мінулае “Традыцыйнае
Навасѐлкаўская сельская бібліятэка,
адзенне беларусаў”
ліпень
Фальклорнае свята “З крыніц народных
Ляхаўшчынская сельская бібліятэка,
чэрпаем натхненне”
лістапад
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна”
Літаратурная вечарына “А на зямлі яго не Сяляўшчынская сельская бібліятэка, І кв.
згасне след” (да 95-годдзя з дня
нараджэння І. Мележа)
Літаратурная гадзіна “Смеху ачышчальная
ЦРБ, І кв.
сіла” (да 120-годдзя з дня нараджэння
К. Крапівы
Літаратурна-музычная
вечарына
Заборская сельская бібліятэка, ІІІ кв.
“Прызнанне” (да 80-годдзя з дня
нараджэння Г. Бураўкіна)
Літаратурная гадзіна “Сорак гадоў і
Янкавіцкая сельская бібліятэка, ІІІ кв.
вечнасць” (да 140-годдзя дня нараджэння
Цѐткі)
Фальклорная праграма “У цѐткі Лявоніхі
Клясціцкая сельская бібліятэка, ІІ кв.
на Вялікдзень”
Фальклорная праграма “Агонь разгараецца
ЦРБ, ІІІ кв.
– Купалле збіраецца”
Вечар-успамін
“Ахапіла
чаромхай
Сакалішчанская сельская бібліятэка,
ваколіцу” (да 70-годдзя з дня нараджэння
ІІІ кв.
А. Салтука )
ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Цыкл мерапрыемстваў да Года культуры
бібліятэкі сістэмы, на працягу года
“Культурным традыцыям жыць і не знікаць”
Мележаўскія
чытанні
“Вялікі
дар
Ходцаўская сельская бібліятэка, люты
нашчадкам” (да 95-годдзям з дня
нараджэння пісьменніка)
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Фальклорная гадзіна “Каларытнае і
бібліятэкі сістэмы, люты
трапнае беларускае слова”
Прэзентацыя
літаратурна-паэтычнага
ЦРБ, сакавік
зборніка “Сенненшчына сінявокая”
Ваенна-патрыятычныя чытанні “Былого
Пламенская і Латыгальская сельскія
незабвенные страницы” (да 90-годдзя з дня
бібліятэкі, ліпень
нараджэння В. Быкава)
Паэтычны ланцужок “Мой беларускі, мой
бібліятэкі сістэмы, на працягу года
адзіны край, ад калыскі дарагі”
ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Паэтычная
вечарына
па
творчасці сельская бібліятэка аграгарадка Заднева
Р. Баравіковай “А на душы і светла і
шчымліва ”
Літаратурная гульня па творчасці В. Віткі
Навасельская сельская бібліятэка-клуб
“Паэт, казачнік і сябар дзяцей”
Вечар-партрэт да 115-годдзя з дня
Коханаўская гарпасялковая бібліятэка
нараджэння М. Зарэцкага “Не скароны
талент”
Літаратурна-тэматычны вечар да 95-годдзя
ЦРБ
з дня нараджэння І. Шамякіна “Жыццѐ
пісьменніка – жыццѐ народа”
Фальклорнае
свята
“Жывая
вада
сельская бібліятэка аграгарадка
бацькоўскіх крыніц”
Серкавіцы
Бібліяграфічны агляд літаратуры “Лінія
ЦРБ
лѐсу, намалеванная пэндзалем: мастакі
Талачыншчыны”
Вечар краязнаўства “Зямля бацькоў –
сельская бібліятэка аграгарадка
жыцця крыніца”
Варанцэвічы
Прэзентацыя новых кніг А. Шнэйдара
ЦРБ
“З любоўю да роднай зямлі”
Прэм’ера кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі
сельская бібліятэка аграгарадка
“Гэта кніга дзецям пра ўсѐ на свеце”
Гаршчэўшчына
ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурная вечарына “У глыбіні жыцця”
ЦРБ, студзень
(да
95-годдзя
з
дня
нараджэння
І. Шамякіна)
Дзень
роднай
мовы
“Павучымся
ЦРБ, люты
беларускасці!”
Фальклорнае свята “Жывая вада з ушацкіх
ЦРБ, люты
крыніц”
Свята народнага календара “А на
Жарская сельская бібліятэка, люты
Масленку!”
Фолк-вандроўка “У пошуках папарацьІльшынская і Арэхаўская сельскія
кветкі”
бібліятэкі, ліпень
Вечар паэзіі да 70-годдзя з дня нараджэння
Глыбачанская сельская бібліятка,
А. Салтука “Паэзія – гэта натхненне”
жнівень
Падарожжа па творчасці С. Законнікава
Вяркудская сельская бібліятэка,
“Пра тых, каго люблю і памятаю” (да 70жнівень
годдзя з дня нараджэння паэта)
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ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Дзень пісьменніка “Чалавек вялікай
Новалукомльская гарадская бібліятэка,
душы і таленту” (да 95-годдзя з дня
студзень
нараджэння І. Шамякіна)
Караван кніг “Дзе жыве жар-птушка” (да
Лукомльская сельская бібліятэка, люты
60-годдзя з дня нараджэння У. Ягоўдзіка)
Гадзіна байкі “Стракучая крапіва” (да
Альшанская сельская бібліятэка, сакавік
120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы)
Юбілейныя чытанні “Табе, мой краю
Чашніцкая раѐнная дзіцячая бібліятэка,
родны…” (да 135-годдзя з дня
красавік
нараджэння Я. Журбы)
Дзень беларускай дзіцячай літаратуры Лукомльская сельская бібліятэка, красавік
“Мову родную люблю”
Літаратурны ранішнік “Чароўная краіна
Чарэйская сельская бібліятэка, май
Васіля Віткі”
Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мой
Чашніцкая гарадская бібліятэка, жнівень
беларускі, мой адзіны край…” (да 80годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)
Вечар паэзіі “Нязгасныя сузор’і” (да 70Чырвонараніцкая сельская бібліятэка,
годдзя з дня нараджэння С. Законнікава)
верасень
Музычна-літаратурны
вечар“
Паэт Чашніцкая гарадская бібліятэка, верасень
народны – паэт сапраўдны” (да 85-годдзя
з дня нараджэння Н. Гілевіча)
Свята пісьменства “Духоўная кніга – Красналуцкая сельская бібліятэка, верасень
крыніца вялікай мудрасці”
ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Акцыя “З любоўю да роднага слова”
Пялікаўская сельская бібліятэка, люты
Фальклорная вечарына “Ходзіць, ходзіць
ЦРБ, люты
Каляда ад двара і да двара”
Літаратурная сустрэча “Прости, весна,
ЦРБ, сакавік
меня за искренность” з Н. Батраковай
Краязнаўчая
экскурсія
па
ЦРБ, сакавік
шаркаўшчанскім краі “Нам ѐсць чым
ганарыцца”
Фальклорнае свята “А я мару, што сюды
Зоркаўская сельская бібліятэка, жнівень
я вярнуся, сваѐй вѐсцы нізка пакланюся”
Сустрэча з членамі літаратурнага
Сталіцкая сельская бібліятэка, верасень
аматарскага
аб’яднання
“Світанак”
“Упаў радок на белы ліст паперы”
Літаратурна-музычная
кампазіцыя Лужкаўская сельская бібліятэка, верасень
“Роднага слова верны абаронца” (да 85годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча)
Творчы партрэт “Мікола Воранаў – наш
Вялікасельская сельская бібліятэка,
зямляк”
снежань
ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Літаратурны вечар “Памяці славутага
ЦРБ, жнівень
земляка” (да 70-годдзя з дня нараджэння
А. Салтука)
Літаратурнае свята “Хто смяецца
Дзіцячая бібліятэка, сакавік
апошнім” (да 120-годдзя з дня
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нараджэння К. Крапівы)
Літаратурная вандроўка па творах
У. Ягоўдзіка “Рэха нашай абыякавасці”
Свята
“Роднага
слова
ўсмешка”,
прысвечанае Міжнароднаму дню роднай
мовы
Літаратурная гадзіна “Малітва за
Беларусь”
(да
80-годдзя
з
дня
нараджэння Г. Бураўкіна)
Тэматычная сустрэча “Свидание с
талантом” (знаѐмства з творчасцю
віцебскай
паэтасы
і
выканаўцы
эстрадных песень В.У. Грэчанік)

Башнеўская сельская бібліятэка, люты
Дабейская сельская бібліятэка, люты
Мішневіцкая сельская бібліятэка, жнівень
ЦРБ, студзень
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Інфармацыя аб мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 125-годдзя
з дня нараджэння паэта М. Багдановіча і 95-годдзя з дня нараджэння
народнага пісьменніка Беларусі І.П. Шамякіна
Тэрмін
Адказныя за
выканання
выкананне
Бібліятэчная выстава “Выпрабаванне на
студзень
Адамян Т.М.
сталасць”: да 95-годдзя з дня нараджэння
ДУ “Вiцебская абласная
І. Шамякіна
бiблiятэка iмя У.I. Ленiна”
Акцыя “Чытаем Багдановіча разам”
верасень
Адамян Т.М.
(стварэнне відэаролікаў з удзелам
ДУ “Вiцебская абласная
чытачоў бiблiятэкi)
бiблiятэка iмя У.I. Ленiна“
Выстава-прагляд “Светлы след будзе
верасень
Адамян Т.М.
вечна жывым…”: да 125-годдзя з дня
ДУ “Вiцебская абласная
нараджэння М. Багдановіча
бiблiятэка iмя У.I. Ленiна”
Чытацкая канферэнцыя “Пісьменніцкае 15 студзеня ДУК “Цэнтралізаваная
сэрца на далоні”: да 95-годдзя з дня
бібліятэчная сістэма
нараджэння І. Шамякіна
г. Віцебска”
Бiблiятэка імя Я. Маўра
Літаратурна-музычная вечарына “І вее
ДУК “Цэнтралізаваная
верш мой дзіўнай казкай…”: да 125бібліятэчная сістэма
9 снежня
годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча
г. Віцебска”
Бібліятэка імя М. Горкага
Відэапрэзентацыя “Гонар і пашана”: да
ДУК “Віцебская раѐнная
95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна
студзень
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Раѐнная бiблiятэка
Літаратурна-музычная
кампазіцыя
снежань
ДУК “Аршанская
“Дзіўная зорка Максіма Багдановіча”
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Дзерабіна І.
Бібліятэка імя У. Корбана
Паэтычна-музычная гасцѐўня
снежань
ДУК “Аршанская
“І застаўся ты ў нашых душах”: да 125цэнтралізаваная
годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча
бібліятэчная сістэма”
Бібліятэка-філіял № 10
Акцыя
“Павіншуй
пісьменніка
– на працягу ДУК “Глыбоцкая
прачытай кнігу” (прымеркавана да
года
цэнтралізаваная
юбілейных
дат
М. Багдановiча
і
бібліятэчная сістэма”
І. Шамякіна)
Раѐнная бібліятэка
Літаратурны партрэт “Светлая зорка 28 студзеня ДУК “Дубровенская
Шамякіна”: да 95-годдзя з дня
цэнтралізаваная
нараджэння І. Шамякіна
бібліятэчная сістэма”
Бібліятэка аграгарадка
Зарубы
Інфармацыйнае выданне “Звініць твой
снежань ДУК “Лепельская
голас малады”: да 125-годдзя з дня
цэнтралізаваная
нараджэння М. Багдановіча
бібліятэчная сістэма”
Раѐнная бібліятэка
Назва мерапрыемства
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Літаратурна-музычная
кампазіцыя
“Светлы след будзе вечна жывым…”: да
125-годдзя
з
дня
нараджэння
М.Багдановiча
Літаратурнае падарожжа “Краю мой
родны!”: да 125-годдзя з дня нараджэння
М. Багдановіча

снежань

Тэматычны вечар “Святло паэзіі Максіма
Багдановіча”

снежань

Літаратурна-музычная вечарына “І зорка
гарыць, і не вяне вянок…”: да 125-годдзя
з дня нараджэння М. Багдановіча

снежань

Вечар-партрэт “Сэрца на далоні”: да 95годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна

студзень

Тэматычны вечар “Чалавек вялікай душы
і таленту”: да 95-годдзя з дня нараджэння
I. Шамякiна

студзень

Літаратурная
вечарына
“Нязгаснаю
зоркай ты ў небе Радзімы навекі!”: да
125-годдзя
з
дня
нараджэння
М. Багдановiча
Конкурс на лепшае прачытанне вершаў
“У вянок Максіму Багдановічу”

снежань
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снежань

лістапад

ДУК “Пастаўская
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Раѐнная бiблiятэка
ДУК “Сенненская
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Сенненская ЦРБ
ДУК “Талачынская
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Раѐнная бібліятэка
ДУК “Талачынская
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Коханаўская
гарпасялковая бібліятэка
ДУК “Чашніцкая
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Дварэцкая сельская
бібліятэка
ДУК “Чашніцкая
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Новалукомльская
гарадская бібліятэка
ДУК “Чашніцкая
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Дзіцячая бібліятэка
ДУК “Шаркаўшчынская
цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма”
Іѐдская сельская
бібліятэка

Выставачныя праекты
Назва мерапрыемства

Тэрмін выканання

Адказны за
выкананне
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Мастацкая выстаўка У. Вітко і
Адамян Т.М.
студзень
прэзентацыя кнігі “Лѐс і мастацтва”
(праект “Адлюстраванне”)
Мастацкая выстаўка студэнтаў УА
люты
“Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны
ўніверсітэт”
(выкладчыкі
Н. Лісоўская і Н. Тарабука) (праект
“Адлюстраванне”)
Цыкл “Стыль жыцця” (сустрэчы з
сакавік
майстрамі беларускіх народных
рамѐстваў). “Карціны з кветак”
(фларыстыка)
Мастацкая выстава навучэнцаў УА
II кв.
“Школа мастацтваў “Маладзік”
(выкладчык М. Шутко)
Выстава
карцін
самадзейнага
красавік
мастака
з
абмежаванымі
магчымасцямі
А. Маханькова
“Палитра жизни”
Мастацкая выстава М. Цыбульскага
III кв.
і прэзентацыя бібліяграфічнага
паказальніка “Міхась Цыбульскі”
Мастацкая выстава А. Салаўѐва і
III кв.
прэзентацыя каталога “Аляксандр
Аляксандравіч Салаўѐў. Інтуіцыя
творчасці”
Мастацкая выстава У. Літвіна
верасень
Мастацкая выстава Ф. Гумена
верасень
Выстава дэкаратыўна-прыкладнай
IV кв.
творчасці інвалідаў па зроку “Все
краски мира я вижу сердцем” (у
рамках месячніка “Белая трость”)
ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”
Дзейнасць творчага выставачнага
на працягу года
Данілава Г.Г.
праекта “Палітра захапленняў” (па
ЦГБ імя М. Горкага
асобным плане)
ДУК “Цэнтралізаная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”
Сумесны арт-праект “Шлях да
на працягу года
Наважылава Н.М.
майстэрства” (цыкл выстаў творчых
работ) з ДУДА “Палац дзяцей і
моладзі
г. Наваполацка”
і
аддзяленнем дзѐннага знаходжання
пажылых
людзей
пры
Наваполацкім
тэрытарыяльным
цэнтры сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва
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Персанальная
выстава
работ
люты
Н. Каржыцкай
“Натюрморт:
знакомый и незнакомый”
Персанальная
выстава
работ
жнівень
маладой мастачкі М. ПрасвірынайГейн (графіка, гравюра)
Арт-выстава
работ
фіналістаў
снежань
рэгіянальнага
конкурсу
фотамастацтва
(арганізатар
–
сацыяльна-культурная
установа
ПАТТЕРН)
Выстава
работ
дэкаратыўнаснежань
прыкладнога мастацтва “У истоков
мастерства” вучняў Наваполацкай
мастацкай школы імя І. Хруцкага
ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Прэзентацыя
творчых
выстаў
на працягу года
Нісневіч Г.Д.
мастакоў
Віцебшчыны
(С. Баранкоўская,
В. Балтовіч,
С. Сянько)
Фотавыстава “Свет і Чарнобыль:
красавік
падзеі, факты вачыма мастакоў”
Фотаконкурс “Селфі з любімай
май
кнігай”
Фотаконкурс “Стоп-кадр”
верасень
ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Выстава-галерэя работ мастакоўстудзень
Куўшынава Л.А.
юбіляраў Верхнядзвінскага раѐна
“Магія
талентаў
ярких,
самабытных”
ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Краязнаўчая
выстава
“Нясуць
студзень
Карэпанава І.В.
Дняпру і Нѐману даніну” (да 220годдзя герба г. Докшыцы)
Конкурс агітплакатаў “Нет –
чэрвень
табаку, алкаголю, наркотикам”
ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Выставы творчых работ жыхароў
Ш–IV кв.
Тарасава І.У.
горада “Творческий калейдоскоп” ў
галерэі “Арт-Лепель”
Выставы творчых работ навучэнцаў
I–II кв.
ДШМ “Путешествие в страну
творчества” ў галерэі “Арт-Лепель”
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