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ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ  

дзяржаўнай установы культуры  

“Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

па правядзенні ў 2023 годзе Года міру і стварэння 

 
№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ 

1.  Круглы стол ―Згода сѐння – мір назаўжды‖  студзень Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі 

2.  Семінар ―Бібліятэка як рэсурс захавання гістарычнай 

памяці раѐна: ваенна-патрыятычны аспект‖ 

чэрвень Мядзюк А.Л. – дырэктар ДУК ―Чашніцкая раѐнная 

цэгтралізаваная бібліятэчная сістэма‖ 

2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

3.   ―2023-год міру і стварэння‖ - буклет студзень Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі  

4.  ―Чашніччына. Гады выпрабаванняў‖ - буклет студзень Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская 

бібліятэка‖ 

5.   ―Разам за мір‖ - памятка студзень Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская 

бібліятэка‖ 

6.  ―Лепшыя людзі вѐскі‖ - буклет студзень Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская 

бібліятэка‖ 

7.  ―Шляхам міру і стварэння‖- памятка люты Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-

клуб‖ 

8.  ―Мы імі ганарымся― - буклет сакавік Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-

клуб‖ 

9.   ―Героі вогненных гадоў‖ - буклет май Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-

клуб‖ 

3. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ 

10.  ―2023 год - Год міру і стварэння‖ студзень Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-

клуб‖ 

11.  ―Наша Беларусь- краіна міру і стварэння‖ студзень Піткевіч С.А. – заг.філіялам ―Замачская сельская бібліятэка-

клуб‖ 
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12.  ‖Мы за мір і спакой‖ студзень Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская 

бібліятэка‖ 

13.  ―Мы за мір на ўсѐй планеце‖ студзень Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-

клуб‖ 

14.  ―На пути к совершенству: дороги мира и согласия‖ студзень Каласоўская Н.А. - заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская 

бібліятэка‖ 

15.  ―Беларусь – краіна міру, сяброўства і добрасуседства‖ студзень Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская 

бібліятэка‖ 

16.  ―Дарогай міру і працы‖ студзень Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская 

бібліятэка‖ 

17.   ―Мы свету аб’яўляем мір‖ сакавік Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская 

бібліятэка‖ 

18.  ―Захаваць мір сваѐй стваральнай працай‖ май Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-

клуб‖ 

19.  Выстава дзіцячых творчых работ ДШМ  ―Мір на 

планеце шчаслівы дзеці―  

жнівень Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая 

бібліятэка‖ 

20.  ―Беларусь – краіна адзінства і згоды‖ верасень Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская 

бібліятэка‖ 

21.  ―Хлеб – сімвал жыцця і міру!‖ кастрычнік Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская 

бібліятэка‖ 

22.  Фотавыстава ―Чалавек слаўны працай‖ снежань Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-

клуб‖ 

4. КОНКУРСЫ 

23.  Конкурс на лепшую арганізацыю паботы па 

патрыятычнаму выхаванню ―Я памятаю! Я ганаруся!‖  

люты-

лістапад 

Мядзюк А.Л. – дырэктар ДУК ―Чашніцкая раѐнная 

цэгтралізаваная бібліятэчная сістэма‖ 

5. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

СТУДЗЕНЬ 

24.  Урок гісторыі ―Іх імены ў гісторыі краю― Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста 

25.  Патрыятычны медыяаповяд ―Халакост: знішчэнне,  

вызваленне, выратаванне‖ 

Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 
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26.  Відэапрагляд ―І жахнулася зямля‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

27.  Гутарка-рэквіем ―Халакост: у сэрцы і памяці заўсѐды‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

28.  Гадзіна памяці ―Памяць пра Халакост – шлях да міру і 

талерантнасці‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

29.  Відэапаказ дакументальнага фільма Б.Мафцыра 

―Захаванне памяці‖ 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

30.  Відэанабат ―Забыццю не падлягае‖ Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі центральнай раѐнная 

бібліятэкі 

31.  Вечар памяці ―Халакост. Трагедыя народа‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

32.  Гадзіна ―Незагойныя раны беларускіх мястэчак‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

33.  Вечар памяці ―Халакост. Трагедыя народа‖ Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

34.  Гадзіна памяці ―Халакост: у сэрцы і памяці навечна‖  

 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

35.  Вечар памяці ―Помні, не забудзь!‖ Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

36.  Відэапрагляд з абмеркаваннем ―Памяць пра Халакост‖  Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

ЛЮТЫ 

Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў 

37.  Патрыятычная медыягадзіна ―Не абмяркоўваючы 

Радзімы загад‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

38.  Гадзіна памяці ―Дарогамі вайны ў Афганістане‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

39.  Гадзіна мужнасці і гісторыі ―Гэта забыць немагчыма…‖ Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі центральнай раѐнная 

бібліятэкі 

40.  Гістарычны хранограф ―Трагедыя і доблесць 

Афганістана‖ 

Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

41.  Урок мужнасці ―Каб не забыць - трэба ведаць і 

помніць‖ 

Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

42.  Сустрэча ―Вайна прайшлася па гэтым лѐсам‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

43.  Гадзіна памяці з праглядам прэзентацыі ―Салдат вайны 

не выбірае‖  

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

44.  Прагляд дакументальнай стужкі ―Афганістан. Я Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 
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помню‖ 

45.  Відэапрэзентацыя ―Полымя Афганістана‖ Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь 

Да Дня юнага героя-антыфашыста 

46.  Гульнѐвая праграма ―Радзіму-маці ўмей абараняць‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

47.  Святочны вечар ―Гэты дзень усіх сапраўдных мужчын‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

48.  Віктарына ―Дні мірныя – справы баявыя‖ Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

49.  Ваенна-патрыятычная гульня ―Сапраўдныя мужчыны‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

50.  Конкурсна-гульнѐвая праграмма ―Я б у армію 

пайшоў…‖ 

Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла ―Антапольеўская сельская бібліятэка‖ 

51.  Свята ―Арміі - віват!‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

52.  Конкурсна-пазнавальная праграма ―Ад рыцараў да 

нашых дзѐн‖ 

Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

53.  Вечар-напамін з праглядам прэзентацыі ―Юныя героі 

вайны‖ 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

54.  Літаратурная кампазіцыя ―Яны змагаліся за мір‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

55.  Урок мужнасці ―Мяне называлі арлянѐм у атрадзе, 

ворагі 

звалі арлом‖ 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

56.  Героіка-патрыятычная гадзіна ―Маленькія стойкія 

мужчыны, 

дзяўчынкі годныя паэм‖ 

Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

САКАВІК 

57.  Пазнавальная гадзіна ‖Якая ты цудоўная, Радзіма!― Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

58.  Гістарычнае дасье ―Генерал, который был самим 

собой‖ 

(да 105-годдзя з дня нараджэння Я. Ф. Іваноўскага) 

Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

59.  Дзень прававой інфармацыі ―Мы ганарымся сваѐй 

краінай‖ 

Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі центральнай раѐнная 

бібліятэкі 
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60.  Патрыятычная гадзіна ―Канстытуцыя. Чалавек. 

Дзяржава‖ 

Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

61.  Гадзіна грамадзянскай адказнасці ―Асноўны закон 

Беларусі‖ 

Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

62.  Гадзіна прававой дапамогі ―Кансультацыя натарыуса‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

63.  Інфармацыйны фарватэр ―Канстытуцыя – закон, па 

якім мы 

жывѐм‖ 

Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

Да Дня памяці ахвяр Хатыні 

64.  Відэалекторый ―Хатынь: дарогамі вечнай памяці‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

65.  Гадзіна памяці ―Хатыні вогненныя сѐстры‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

66.  Відэапрагляд ―Гучаць званы памяці‖ Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

67.  Гадзіна памяці ―Трагедыя спаленых вѐсак― Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

68.  Відэалекторый ―Была на зямлі – вѐска Хатынь‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

69.  Гадзіна памяці ―Боль спаленых вѐсак‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

70.  Відэапрэзентацыя ―Хатынь‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

71.  Віртуальнае падарожжа ―Хатынь – былая вѐска‖ Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

72.  Вечар памяці ―Попел Хатыні‖ Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

73.  Фотагісторыя мемарыяла ―Рэквіем па Хатыні‖ Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

74.  Гісторыка-патрыятычная гадзіна ―Званы Хатані‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

75.  Гадзіна памяці ―Заўжды ў памяці народнай‖  Піткевіч С.А. – заг.філіялам ―Замачская сельская бібліятэка-клуб‖ 

76.  Гадзіна-рэквіем ―Хатынь: сімвал вечнай памяці і 

смутку беларускага народа‖   

Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла ―Антапольеўская сельская бібліятэка‖ 

КРАСАВІК 

77.  Віртуальнае падарожжа ―Ад Мінска да Масквы‖ Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

78.  Тэматычны вечар ―Сяброўства, выпрабаванае часам‖ Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 

Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 

79.  Патрыятычны альманах ―Пекла за калючым дротам‖ Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 
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80.  Відэалекторый ―Казематы смерці‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

81.  Прагляд дакументальнага фільма ―Нельга забыць, 

нельга зразумець‖ 

Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

82.  Гадзіна памяці ―Абавязаны памятаць!‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

83.  Урок мужнасці ―Не адымайце сонца ў дзяцей‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

84.  Слайд - гутарка ―Пра вайну напісана не ўсѐ‖ Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

85.  Відэапаказ ―Непакорныя‖ Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

86.  Гадзіна-рэквіем ―Пекла за калючым дротам‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

87.  Фотафакт ―Забыць нельга…‖ Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

88.  Віктарына ―Памяці вязняў канцлагероў 

прысвячаецца…‖ 

Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

89.  Тэматычны вечар ―Скрозь гады памяці і лѐсы 

пакаленнняў‖ 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

МАЙ 

Да Дня  Працы 

90.  Свята ―Мы ў міры, у сяброўстве будзем жыць‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

91.  Вечар з ветэранам працы Янушкевіч І.І. ―Наш зямляк – 

наш гонар‖  

Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

92.  Літаратурна-музычнае свята ―Мір. Праца. Май.‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

93.  Вечар адпачынку ―Ветэранам працы мы рады заўсѐды!‖ Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

94.  Вусны часопіс ―Зямлю ўпрыгожвае сонца, а чалавека - 

праца‖ 

Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

Да Дня Перамогі 

95.  Дэкада памяці і славы ―Мы памяці верныя‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

96.  Краязнаўчы патрыятычны тыдзень ―Гарыць агонь 

Перамогі‖ 

Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

97.  Тыдзень патрыятычнай кнігі ―Чытаем. Памятаем. 

Шануем‖ 

Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 

98.  Вечар-памяць ―Вайна - жахлівей слова няма‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

99.  Гадзіна памяці ―Няхай не будзе вайны‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 
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100.  Гадзіна памяці ―Мы будзем шанаваць ваш подзвіг 

вечна‖ 

Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

101.  Гадзіна мужнасці ―Святло вялікай Перамогі‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

102.  Гадзіна франтавой паэзіі ―Паэзія мая, ты - з акопа‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

103.  Вечар памяці ―Украдзенае дзяцінства‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

104.  Бібліятэчны ўрок памяці ―Зоркі баявой славы і 

мужнасці 

Чашніччыны‖ 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

105.  Урок памяці ―Цяжкія крокі да Вялікай Перамогі― Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

106.  Вечар памяці ―Жыве Перамога ў сэрцы кожнага з нас‖ Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

107.  Літаратурна-музычная кампазіцыя ―Душа Беларусі ў 

сімвалах яе‖ 

Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 

108.  Урок грамадзянскасці ―Тры галоўныя сімвалы маѐй 

страны‖ 

Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

109.  Гадзіна інфарміравання ―Дзяржаўныя сімвалы краіны‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

110.  Пазнавальная гадзіна ―Горда лунае сцяг дзяржаўны‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

111.  Відэаэкскурс ―Дзяржаўныя сімвалы – нацыянальны 

гонар‖ 

Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

112.  Відэапрагляд ―Сімвалы адзінай велічы і духу 

дзяржавы‖ 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

113.  Гістарычны відеаэкскурс ―Галоўныя сімвалы краіны‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

114.  Гістарычны відэаэкскурс ―Галоўныя сімвалы 

дзяржавы‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

115.  Патрыятычная хвіліна ―Пра што распавядае Герб‖ Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

116.  Пазнавальная гульня ―Гісторыя галоўнага дакумента 

краіны‖  

Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

ЧЭРВЕНЬ 

117.  Забаўляльная праграма ―Мір на планеце - шчаслівыя 

дзеці‖ 

Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 
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118.  Святочная праграма ―Як добра пад мірным небам 

жыць‖  

Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа 

119.  Гісторыка-патрыятычны ўрок ―Старонкі мужнасці і 

славы‖ 

Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

120.  Тыдзень патрыятычнага выхавання ―Успомніць усѐ. 

Памятаць кожнага‖ 

Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

121.  Вандроўка да помнікаў і абеліскаў ―Прыйсці да вечнага 

агню‖ 

Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

122.  Урок памяці ―Памяць без тэрміну даўнасці‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

123.  Мультымедыйная інфаріацыйная гадзіна ―Няхай 

памяць у нас жыве...‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

124.  Гутарка ля выставы рэпрадукцый М.Савіцкага ―Я 

выжыў, каб расказаць…‖ 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

125.  Гадзіна-рэквіем ―Ніхто не забыты, нішто не забыта‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

126.  Тэматычны вечар ―Пакуль мы памятаем – мы жывѐм‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

127.  Відэасеанс ―Памяць далѐкай вайны‖ Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 

ЛІПЕНЬ 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

128.  Святочная праграма ―Беларусь мая, родны край…‖ Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

129.  Пазнавальная гадзіна ―Беларусь - мой гонар і слава!‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

130.  Гістарычны круіз ―Тут мірны край маіх бацькоў‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

131.  Патрыятычная гадзіна ―Нам лепшай Радзімы не трэба‖    Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

132.  Гульня-падарожжа ―Радзімы нашай няма мілей і 

прыгажэй‖ 

Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

133.     Гульнѐвая праграма ―Я і мая краіна‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

134.     Літаратурна-музычны вечар ―Квітней, мая Беларусь‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

135.    Літаратурна-музычнае свята ―Беларусь – гэта мы!‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

ЖНІВЕНЬ 
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136.  Гадзіна краязнаўства ―Героі працоўнай славы‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

137.  Краязнаўчы калейдаскоп ―Любімы горад‖ (да дня 

г.Новалукомль) 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

138.  Краязнаўчая гадзіна ―Край наш славуты імѐнамі‖ Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

ВЕРАСЕНЬ 

139.  Пазнавальная гадзіна ―У гістарычнай памяці сіла і 

адзінства беларускага народа‖ (да Дня ведаў) 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

140.  Літаратурна-патрыятычны вечар ―Мару, каб свет быў 

з вайной незнаѐмы‖ (да Дня міру) 

Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі    

центральнай раѐнная бібліятэкі 

141.  Відэалекторый ―Там, дзе памяць, там сляза‖ Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

Да Дня народнага адзінства 

142.  Гадзіна памяці ―Адзіная Беларусь – магутная 

Беларусь‖ 

Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

143.  Патрыятычная гадзіна ―Разам мы – Беларусь‖ Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

144.  Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна ―Адзіная 

Беларусь-адзіная сям’я‖ 

Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

145.  Літаратурна-музычная кампазіцыя ―Мы сілай адзінай 

моцныя‖ 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

146.  Краязнаўчы дайджэст ―Куточак зямлі, што радзімай 

завѐм‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

147.  Патрыятычная гадзіна ―Усе мы розныя, а Радзіма - 

адна‖ 

Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

148.  Літаратурная гадзіна ―Квітней пад небам сінім, 

Беларусь!‖ 

Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

149.  Музычна-літаратурная гадзіна ―Мір і адзінства – сіла 

народа‖ 

Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская бібліятэка‖ 

150.  Святочны прыпынак ―Беларусы – адзіны народ‖  Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

КАСТРЫЧНІК 

151.  Відэалекторый ―2023 - Год міру і стварэння‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

ЛІСТАПАД 
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152.  Чытанка ―Ваенны дзѐннік‖ (да 110-годдзя з дня 

нараджэння В.С.Гарбука) 

Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

153.  Святочная праграма ―Для цябе, сельскі працаўнік‖ 

(сумесна з Кругліцкім СДК да Дня працаўнікоў сельскай 

гаспадаркі) 

Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

154.  Літаратурна-гістарычная вечарына ―Мінулае намі не 

забыта‖ (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі) 

Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская бібліятэка‖ 

СНЕЖАНЬ 

155.  Гадзіна памяці ―І памятаць страшна і забыцца нельга‖ Кір’янава А.А. – заг.філіялам  ―Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

156.  Вечар-аповяд ―Вѐскі, спаленыя вайной‖ Гурко Т.У. – заг.філіялам ―Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб‖ 

157.  Вечар памяці ―Заўсѐды трэба помніць‖ Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская бібліятэка‖ 

158.  Гадзіна памяці ―Генацыд беларускага народа‖ Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла ―Красналукская сельская бібліятэка‖ 

159.  Вечар смутку і памяці ―Абеліск каля Слабадскога поля‖ Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла ―Альшанская сельская бібліятэка‖ 

160.  Урок-роздум  ―Без часу даўнасці‖ Казінец Г.Т. – заг.філіялам ―Новалукомльская дзіцячая бібліятэка‖ 

161.  Урок мужнасці ―Беларусь: трагедыя і праўда памяці‖ Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб‖ 

162.  Гадзіна гісторыі ―Памяць і боль беларускай зямлі‖ Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла ―Іванская сельская бібліятэка‖ 

163.  Патрыятычная акцыя ―Генацыд. Успомніць усѐ. 

Памятаць 

кожнага‖ 

Каласоўская Н.А.- заг.філіялам ―Новалукомльская гарадская бібліятэка‖ 

164.  Відэапрагляд ―Людзі з чорнымі душамі‖  Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская бібліятэка‖ 

165.   Гадзіна памяці ―Званы звіняць у памяць тых, хто  ведаў 

слова    ―генацыд‖  

Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла ―Антапольеўская сельская бібліятэка‖ 

6. ІНШАЕ 

№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

166.  Майстар–клас ―Майскія кветкі‖ май Казлоўская Н.В. – заг.філіялам ―Вядрэнская сельская 

бібліятэка-клуб‖ 

167.  Акцыя ―Свечка памяці‖ чэрвень Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская 

бібліятэка‖ 
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168.  Акцыя-заклік ―Міру мір!‖ верасень Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла ―Лукомльская сельская 

бібліятэка‖ 

169.  Акцыя ―Разам за мір‖ верасень Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла ―Кругліцкая сельская 

бібліятэка‖ 

170.  Майстар-клас ―Голуб – птушка міру‖ верасень Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла ―Кашчынская сельская 

бібліятэка‖ 

171.  Акцыя-зварот ―Мір — заваяванне продкаў і мы 

абавязаныя яго захаваць‖ 

снежань Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла ―Чарэйская сельская 

бібліятэка‖ 

 
 
 


