
План мерапрыемстваў бібліятэк  

дзяржаўная ўстанова культуры «Дзятлаўская раённая бібліятэка» 

ў рамках Года малой радзімы на 2019 год 

 

Падрыхтаваць і правесці наступныя мерапрыемствы па 

павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў: 

 

 раённы семінар  «Духоўная спадчына ў кнігах і чытанні: роля 

праваслаўнай кнігі ў духоўна – маральным выхаванні асобы» 

Сакавік. Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага   

маркетынгу 

 круглы стол «Жыве і помніць Беларусь: патрыятычнае выхаванне 

ў бібліятэчнай дзейнасці»  

Май. Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага   

маркетынгу 

 семінар – практыкум «Бібліятэкі Дзятлаўшчыны ў Год малой 

радзімы: краязнаўчы аспект дзейнасці» (на базе Раклевіцкай СБц) 

Верасень. Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага   

маркетынгу 

Прадаўжаць удзел у бібліятэчных мэтавых праграмах: 

«На шляху да духоўнасці»;  

На працягу года. 

Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская раённая бібліятэка» 

«Жывая крыніца талентаў  роднага краю» 

   На працягу года. Жукоўшчынская СБЦ 

«Жывуць традыцыі – квітнее зямля» 

   На працягу года. Раклевіцкая СБЦ               

Прадаўжаць работу  па рэалізацыі бібліятэчных праектаў: 

«Пяць хвілін з бібліятэкай» 

Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская раённая бібліятэка» 

бібліямарафон патрыятычных мерапрыемстваў «У кніжнай памяці 

імгненні вайны» 

На працягу года. Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская 

раённая   бібліятэка» 

краязнаўчая экспедыцыя памяці «І каб пакаленні памяталі…» 

На працягу года. Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская 

раённая бібліятэка» 

Прыняць удзел у раённым конкурсе на лепшую пастаноўку работы па 

папулярызацыі краязнаўчых дакументаў «Мой родны край, мая 

старонка» 



На працягу года. Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская  

раённая бібліятэка» 

Арганізаваць акцыю сэлфі  велакрос «Тут я нарадзіўся і тут я жыву» 

На працягу года. Бібліятэкі ДУК «Дзятлаўская 

раённая бібліятэка» 

 

Арганізацыя тэматычных выстаў: 

кніжна – ілюстрацыйная выстава «Жукоўшчына – гонар і лёс» 

Студзень. Жукоўшчынская СБц 

кніжная выстава «Зямля  бацькоў – жыцця  крыніца» 

Студзень. Казлоўшчынская ГПБЦ 

інфармацыйна  краязнаўчая выстава «А я люблю свои места родные» 

Люты. Раклевіцкая СБц 

кніжная навігацыя «Чытаем на роднай мове» 

(да Міжнароднага дня роднай мовы)  

Люты. Гезгалаўская СБц 

выстава-прысвячэнне «2019 – Год малой радзімы 

Люты. Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

выстава  знаёмства КСУП «Жукоўшчына»: учора, сёння, заўтра» (да 

70-годдзя ўтварэння гаспадаркі) 

Чэрвень. Жукоўшчынская СБц 

выстава дэкаратыўна  прыкладной творчасці «Душа падказала – рукі 

зрабілі» 

(творы Алесі Юшкевіч) 

Жнівень. Жукоўшчынская СБц 

выстава  дасье «Наша гаспадарка: 70 год з дня ўтварэння» (да юбілею 

КСУП  «Дварэц - Агра») 

Лістапад. Дварэцкая СБ 

 

Правесці наступныя мерапрыемствы:  
 

размова са святаром «Усяму пачатак тут, у краі родным» 

       Студзень. Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі гадзіна паэзіі «Не зводзіліся ўсе вякі ў Жукоўшчыне паэты» 

(да 110-годдя з дня нараджэння П.Граніта) 

Студзень. Жукоўшчынская СБц 

краязнаўчы альманах «Гісторыя Дзятлаўшчыны ў назвах» 

Люты. Аддзел абслугоўвання і      

інфармацыі 



акцыя-віншаванне «Защитникам Отечества – честь и слава» (да Дня 

абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь) 

Люты. Лявонавіцкая СБк 

гадзіна роднай мовы «Ад зерня – колас, ад слова  мова» (да 

Міжнароднага дня роднай мовы) 

Люты. Войневіцкая СБк 

экалагічнае падарожжа  «Пусть земля всегда зеленой будет» (у рамках 

Тыдня дзіцячай кнігі) 

Сакавік. Казлоўшчынская ГПБц 

вечар – партрэт «За гонар маем лічыць земляком» (да 70-годдзя з дня 

нараджэння А. Двараніна) 

Сакавік. Жукоўшчынская СБц 

фотаконкурс «Тут  я нарадзіўся і тут я жыву» 

Сакавік. Жукоўшчынская СБц 

конкурс чытальнікаў  «З любоўю да роднага слова» (да Сусветнага дня 

паэзіі)                      

                                Сакавік. Гезгалаўская СБц 

літаратурная гасцёўня  «Не змоўкне голас землякоў» (да 105-годдзя з 

дня нараджэння В.Струменя) 

Красавік. Жукоўшчынская СБц 

завочнае падарожжа  «По тропинкам шагай, край родной узнавай» 

Красавік. Казлоўшчынская ГПБц 

экалагічны калейдаскоп  «Гэта зямля твая і мая» (да Сусветнага дня 

аховы навакольнага асяроддзя) 

Чэрвень. Дварэцкая СБ 

урок павагі да роднага краю  «Чытаем родны край, як кнігу» 

Чэрвень. Лявонавіцкая СБк 

конкурс малюнкаў на асфальце  «Мая малая радзіма» 

Ліпень. Аддзел абслугоўвання і   

інфармацыі 

караван уражанняў  «Малая радзіма  вялікае каханне» 

Ліпень. Казлоўшчынская ГПБц 

фотаконкурс «Краявіды малой радзімы» 

Жнівень. Дварэцкая СБ 

урок  знаёмства  «Паэзіі чароўныя радкі» (да 80-годдзя з дня 

нараджэння Веры Хрышчановіч) 

Верасень. Аддзел абслугоўвання і    

інфармацыі 

літаратурны гід «Урокі жыцця паэтычным радком» 

творчы  вечар «Народная паэтка з вёскі Гезгалы» (да 80-годдзя  з дня  

нараджэння В.І.Хрышчановіч) 

Верасень. Гезгалаўская СБц 



сустрэча з мясцовымі пісьменнікамі  «Паклон табе, мой беларускі краю! 

Лістапад. Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

сустрэча «Пасядзім за самаварам» 

Верасень. Лявонавіцкая СБк 

тэматычны вечар «Калейдаскоп сямейных традыцый»  

Снежань. Гезгалаўская СБц 

Да Дня памяці воінаў -  інтэрнацыяналістаў 

урок мужнасці  «Месца подзвігу  Афганістан» 

Люты. Вензавецкая СБц 

Лявонавіцкая СБк 

патрыятычная гадзіна  «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

Люты. Жукоўшчынская СБц 

патрыятычная гадзіна  «Афганистан болит в моей душе» 

      Люты. Дварэцкая СБ 

гадзіна патрыятызму і мужнасці «Памяць і боль Афганістана» 

Люты. Гезгалаўская СБц 

 

Бібліямарафон патрыятычных мерапрыемстваў  

«У кніжнай памяці імгненні вайны» 

 

урок  хроніка «Халакост на Дзятлаўшчыне» 

Студзень. Гезгалаўская СБц 

літаратурны гід па кнігах ваеннай тэматыкі  «Шагнувшие в бессмертие» 

Май. Наваельнянская ГПБц 

паэтычны марафон «Чытаем вершы пра вайну» 

Май. Наваельнянская ГПБц 

краязнаўчая экскурсія  «Ганарымся спадчынай роднага краю» 

Май. Наваельнянская ГПБц 

гістарычная экспедыцыя «Твае героі, Дзятлаўшчына – творцы 

Перамогі» 

Май. Аддзел абслугоўвання і    

інфармацыі 

гадзіна памяці «Остался в сердце вечный след войны» 

Май. Аддзел абслугоўвання і  

інфармацыі 

гадзіна памяці  «Жывыя ў памяці героі» 

      Май. Войневіцкая СБк 

урок – пратэст «Дзеці і вайна» 

    Май. Казлоўшчынская ГПБц 

візіт –віншаванне «Вам шчырыя словы  падзякі» 

Май. Лявонавіцкая СБк 



паэтычны марафон «Чытаем вершы пра вайну» 

Май. Раготнаўская СБк 

паэтычная хваля «Жди меня, и я вернусь…» 

Май. Данілавіцкая СБц 

віншаванні ветэрана  «Памяць праз гады» 

Май. Вензавецкая СБц 

сустрэча з сям’ёй ветэрана «Свято имя солдата, победившего смерть» 

(да дня Перамогі) 

Май. Дварэцкая СБ 

вахта памяці «Память людская в бронзе и камне»   

Май. Жукоўшчынская СБц 

 

Да 50-годдзя адкрыцця мемарыяльнага комплекса  «Хатынь» 

гадзіна памяці  «Звоняць трывожна ў Хатыні званы» 

Ліпень.  Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

гадзіна смутку «Звіняць званы Хатыні» 

Ліпень. Вензавецкая СБц 

 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

(да 75-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх 

захопнікаў) 

 

выстава  інсталяцыя, дзень памяці «Беларусь. Незабыўныя дні 

вызвалення» 

Ліпень. Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

літаратурна  музычная кампазіцыя «Памяць праз гады» 

Ліпень. Вензавецкая СБц 

урок мужнасці «Война в судьбе родного края»  

Ліпень. Дварэцкая СБ, Наваельнянская  

ГПБц 

тэматычны вечар «Помнім болі і страты твае Беларусь» 

      Ліпень. Лявонавіцкая СБк 

віртуальнае падарожжа «Помнікі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі»   

Ліпень. Раклевіцкая СБц 

урок гісторыі «Няма на свеце краю даражэй» (да 75-годдзя вызвалення 

Дзятлава і Дзятлаўскага раёна) 

Ліпень. Вензавецкая СБц 

краязнаўчае падарожжа «Мой край – мая Дзятлаўшчына» (да 75-годдзя 

вызвалення Дзятлава і Дзятлаўскага раёна) 

Ліпень. Лявонавіцкая СБк 



урок гісторыі «Памяць вайны на вуліцах Дзятлава» (да 75-годдзя 

вызвалення Дзятлава і Дзятлаўскага раена) 

Ліпень. Раготнаўская СБк 

відыя – урок «У сэрцы свеціць Беларусь»  

Ліпень. Казлоўшчынская ГПБц 

кніжная панарама  «Пад блакітным небам Беларусі»  

Ліпень. Войневіцкая СБк 

урок грамадзянскасці  «Радзіма мая дарагая, красуй і ў шчасці жыві 

Ліпень. Наваельнянская ГПБц 

слайд  гутарка «Іх імёны ў гісторыі роднага краю» 

Жнівень. Наваельнянская ГПБц 

 

Да 75-годдзя ўтварэння Гродзенскай вобласці 

вечарына «Родная зямля Гродзеншчыны» 

Верасень.Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

краязнаўчае падарожжа «Культура Гродзеншчыны» 

Верасень. Казлоўшчынская ГПБц 

гістарычны экскурс «Летапіс Гродзеншчыны» 

    Верасень. Наваельнянская ГПБц 

паэтычная старонка  «Гродзеншчына літаратурная» 

Верасень. Вензавецкая СБц 

Гезгалаўская СБц 

урок гісторыі «Няма на свеце краю даражэй» 

Верасень. Вензавецкая СБц 

час гісторыі «Край мой – гонар  мой» 

      Верасень. Жукоўшчынская СБц 

завочнае падарожжа «Святыні Гродзенскай зямлі» 

Верасень. Дварэцкая СБ 

краязнаўчае падарожжа «Край над Нёманам» 

Верасень. Войневіцкая СБк 

краязнаўчая вандроўка «Адчыні таямніцу роднага краю» 

Верасень. Данілавіцкая СБц 

гутарка «Мой родны край – Гродзеншчына 

Верасень. Раготнаўская СБк 

 

Рэдакцыйна  выдавецкая дзейнасць: 
электронная прэзентацыя «Гранітныя сведкі памяці Дзятлаўшчыны» 

Ліпень. Супрацоўнікі аддзела 

бібліятэчнага   маркетынгу 

база данных «Мая вёска – гісторыя і сучаснае» 



Снежань. Супрацоўнікі аддзела 

бібліятэчнага   маркетынгу 

відэапрэзентацыя «Хай будзе вечнай аб героях памяць!» 

Май. Казлоўшчынская ГПБц 

буклет «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца» 

Ліпень. Жукоўшчынская СБц 

«Краязнаўчы каляндар на 2019 год» 

Студзень. Аддзел абслугоўвання і 

інфармацыі 

 


