
 

План мерапрыемстваў 
бібліятэк ДУК “Дзятлаўская раённая бібліятэка” 

да Года міру і стварэння 
 

Назва мерапрыемства Форма Тэрмін 
правядзення 

Адказныя 

2023 год – Год міру і 
стварэння 

Кніжная выстава на працягу 
года 

Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Ф-л “Войневіцкая 

СБк” 
Ф-л 

“Данілавіцкая 
СБц” 
Ф-л 

“Казлоўшчынская 
ГПБц” 

Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 

Ф-л “Дварэцкая 
СБ” 

Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 
Ф-л 

“Гезгалаўская 
СБц” 

Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 
Беларусь — мірная і 
стваральная краіна 

Кніжная выстава на працягу 
года 

Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 
Вартыя памяці нашай 

(пра ветэранаў і  вязняў 
Вялікай Айчыннай вайны) 

цыкл аповядаў на працягу 
года 

Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 
Чалавек працай славіцца  
(Сухецкі Павел Сяргеевіч) 

слайд – прэзентацыя чэрвень Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

Да Дня памяці воінаў - інтэрнацыяналістаў 
“Только он не вернулся из 

боя” 
урок мужнасці люты Ф-л 

“Казлоўшчынская 
ГПБц” 

Афганістан: наша памяць і 
боль 

 
Памяць вяртае нас у 

паэтычная гадзіна 
выстава-рэквіем 

люты Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 



Афганістан 
Пока мы помним – мы 

живем Есть имена и есть 
такая дата 

урок мужнасці 
фотаалея 

люты Ф-л “Дварэцкая 
СБ” 

Есть такая профессия – 
Родину защищать! 

інтэлектуальная гульня люты Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Отвага, Родина и честь 
 
 

Солдат войны не выбирает 

літаратурна-музычная 
кампазіцыя 

выстава-доблесць 

люты Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 

Да Дня абаронцаў Айчыны 
Настоящие мужчины 

служат Отчизне! 
падарожжа па кнігах люты Ф-л 

“Наваельнянская 
ГПБц” 

Вясёлыя старты 
 

23 лютага 

турнір 
 

фотазона 

люты Ф-л 
“Казлоўшчынская 

ГПБц” 
Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

З чаго пачынаецца Радзіма? 
 

Галоўны закон нашай 
краіны 

інфармацый- 
ная гадзіна 

кніжная выстава 

сакавік Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 

Закон, па якому мы жывём 
 

гадзіна права сакавік Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Канстытуцыя – закон 

нашага жыцця 
 

інфармацыйная хвілінка сакавік Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

Славутая гісторыя славутай 
зямлі 

 

прававая гадзіна сакавік 
 

Ф-л “Дварэцкая 
СБ” 

 
Канстытуцыя маёй краіны інфармхвілінка сакавік Ф-л 

“Казлоўшчынская 
ГПБц 

Асноўны  закон  Рэспублікі 
Беларусь —Канстытуцыя 

выстава-знаёмства сакавік Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 
Ведай гісторыю сваёй 

краіны 
гістарычная віктарына 

 
сакавік 

 
Ф-л 

“Данілавіцкая 
СБц” 

Мы — граждане Беларуси Хвіліна беларускай 
дзяржаўнасці 

сакавік Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Конституция страны – 
фундамент гасударства 

інфармацыйная хвілінка сакавік Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 

Закон, па якому жыве 
краіна (аматарскае 

аб’яднанне “Прававы 
лабірынтˮ) 

урок грамадзянскасці 
 

выстава-гонар 

сакавік Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 



Канстытуцыя — сімвал 
эпохі 

Галоўны гарант нашага 
руху наперад 

 

Дзень права сакавік Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 
Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі 

Адна ў нас калыска — 
зялёны край, славянская 

зямля 
Здаровы саюз — здаровыя 

дзяржавы 

жывая размова 
 

прэс-дасье 

красавік Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

Две сестры–Беларусь и 
Россия 

гістарычная панарама красавік Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
На шляху братэрства 

 
інфарм-дайджэст красавік 

 
Ф-л “Дварэцкая 

СБ” 

Да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 
У сімвалах  — гісторыя 

краіны 
інфакомпас май 

 
Ф-л “Дварэцкая 

СБ” 
Беларуси символы родные 

 
Государственные символы 
— национальная гордость 

інформ-дайджэст 
выстава-сімвал 

май Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

У сімвалах краіны – 
гісторыя Айчыны 

гістарычны экскурс май Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Наш герб і сцяг – гэта 

сімвалы свабоды 
відэапрагляд май Ф-л 

“Казлоўшчынская 
ГПБц 

Авеяны славаю сцяг наш і 
герб 

гадзіна цікавай інфармацыі май Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

Дзяржаўныя сімвалы 
краіны 

 
У гэтых сімвалах гонар і 

слава 

урок дзяржаўнасці  
кніжная  
паліца 

май Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 

Душа Беларусі ў сімвалах 
яе 

пазнавальная гадзіна май 
 

Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 
Герб, сцяг і гімн — святыя 

атрыбуты дзяржавы 
 

тэматычнае паведамленне май Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 
Зямля бацькоў — зямля 

святая 
інтэлектуаль-наягульня-

віктарына 
 

май Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Наш герб і наш сцяг — гэта 
сімвалы свабоды 

гадзіна пазнання май Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 



Да Дня Перамогі 
Войны священные 

страницы 
выстава-памяць на працягу 

года 
Аддзел 

абслугоўвання  і 
інфармацыі 

Холокост: память и 
предупреждение 

Холокост: в сердце и 
памяти навечно... 

бібліятэчны ўрок 
выстава-рэквіем 

 

студзень Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 

Ішла вайна народная выстава-напамін люты Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Да 80 – годдзя Хатынскай трагедыі 

Хатынь – гэта памяць сэрца 
Вы чуеце званы Хатыні? 

 

набат памяці 
выстава- памяць 

сакавік Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 
 

Пепел Хатыни не знает 
покоя... 

Колокола Хатыни: 80 лет 
памяти и скорби 

гадзіна памяці 
 

выстава-смутак 
 

сакавік Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 

Колокольный плач Хатыни 
 

Хатынь: символ памяти и 
скорби 

гадзіна памяці 
выстава-напамін 

сакавік Ф-л “Дварэцкая 
СБ” 

Званы Хатыні гутарка-ушанаванне сакавік Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 
Сумны звон Хатыні 
Хроника пылающей 

деревни 

гадзіна гісторыі 
кніжная выстава 

сакавік Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 

Пепел Хатыні гутарка -рэквіем май Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Трагедыя і боль Хатыні гутарка май Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

Да Дня Перамогі 
Знать, чтобы помнить, 

помнить, чтобы гордиться 
В огнях победного салюта 

гадзіна баявой славы 
выстава-гонар 

май Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 
А в книжной памяти 

мгновения войны 
выстава-хроніка 

 
 

май Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 
И снова май, салют, цветы 

и слёзы... 
 

інтэрактыўная патрыятычная 
пляцоўка 

май Аддзел 
абслугоўвання  і 

інфармацыі 
Голас  народнай  бяды 

 
Подзвігу Сталінградскай 

бітвы прысвячаецца 

Дзень  інфармацыі 
відэаўрок 

 
 

май Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 



(да 80-годдзя 
Сталінградскай бітвы) 

З  памяццю  ў  сэрцы 
 

Нашы  землякі —абаронцы  
Айчыны 

 
паэтычны калейдаскоп 

выстава-знаёмства 

Дарогай памяці 
 

вечар – успамін май Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Славім вялікі подзвіг 
 

выстава- інсталяцыя май Ф-л “Раклевіцкая 
СБк” 

Моладзі новага 
тысячагоддзя — пра вайну 

 
Сотні подзвігаў на кніжнай 

паліцы 
Подзвігу  доблесці – памяць 

і гонар: нашы землякі -
удзельнікі Вялікай 
Айчыннай вайны” 

К подвигу героя сердцем 
прикоснись 

Стаіць на вёсцыпомнік 

тыдзень ваенна-патрыятычнай 
кнігі 

літаратурная акцыя 
гістарычны рэпартаж 

 
відэа- 

чытанні 
патрыятычная акцыя 

май Ф-л “Дварэцкая 
СБ” 

Вайна на кніжных 
старонках 

ВООКдайвінг май Ф-л 
“Казлоўшчынская 

ГПБц 
Памяць аб вайне нам кніга 

ажыўляе 
 

І помніць страшна, і забыць 
нельга 

літаратурна-музычная 
кампазіцыя 

выстава-памяць 

май Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 

Мы пра вайну гаворым 
вершамі 

 
Чытаем кнігі аб вайне 

літаратурная гасцёўня 
выстава-рэкамендацыя 

май Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 

Як сведкі славы абеліскі 
стаяць над мірнай сінявой” 

Іх подзвіг жывы, 
непаўторны і вечны 

мітынг каля помніка 
выстава-памяць 

май Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 

Маленькія героі вялікай 
вайны 

літаратурны агляд май Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
“Не ради славы и наград мы 

защащали Сталинград” 
гадзіна франтавой славы май Ф-л 

“Наваельнянская 
ГПБц” 

Мы помним… Мы 
гордимся… 

 

візіт - віншаванне май Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

22 чэрвеня 1941 года… (да гутарка-рэквіем чэрвень Ф-л 



Дня пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны) 

“Наваельнянская 
ГПБц” 

Набат войны стучится в 
наши сердца (да Дня 

ўсенароднай памяці ахвяр 
Вялікай Айчыннай вайны) 

паэтычны 
нон-стоп 

 

чэрвень 
 

Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

І памяць, і подзвіг, і боль 
Слава, дастойная памяти 

 

урок памяці 
выстава-хроніка 

май Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 
Вялікая дата страны 

 
 

Славім цябе, Беларусь 
Незалежная 

панарамная кніжная выстава 
святочная праграма 

ліпень Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 

Вялікая дата краіны 
 

Беларусь мая, сінявокая 

пазнавальная гадзіна 
выстава-прысвячэнне 

ліпень Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Загадкі маёй Радзімы квэст-гульня 

 
ліпень Ф-л “Раклевіцкая 

СБк” 
Квітней і красуйся мая 

Беларусь 
экскурсія-падарожжа ліпень Ф-л “Войневіцкая 

СБк” 
Васільковая, белакрылая 

Беларусь 
Незалежная, адзіная — у 
нашым сэрцы Беларусь 

літаратурная гасцёўня 
кніжная выстава 

ліпень 
 

Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 

Чытаем  разам  кнігі  пра 
вайну 

патрыятычная гадзіна ліпень Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 
Да 525-годдзя г. Дзятлава 

Старонкі гісторыі  нашага  
горада 

кароткі  экскурс люты Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 
Край мой — часцінка 

Беларусі 
краязнаўчы вернісаж 

 
чэрвень 

 
Ф-л “Дварэцкая 

СБ” 

Знаёмая і незнаёмая 
Дзятлаўшчына (па вуліцах 

горада 

гутарка-віктарына 
відэа-вандроўка 

ліпень Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 
Штрихи к портрету города 

 
Убачаная сэрцам 

прыгажосць: запаветныя 
куточкі Дзятлава 

інтэрактыўная 
пляцоўка 

фотавернісаж 

ліпень Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

Беларусь — мая краіна 
 

Чароўныя куточкі малой 
Радзімы 

кніжная панарама 
фотападарожжа 

 
конкурс малюнкаў 

ліпень 
 

Ф-л “Хвінявіцкая 
СБк” 



Мир, в котором мы живем 
Мая Беларусь: гісторыя і 

сучаснасць 
 

Няма на свеце краю 
даражэй 

 
Я люблю Беларусь 

тэматычны прагляд літаратуры 
краязнаўчаепадарожжа 

фотазона 

ліпень Ф-л 
“Казлоўшчынская 

ГПБц 

Дзятлава пад сенню 
стагодзяў 

падарожжа ў гісторыю ліпень Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Гісторыя Дзятлаўшчыны ў 

назвах 
гістарычная хвілінка ліпень Ф-л “Раклевіцкая 

СБк” 
Мой родны край, мая 

Дзятлаўшчына 
краязнаўчая вандроўка ліпень Ф-л 

“Данілавіцкая 
СБц” 

Кодавая назва “Уран” 
(да 80-годдзя з пачатку 
Сталінградскай бітвы) 

гістарычны ваяж ліпень Ф-л 
“Казлоўшчынская 

ГПБц 
Чтобы помнили(да Дня 

вызвалення пасёлка) 
“Жадаю табе, мой 

пасёлак…” 
Вершы ў падарунак 

свята пасёлка 
 

бібліятэчны квілт 
акцыя 

ліпень Ф-л 
“Казлоўшчынская 

ГПБц 

Да Дня народнага адзінства 
Мы адзіны любоўю да 

Радзімы 
 

тэматычная выстава верасень Ф-л 
“Жукоўшчынская 

СБк” 
В единстве традиций - сила 

народа 
гісторыка-публіцыстычная 

гадзіна 
верасень Ф-л 

“Наваельнянская 
ГПБц” 

Беларусь – краіна адзінства краязнаўчая гадзіна верасень Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 

Каштоўнасці, якія нас 
аб’ядноўваюць 

тэматычная выстава верасень Ф-л 
“Данілавіцкая 

СБц” 
Беларусь – краінаадзінства 

 
квэст-круіз верасень Ф-л “Раклевіцкая 

СБк” 
Шануем дзіва на планеце — 

святую нашу Беларусь 
 

патрыятычна-выхаваўчае  
знаёмства 

верасень Ф-л 
“Гезгалаўская 

СБц” 
Мы — грамадзяне Беларусі 

 
патрыятычная гадзіна верасень Ф-л “Хвінявіцкая 

СБк” 
С любовью к людям и 

земле 
(да 75 -годдзя з дня 
ўтварэння КСУП 

“Войневічы”) 

выстава-калаж верасень Ф-л “Войневіцкая 
СБк” 



Родныя вытокі 
 

Беларусь — краіна 
адзінства і згоды 

літаратурная сустрэча 
тэматычная выстава 

верасень Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

Старонкі гісторыі: 1917(да 
Дня Кастрычніцкай 

рэвалюцыі) 

вусны часопіс лістапад Ф-л 
“Наваельнянская 

ГПБц” 
Знакамітасці Хвінявіцкага 

краю 
краязнаўчы вернісаж лістапад Ф-л “Хвінявіцкая 

СБк” 
Генацыд на Дзятлаўшчыне. 

Сёстры Хатыні (да 
Міжнароднага дня памяці 

ахвяр генацыду) 
 

гадзіна смутку 
 

снежань 
 

Аддзел 
абслугоўвання і 

інфармацыі 

 


