Год малой радзімы аб'яўлены ў Беларусі яшчэ
на 2019-2020 гады
У Беларусі 2018-2020 гады пройдуць пад знакам
Года малой радзімы. Адпаведны ўказ №247
Падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка. Дакумент прыняты ў мэтах
стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця
рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадзянскай
пазіцыі ў насельніцтва, захавання
гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны.
Савету Міністраў даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім
гарвыканкамам распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскую праграму
мерапрыемстваў па дадзенай тэматыцы да 2020 года, а таксама забяспечыць
каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па
выкананні названай праграмы. Як паведамлялася БЕЛТА, аб магчымасці
пашырэння часовых рамак правядзення Года малой радзімы Аляксандр
Лукашэнка заявіў у красавіку на рэспубліканскім суботніку.
- Гэта была мая ідэя
абвясціць Год малой
радзімы. Шмат было здагадак.
Думаў, трэба ўсё-ткі гэтую
тэму падняць. Гэта нават не
год малой радзімы, а
трохгодка, таму што за год мы
наўрад ці нешта там пабудуем,
створым. Адразу людзей не
павернеш. Яны спачатку
павінны прывыкнуць, усвядоміць, намеціць сабе нейкія планы, а дзесьці
камусьці трэба і грошы зарабіць, каб у сваю малую радзіму ўкласціся, адзначыў кіраўнік дзяржавы. - І тады я прапанаваў, давайце мы абвесцім
гэты год Годам малой радзімы і падумаем аб падаўжэнні. Таму гэта толькі
старт.

Мерапрыемствы
да Году малой радзімы
“О той земле, где ты родился”,
віртуальнае падарожжа
“Тут кожную сцежку я ведаю”, вечар
успамінаў
“Край светлых мрояў”, слайд-прэзентацыя
“Ад гісторыі вобласці да гісторыі раёна”,
WEB-падарожжа па Карэліцкаму краю
“Памятныя мясціны на карце малой
радзімы”, завочная экскурсія
“Мая малая радзіма”, гадзіна ўспамінаў
“Пра родны край з любоўю”, літаратурны
агляд
“Карэліччына ў легендах і традыцыях”,
краязнаўчы вернісаж
“Край, у якім ты жывеш…”, выстава
фотаздымкаў Мірскага замка
“У горадзе маім – мой лёс”, рэтрападарожжа
“Тут я нарадзіўся, тут я жыву”, конкурс
малюнкаў
“Куточак родны, дарагі, адзіны…”,
выстава-вандроўка
“Вершы пра Радзіму”, літаратурная акцыя
“Край свой родны абыду, скарбы розныя
знайду”, вандроўка па роднаму краю
“Где родились – там пригодились”, вечарсустрэча з ветэранамі працы
“Родны кут – зямля мая…”, краязнаўчая
прэзентацыя

Карэліцкая РБ

1кв.

Цырынская СБ

1кв.

Варанчанская СБ
Карэліцкая ДБ

1кв.
1кв.

Мірская ГПБ

2кв.

Красненская СБ
Райцаўская СБ

2кв.
2кв.

Карэліцкая ДБ

2кв.

Мірская ГПБ

2кв.

Карэліцкая РБ

2кв.

Малюшыцкая СБ

3кв.

Баранавіцкая СБ

3кв.

Карэліцкая РБ
Райцаўская СБ

3кв.
4кв.

Цырынская СБ

4кв.

Мірская ГПБ

4кв.

“З кагорты лепшых”, тэматычная
вечарына (да 80-годдзя п-з “Карэлічы”)
“Іх імёны ў гісторыі края”,
інфармацыйна-пазнавальная праграма
“О родном крае с любовью”, выставадасье

Палужская СБ

4кв.

Карэліцкая РБ

4кв.

Аюцавіцкая СБ

4кв.

