
2022 год аб’яўлены Годам гістарычнай памяці 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва мерапрыемства Месца правядзення Тэрмін 

рэалізацыі 

ІНФАРМАЦЫЙНА-ВЫСТАВАЧНАЯ  ДЗЕЙНАСЦЬ 
Арганізацыя ва ўсіх бібліятэках кніжных 

выстаў і тэматычных паліц, прымеркаваных да 

Года гістарычнай памяці і знакавых падзей у 

гісторыі Рэспублікі Беларусь, якія маюць 

асаблівае гістарычнае і грамадска-палітычнае 

значэнне 

Бібліятэкі 

ДУК “Карэліцкая 

раённая бібліятэка” 

На працягу 

2022г. 

“Саборы і помнікі Беларусі”, выстава-прагляд 

(да Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных 

месц) 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Красавік 

“Без права на забыццё ”, выстава-напамін   Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Люты 

План мерапрыемстваў 
ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка» 

да Года гістарычнай памяці 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 января 2022 г. № 1 

 

Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти  

 

В целях формирования объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа постановляю: 

1. Объявить в Республике Беларусь 2022 год Годом исторической памяти.  

2. Совету Министров Республики Беларусь:  

с участием Генеральной прокуратуры, Национальной академии наук Беларуси, 

облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский 

план мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти;  

обеспечить координацию деятельности государственных органов, других 

организаций по выполнению названного плана.  

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Президент Республики Беларусь                                                А.Лукашенко 

 
 



“Достойные потомки великой страны”, 

выстава-партрэт 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Люты 

“Душы апаленыя Афганам”, выстава-памяць Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Афганистан: без права на забвение”, выстава-

памяць 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Айчыны слаўныя сыны”, выстава-

прысвячэнне 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Святое дело – Родине служить”, выстава- 

віктарына 

Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Держава армией крепка”, выстава-

інфармацыя 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Дзяржава, у якой я жыву”, выстава-інфармацыя Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Закон обо мне и мне о законе”, выстава-

інфармацыя 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Канстытуцыя. Чалавек. Дзяржава”, выстава-

інфармацыя 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Дзве сястры: Беларусь і Расія”, выстава-

каляндар 

Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Беларусь і Расія – адна гісторыя, адзін лёс”, 

выстава-інфармацыя 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Беларусь – сястра Расіі”, выстава-інфармацыя  Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Всегда вместе”, выстава-інфармацыя Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“А я читаю книги о войне и помню подвиги 

отцов и дедов”, выстава-прызыў 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Дорогая сердцу книга о войне”, выстава-

прагляд 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Без малого четыре года гремела грозная 

война”, выстава-памяць 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Дзе памяць – там сляза”, выстава-памяць Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Узнай о войне из книг”, выстава-агляд Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Май 

“Галоўныя сімвалы краіны”, выстава-

інфармацыя 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Маленькие герои большой войны”, выстава-

агляд 

Красненская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Пионер – значит первый”, выстава- Аюцавіцкая Май 



інфармацыя сельская бібліятэка 

“Как хорошо  на свете без войны”, выстава-

напамін 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Вайна вачыма дзяцей”, выстава малюнкаў Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Память о войне нам книга оживает”, выстава-

памяць 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Отечественная война 1812 года”, выстава-

інфармацыя 

Лукская 

сельская бібліятэка  

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Подвигу жить в веках”, выстава-прагляд Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка  

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Во славу Отечества!”, выстава-экскурс Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Беларусь мая – гонар і слава”, выстава-

ілюстрацыя 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Любімая мая Беларусь”, выстава-агляд Лукская 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Дзень нашых дасягненняў”, выстава-прагляд Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Беларусь мая сінявокая”, выстава-панарама Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Беларусь – мая краіна”, выстава-панарама Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Па старонках Кастрычніцкай рэвалюцыі”, 

выстава-экскурс 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Герои революции”, выстава-інфармацыя Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

ПУБЛІЧНАЯ РАБОТА БІБЛІЯТЭК 
“Памятаць балюча, забыць нельга”, гадзіна 

памяці (да Міжнароднага дня памяці ахвяр 

Халакосту) 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Студзень 

“Холокост: больше никогда”, анлайн-

прэзентацыя (да Міжнароднага дня памяці 

ахвяр Халакосту) 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Студзень 

“Дети суровой войны”, анлайн-прэзентацыя 

(да Дня юнага героя-антыфашыста) 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Люты 

“Званы Хатыні”, урок памяці (да Хатынскай 

трагедыі)   

Жухавічы СБ Сакавік 

“Пока мы помним, они живы”, акцыя-

ушанаванне (да Міжнароднага дня аховы 

помнікаў і гістарычных месц) 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Красавік 



“Ён у памяці народнай”, патрыятычны час (да 

115-годдзя Героя Савецкага Саюза М.Гастэлы) 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Герои давно минувшей войны”, час памяці 

(да 115-годдзя Героя Савецкага Саюза 

М.Гастэлы) 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Красавік 

“Партизанам и подпольщикам 

посвящается…”, анлайн-віктарына (да Дня 

партызан і падпольшчыкаў) 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Чэрвень 

Да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 

“Памяць і боль Афганістана”, відэагадзіна Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Памяць і боль перажытага”, гадзіна мужнасці Красненская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Мы не забудем эти десять лет”, круглы стол Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Люты 

Да Дня Абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл РБ 

“Армейскі экспрэс”, конкурсна-гульнёвая 

праграма 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Люты 

 

“Дороги войны – дороги победы”, падарожжа 

па старонках кніг 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Мой папа самый сильный”, конкурс 

малюнкаў 

Краснеская 

сельская бібліятэка 

Люты 

“Буду праздновать и я 23 февраля”, 

пазнавальная гульня  

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Люты 

 

“Есть такая профессия – Родину защищать”, 

гадзіна патрыятызму 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Люты 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

“Закон для ўсіх і кожнага”, прававая хвіліна Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Асноўны закон краіны”, інфармацыйная гадзіна Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Канстытуцыя – пашпарт дзяржавы”, экспрэс-

агляд 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Свет права. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь”, 

інтэлектуальная гульня  

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Сакавік 

“Будучае Беларусі – за намі”, актуальная размова Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Сакавік 

“Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь – аснова 

прававой сістэмы”, гадзіна прававых ведаў 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Галоўны дакумент краіны”, інфарміна Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Канстытуцыя – закон жыцця”, інфармацыйная 

гадзіна 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Сакавік 

“Конституция – зеркало демократического Красненская Сакавік 



общества”, інфармацыйная гадзіна сельская бібліятэка 

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі 

“Беларусь і Расія – адна гісторыя, адзін лёс”, 

інфармацыйная гадзіна 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Дорога от Москвы до Минска – ниточка 

надежды на единство”, інфармацыйная гадзіна 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Красавік 

“Беларусь: учора, сёння, заўтра”, 

інфармацыйная гадзіна 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Красавік 

“Сяброўства краін”, гутарка ў крузе Цырынская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Разам пад адным небам”, відэапрагляд Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Две страны – один путь”, інфарм-дайджэст Красненская 

сельская бібліятэка 

Красавік 

“Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку”, гучныя 

чытанні 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Красавік 

Да Дня Перамогі 

“Салют и слава годовщине навеки памятного 

дня!”, патрыятычная гадзіна  

Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Вехи памяти и славы”, слад-падарожжа па 

гарадах-героях 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Май 

“Салют, Перамога!”, хранограф Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Май 

“Вайна ў гісторыі маёй малой радзімы”, урок 

гісторыі 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Гэта быў час, які нельга забыць”, урок 

гістарычнай памяці 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Іх імёны ў гісторыі края”, гадзіна гістарычнай 

памяці 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Я раскажу вам пра вайну”, літаратурна-

патрыятычная гадзіна 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Мы памятаем, мы ганарымся”, літаратурны 

агляд 

Красненская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Трагедыя вайны ў памяці народнай”, урок 

памяці  

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

Да Дня Дзяржаўнага герба   

і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

“Нашы сімвалы – наш гонар”, інфармацыйная 

гадзіна 

Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Душа Беларусі ў сімвалах яе”, гутарка-

экспромт 

Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Сімвалы Радзімы маёй”, выстава-экскурс Лукская 

сельская бібліятэка 

Май 



Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

“Ведай сваю сімволіку”, інфарміна Красненская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Тры галоўных сімвалы маёй краіны”, 

віктарына-пошук 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Май 

“Овеянные славой наш флаг и герб”, 

патрыятычная віктарына 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Сімвалы нашай Радзімы”, інфарміна Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь”, 

выстава-экскурс 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Наш герб і сцяг – гэта сімвалы свабоды”, 

гістарычнае дасье 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

Да 100-годдзя ўтварэння піянерскай арганізацыі 

“Салют, піянерыя!”, гадзіна інфармацыі Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Май 

“Піянерскія сімвалы”, гадзіна гісторыі  Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Мы былі піянерамі”, гадзіна ўспамінаў Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Май 

“Мы рисуем мир”, конкурс малюнкаў на 

асфальце 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Пионерская орбита”, пазнавальная гадзіна Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Май 

“День пионерской дружбы”, гадзіна 

інфармацыі 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Май 

“Взвейтесь кострами”, гадзіна гістарычнай 

памяці 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Май 

Да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны 

“Есть у войны начальный день печальный”, 

мітынг-рэквіем 

Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“И люди встали как щиты. Гордиться ими 

вправе ты!”, гадзіна памяці 

Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Подзвігу жыць вякамі”, патрыятычны рэквіем Лукская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Во славу павших, во имя живых”, гадзіна 

мужнасці 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Война вошла в мальчишество моё”, вечар-

рэквіем 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Чэрвень 

Да 210-годдзя пачатку  Айчыннай вайны 1812 года 

“Нет забытой войны, нет забытых героев”, Красненская Чэрвень 



урок памяці сельская бібліятэка 

“Герои войны 1812 года”, літаратурна-

пазнавальная гадзіна 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“История Отечественной войны 1812 года”,  

гадзіна гістарычнай памяці 

Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Год 1812 – грозный и славный”, краязнаўчы 

ўрок 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Чэрвень 

“Навеки в памяти потомков”, урок гісторыі Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Чэрвень 

“Гордимся славою предков”, гістарычны 

экскурс 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Чэрвень 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

“Ганаруся, што беларусам завуся!”, 

патрыятычная гадзіна 

Турэцкая 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Славе не меркнуть. Традициям – жить!”, 

тэматычная гадзіна 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Ліпень 

“Душа Беларусі ў сімвалах яе”, інтэрактыўная 

віктарына 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка 

Ліпень 

“Беларусь – краіна дабрыні”, гадзіна 

патрыятызму 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Ганарыся тым, што маеш”, патрыятычная 

гадзіна 

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

“Край мой – Беларусь”, відэакруіз Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка   

Ліпень 

“Не згасне слава ваенных гадоў”, урок памяці Красненская 

сельская бібліятэка 

Ліпень 

Да Дня народнага адзінства 

“Край беларускі – Радзіма мая”, пазнавальная 

вандроўка 

Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка  

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“У адзінстве наша сіла”, гістарычнае дасье Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Гартаем старонкі гісторыі”, тэматычная 

гадзіна 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка   

Верасень 

“Чтобы эта земля расцветала”, патрыятычная 

гадзіна 

Красненская 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Пока мы едины – мы непобедимы”, урок 

патрыятызму 

Варанчанская 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Наша сила в единстве”, гадзіна гісторыі  Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Этот день в истории страны”, экскурс у 

гісторыю 

Жухавіцкая 

сельская бібліятэка 

Верасень 



 

 

 

“Беларусь – нам есть чем гордиться!”, гадзіна 

краязнаўства 

Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Мы один народ – у нас одна страна”, 

свабодны мікрафон 

Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Верасень 

“Мой край и я: чем больше думаю, тем больше 

берегу”, урок патрыятызму 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Верасень 

“Твая зямля, твая Радзіма названа светла –  

Беларусь”, відэападарожжа 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка   

Верасень 

Да 105-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі 

“Аб мінулым – для будучага”, урок гісторыі Мірская 

гарпасялковая 

бібліятэка  

Лістапад 

“Это было недавно, это было давно”, 

гістарычны экскурс  

Цырынская 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Историческая память народа”, гістарычная 

гадзіна 

Аюцавіцкая 

сельская бібліятэка   

Лістапад 

“Мы этой памяти верны”, гістарычны экскурс Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Красный день календаря”, час гісторыі Красненская 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Па старонках Кастрычніцкай рэвалюцыі”, 

выстава-экскурс 

Ярэміцкая 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Вехи истории: 1917”, гістарычная гадзіна Малюшыцкая 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Ураган времени – революция”, экскурс у 

гісторыю 

Райцаўская 

сельская бібліятэка 

Лістапад 

“Земли моей минувшая судьба”, урок гісторыі Карэліцкая 

раённая бібліятэка 

Лістапад 

“Октябрьская революция 1917 года: как это 

было?”, урок гістарычнай праўды 

Лукская 

сельская бібліятэка 

Лістапад 


