
 

 

 

 

 

 

Назва мерапрыемства Месца 

правядзення 

Тэрмін 

рэалізацыі 

Кніжныя выставы “Исторический выбор: мир и 

созидание”, “Вместе за мир ради будущего”, 

“Пусть будет мир на всей планете” 

Бібліятэкі 

ДУК “Карэліцкая 

раённая 

бібліятэка” 

На працягу 

года 

“Не гаснет памяти свеча”, гадзіна смутку (да 

Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакосту) 

Райца СБ Студзень 

“Вместо детства была война”,  відэапрэзентацыя  

(да Дня юнага героя-антыфашыста) 

Карэлічы РБ Люты 

“Не даць успамінам загаснуць”, акцыя-

ушанаванне (да Міжнароднага дня аховы 

помнікаў і гістарычных месц) 

Райца СБ Красавік 

“З удзячнасцю і павагай да Беларусі”, сустрэча-

дыялог(да Міжнароднага дня моладзі) 

Лукі СБ Жнівень 

“Голубь мира”, патрыятычная акцыя Райца СБ Верасень 

Да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 

“Героям Афгана прысвячаецца”, відэапаказ Райца СБ Люты 

“Афганистан болит в моей душе…”, гадзіна 

гістарычнай памяці 

Мір ГПБ Люты 

“Мы этой памяти верны”, гадзіна памяці Лукі СБ Люты 

“Души, опалённые Афганистаном”, гадзіна 

памяці 

Краснае СБ Люты 

“Дзень памяці Афганістана”, інфармацыйная 

гадзіна 

Ярэмічы СБ Люты 

“Наша памяць і боль – Афган”, урок мужнасці Карэлічы РБ Люты 

Да Дня Абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл РБ 

“Солдатом быть – Родине служить”, 

патрыятычная віктарына 

Райца СБ Люты 

“Шлях мужнасці і славы”, гістарычны экскурс Варонча СБ Люты 

“О Родине, о мужестве, о славе”, выстава-

інфармацыя 

Турэц СБ Люты 

“Смелый боец – всем образец”, конкурсна-

гульнёвая праграма 

Малюшычы СБ Люты 

“Держава армией крепка”, выстава-інфармацыя Цырын СБ Люты 

“И помнит мир спасённый”, патрыятычная арт-

гадзіна 

Аюцавічы СБ Люты 

“И пусть поколения помнят”, гадзіна 

патрыятызму 

Краснае СБ Люты 

План мерапрыемстваў 
ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка» 

да Году міра і стварэння 
 
 
 
 

 



“Люди мужественных профессий”, круглы стол Ярэмічы СБ Люты 

“Для вас, абаронцы Айчыны”, выстава-

інсталяцыя 

Жухавічы СБ Люты 

Да 80-годдзя Хатынскай трагедыі 

“Памяць і боль зямлі беларускай”, гадзіна-

рэквіем 

Райца СБ Сакавік 

“Сквозь годы звон скорби”, набат памяці Малюшычы СБ Сакавік 

“І будзе жыць Хатынь”, урок-памяць Карэлічы РБ Сакавік 

“Звенят тревожно в Хатыни колокола…”, 

гістарычна-паэтычная кампазіцыя 

Мір ГПБ Сакавік 

“Хатынь: символ вечной памяти и скорби”, 

гістарычная гадзіна 

Лукі СБ 

 

Сакавік 

“Я слышу , как набатом боль стучится”, 

кінаметры гісторыі  

Варонча СБ Сакавік 

“Памяць сэрца”, тэматычная выстава Жухавічы СБ Сакавік 

“Скорбный звон Хатыни”, урок-рэквіем Турэц СБ Сакавік 

“Пепел Хатыни”, інфармацыйная гадзіна Цырын СБ Сакавік 

“В ясном небе набата звон”, патрыятычная 

гадзіна 

Аюцавічы СБ Сакавік 

“Жывая боль вайны”, гадзіна гістарычнай памяці Ярэмічы СБ Сакавік 

“Хатынь – символ великой трагедии”, гісторыка-

патрыятычная гадзіна 

Краснае СБ Сакавік 

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі 

“З улікам агульных інтарэсаў”, выстава-

інфармацыя 

Лукі СБ 

 

Красавік 

“Сяброўства без межаў і адлегласцей”, прэс-дасье Мір ГПБ Красавік 

“Дзве краіны – адзін лёс”, хвіліна знамянальнай 

падзеі 

Варонча СБ Красавік 

“Беларусь і Расія – мы разам!”, інфармацыйны 

кругазор  

Турэц СБ Красавік 

“Дзве сястры – Беларусь і Расія”, інфармацыйны 

час 

Малюшычы СБ 

Карэлічы РБ 

Красавік 

“Два народа – одна семья”, інформ-рэліз Ярэмічы СБ Красавік 

“Дзве сястры – Беларусь і Расія”, гістарычны 

экскурс 

Цырын СБ Красавік 

“Беларусь і Расія – нас яднае кніга”, 

інфармацыйная старонка 

Райца СБ Красавік 

“Сяброўства без межаў і адлегласцей”, выстава-

дасье 

Аюцавічы СБ Красавік 

Да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

“Галоўныя сімвалы краіны”, инфармацыйны 

партал 

Ярэмічы СБ Май 

“Дзяржаўныя сімвалы – нацыянальны гонар!”, 

гістарычны экскурс 

Турэц СБ Май 



“Сімвалы маёй краіны”, экспрэс-віктарына Варонча СБ Май 

“Ганарымся сімваламі краіны”, выстава-экскурс Аюцавічы СБ Май 

“Сімволіка нашай дзяржавы”, інфармацыйная 

гадзіна 

Лукі СБ Май 

“В символах страны – история Отечества”, 

гістарычны экскурс 

Карэлічы РБ Май 

“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь”, 

інфармацыйны агляд 

Райца СБ Май 

“Мой герб. Мой сцяг. Мая Беларусь”, гадзіна 

гонару 

Жухавічы СБ Май 

Да Дня Перамогі 

“Напісана вайной, увекавечана літаратурай”, 

выстава-ілюстрацыя 

Райца СБ Май 

“Не гаснет памяти свеча”, гадзіна памяці Турэц СБ Май 

“Франтавыя подзвігі нашых землякоў”, гадзіна 

памяці і мужнасці 

Мір ГПБ Май 

“Я в свою ходил атаку…”, літаратурная гадзіна 

па творчасці пісьменнікаў-франтавікоў 

Аюцавічы СБ Май 

“Эхо великой войны”, тэматычны вечар Карэлічы РБ Май 

“Дзеці вайны”, гістарычны ўрок Лукі СБ Май 

“Ведаем і помнім”, выстава-памяць Малюшычы СБ Май 

“Пад салютам Вялікай Перамогі”, урок 

гістарычнай памяці 

Цырын СБ Май 

“Мінулых дзён святая памяць”, паэтычны нон-

стоп 

Варонча СБ Май 

“У кніжнай памяці імгненні вайны”, час ваеннай 

кнігі  

Ярэмічы СБ Май 

“Была весна – была Победа”, патрыятычны ўрок Жухавічы СБ Май 

“Дороги войны – дороги Победы”, урок гісторыі Краснае СБ Май 

Да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны 

“І памяць пакаленняў нас яднае”, выстава-памяць Райца СБ Чэрвень 

“Забываць нельга!”, хвіліна-рэквіем  Варонча СБ Чэрвень 

“Минувших дней святая память”, час памяці Турэц СБ Чэрвень 

“Пра час, Радзіму і пра нас”,  патрыятычны 

рэквіем 

Лукі СБ Чэрвень 

“Вайна ў дзіцячых малюнках”, выстава дзіцячых 

малюнкаў 

Малюшычы СБ Чэрвень 

“Вайна і дзеці”, патрыятычны час Аюцавічы СБ Чэрвень 

“Юные герои сороковых, пороховых”, час-

рэквіем 

Карэлічы РБ Чэрвень 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

“Ганаруся, што беларусам завуся”, патрыятычная 

гадзіна 

Райца СБ Ліпень 



 

 

“Ад вызвалення да незалежнасці”, патрыятычны 

круіз 

Турэц СБ Ліпень 

“Великая дата страны”, тэматычная гадзіна Карэлічы РБ Ліпень 

“Помолчим у истории, бронзою ставшей”, 

відэапанарама 

Мір ГПБ Ліпень 

“Старонкі далёкай гісторыі”, выстава-прагляд Лукі СБ Ліпень 

“У аб’ектыве – Беларусь!”, выстава-ілюстрацыя, 

піар-хвілінка  

Варонча СБ Ліпень 

“Мая Радзіма – Беларусь”, гульня-вандроўка Малюшычы СБ Ліпень 

“Беларусь незалежная”, інфармацыйная гадзіна Ярэмічы СБ Ліпень 

“Квітней і красуй, дарагая мая Беларусь”, 

патрыятычны ўрок 

Цырын СБ Ліпень 

“Великая дата страны”, выстава-інфармацыя Аюцавічы СБ Ліпень 

“Мая краіна – Беларусь!”, выстава-прэстыж Жухавічы СБ Ліпень 

Да Дня народнага адзінства 

“Квітней, Беларусь!”, гістарычны экскурс Турэц СБ Верасень 

“Беларусь – страна единства и согласия”, 

інтэлектуальны турнір 

Мір ГПБ Верасень 

“Пока мы едины – мы непобедимы!”, 

інфармацыйная гадзіна 

Райца СБ Верасень 

“Мы – люди единой прекрасной земли 

Беларусь!”, гадзіна адзінства 

Аюцавічы СБ 

Карэлічы РБ 

Верасень 

“Вместе мы едины”, інфармацыйны час Краснае СБ Верасень 

“Скарб народа Беларусі ў яднанні”, інфарм-рэйд Варонча СБ Верасень 

“Мы – адзінае цэлае”, гадзіна гісторыі Ярэмічы СБ Верасень 

“Сила Беларуси в единстве народа”, гістарычная 

гадзіна 

Жухавічы СБ Верасень 

“Дзень народнага адзінства”, адкрыты дыялог Малюшычы СБ Верасень 


