
План мерапрыемстваў ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка”  

да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 
 

Тэматычная выстава “Земной поклон творцам Победы” 

                 на працягу года                   бібліятэка-філіял аг.Морына 

Выстава-экспазіцыя “Война. Победа. Память” 

                 на працягу года                   Іўеўская раённая бібліятэка 

 

 
 

Тэматычная выстава “Земной поклон творцам Победы” 

                 на працягу года                   бібліятэка-філіял аг.Морына   

Выстава-інсталяцыя “Была весна. Весна победы!” 

     на працягу года                   бібліятэка-філіял аг.Эйгерды      

Тэматычная выстава “Свет подзвіга” 

     на працягу года                   бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі                                          

Літаратурны фестываль “Вайна! Твой страшный след..” 

                на працягу года                 бібліятэка-філіял аг.Эйгерды 

Выстава-памяць “Літаратура на ўсе часы: ваенная тэматыка ў творах 

беларускіх пісьменнікаў 

       на працягу года                 бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

Кніжная выстава “Забыть не имеем права” 

      на працягу года                 бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

Конкурс чытальнікаў “А мы з табой вайны не ведалі” 

      І квартал                                бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

Тэматычная выстава “Свет подзвіга”  

      І квартал                                бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі   

Гісторыка-літаратурны вечар “Победа не пришла сама, Победу принесли 

герои!” (да абласнога Дня памяці “Гімн Перамозе”) 

                 ІI квартал                             Іўеўская раённая бібліятэка 



Рэтра-вечар “Песни военных лет” 

       ІI квартал                              Іўеўская раённая бібліятэка 

Слайд-прэзентацыя “Дети войны” 

        І квартал                               бібліятэка-філіял аг.Лаздуны   

Гадзіна патрыятычнай кнігі “Украденное детство” 

                ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

Вечар-успамін “Время уходит, но с нами остаётся память”: пасяджэнне 

клуба “Надежда” 

                ІІ квартал                              Іўеўская раённая бібліятэка 

 

  
 

Музычная гасцёўня “Песні ваенных гадоў”: пасяджэнне аматарскага 

аб’яднання “Суседкі” 

                 ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

Гадзіна гісторыі  “Прыходзіць маладосць да абеліскаў, каб пакланіцца 

памяці дзядоў” 

                ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Трабы 

Гадзіна памяці “Память – сильнее времени” 

              ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

Конкурс дзіцячага малюнка “Усе дзеці за мір на планеце” 

(да абласнога Дня памяці “Гімн Перамозе”) 

                ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Дайліды  

Гадзіна ўспамінаў “Нам жыць і помніць”  

                ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

Тэматычны вечар “Крывавымі дарогамі вайны               

                ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

Літаратурна-музычная кампазіцыя “Помним. Чтим. Преклоняемся”: 

пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Яшчэ не вечар” 

         ІІ квартал                              бібліятэка-філіял г.п. Юрацішкі 

Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна “История войны в лицах” 

                ІІ квартал                              бібліятэка-філіял Ліпнішкі 

Урок гісторыі “В те дни мы в войну не играли – мы просто дышали 

войной” 



                ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

Прагляд літаратуры “…. А памяць аб вайне нам кнігі пакідаюць” 

                ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

Гадзіна памяці “Загубленыя ў полымі саракавых”  

                ІI квартал                              Іўеўская дзіцячая бібліятэка-філіял                                  

Фотазона “75 год Вялікай Перамогі” 

                 ІI квартал                             бібліятэка-філіял аг.Лаздуны                                  

Акцыя “В благодарность Великой Победе!” 

                 ІI квартал                             Іўеўская дзіцячая бібліятэка-філіял                                  

Бібліямарафон “В сердцах и книгах память о войне” 

                 ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Лаздуны                                                  

Літаратурна - музычная кампазіцыя “ Мы помним! Мы гордимся!”. 

                 ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Лаздуны 

Агляд літаратуры “Хтосьці родам з дзяцінства, а я – з вайны” 

                 ІІ квартал                              бібліятэка-філіял аг.Трабы 

Урок мужнасці “Молодым о подвигах отцов” 

 ІІ  квартал                            бібліятэка-філіял аг.Морына                                                                       

Патрыятычная гадзіна “Службовыя сабакі на вайне” 

         ІІ квартал                             бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі 

Урок мужнасці “Молодым о подвигах отцов” 

                 ІІ квартал                             бібліятэка-філіял аг.Морына 

Гадзіна памяці, прысвечаная юным змагарам з фашызмам “Вспомним  

их поимённо”  

                 ІІІ квартал                            бібліятэка-філіял аг.Морына 
 

 


