
План мерапрыемстваў ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка” 

да Года гістарычнай памяці 
 

Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Адзiная Беларусь – моцная краiна” 

на працягу года                             Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Кніжная экспазіцыя “Мой край і песня, і паданне…” 

на працягу года                            Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Тэматычная выстава “Квітней, Рэспубліка мая” 

на працягу года                            Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі 

 

Кніжная панарама “Пад блакітным небам Беларусі” 

на працягу года                            Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Фота-вернісаж “Тут мінуўшчына з сучаснасцю зышліся”  

на працягу года                             Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Сустрэча з воінам-інтэрнацыяналістам “Нам не забыть тебя, Афганистан!” 

(Да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў Беларусі) 

1 квартал                             Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Кніжная выстава “15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь” 

(Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь) 

1 квартал                             Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Інфарм-дайджэст “Беларусь вчера, сегодня, завтра” 

(Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь) 

1 квартал                                                           Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Гадзіна гісторыі “Радзіма ў нас нібы матуля родная”  

1 квартал                            Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Кніжная экспазіцыя “Путь через века” 

1 квартал                                     Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Гадзіна інфармацыі “Давайце ганарыцца, што мы беларусы” 

1 квартал                            Бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

 

Экскурс-вандроўка “Адзіная Беларусь – моцная краіна” 

 1 квартал                            Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Час фальклору “Традыцыі нашых продкаў”: пасяджэнне аматарскага 

аб’яднання “Каласы” 

1 квартал                            Бібліятэка-філіял аг.Морына 



Фальклорнае свята “Масленица разгульная” 

1 квартал                            Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Міні-музей “Путешествие в страну народного творчества” 

2 квартал                                     Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Кніжная выстава “З малой Радзімы маёй пачынаецца Беларусь” 

на працягу года                                    Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Слайд-прэзентацыя “Па ваколіцах свайго аграгарадка” 

2 квартал                                     Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Экскурс па памятных мясцінах “Беларусь у маім сэрцы”: пасяджэнне 

аматарскага аб’яднання “Мои года- моё богатство” 

2 квартал                                                                Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

    

Гадзіна інфармацыі “Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 

Беларусь” (да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал                                                                Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Гутарка “Беларусь мая, родны край” (да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага 

сцяга Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал                                                                Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Занятак-падарожжа “Галоўныя сімвалы маёй дзяржавы” (да Дня Дзяржаўнага 

герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)                  

2 квартал                                                                Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Гістарычнае дасье “З гісторыі беларускіх сімвалаў” (да Дня Дзяржаўнага герба і 

Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал                                     Бібліятэка-філіял аг. Лаздуны I 

 

Выстаўка-экскурс “Сімвалы радзімы маёй” (да Дня Дзяржаўнага герба і 

Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал                                              Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Гутарка “Галоўныя сімвалы маёй краіны” (да Дня Дзяржаўнага герба і 

Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал                                     Іўеўская раённая бібліятэка 

 

 

Урок памяці “Маленькие герои большой войны” (да Дня Перамогі) 

2 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

 



Чытацкая хвілінка “Пераможны май: жывём і помнім” (да Дня Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

 

Гадзіна шчырай размовы “Ты хочешь мира- помни о войне” (да Дня Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Гадзіна памяці “Память пылающих лет” (да Дня Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Кніжная выстава-напамін  “Ад пачатку вайны да парада Перамогі” (да Дня 

Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Выстава і прагляд літаратуры “Помним тех,  кто нам жизнь сохранил” (да Дня 

Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Урок патрыятызму “Нам завешчаны памяць і слава” (да Дня Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Гадзіна развагі “Чытаем, ведаем, помнім” (да Дня Перамогі) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Віртуальная экскурсія “По памятным местам” (да Дня Перамогі) 

2 квартал              Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Гістарычны экскурс “Нашы землякі на франтах Вялікай Айчыннай вайны”   (да 

Дня Перамогі) 

2 квартал              Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Літаратурна-музычная кампазіцыя “Светлеет грусть, когда цветут сады”: 

пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Іўеўчанка” (да Дня Перамогі)                             

2 квартал              Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Экскурс у мінулае “Рукапісныя сведчанні вайны. Лісты з фронту”: пасяджэнне 

аматарскага аб’яднання “Каласы” (да Дня Перамогі) 

2 квартал              Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Урок мужнасці “Слава табе, пераможца – Салдат!” (да Дня Перамогі)  

2 квартал              Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі 
 

 

Віртуальнае падарожжа “Сучасная Беларусь – якая яна?” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Геранены  

 



Літаратурная візітоўка “Зямля, адкуль мы родам” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

2 квартал             Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Квэст-круіз “Край сінявокі, дзе жывуць беларусы” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

 

Урок прававых ведаў “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь” (да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Ретро-путешествие “Па гістарычным мясцінам Іўеўшчыны” (да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Віртуальнае падарожжа “Помнікі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі” (да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Патрыятычная гадзіна “Вечна жыві і квітней, Беларусь!” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал            Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Выстава-прагляд “Беларусь – імя нашай Радзімы” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал                       Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Паэтычная хвіліна “Роднай краіне прысвячаецца...” (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь) 

3 квартал             Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Гадзіна гісторыі беларускай кнігі “Да вытокаў кніжнасці” (дa Дня беларускага 

пісьменства) 

3 квартал             Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Гістарычная гульня “Вандроўка па родным краі” (дa Дня беларускага 

пісьменства) 

3 квартал             Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі 

 

Гадзіна паведамлення “Іх імёны ў гісторыі мовы” (дa Дня беларускага 

пісьменства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 



Гістарычная гадзіна “Славутыя асветнікі зямлі беларускай” (дa Дня беларускага 

пісьменства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Літаратурная вандроўка “Жыве ў вяках беларускае слова…” (дa Дня 

беларускага пісьменства) 

3 квартал           Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Выстава-панарама “Горжусь своей страной” 

3 квартал                    Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Фотавыстава “Краявіды роднага краю”  

3 квартал                    Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Інтэлектуальны турнір “Мая Беларусь”  

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I 

 

Урок сяброўства “У адзінстве наша сіла” (да Дня народнага адзінства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Геранены 

 

Інфарміна “Адзінства ў імя Беларусі” 

(да Дня народнага адзінства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Дайліды 

 

Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Беларусь – страна единства” 

(Да Дня народнага адзінства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі  

 

Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Наша Радзіма – Беларусь” 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Трабы 

 

Выстава “Мы-Беларусы” (да Дня народнага адзінства) 

3 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Вечарына памяці знікшых вёсак “Святая, як хлеб...”  

3 квартал           Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Гульня-падарожжа “Мая Радзіма - Беларусь” 

3 квартал           Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі 

 

Гісторыка-культуралагічны экскурс “Беларусь містычная”                                                                                                                                                               

4 квартал           Іўеўская раённая бібліятэка 

 

Экскурс “Тропинками родного края” 

4 квартал          Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 



 

Краязнаўчае падарожжа “Храмов святы благовест” 

4 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

 

Этнаграфічны экскурс “Па знакамітых куточках маёй Радзімы” 

4 квартал               Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі 

  

Гістарычны ўрок “Жыццё і побыт беларусаў”: пасяджэнне аматарскага 

аб’яднання “Каласы” 

4 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Кніжная выстава “Кастрычніцкая рэвалюцыя ў мастацкай літаратуры” (да Дня 

Кастрычніцкай рэвалюцыі) 

4 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Морына 

 

Выстава “Калейдаскоп гісторыі” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі) 

4 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная 

 

Арт-выстава “Дорогами революции. Образ революции в живописи” (да Дня 

Кастрычніцкай рэвалюцыі) 

4 квартал           Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны 1 

 

Кніжная выстаўка “Событие, изменившее ход истории” (да Дня Кастрычніцкай 

рэвалюцыі) 

4 квартал           Іўеўская раённая бібліятэка 

 

  


