
 

1 

 

ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ  

ДУК “Лёзненская ЦБС” 

па правядзенні ў 2023 годзе  

Года міру і стварэння 

 
№  

п/п 

Форма, назва 

мерапрыемства 

Тэрміны 

рэалізацыі 

Адказныя 

выканаўцы 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ, 

1.  Стрэчанскія чытанні “Дорогой православия” ў рамках Года 

міру і стварэння 

Люты Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка 

(кафедра праваслаўнай літаратуры) 

2.  Раённыя краязнаўчыя чытанні “К истокам своим 

возвращаемся” ў рамках Года міру і стварэння 

Снежань Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка 

3.  Раённы семінар-нарада “Анализ эффективности деятельности 

библиотек ГУК “Лиозненская ЦБС” за 2022 год. Направления 

деятельности в рамках Года мира и созидания” 

Студзень Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

ДУК “Лёзненская ЦБС” 

2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

1.  Інфармацыйна-метадычнае выданне “Хатынь: символ вечной 

памяти и скорби белорусского народа” 

Сакавік Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК 

“Лёзненская ЦБС” 

2.  Зборнік успамінаў “Бессмертный батальон моей семьи”  

 

IІ квартал 

 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 
3.  Зборнік матэрыялаў “Победа в лицах. Лиозненская строка” (да 

80-годдзя вызвалення Лёзненскага раёна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў) 

IV квартал 

 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

4.  Літаратурны альманах “Голоса родного края” IV квартал 

 

Народнае аматарскае літаратурнае аб'яднанне 

“Под абажуром” 

5.  Зборнік матэрыялаў ІІ раённых краязнаўчых чытанняў “К 

истокам своим возвращаемся”  

IV квартал 

 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

ДУК “Лёзненская ЦБС” 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEx_yRxef7AhURmYsKHWWhDOEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD&usg=AOvVaw3clqfNqcHqHreAN1YjMifT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEx_yRxef7AhURmYsKHWWhDOEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD&usg=AOvVaw3clqfNqcHqHreAN1YjMifT
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6.  Анатаваны бібліяграфічны спіс да 80-годдзя вызвалення 

Лёзненскага раёна “Их подвиг в строчках оживёт” 

IV квартал 

 

Бібліёграф ДУК “Лёзненская ЦБС” 
 

3. ГЕНЕРАЦЫЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ 

1.  Генерацыя электроннага рэсурсу “Свинцовое эхо Афгана” Снежань Цэнтральная раённая бібліятэка 

2.  Генерацыя электроннага рэсурсу “Лиозненщина известная и 

неизвестная” 

Снежань Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

3.  Папаўненне матэрыяламі электронных гісторыка-краязнаўчых 

рэсурсаў “Духовное наследие земли Лиозненской”, “Галасы 

зніклых вёсак”, “Литературная карта Лиозненщины” 

На працягу 

года 

Аддзел маркетынгу ДУК “Лёзненская ЦБС”, 

народнае аматарскае літаратурнае аб’яднанне 

“Под абажуром” 

4. ПРАГРАМНА-ПРАЕКТНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

1.  Праграма “Мой родны кут” На працягу 

года 

Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка 

2.  Праграма “Открытая книга Лиозненщины” На працягу 

года 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

3.  Праграма “Память” На працягу 

года 

Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-

музей” 

4.  Праграма “Лента времени” На працягу 

года 

Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-

музей” 

5.  Гісторыка-краязнаўчы праект “Люби и знай Лиозненский 

край” 

На працягу 

года 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК 

“Лёзненская ЦБС” 
6.  Гісторыка-патрыятычны праект “Свинцовое эхо Афгана” На працягу 

года 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК 

“Лёзненская ЦБС” 
7.  Віртуальны гісторыка-краязнаўчы праект “Пётр Прусов – 

создатель легендарной “Нивы” 

На працягу 

года 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК 

“Лёзненская ЦБС” 

8.  Гісторыка-краязнаўчы праект “Нескучное краеведение. Я 

шагаю по родному краю” 

На працягу 

года 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 

9.  Гісторыка-патрыятычны праект “Лиозненские строки Победы. 

Навечно в памяти потомков” 

На працягу 

года 

Аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі 
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10.  Гісторыка-патрыятычны праект “Сохраним память” На працягу 

года 

Філіял “Адаменская сельская бібліятэка” 

11.  Гісторыка-краязнаўчы праект “Спадчына Бабінавіцкага краю” На працягу 

года 

Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-

музей” 

12.  Гісторыка-краязнаўчы праект “История коммуны  “Прогресс” На працягу 

года 

Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-

музей” 

13.   Гісторыка-краязнаўчы праект “Страницы истории: путь СФ 

“Клевцы” 

На працягу 

года 

Філіял “Стасеўская сельская бібліятэка” 

5. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ 

1.  Выстава “Беларусь – страна мира и созидания” На працягу 

года 

Раённая бібліятэка 

2.  Выстава-падзея “Мы, белорусы – мирные люди” 

 

На працягу 

года 

Аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай 

раённай бібліятэкі 

3.  Выстава “Беларусь – мир в сердце, мир на земле” На працягу 

года 

Філіял “Зубкоўская сельская бібліятэка” 

4.  Выстава “Беларусь – мирная и созидательная страна” На працягу 

года 

Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-

музей” 

5.  Выстава-панарама “Под мирным небом Беларуси” На працягу 

года 

Філіял “Веляшковіцкая сельская бібліятэка” 

6.  Выстава-агляд “Беларусь – страна мира” На працягу 

года 

Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

6. КОНКУРСЫ 

1.  Абласное свята-конкурс самадзейных паэтаў і кампазітараў 

 “Песні сунічных бароў - 2023” 

Чэрвень Народнае аматарскае літаратурнае 

аб’яднанне “Под абажуром” 

2.  Раённы агляд-конкурс сярод сельскіх бібліятэк “Библиотечная 

выставка как средство рекламы книги и чтения” 

Студзень-

кастрычнік 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

ДУК “Лёзненская ЦБС” 

7. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

СТУДЗЕНЬ 
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да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста 

1.  Тэматычная выстава-боль з відэаабзорам “Холокост: память и 

предупреждение…” 

Раённая бібліятэка 

2.  Гадзіна гісторыі “Помнит мир спасённый”  Філіял “Чкалаўская гарпасялковая бібліятэка” 

3.  Тэматычная выстава “Холокост: в сердце и памяти навечно” Філіял “Надзёжынская сельская бібліятэка” 

ЛЮТЫ 

1.  Гадзіна гістарычнай праўды “Их было только 38 на 

белорусской высоте…” (да 78-й гадавіны бою на Ціхмянаўскай 

вышыні) 

Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

2.  Гадзіна памяці “Петр Машеров: его сердце билось для людей” 

(да 105-годдзя з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза, Героя 

Сацыялістычнай Працы П.М.Машэрава) 

Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

3.  Віртуальны краязнаўчы экскурс “7 цудаў Віцебшчыны” (да 85-

годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці) 
Раённая бібліятэка 

4.  Патрыятычная акцыя “Это случилось в Лиозно” на 

мемарыяльным комплексе “Адаменская горка”  
Раённая бібліятэка 

5.  Стрэчанскія чытанні “Дорогой православия” Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка  

(кафедра праваслаўнай літаратуры) 

Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў 

1.  Гадзіна памяці “Нам забыть не дано пыль афганских дорог” Раённая бібліятэка 

2.  Вахта памяці “Афганистан: и боль, и память, и урок..” Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

3.  Гадзіна памяці і славы “Герои чужой войны” Філіял “Якубаўшчынская сельская бібліятэка” 

Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь 

Да Дня юнага героя-антыфашыста 

1.  Патрыятычная гадзіна “Мирное небо - ваша заслуга!” Раённая бібліятэка 

2.  Інфармацыйны часопіс “Служить Родине – священный долг” Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

https://cbse.ru/wp-content/uploads/2019/02/Afganistan.pdf
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3.  Гадзіна мужнасці і славы “Маленькие солдаты большой 

войны” 

Філіял “Пушкоўская сельская бібліятэка” 

САКАВІК 

Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

1.  Інтэрактыўны ўрок “Я – гражданин своей страны” ПЦПІ цэнтральнай раённай бібліятэкі 

2.  Інфармацыйная хвілінка “Конституция - это закон для всех и 

каждого”  
Філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка” 

3.  Урок прававых ведаў “Конституция - закон для каждого” Філіял “Веляшковіцкая сельская бібліятэка” 

Да Дня памяці ахвяр Хатыні 

1.  Гістарычная гадзіна “Хатынь: символ вечной памяти и скорби” Раённая бібліятэка 

2.  Набат памяці “Званы Хатыні” Філіял “Веляшковіцкая сельская бібліятэка” 

3.  Урок памяці “Трагическая судьба Хатыни” Філіял “Надзёжынская сельская бібліятэка” 

4.  Урок-набат “Колокольный плач Хатыни” Філіял “Навасельская сельская бібліятэка” 

КРАСАВІК 

1.  Выстава-інфармацыя “Беларусь – сестра России” Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

2.  Вусны часопіс “У нас единая планета, у нас единая семья” Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-музей” 

Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 

1. Выстава-памяць “Пока мы живы – помнить будем” Раённая бібліятэка 

2. Гадзіна памяці і смутку “Память сердца” Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

МАЙ 

Да Дня Працы 

1. Рэтра-выстава паштовак “Мир! Труд! Май!” Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

2. Пазнавальна-забаўляльная праграма “Первомай шагает по 

планете” 

Філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка” 

Да Дня Перамогі 

1.  Патрыятычны рэквіем “Возвращаясь памятью к войне” Раённая бібліятэка 

2.  Літаратурна-патрыятычная акцыя “Во имя мира на Земле” Народнае аматарскае літаратурнае аб’яднанне  
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“Под абажуром” 

3.  Гераічны квілт “Победа прадеда – моя победа” Аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай раённай бібліятэкі 

4.  Мітынг-рэквіем “Звенит над страной победный май!” з 

правядзеннем акцыі “Беларусь помнит” 
Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка – музей” 

5.  Гадзіна патрыятызму “Великого мужества вечный урок!” Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

1.  Агляд-рэпартаж “Государственные символы моей страны: вехи 

истории” 
Раённая бібліятэка 

2.  Гутарка - абмеркаванне “Герб, флаг и гимн - священные 

атрибуты государства” 
Філіял “Зубкоўская сельская бібліятэка” 

3.  Урок грамадзянскасці “Три главных символа нашей страны” Філіял “Адаменская сельская бібліятэка” 

ЧЭРВЕНЬ 

1.  Літаратурна-музычная пляцоўка “Край мой сунічны...” на ХІV 

абласным свяце-конкурсе “Песні сунічных бароў-2023” 

Раённая бібліятэка, народнае аматарскае літаратурнае 

аб’яднанне “Под абажуром” 

2.  Краязнаўчае кнігаадкрыццё “Отсюда начинался “Багратион” Аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай раённай бібліятэкі 

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа 

1.  Гадзіна гістарычнай памяці “В тот самый первый день 

войны…” 
Раённая бібліятэка 

2.  Урок мужнасці “Так начиналась война..” Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

3.  Гадзіна гераічнай памяці “Грозно грянула война” Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-музей” 

ЛІПЕНЬ 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

1.  Літаратурны калейдаскоп “Квітней пад небам сінім, Беларусь” Філіял “Чкалаўская гарпасялковая бібліятэка” 

2.  Акцыя “Собери Беларусь в своём сердце” Раённая бібліятэка 

3.  Выстава-гонар “Беларусь незалежная, унікальная, самабытная” Філіял “Навасельская сельская бібліятэка” 

ВЕРАСЕНЬ 
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1.  Гадзіна памяці і мужнасці “Асташево - Лиозненская Хатынь” Філіял “Пушкоўская сельская бібліятэка” 

2.  Экалагічнае падарожжа “Природу родного края охраняет” ( да 

25-годдзя Бабінавіцкага ландшафтнага заказніка) 

 

Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка – музей” 

3.  Інфармацыйная гадзіна “Нам этот мир завещено беречь” Філіял “Крынкаўская сельская бібліятэка” 

Да Дня народнага адзінства 

1.  Квэст-круіз “Беларусь - страна единства!” Раённая бібліятэка 

2.  Патрыятычная гадзіна “Если мы едины – мы непобедимы” Філіял “Якубаўшчынская сельская бібліятэка” 

3.  Квэст-гульня “Беларусь – страна единства” Філіял “Кавалёўская сельская бібліятэка-музей” 

4.  Вусны часопіс “Единством мы сильны” Філіял “Надзёжынская сельская бібліятэка” 

5.  Гутарка-дыялог “Единая Беларусь - сильная Беларусь” Філіял “Стасеўская сельская бібліятэка” 

КАСТРЫЧНІК 

Да 80-годдзя вызвалення Лёзненскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

1.  Гадзіна гістарычнай памяці “Край мой родной, опаленный 

войной…” 
Філіял “Бабінавіцкая сельская бібліятэка-музей” 

2.  Ваенна-паэтычны набат “Войной испепелённые года” Раённая бібліятэка 

3.  Тэматычны вечар “Пусть поколения знают! Пусть поколения 

помнят!” 
Філіял “ Адаменская сельская бібліятэка” 

4.  Урок-памяць “Праз горыч страт да Перамогі” Філіял “Веляшковіцкая сельская бібліятэка” 

5.  Урок краязнаўства “Імі ганарыцца Лёзненшчына” Філіял “Навасельская сельская бібліятэка” 

ЛІСТАПАД 

1.  Гадзіна зносін “Толерантность – дорога к миру” Філіял “Дабрамыслінская сельская бібліятэка” 

2.  Гістарычны забег-квэст “Улицы Лиозно вчера, сегодня, завтра” Аддзел па рабоце з дзецьмі цэнтральнай раённай бібліятэкі 

СНЕЖАНЬ 

 Раённыя краязнаўчыя чытанні “К истокам своим 

возвращаемся” 

Раённая бібліятэка 

 


