
План мерапрыемстваў 

 ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

да 70-годдзя Вялікай Перамогі 

 

I квартал 

 

“Не згасне памяці агонь” – кніжная 

выстава 

Стралецкая с/б 

“Майскі свет Перамогі” – кніжная 

выстава 

Раённая бібліятэка 

“Опаленное детство” – 

абмеркаванне кнігі “Пионеры-

герои”  

Мікелеўшчынская с/б 

 

II квартал 

 

“Слава табе, пераможца салдат!”-  
пасяджэнне літаратурна-музычнай 

гасцёўні “Натхненне” 

Раённая бібліятэка 

“Змагаліся на Шчары і бралі 

Масты” – урок мужнасці 

Раённая дзіцячая бібліятэка 

“Детство, опаленное войной” – 

літаратурная гадзіна 

Гарадская дзіцячая бібліятэка 

“Героям Вялікай Айчыннай вайны 

прысвячаецца…” – урок мужнасці 

Гудзевіцкая СБЦ 

“Усім, хто спіць пад абеліскам, ты 

пакланіся нізка-нізка” – урок 

мужнасці 

Лунненская с/б 

“Курлычуць над Княжаводцамі 

жураўлі” – гістарычны ўрок памяці 

Лунненская с/б 

“День Победы порохом пропах” – 

літаратурна-музычная кампазіцыя 

Мікелеўшчынская с/б 

“Дзякуй за подзвіг, дзякуй за мір” 

– мітынг-рэквіем 

Мікелеўшчынская с/б 

“Сердце, слушай колокола, помни 

всё, не остынь…” – вусны часопіс 

Мілявіцкая с/б 

“Вайна ў маім лёсе” – вечар-

успамін 

Стралецкая с/б 

“Гэта быў час, які нельга забыць” – 

тэматычны вечар 

Стралецкая с/б 

“Эти песни спеты на войне” – 
вечар песні 

Струбніцкая с/б 



“Пусть не будет войны ни 

когда” – урок памяці 

Правамастоўская с/б 

“Не забывайте те грозные года…” 

– літаратурная кампазіцыя 

Раённая бібліятэка 

“И память о войне нам книга 

оживит” – віртуальная выстава 

Раённая бібліятэка 

“Нам помніць і жыць” – адкрыты 

прагляд літаратуры 

Раённая бібліятэка 

“Вуліцы захоўваюць імёны 

герояў”- падарожжа 

Раённая бібліятэка 

“Спасибо солдатам Победы за то, 

что живём без войны” – конкурс 

чытальнікаў 

Зарудаўеўская с/б 

“Слушая последних свидетелей” – 
гадзіна-роздум 

Пескаўская с/б 

“Наша боль и скорбь” – 

інфармацыйна-патрыятычны ўрок 

Рагозніцкая с/б 

“Вечная память в строчках 

написанных, бронзою ставших” – 

падарожжа па помніках 

літаратурным героям 

П.Мастоўская с/б 

“Яны прайшлі па той вайне” – 

агляд-успамін 

Пескаўская с/б 

“Праз лёс людзей прайшла вайна” 

– літаратурны агляд 

Пескаўская с/б 

“Чтим подвиги и славу дней 

минувших” – урок памяці 

Стралецкая с/б 

“Мінскае гета “Яма” – гістарычная 

гадзіна 

Харціцкая с/б 

“Кисть и карандаш расскажут о 

войне…” – віртуальная экскурсія 

Харціцкая с/б 

“Вялікай Перамогі дзень светлы” – 

конкурс чытальнікаў 

Лунненская с/б 

“Нам памяці званяць званы”- 

мітынг-рэквіем 

Харціцкая с/б 

“Запомните их, пока не поздно, 
пока они живут среди живых”- 

віншаванне ветэранаў на даму 

Дубненская с/б 

“Салют и слават годовщине навеки  

памятного дня” – сустрэча 

пакаленняў 

Дубненская с/б 

“Перамога: памяць і праўда” – 

бліц-конкурс 

Гудзевіцкая СБЦ 



 

III квартал 

 

“Детство, опаленное войной” – 

літаратурная гадзіна 

Мілявіцкая с/б 

“Сердце, слушай колокола, помни 

все, и не забудь…” – мітынг-

рэквіем 

Пацавіцкая с/б 

“У сэрцах нашых - памяць” – урок 

мужнасці 

Зарудаўеўская с/б 

“Дарогамі Вялікай Перамогі” – 

гадзіна памяці 

Сцяпанішская с/б 

“Мір табе, край пад небам 

бусліным!” – тэматычны вечар 

Дубненская с/б 

 

IV квартал 

 

“Был трудный бой” – урок памяці 

 

Пацавіцкая с/б 

“В книжной памяти мгновения 

войны” - презентация 

Струбніцкая с/б 

 

 


