Дзяржаўная ўстанова
“Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”
План мерапрыемстваў да Года гістарычнай памяці
З мэтай фарміравання аб’ектыўнага стаўлення грамадства да гістарычнага мінулага,
захавання і ўмацавання адзінства беларускага народа будуць рэлізаваны праекты:
“Зямля, дзе пачаўся твой лёс” у межах праекта пройдуць культурна-асветніцкія акцыі,
сустрэчы з пісьменнікамі, патрыятычныя ўрокі, будуць прадстаўлены кніжнаілюстрацыйныя выстаўкі, інфармацыйныя стэнды, праведзены мерапрыемствы;
Літаратурны марафон “Беларусь – мая мова и песня” – сустрэчы з
Беларусі;

пісьменнікамі

Інтэрактыўна віртуальны праект “Славутыя імёны Бацькаўшчыны”
Бібліятэка
Цэнтральная
бібліятэка імя
Янкі Купалы

Мерапрыемства
“Зберагаючы традыцыі,
глядзім у будучыню”

“Славутыя імёны
Бацькаўшчыны”

“Як шукаў шчасця па
светах…”
“Незабыўны і народны”
“Напалеон Орда. Гісторыя,
захаваная ў фарбах”
“Палітра мастака ў люстэрку
эпохі”
да 100-годдзя з дня
нараджэння М.Савіцкага
“Быў гэта сон”
да 140 год з дня нараджэння
Янкі Купалы
“Я ахвярую сваім “Я”
па старонках жыцця і
творчасці М.Гарэцкага
“Мінск. Спадчына старога
горада: па гістарычным
помнікам Мінска”
“Нам памяці звоняць званы…”
“Паклон і памяць пакаленняў”

Форма правядзення
Культурнавыхаваўчая праграма
сумесна з Акадэміяй
навук Рэспублікі
Беларусь, Інстытутам
мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору
імя К.Крапівы
Цыкл літаратурных
партрэтаў класікаў
беларускай
літаратуры,
мастацтва, навукі
Літаратурная
вандроўка
Літаратурны час
Час мастацтва

Тэрмін
выканання
на працягу года

на працягу года

1 кв.
1 кв.
1 кв.

Час мастацтва

1 кв.

Літаратурны час

люты

Літаратурны час

люты

Віртуальная
вандроўка

люты

Размова-рэквіем
Віртуальны экскурс

сакавік
май

Спецыяльная
гарадская
бібліятэка
для сляпых

“Рэха вайны ў кожным
камені”
“Іх імёнамі названы вуліцы
Мінска”
“Я ў гэтым горадзе жыву - я
гэты горад ведаю”
“Я чытаю кнігі пра вайну”

Літаратурная
экспедыцыя
Слайд-экскурс

май

Пазнавальны квэст
Патрыятычны ўрок

май, ліпень,
верасень
чэрвень

“Паклон і памяць пакаленняў”
“Пад нарачанскім знакам:
жыццёвы і творчы шлях М.
Танка”
“Горад, дзе чуваць галасы
гісторыі”
“Гонар Беларусі”
“Зноў мы ў гэтых мясцінах
знаёмых…: па мясцінах Якуба
Коласа”
“Быў. Ёсць. Буду!”: па
старонках жыцця і творчасці
У. Караткевіча
Перасоўная выстава па жыцці
і творчасці Якуба Коласа з
фондаў Дзяржаўнага
літаратурна-мемарыяльнага
музея Якуба Коласа
“А сэрца ўсё імкне да
бацькаўскага краю…”
“Жывая спадчына. Звычаі і
абрады беларусаў”

Віртуальны экскурс
Літаратурны час

верасень
верасень

Гістарычны ўрок

верасень

Урок грамадзянскасці
Літаратурная
вандроўка

кастрычнік
кастрычніклістапад

Літаратурны час

лістапад

Экскурсіі

4 кв.

Літаратурны час

4 кв.

Гістарычная
вандроўка

люты

“Песня-душа народа.
Музычная спадчына краіны”
“Памяць о легендах”
“Беларусам навек застануся”

Музычная гадзіна

сакавік

Літаратурнае турнэ
Краязнаўчая
кампазіцыя
Віртуальная
прэзентацыя
Кніжная выстава

красавік
май

Тэматычны прагляд
літаратуры
Інфармацыйны час
Літаратурная гасцёўня
Пазнавальная гадзіна
Віртуальная
прэзентацыя
Цыкл выстаў па
матэрыялах друку

жнівень

“Во имя памяти святой”
“Сто выдатных дзеячаў
беларускай культуры”
“История, ожившая в кадре”
“Беларусь – наш общий дом”
“Вяртанне да сваіх вытокаў”
“Сцежкі ў даўніну”
“Славутыя мастакі з Беларусі”
Нотнамузычная

“Мы помним: 2022 год-Год
исторической памяти”

май, верасень

чэрвень
ліпень

верасень
кастрычнік
лістапад
снежань
на працягу года

бібліятэка
“Колокола Хатыни”
“Василий Тёркин”

“Дыміліся франтоў дарогі”
“Майскі вальс: песні ваенных
гадоў”
“Марши Победы”
“Поклонитесь, внуки, деду”
“Свята песнямі багата”
“Залатыя кроплі памяці”
Бібліятэка №
1 імя
Л.М. Талстога

“Есть улица Московская…”
“Каля Чырвонага касцёла…”
“Грушаўка. Вандроўка ў часе і
прасторы”
“Малінаўкі гістарычнымі
сцежкамі”
“Гарадскі Вал: загадка адной
вуліцы”
“Джумаш Асаналиев .
Навсегда в памяти народной ”
“Их именами названы…”
“С любовью к людям. Парк
имени Павлова”
“На каждой странице дыхание истории”
“Гісторыя беларускіх гарадоў
у кнігах і малюнках”
“Гістарычныя асобы на
старонках кніг беларускіх
аўтараў”
“Дзяды. Памяці продкаў
прысвячаецца…”
“Гістарычнае кіно Беларусі ”

“Святы і традыцыі
Бібліятэка №
беларускага народа”
2 імя
Н.К. Крупскай

Выстава і відэа
прэзентацыя
Спектакль
Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра
імя Я.Купалы па
паэме А.Твардоўскага
Святочны канцэрт
А.Талкачова
Музычная гадзіна

сакавік

Музычная
відэапрэзентацыя
Выстава песень
Канцэрт любімых
народных песен
Літаратурна-музычная
вечарына
Гістарычная
прэзентацыя-гонар

чэрвень

Віртуальная
прэзентацыя
Краязнаўчая
прэзентацыя
Краязнаўчая выстава

люты

Віртуальная
прэзентацыя
Віртуальная
прэзентацыя
Выстава гераічных
партрэтаў
Гістарычнае
падарожжа
Прэзентацыя
тэматычнай
літаратуры
Кніжная выстава

май

красавік

май
май

ліпень
верасень
лістапад
студзень

сакавік
красавік

чэрвень
чэрвень
ліпень
жнівень

Сустрэчы з вядомымі
пісьменнікамі

верасеньснежань
кастрычніклістапад

Выстава-памяць

лістапад

Сустрэча-знаёмства з
кінамастакамі
Анлайн-тэсты

снежань
на працягу года

“Памяць пра мінулае - шлях да
будучыні”
“У нас и детства не было
отдельно, а были вместе
детство и война”
“Пусть расскажет книга о
войне…”
“Помнікі Вялікай Айчыннай
вайны”
“Жывуць традыцыі - квітнее
зямля”
“Узгадаем гісторыю краіны
разам”
“Праз стагоддзі дайшло да нас
слова”
“Мая Радзіма - Беларусь!”
“Гісторыя Беларусі ў асобах і
лёсах”
“Ці ведаеце вы?”
Бібліятэка №
3 імя У.У.
Маякоўскага

“Героі былых часоў”
“Война, затронувшая весь
мир”
“Ён след аставіў на зямлі”
“Фронтовые поэты. Ваши
жизни война рифмовала”
“Ёсць памяць, якой не будзе
канца”
“Запаведныя месцы Беларусі”
“Радзімы маленькі куток”
“Предков чтим, дела их
помним”
“Людзі і лёсы ХХ века”

Бібліятэка №
4 імя М.В.
Гогаля

“Прикоснись к истокам”
“Время помнить”
“У пошуках страчанага”
“Гісторыя-скарбніца нашых
дзён”
“Ад Савецкага Інфармбюро”

Тэматычная выстава
Урок памяці

студзень люты
май

Бібліяграфічны агляд
твораў
Літаратурная
віктарына
Выстава-падарожжа

май

Турнір знаўцаў

ліпень

Выстава-экскурс

жнівень

Краязнаўчае лато
Кніжная выстава

жнівень
кастрычнік

Пазнавальная
віктарына
Час гісторыі

лістапад

Літаратурна-музычная
кампазіцыя
Кніжная выстава
Віртуальная
прэзентацыя
Экскурсія на
мемарыяльны
комплекс “Трасцянец”
Відэаэкскурсія
Кніжная выстава
Патрыятычны ўрок

люты

Персанальная выстава
мастака В. Волкава
Літаратурнагістарычны экскурс

лістапад

Тэматычная выстава
Інфармацыйны час
Кніжная выстава

люты
сакавік
красавік

Кніжна-ілюстраваная
выстава
“Без срока давности.
ГрамадзянскаБеларусь”
публіцыстычная
выстава
“Сцежкамі негаснучай памяці” Агляд літаратуры

чэрвень
ліпень

студзень

красавік
май
чэрвень
ліпень
жнівень
верасень

студзень

май
чэрвень
ліпень

Бібліятэка №
5

Бібліятэка №
6

Бібліятэка №
7 імя Я.
Коласа

“Стагоддзяў мінулая падзея”
Інфармацыйны ўрок
“Кніжныя сведкі былых часоў” Гістарычнае дасье
“Праз прызму часу”
Тэматычнае
паведамленне
“Старину мы помним, старину Слайд-экскурсія
мы чтим”
“Перебирая в памяти былое”
Патрыятычная
выстава
“Пачатак усяму - зямля маіх
Кніжнабацькоў”
ілюстрацыйная
выстава
“Любіць свой край - помніць
Выстава-разважанне
сваю гісторыю”
“Славутыя імёны ў гісторыі
Выстава-партрэт
Беларусі”
“Духоўная спадчына
КніжнаБеларусі”
ілюстрацыйная
выстава
“Жыве народ, жыве памяць”
Выстава-агляд
“Гісторыю ствараюць асобы”
Урок радзімазнаўства
“Гарады Беларусі: ад гісторыі Выстава-падарожжа
да сучаснасці”
“Вяртанне да вытокаў”
Выстава-прысвячэнне
“Гісторыка-культурныя
Выстава-рэклама
каштоўнасці Беларусі”
“Няхай слава землякоў гучыць Выстава-прысвячэнне
над роднаю зямлёй”
“Зазірнуць у мінулае”
Гістарычная
вандроўка
“У лепшых нацыянальных
Пазнавальная гадзіна
традыцыях”
“Падарожжа ў сялянскую
Віртуальная
хату”
віктарына
“Чернобыль: как это было?”
Пазнавальная гадзіна
“Монументы мужества и
Віртуальная выстава
славы”
“И память о войне мне книга
Кніжная выстава
оживляет”
“Культура родавай памяці”
Фальклорная гадзіна
“Призраки и легенды замков
Віртуальная выстава
Беларуси”
“Ведай свой горад!”
Віртуальны тэст
“Францыск Скарына Кніжная выстава
першадрукар Беларусі”
“Экскурсия по
Віртуальная экскурсія
тракторозаводскому посёлку”
“Зямля, дзе пачаўся твой лёс” Кніжная выстава

жнівень
верасень
кастрычнік
лістапад
снежань
студзень
люты
сакавік
красавік
май
чэрвень
ліпень
жнівень
верасень
кастрычнік
лістапад
снежань
люты
красавік
май
май
чэрвень
ліпень
жнівень
верасень
лістапад
на працягу года

Бібліятэка №
8 імя
М.
Багдановіча

Бібліятэка №
9

“Ад вытокаў да сучаснасці”
“У назвах і лёсах”
“Наш край родной в стихах и
прозе”
“Беларусь у асобах і падзеях”
“Маршрутами памяти.
Маршрутами единства”
“От истории семьи к истории
города”
“Их подвиг в памяти патомков
сохраним”
“Страницы истории нашего
города”
“Да вытокаў народнай
культуры. Нацыянальны
беларускі касцюм”
“Живая история”
“Дынастыя Радзівілаў”

Кніжная выстава
Гістарчныя чытанні
Літаратурна-музычная
імпрэза
Віртуальны тэст
Ваенна-гістарыны
квэст
Літаратурная
вандроўка
Конкурс чытальнікаў
вершаў
Віртуальнае
падарожжа
Выстава дзіцячых
малюнкаў

на працягу года
на працягу года
сакавік

Агляд літаратуры
Віртуальны тэст

снежань
cакавік

“Международный день
памятников и исторических
мест”
“Подвиг ценою в жизнь”
“Великая война – великая
Победа”
“Просветительница из рода
Всеслава - Евфросинья
Полоцкая”
“Освобождение Беларуси:
события, люди, подвиги”
“Той народ жыве, які
гісторыю шануе”
“Званы Хатыні…”
“Ад Полацка пачаўся свет…”
да 1160-годдзя з часу першага
ўпамінання Полацка
“Хто такія беларусы?”

Кніжная віртуальная
выстава

красавік

Віртуальны тэст
Віртуальная кніжная
выстава
Віртуальны тэст

красавік
май

Урок памяці

чэрвень

Кніжная выстава

студзень

Кніжная выстава
Выстава-экскурс

сакавік
красавік

Гістарычнае
падарожжа
Дыялог-размова

май

Кніжная выстава

ліпень

Тэматычная выстава
Гістарычны экскурс
Абмеркаванне кніг

жнівень
верасень
кастрычнік

Кніжная выстава

лістапад

“Каб памяць пра асветніцу
жыла”
да 920-годдзя з дня
нараджэння Е. Полацкай
“Книжная память мгновений
истории”
“Крепости Беларуси”
“Асветнікі Беларусі”
“Пісьменнік і гісторыя
Радзімы”
“Адкрываем для сябе

сакавік
красавік
май
май
ліпень
жнівень

ліпень

чэрвень

Бібліятэка №
10 імя
М. Мінковіча

Беларусь”
“Беларускія народныя святы і
абрады”
“Гарады - святыні”
“Славутыя мясціны
Бацькаўшчыны”
“Скарбы роднага краю”
“Вайна, Мінск і Памяць”
“Святы агонь памяці”
“Маўклівыя сведкі гісторыі
нашай…”
“Лёс Радзімы ў помніках”
“Прыйдзі і пакланіся”

Бібліятэка №
11

Бібліятэка №
12

Бібліятэка №
13

“Балючае рэха апошняй
вайны”
“Без традыцый няма
дзяржавы”
“Победа в моём сердце”
“Детство в военной шинели”
“Нельга забыць”
“Помнікі нашага города”
“Ганарымся славаю продкаў”

Інтэрактыўны ўрок

снежань

Кніжнаілюстрацыйная
выстава
Гістарычна-мастацкае
падарожжа
Пазнавальная гадзіна
Інфармацыйнапазнавальны прагляд
Гістарычная гадзіна
Кніжнаілюстрацыйная
выстава
Тэматычная выстава
Відэаэкскурс з
праглядам літаратуры
Пазнавальная гадзіна

люты

Літаратурны агляд

красавік

Флэшмоб
Кніжная выстава
Кніжная выстава
Агляд-прэзентацыя
Гістарычнапазнавальная гадзіна
Краязнаўчы ўрок

май
май
чэрвень
ліпень
жнівень

сакавік
красавік
чэрвень-ліпень
чэрвень-ліпень
ліпень
жнівень
лістапад
снежань

“Память в названиях улиц
жива”
“Не гаснет памяти свеча”
Літаратурная гадзіна
“Памяти живые родники”
Вусны часопіс
“Будем жить - будем помнить” Кніжнаінфармацыйная
выстава
“Беларусь праз стагоддзі”
Кніжная выстава

верасень

“Гісторыя праз лёсы”
“Вандроўка ў мінулае”
“Жыві, квітней зямля Купалы і
Коласа”
“Роднаму гораду
прысвяшчаецца”
“Знакавые падзеі ў гісторыі
Мінска”
“Гонар і слава Беларусі”

Прагляд літаратуры
Прагляд літаратуры
Кніжная выстава

люты
чэрвень
ліпень

Прагляд літаратуры

жнівень

Віртуальная
прэзентацыя
Кніжная выстава

верасень

“Паміж мінулым і будучым”

Кніжная выстава

лістапад

“Славутыя постаці
мінуўшчыны”

Кніжная выстава

студзень

кастрычнік
лістапад
снежань
студзень

кастрычнік

“Гераічныя старонкі нашага
мінулага”
“Жанчыны ў гісторыі
Беларусі”
“Імёны герояў - у назвах
вуліц: Завадскі раён”
“Музеі – захавальнікі памяці”
“22 чэрвеня – Дзень памяці і
смутку”
“Храмы – помнікі зямлі
беларускай”
“Побач з сучасным – мінулае”

Бібліятэка №
14 імя
Ф. Багушэвіча

“Каб жыла культура продкаў”
“Гістарычныя асобы на
кніжных старонках”
“Падарожжа па даўняй
Беларусі”
“Абавязак. Гонар. Айчына”
“З крыніц народных чэрпаем
натхненне”
“Жывая памяць пакаленняў”
“Мы - беларусы. Падарожжа ў
гісторыю і культуру”
“Легендарныя постаці гісторыі
“Фарбы памяці”
“Истории, хранимые сердцем”
“Беларусь: хроніка падзей і
перамог”
“Жывое дыханне гісторыі”
“Памяць стагоддзяў на карце
Айчыны”
“Ад першай літары да першай
кнігі”
“Дрыготкія водбліскі даўніны”
“Память народа Беларуси”
“Беларусь. Трагедыя і праўда
памяці ”

“Историческая память в
книжном наследии”
“Да вытокаў душой дакраніся”

Тэматычны прагляд
літаратуры
Кніжная выстава

студзень

Гістарычнае
падарожжа
Тэматычны прагляд
літаратуры
Гістарычны экскурс

сакавік

Кніжная выстава

ліпень

Тэматычны прагляд
літаратуры
Этнавандроўка
Кніжная выстава

верасень

сакавік

красавік
чэрвень

Выстава адной кнігі

кастрычнік
лістападснежань
студзень

Урок мужнасці
Экскурсіі

люты
сакавік

Сустрэча-рэквіем
Кніжная выстава

сакавік
красавік

Час краязнаўства
Кніжнаілюстрацыйная
выстава
Выстава-памяць
Выстава-панарама

красавік
май-чэрвень

Дзень інфармацыі
Выстава-інсталяцыя

ліпень
жнівеньверасень
верасень

Падарожжа ў
гісторыю пісьменства
Віртуальная кніжная
выстава гістарычнай
прозы
Выстава серыі кніг
“Памяць”
Сустрэча з
выдавецтвам
“Беларуская
энцыклапедыя імя П.
Броўкі”
Кніжная выстава
Урок радзімазнаўства

май
май

кастрычнік
лістапад
лістапад

снежань
снежань

Бібліятэка №
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“Гэта зямля твая і мая”

Кніжная выстава

студзень

“На прасторах мілага краю”
“Зямлі маёй мінулы лёс”
“Гістарычны шпацыр па
вуліцы талбухіна”
“Гістарычна -культурныя
каштоўнасці Першамайскага
раёна”
“Мы помнім”
“І сэрцам, і думамі ў роднай
старонцы”
“Жыві цяперашнім, шануй
мінулае”
“Часы Мінска”
“Мінск учора і сёння”
“Іх імёны ў гісторыі Беларусі”
“Нямігская бітва 1067 –
Беларусь у асобах і падзеях”
“Трагічныя месцы пакут і
вечнай памяці”
“Па родным горадзе: тут
адчуваецца подых
мінуўшчыны”
“Памяць праз гады”
“Жыла ў душы радзіма, а ў
сэрцы - Бог”
“История. Народ.
Государство”
“Адкрывай свой родны край”

Кніжная выстава
Кніжная выстава
Віртуальная
прэзентацыя
Віртуальная
прэзентацыя

люты
сакавік
красавік

Фотавыстава
Кніжная выстава

май
чэрвень

Кніжная выстава

ліпень

Фотавыстава
Тэматычны прагляд
Кніжная выстава
Кніжная выстава

верасень
верасень
кастрычнік
сакавік

Віртуальная экскурсія

красавік

Выстава-віктарына

красавік

Кніжная выстава
Кніжная выстава

май
чэрвень

Кніжная выстава

верасень

Паэтычная сустрэча

люты

“Звычаі і абрады зямлі
беларускай”
“З гісторыі беларускай
дзяржаўнасці”
“Жыцця адвечны лад”

Кніжная выстава

люты

Урок патрыятызму

сакавік

Этнаграфічнае
падарожжа
Час памяці
Выстава-акцыя

красавік

Гістарычная
вандроўка
Выстава-альбом
Прэзентацыя кніг А.
Бутэвіча
Кніжная выстава
Віртуальная
прэзентацыя
Экскурс у гісторыю

чэрвень

Кніжная выстава

кастрычнік

“Помнім болі і страты твае”
“Прачытанная кніга пра вайну
- твой падарунак ветэрану”
“Легендарныя героі
беларускай гісторыі”
“Замкі Беларусі”
“Семь цудаў Беларусі”
“Беларусь. Зямля песняроў”
“Асветнікі зямлі беларускай”
“Ад гарадзішча да сталіцы
незалежнай дзяржавы”
“Помнікі мастацкай культуры

май

май
май

чэрвень
ліпень
ліпень
жнівень
верасень

Бібліятэка №
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Беларусі”
“Спадчына Беларусі. Скарбы”
“Беларусь: Гісторыя.
Традыцыі. Памяць”
“Народныя промыслы і
рамёствы – неад’емная частка
традыцыйнай беларускай
культуры”
“Падарожжа ў мінулае”
“Вязынка” – музей-сядзіба
Янкі Купалы”
“Цікава пра гісторыю
беларускіх гарадоў”
“Беларуская энцыклапедыя.
Цікава для ўсіх”
“Нам засталася спадчына”
“Традыцыі беларускай
мастацкай школы”
“Вытокі беларускай
дзяржаўнасці”
“Знакамітыя людзі Беларусі”
“Насустрач каханню”
“Аўтар пазнавальных
гісторый”
“Кніга будзе жыць, дзіцячая
тым больш”
“Роднае, крэўнае, святое”

Бібліятэка №
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“Сцяжынкамі роднага краю”

Выстава-альбом
Кніжная выстава

лістапад
студзень

Віртуальная
віктарына

ліпень

Віртуальны красворд
Кніжная выстава

жнівень
верасень

Віртуальны агляд

лістапад

Кніжная выстава

лістапад

Кніжная выстава
Кніжная выстава

снежань
снежань

Віртуальны тэст

снежань

Кніжная выстава
Прэзентацыя кнігі

снежань
сакавік

Кніжная выстава

сакавік,
чэрвень
красавік

Творчая сустрэча з
дзіцячым
пісьменнікам У.
Кулічэнкам
Літаратурнапаэтычная сустрэча з
В. Паліканінай
Акцыя

кастрычнік
на працягу года

“Пад белымі крыламі”
“Натхненне Радзімай”
“Звенят колокола Хатыни”
“Каб сонца над нашай
Радзімаю ззяла, і Колас нас
клікаў, і клікаў Купала”
“Зямля бацькоў – майго
жыцця крыніца”
“Мінск: знаемы і незнаемы”
“Шляхі далекага мінулага”
“Зямля бацькоўская, святая”

Лекторый
Віртуальны экскурс
Вечар памяці
Кніжная выстава

студзень
люты
сакавік
ліпень

Гістарычная
вандроўка
Завочнае падарожжа
Кніжная выстава
Кніжная выстава

верасень

“Знак вечнай памяці і смутку Хатынь”
“Память бережно храним”
“И подвиг, и память, и боль на
века”

Дзень памяці

сакавік

Віртуальная экскурсія
Урок патрыятычнага
выхавання

май
чэрвень

кастрычнік
лістапад
студзень

Бібліятэка №
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“Старонкі гэтых кніг гісторыя”
“Удивительные замки
Беларуси! Мир и Несвиж”
“Времён связующая нить”
“Храмы часу, памяці, думкі”
“Слаўныя імёны
Бацькаўшчыны”
“Маршрутамі памяці”

Кніжная выстава

ліпень

Гістарычны экскурс

жнівень

Завочнае падарожжа
Кніжная выстава
Інфармацыйная
гадзіна
Кніжная выстава

жнівень
верасень
лістапад

“Хатынь - святыня
нацыянальнай памяці”
“Трагедыя Хатыні”

Выстава-напамін

сакавік

Урок патрыятычнай
памяці
Кніжная выстава

сакавік

Патрыятычны ўрок

май

Выстава-напамін
Віртуальная
прэзентацыя
Віртуальная
прэзентацыя
Выстава-памяць
Кніжная выстава

чэрвень
чэрвень

Выстава-напамін

лістапад

“Поколению победителей
посвящается!”
“Мы в памяти храним героев
имена”
“А заўтра была вайна…”
“Крэпасць-герой”
“Это город наш! Он мой и
твой!”
“Мінск гістарычны”
“Героі Вялікай Айчыннай
вайны ў Беларусі”
“Народны летапіс Вялікай
Айчыннай вайны”

люты

май

верасень
верасень
кастрычнік

