Бібліятэка
Цэнтральная
бібліятэка імя
Янкі Купалы

Нотнамузычная
бібліятэка

Праект (праграма)
на 2018 год
“Мінскі гарадскі тэатр
паэзіі: вечары
нацыянальнай, сучаснай
паэзіі, монаспектаклі,
літаратурныя вечарыны
“Тэатр і кніга: адкрываем
новыя магчымасці” культурна-адукацыйны
праект
“Галасы эпохі. Трагедыя
Хатыні” - гісторыкапатрыятычны праект,
прымеркаваны да 75-годдзя
Хатынскай трагедыі
“Дні нацыянальных
культур”: вечары
нацыянальных культур,
мастацкія выставы,
фотавыставы
“Иван Тургенев. Русский
европеец” - выставачны
праект з мультымедыйным
суправаджэннем да 200
годдзя
з дня нараджэння І. С.
Тургенева
“Гісторыя, ажыўшая ў кнізе
і кадры”: выязная
рэтраспекцыя
“Шматгалоссе роднай зямлі:
культурныя каштоўнасці” праграма духоўнамаральнага выхавання і
культурнага развіцця
“Дэбют юных талентаў”
Сцяжынка ў краіну
“Музыка”

Партнёры
Мінскае гарадское
аддзяленне Саюза
пісьменнікаў Беларусі
Беларускі рэспубліканскі
тэатр юнага гледача
Мінскі дзяржаўны мастацкі
каледж імя А. К. Глебава

Рэспубліканскі цэнтр
нацыянальных культур

Расійскі цэнтр навукі і
культуры ў Мінску, Музей
А.С.Пушкіна (г. Масква)

Беларускі дзяржаўны архіў
кінафотафонадакументаў
Інстытут пагранічнай
службы Рэспублікі Беларусь

Дзіцячыя музычныя школы
мастацтваў
Цэнтр карэкцыйнаразвіваючага навучання і
рэабілітацыі
Ленінскага раёна г. Мінска

№1 імя
Л.М. Талстога

“Адкрываючы класіка.
Л.М. Талстой”
190 год з дня нараджэння”

№ 2 імя
Н. К. Крупскай

“Кніга. Прырода. Экалогія”
- лакальны праект
экалагічнай адукацыі і
выхавання

“Фарміраванне гістарычнай
№ 3 імя
У. Маякоўскага памяці чытачоў праз
распрацоўку і правядзенне
віртуальных экскурсій па
гістарычных месцах
Беларусі”
“Классика всегда
№ 4 імя
современна” - лакальная
М. В. Гогаля
праграма
“Люди пожилые – сердца
№ 7 імя
молодые” Я. Коласа
культурна-адукацыйны
праект
“Да лепшых скарбаў
дакраніся”
праект па папулярызацыі
беларускай кнігі
№9

“Нам года не беда”

Упраўленне адукацыі
Маскоўскага района г.
Мінска, ВНУ, ССНУ, Саюз
пісьменнікаў Беларусі
Грамадская арганізацыя
“Ахова птушак
Бацькаўшчыны”;
эколага-культурная
асветніцкая ўстанова “Цэнтр
этычных адносін да
прыроды”;
Мінскі гарадскі камітэт
прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя;
Рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства “Выдавецтва
“Пачатковая школа”;
рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова “Выдавецкі дом
“Звязда”
Установы адукацыі:
“Палац дзяцей і моладзі
“Арыён”
г. Мінска”,
“Трасцянецкая сярэдняя
школа Мінскага раёна”
Школы, гімназіі мікрараёна
ГА “БелАІ”;
асацыяцыя інвалідаў і
маладых інвалідаў
Ленінскага раёна;
ОО “БелТІЗ” Ленінскага
раёна
Мінскае гарадское
аддзяленне ГА “Саюз
пісьменнікаў Беларусі”;.
Выдавецкі дом “Звязда”;
сярэднія школы Ленінскага
района
Тэрытарыяльны цэнтр
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Маскоўскага

№ 10
імя
М. Мінковіча
№ 11

“Посеем в сердце больше
доброты”

№ 12

“Здаровы лад жыцця”

№ 14 імя
Ф. Багушэвіча

“Молодежь в лабиринте
времени”

“Творчы аўторак”

раёна
г. Мінска
Навучальныя ўстановы
мікрараёна
Члены творчага аб’яднання
“Рамантыкі залатой пары”,
Саюз пісьменнікаў Беларусі,
выдавецтва “Беларуская
энцыклапедыя ім.П.Броўкі”,
рэдакцыйна-выдавецкая
установа “Выдавецкі дом
“Звязда”, Рэспубліканскі
цэнтр нацыянальных
культур,
Палац дзяцей і моладзі
“Золак”г.Мінск, Заводская
раенная арганізацыя
грамадскага аб’яднання
“Беларускі саюз жанчын”,
“Беларускае грамадскае
аб’яднанне ветэранаў
Заводскага раёна”,
праваслаўныя храмы
г. Мінска
Тэрытарыяльны цэнтр
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Ленінскага
раёна, “Беларускае
грамадства інвалідаў г.
Мінска”, прадстаўнікі
праваслаўных канфесій
(царква Богаз’яўлення),
урачы-спецыялісты
паліклінікі №11 і
стаматалагічнай паліклінікі
№10, арганізацыя ветэранаў
Ленінскага раёна і інш.
Фрунзенская раённая
арганізацыя БРСМ,
Дзяржаўны музей гісторыі
беларускай літаратуры,
Мінскае гарадское

№ 15 імя Цёткі

Паэтычны тэатр “Арт.С”

№17

“Аrt-кірунак:
слова,музыка,мастацтва”
“Мы з мінулага”

№ 18

№ 19

аддзяленне саюза
пісьменнікаў Беларусі,
навучальныя ўстановы
раёна
Беларускія паэты,
пісьменнікі, музыканты і
навукоўцы
ДМШІ № 4
Паэты, выканаўцы
(В. Мязецкі, А. Маслоўская,
С. Антонаў і інш.)
Мастакі, мастацтвазнаўцы

“Выхаванне мастацтвам:
культурна-эстэтычнае
фарміраванне асобы”
“Строим храм своей души” - Царква Святой правяднай
праект па духоўнаму
Сафіі Слуцкай, Мінскі
выхаванню моладзі)
дзяржаўны каледж
электронікі
Проект “Слово. Танец.
Школа танцаў пад
Образ”
кіраўніцтвам харэографа
Садоўнікавай Н.Н .

№ 21

“Будучым чытачам”

№ 22

“Спадчына маёй краіны”

Мінскае гарадское
аддзяленне Саюза
пісьменнікаў Беларусі,
сярэдняя школа № 215,
дзіцячыя садкі мікрараёна
Навучальныя ўстановы
мікрараёна

