
Дзяржаўная ўстанова 

        “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк 

г.Мінска” 
 

План мерапрыемстваў да Года міру і стварэння 

 

Бібліятэка Мерапрыемства Форма 

правядзення 

Тэрмін 

выканання 

 

 

Цэнтральная бібліятэка 

імя Янкі Купалы 

 

“Мы беларусы – 

мірныя людзі” 

Цыкл 

мерапрыемстваў 

па ўшанаванню 

нацыянальнай 

годнасці і 

самасвядомасці  

студзень-

снежань 

“Зберагаем 

традыцыі. Жывём 

сучасным. Творым 

будучыню”  

Цыкл 

мерапрыемстваў з 

удзелам 

кіраўнікоў 

дзяржаўных 

органаў, 

прадстаўнікоў 

грамадскіх 

аб'яднанняў па 

грамадска-

палітычнай 

тэматыцы 

студзень-

снежань 

“Твой родны край, 

твая Айчына –

жыццё тваё і гонар 

твой”  

Праект сумесна з 

грамадска-

палітычным і 

навукова-

папулярным 

часопісам 

“Беларуская 

думка” 

студзень-

снежань 

“Бачу Беларусь 

такой”     

Літаратурна-

патрыятычны 

праект сумесна з 

Саюзам 

пісьменнікаў 

Беларусі 

студзень-

снежань 

“Наша краіна - 

Рэспубліка 

Беларусь. Дзень 

Інфармацыйна-

публіцыстычная 

выстава 

студзень-

снежань 



сённяшні” 

 

“Беларуская навука: 

новыя кропкі росту”  

Кніжна-

публіцыстычная 

выстава 

студзень 

 

“Гонар ЗА 

Беларусь” 

 

Дыялогавыя 

пляцоўкі 

люты, красавік, 

верасень, 

лістапад 

“Жыць у згодзе – 

добрая традыцыя”  

Кніжна-

публіцыстычная 

выстава 

люты 

«Время выбрало 

нас»  

Патрыятычная 

размова з 

ветэранам баявых 

дзеянняў у 

Афганістане  

люты 

“Сімвал 

непарушнага 

братэрства і моцнай 

дружбы”  

Кніжна-

публіцыстычная 

выстава 

красавік 

 

«Наша ПОБЕДА: 

пусть помнит мир 

спасённый»  

Гісторыка-

публіцыстычная 

кніжная выстава 

май  

 

“Паклон  і памяць 

пакаленняў”  

Віртуальны 

экскурс да 

помнікаў і 

абеліскаў 

май 

 

“Дзяржаўныя 

сімвалы – гонар 

краіны”  

Час 

грамадзянскай 

культуры  

май  

 

“Сімвалы нашага 

адзінства”  

Інфармацыйна-

публіцыстычная 

выстава 

май  

 

 “Беларусь – 

спартыўная краіна” 

Слайд-гутарка чэрвень 

“Моладзі вырашаць 

будучае краіны”  

Інфармацыйна-

прававая сустрэча 

чэрвень 

 

“Мы – беларусы! 

Гэта наша з табой 

НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ!

”  

Кніжная 

патрыятычная 

выстава 

чэрвень - 

ліпень 

 

“Жыві і квітней, 

Беларусь!” 

Інтэрактыўная 

пляцоўка  

ліпень 

 

“Быць патрыётамі Урок чэрвень, ліпень 



сваёй Айчыны”  грамадзянскасці   

“Мне выпала 

шчасце тут 

нарадзіцца”  

Кніжна-

ілюстрацыйная 

выстава 

чэрвень - 

ліпень 

 

“Дасягненні 

беларускага спорту”  

Кніжна-

ілюстрацыйная 

выстава 

жнівень 

 

“Горад вялікіх 

магчымасцяў”  

Інфармацыйны 

дыялог 

верасень  

“Агульная 

будучыня ў міры і 

згодзе”  

Гісторыка-

патрыятычная 

выстава 

верасень 

 

“Я – беларус, я 

ганаруся, што маю 

гэтае імя”   

Літаратурна-

музычная 

праграма 

верасень 

 

“Навука – 

фундамент нашай 

дзяржаўнасці”  

Кніжна-

публіцыстычная 

выстава 

лістапад 

 

 “Ад памяці мінулага 

да будучыні”  

Урок гістарычнай 

памяці 

лістапад 

 

 

 

 

Спецыяльная 

гарадская бібліятэка 

для сляпых 

 

 

“Мир на кончиках 

пальцев” 

Псіхалагічны 

трэнінг 

студзень 

“Пазітыўная 

формула жыцця” 

Літаратурная 

гасцёўня 

студзень 

“Профессия моих 

родителей” 

Класная гадзіна люты 

“Партнёрство в 

действии”  

Дыскусія красавік 

“Закон и порядок на 

страже мира”   

Выстава 

прававых 

выданняў 

красавік 

“Мая сям'я ў 

гісторыі маёй 

краіны” 

Конкурс 

апавяданняў 

май 

“Нашы сімвалы”  Інфармацыйная 

выстава 

май 

“Тепло домашнего 

очага”  

да Міжнароднага 

дня сям’і   

Майстар клас май 

“Голубь мира” Майстар клас май 

“Гісторыя краіны ў 

кнігах”  

Панарама ліпень 

“Таленты дабрыні” Конкурс дзіцячай верасень 



творчасці 

“Адзінства нацый і 

пакаленняў”  

Інфармацыйная 

панарама 

верасень 

“Мы патрэбны адзін 

аднаму” 

Фестываль 

адкрытых сэрцаў 

кастрычнік 

 

Нотна-музычная 

бібліятэка 

 

 

“Дух времени – мир 

и созидание” 

Цыкл выстаў і 

аглядаў 

студзень-

снежань 

“Непаўторная, 

святая, беларуская 

старонка” 

Канцэрт салістаў 

музычнай капэлы 

студзень 

“По пути добра” Музычны дэсант 

“Мінск.Брэст.Бар

анавічы” і 

творчая сустрэча 

з лаўрэатам 

аўтарскай песні 

сярод валанцёраў 

на “Славянском 

базаре”  

І.Мезенцавай 

люты 

“Мы беларусы, 

мірныя людзі” 

Музычная гадзіна  красавік 

“Небо славян” Канцэрт духоўна-

патрыятычнай 

песні 

красавік 

“Поём о войне и 

победе” 

 

Выстава нотных 

выданняў і 

грампласцінак 

май 

“Прыязджайце да 

нас у Беларусь” 

 

Кніжна-

ілюстрацыйная 

выстава 

чэрвень 

“Песню міра 

заспявае Беларусь” 

 Канцэрт 

патрыятычнай 

песні вакальнай 

студыі Палаца 

культуры 

прафсаюзаў 

Рэспублікі 

Беларусь 

лістапад 

“Сохраняя мир” Гадзіна міра лістапад 
  



 

Бібліятэка № 1 імя 

Л.М. Талстога 

 

 

“Мы, беларусы - 

мірныя людзі” 

Тэматычная 

інфармацыйная 

зона 

студзень-

снежань 

“В мирный час 

Рождества” 

Кніжна-

ілюстрацыйная 

выстава 

студзень 

“Рисуем, мечтаем, 

созидаем” 

Цыкл 

інклюзіўных 

майстар-класаў 

люты-студзень 

“Самые мирные 

профессии” 

Электронная 

прэзентацыя 

сакавік 

“Молодежь на 

страже мира” 

Інтэрактыўная 

акцыя 

сакавік 

“Доброта на каждой 

странице” 

Хіт-парад 

класічных твораў 

красавік 

“Под небом мирным 

Беларуси” 

Літаратурна-

музычная 

вечарына 

май 

“Минский военно-

патриотический 

поисковый центр 

“Отечество” 

представляет” 

Прэзентацыя 

маладзежнага 

аб˙яднання 

май 

“Мир вашему дому” Гадзіна добрых 

учынкаў 

чэрвень 

“Дожинки-2023. 

Трудом своим 

созидая ” 

Кніжная выстава-

гонар 

верасень 

“Голубь мира” Інфармацыйная 

праграма  

верасень 

“Беларускі карагод 

зробіць мірным 

гэты год!” 

Музыкальная 

праграма з 

удзелам 

студэнтаў 

Беларускага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

культуры і 

мастацтваў 

лістапад 

“Учись быть 

толерантным” 

Інфаўрок  лістапад 

“Твори доборо на 

всей земле” 

Навагодняя 

валанцерская 

акцыя-заклік 

снежень 

 

 



 

 

Бібліятэка № 2 імя 

Н.К. Крупскай 

 

“Беларусь. На пути 

к миру и 

созиданию”  

Кніжная выстава студзень 

“Священные 

сокровища 

печатных слов”  

да Тыдня 

праваслаўнай кнігі 

Сустрэча са 

святаром  

сакавік 

“Наша спадчына” Літаратурныя 

сустрэчы з членамі 

Саюза 

пісьменнікаў 

Беларусі 

сакавік-

кастрычнік 

“Уроки мира и 

добра”  

Кніжная выстава красавік 

“Скажем нет всем 

войнам на земле”  

Патрыятычны 

ўрок 

май 

“Белый голубь - 

символ мира”  

Бібліятэчная 

акцыя 

май 

“Нам мир завещано 

беречь”  

Патрыятычны 

ўрок 

чэрвень 

“Ради мира на 

Земле”  

Патрыятычная 

гадзіна 

ліпень 

“Живу в Беларуси и 

этим горжусь”  

Беларусазнаўчае 

падарожжа 

жнівень 

“Мир нужен всем” Бібліятэчны ўрок верасень 

“Мы, беларусы, 

мірныя людзі”  

Бібліятэчны ўрок лістапад 

“Мой край завецца 

Беларуссю”  

Турнір знаўцаў 

роднага краю 

снежань 

 

Бібліятэка № 3 імя  

У.У. Маякоўскага 

 

 

“Як хораша пад 

мірным небам 

жыць” 

Даверлівы дыялог сакавік 

“Музыка Перамогі” Літаратурна-

музычная 

праграма 

май 

“Светачы Беларусі” Цыкл 

мерапрыемстваў 

сумесна з 

Нядзельнай 

школай Свята-

Нікольскага 

храма 

верасень-

студзень 



“Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся”  

Інтэрактыўны 

ўрок  

кастрычнік 

“Родныя краявіды” Персанальная 

выстава мастака 

Волкава В.А. 

лістапад 

 

 

Бібліятэка № 4 імя  

М.В. Гогаля 

 

 

 

“Беларусь – это имя 

страны” 

Тэматычная 

выстава 

люты 

“Стабільнасць, 

згода, прагрэс”  

 

Сустрэча з 

метадыстам 

Мінскай абласной 

натарыяльнай 

палаты 

сакавік 

 

“Созидательное 

общество - 

реальность 

сегодняшнего дня!” 

Інфармацыйна-

пазнавальная 

размова 

сакавік 

 

“Мир. Труд. Май” 

 

Віртуальны 

экскурс у 

гісторыю 

май 

 

“Размышляя о 

прошлом, заглянуть 

в будущее” 

Актуальны 

дыялог 

чэрвень 

 

“Старонкі памяці і 

славы” 

 

Грамадзянска-

публіцыстычная 

выстава 

ліпень 

 

“Слава миру на 

земле. Слава хлебу 

на столе” 

Выстава-

інсталяцыя 

жнівень 

“Успешность 

граждан – прогресс 

страны” 

Выстава па 

матэрыялах друку 

кастрычнік  

“Выбор 

белорусского 

народа – сохранение 

и развитие страны” 

Інфармацыйная  

сустрэча 

лістапад 

 

Бібліятэка № 5 

 

 

“Беларусь у 

прасторы і часе” 

Кніжная выстава студзень 

“Усе фарбы роднага 

краю” 

Выстава-

вандроўка 

люты 

“І гонар, і слава 

краіны” 

Экскурс у 

гісторыю 

сакавік 

“З гісторыі нашай 

краіны”  

Выстава-

разважанне 

май 

“Мы – паэты твае, Паэтычная чэрвень 



Беларусь наша 

родная” 

гасцёўня 

“Край беларускі, 

край самабытны!” 

Выстава-

прысвячэнне 

ліпень 

“Традыцыі нашых 

продкаў” 

 

Кніжна-

ілюстрацыйная 

выстава 

жнівень 

“Светачы зямлі 

беларускай” 

Выстава-партрэт кастрычнік 

“Краіна, у якой я 

жыву” 

Гутарка-гульня лістапад 

 

Бібліятэка № 6 

 

“Беларусь: ради 

мира и созидания” 

Кніжная выстава студзень 

“Якую бачу 

Беларусь” 

Літаратурна-

патрыятычная 

сустрэча 

люты 

“Зберагчы народныя 

традыцыі” 

Фальклорная 

гадзіна 

сакавік 

“Вместе построим 

Беларусь будущего” 

Дыскусія-дыялог май 

“Едино за мир 

стоять – войне не 

бывать”      

Патрыятычная 

гадзіна 

верасень 

“Разные люди 

одной страны. Ими 

гордится 

белорусская земля”  

Цікавыя сустрэчы верасень 

“Творим, 

выдумываем, 

изобретаем” 

Вечар займальнай 

навукі 

кастрычнік 

“Родной стране 

посвящается…” 

Вечар 

патрыятычнай 

паэзіі 

лістапад 

“Мир. Гармония. 

Созидание” 

Кніжная выстава снежань 

 

Бібліятэка № 7 імя 

Я. Коласа 

 

 

“Это хрупкое слово 

– мир” 

 

Кніжная выстава студзень-

снежань 

“Чтоб детвора 

училась играть в 

мир” 

 

Інтэрактыўная 

кніжная выстава 

студзень-

снежань 

“Всё доброе Літаратурна- сакавік 



выстоит в мире” музычная імпрэза 

“Дружно за мир 

стоять – войне не 

бывать”  

Ваенна-

гістарычны квэст 

красавік 

“Миром и горы 

сдвинем” 

Літаратурная 

вандроўка 

май 

“Мирно жить – 

счастливым быть” 

Конкурс 

чытальнікаў 

вершаў 

май 

“Как здорово под 

мирным небом 

жить!” 

Віртуальнае 

падарожжа 

ліпень 

“В стране мирного 

детства” 

Выстава дзіцячых 

малюнкаў  

жнівень 

“Без мира 

невозможно 

созидание” 

Дыялог  верасень 

“Мир – это свобода, 

основанная на 

признании прав 

всякого человека” 

Агляд прававой  

літаратуры 

кастрычнік 

“Аб мінулым – для 

мірнай будучыні” 

Гістарычны час лістапад 

 

Бібліятэка № 8 імя 

М. Багдановіча 

 

 

“Чытаем у імя міра” Кніжная выстава студзень-

снежань 

“Мир нужен людям 

всей земли”  

Літаратурная 

сустрэча 

май 

“Квітней пад небам 

сінім, Беларусь”  

Літаратурная 

сустрэча 

ліпень 

“Мирное детство 

наших детей” 

Кніжная выстава ліпень 

“Созидательный 

труд в литературе” 

Віртуальная 

кніжная выстава 

жнівень 

“Мы за мир” Кніжная выстава верасень 

“За молодёжью - 

будущее”  

Інтэрактыўнае 

мерапрыемства 

кастрычнік 

“Про время, Родину 

и нас” 

Дыскусія-дыялог лістапад 

  



 

Бібліятэка № 9 

 

 

“Мір у імя жыцця” 

 

Літаратурны 

лекторый 

студзень-

снежань 

“Навука. Чалавек. 

Грамадства”  

 

Кніжная выстава студзень 

“Мы гатовыя ляцець 

да зорак” 

 

Інтэрактыўнае 

мерапрыемства 

красавік 

“Хто такія 

беларусы?” 

Краязнаўчая 

віктарына 

май 

“Навука на варце 

міру”  

 

Пазнавальная 

вандроўка 

лістапад 

 

Бібліятэка № 10 імя 

М. Мінковіча 

 

 

“Гэта зямля твая і 

мая”  

Тэматычная 

выстава 

люты  

“Захоўваем 

традыцыі – 

ствараем 

будучыню”  

Пазнавальная 

гадзіна 

красавік 

“Я гэтую  зямлю 

Радзімаю заву” 

Літаратурна-

патрыятычная 

гасцёўня 

май   

“Беларусь – наш 

агульны дом” 

Патрыятычная 

акцыя 

чэрвень  

“Шчаслівы той, у 

каго ёсць сям’я і 

Радзіма” 

Гадзіна цікавых 

паведамленняў 

чэрвень-ліпень 

“Адзін народ, 

адзіная Радзіма” 

Экскурс у 

гісторыю 

жнівень  

“Моладзь – надзея і 

будучыня краіны” 

Дыялог 

пакаленняў 

верасень 

“Беларусь як 

адкрытая кніга” 

Завочнае 

знаёмства 

кастрычнік  

“Мір дому твайму: 

традыцыі і звычаі” 

Літаратурна-

краязнаўчая 

гасцёўня 

лістапад  

“Наш родны край у 

вершах і ў прозе” 

Літаратурная 

вандроўка 

снежань  

“Скарбонка 

традыцый нашых 

дзядоў” 

Этнагадзіна  снежань 

  



 

Бібліятэка № 11 

 

 

“Вместе за мир ради 

будущего!” 

Тэматычная 

выстава 

студзень-

снежань 

“У сэрцы з 

Радзімай” 

 

Цыкл сустрэч з 

пісьменнікамі 

студзень-

снежань 

“Мир детства - 

самый лучший” 

Бліц - гульня сакавік 

“Мір у імя жыцця” Кніжна - 

ілюстраваная 

выстава 

сакавік 

“Дерево сильно 

корнями, а человек - 

друзьями” 

Музычная 

гасцёўня 

сакавік 

“Беларусь - страна 

дружбы и 

национального 

согласия” 

 

Патрыятычны 

марафон 

красавік 

“Хай заўсёды будзе 

мір !” 

Літаратурная 

сустрэча з 

пісьменнікам 

ліпень 

“Свет вачыма 

дзяцей” 

Інтэрактыўная 

гульня 

жнівень 

“Пока горит свеча” Вечар памяці верасень 

“Беларусь - 

тэрыторыя міру, 

дабра і любові” 

Літаратурная 

гасцеўня 

лістапад 

“Я малюю мір” Конкурс 

малюнкаў 

лістапад 

 

Бібліятэка № 12 

 

 

“Твая Зямля, твая 

Радзіма - Беларусь” 

Кніжная выстава студзень-

снежань 

“Мір. Свята. Спорт” Кніжная выстава люты 

“Сябраваць 

літаратурамі” 

Літаратурная 

сустрэча 

саквік 

“Гасцінная і мірная 

Беларусь” 

Віртуальная 

прэзентацыя 

сакавік 

“З любоўю да 

Радзімы” 

Дыялогавая 

сустрэча 

красавік 

“У дружбе народаў 

магутная сіла” 

Інфармацыйны 

ўрок 

красавік 

“Читать, знать, 

помнить и жить в 

мире” 

Літаратурная 

вандроўка 

май 

“За будучыню без Урок гісторыі май 



вайны” 

“Мірам кіруе 

дабрыня” 

Актуальны 

дыялог 

май 

“Будем жить, 

дружить, созидать” 

Інтэрактыўная 

праграма 

чэрвень 

“Лёс Зямлі ў нас у 

руках” 

Актуальны 

дыялог 

верасень 

“Няхай сярод 

людзей пануюць мір 

і згода” 

Выстава дзіцячых 

малюнкаў 

кастрычнік 

“Ад зімы да вясны” Сустрэча з 

творчымі асобамі 

снежань 

 

Бібліятэка № 13 

 

 

“Беларусь мирная и 

созидательная” 

Кніжная выстава студзень-

снежань 

“Уважение к 

прошлому – залог 

будущего” 

Актуальны 

дыялог 

сакавік 

“Імі ганарыцца 

зямля беларуская” 

Кніжная выстава красавік 

“Мір у сям’і – згода 

ў краіне“ 

Літаратурна – 

музычная 

праграма 

май 

“Мая краіна – мой 

горад – мая сям’я” 

Урок 

патрыятызму 

чэрвень 

“Ты – символ мира 

и добра, мой голубь 

белый, вольный”  

Патрыятычная 

праграма 

верасень 

“Актыўная 

грамадзянская 

пазіцыя і гонар за 

Беларусь” 

Дыялогавая 

сустрэча 

лістапад 

“Храним прошлое, 

ценим настоящее, 

строим будущее” 

Гістарычны 

экскурс 

снежань 

 

Бібліятэка № 14 імя 

Ф. Багушэвіча 

 

“Беларуская навука. 

Інавацыі, 

накіраваныя ў 

будучыню” 

Мультымедыйны 

рэсурс 

студзень 

“2023 год – Год 

міру і стварэння” 

Кніжна-

інфармацыйная 

выстава 

студзень-

снежань 

Праз кнігу – да міру 

і згоды”  

Размова з 

пісьменнікам 

сумесна з 

красавік 



 Мінскім 

гарадскім 

аддзяленнем 

Саюза 

пісьменнікаў 

Беларусі  

“Сямейны лад і 

дабрабыт – у кожны 

дом”  

Сустрэча з 

даследчыкам 

народных 

традыцый 

май 

“Должны смеяться 

дети и в мирном 

мире жить…” 

Святочная 

праграма 

май-чэрвень 

“Их подвиг в 

памяти потомков 

сохраним” сумесна 

з Фрунзенскай 

раённай арганізацыі 

РГА “Белая Русь 

Патрыятычная 

акцыя 

чэрвень 

“Мы рисуем 

Беларусь” у межах 

праграмы “Мая 

Беларусь. Мая 

будучыня ” 

Конкурс 

дзіцячага 

малюнка 

чэрвень-ліпень 

“Мая рэспубліка – 

мой дом” у межах 

праграмы “Мая 

Беларусь. Мая 

будучыня ” 

Адкрыты 

мікрафон 

верасень 

“Мір 

межканфесійны. 

Мір 

межнацыянальны” 

Кніжная выстава верасень 

“У кожную хату – 

міру, згоды і ладу”  

Этнаграфічная 

гульня 

кастрычнік 

 

Бібліятэка № 15  

імя Цёткі 

 

“Пад мірным небам 

любай 

Бацькаўшчыны” 

Кніжная выстава 
студзень-

снежань 

“Во имя братства и 

единства” 

Патрыятычная 

сустрэча 
люты 

“Мір і лад – лепшы 

скарб” 
Кніжная выстава сакавік 

“Беларусь пад 

мірным небам” 

Сустрэча з 

пісьменніцай Г. 
красавік 



 Чыж-Літаш  

“Мир. Труд. Май” 

Літаратурна-

музычная 

сустрэча 

май 

“Они подарили нам 

мирное небо” 

Гісторыка-

патрыятычная 

праграма 

май 

«Мирное будущее в 

наших руках» 

Патрыятычная 

акцыя  
ліпень 

“Мы за мір і 

адзінства” 

Літаратурна-

музычная 

гасцёўня 

верасень 

“Все конфессии 

важны, все 

конфессии дружны”  

Духоўна-

асветніцкая 

праграма 

лістапад 

“Яны стваралі 

Беларусь” 
Кніжная выстава лістапад 

«Каб быў толькі 

мір, нам больш не 

трэба» 

Літаратурна-

музычная 

сустрэча 

снежань 

 

Бібліятэка № 16 

 

 

“Беларусь – страна 

мира и созидания”   

Кніжная выстава студзень-

снежань 

“Жыву ў Беларусі  і 

тым ганаруся”   

Інтэрактыўная 

сустрэча 

сакавік 

“Нам этот мир 

завещено беречь”   

Актуальны 

дыялог 

красавік 

“Я рисую мир!”   Конкурс малюнка май 

“Дорогами войны к 

миру”   

Гучныя чытанні чэрвень 

“Як ты сэрцу майму 

міла, дарагая 

Беларусь”   

Літаратурная 

сустрэча 

ліпень 

“Гордость Минска – 

люди труда”   

Сустрэча з 

цікавымі  людзьмі 

верасень 

“Мир один на всех”   Кніжная выстава верасень 

“Больш за сябе я 

Беларусь  люблю…”   

Імпрэза лістапад 

  



 

Бібліятэка № 17 

 

 

“Созидание - залог 

мирной и 

счастливой жизни” 

Актуальны 

дыялог 

сакавік 

“Прочные нити 

дружбы” 

Літаратурная 

сустрэча 

красавік 

“Во имя мира на 

Земле” 

Паэтычная 

сустрэча 

май 

“Пусть всегда будет 

солнце” 

Выстава дзіцячага 

малюнка 

чэрвень  

“Святы продкаў 

нашых слаўных” 

Этнаграфічная 

вандроўка 

чэрвень 

“Беларусь. З 

мінулага ў 

будучыню”  

Літаратурная 

імпрэза 

Ліпень 

“Есть такая 

профессия родину 

защищать” 

Інтэрактыўная 

сустрэча 

верасень   

“Непераможная 

краіна – калі адзіны 

народ” 

Літаратурна-

музычная 

гасцёўня 

верасень  

 

Бібліятэка № 18 

 

 

“Мірнае жыццё – 

шчасце для 

кожнага” 

Сустрэча 

пакаленняў 

студзень 

“Пад мірным небам 

Беларусі” 

Кніжная выстава люты 

“Наша радзіма - 

Беларусь” 

Пазнавальная 

гульня-вандроўка 

чэрвень 

“Наша радзіма - 

Беларусь” 

Краязнаўчы 

марафон 

ліпень 

“Разговор о мире” Актуальны 

дыялог  

верасень 

“Па вуліцах 

Першамайскага 

раёна сталіцы”  

Віртуальная 

віктарына 

верасень 

“Мы зам мір на 

нашай планеце!”  

Кніжная выстава верасень 

“Разговор о мире” Урок міра верасень 

“Беларусь – краіна 

мірнага подзвіга” 

 

Інтэлектуальная 

віктарына  

лістапад 

  



 

Бібліятэка № 19 

 

 

«Мир - это 

вселенная! 

Вселенная - это 

мы!»  

Выстава-прагляд студзень 

«Мир на планете»  Віртуальны 

экскурс у 

гісторыю 

люты 

«Голубь Мира!»  Майстар клас люты 

«Нам мир завещано 

беречь»  

Літаратурна-

музычная 

вечарына 

сакавік 

«Люблю цябе, Белая 

Русь»  

Літаратурная 

сустрэча 

сакавік 

«Диалог против 

оружия»  

Флэшмоб красавік 

«Дорогами Побед” Гадзіна памяці май 

«Как прекрасен этот 

мир!»  

Конкурс 

малюнкаў 

чэрвень 

«Мир нужен всем»  Гутарка з 

прэзентацыяй 

ліпень 

«Путешествие в 

страну 

толерантности»  

Відэапрагляд ліпень 

«Мир и безопасность 

для всех  

народов» 

Тэматычная выстава жнівень 

«Мир на планете — 

счастливые 

дети»  

Урок міра жнівень 

«Во имя мира на 

земле» 

Час духоўнасці верасень 

«Пусть всегда будет 

мир!» 

Літаратурна-

музычны канцэрт 

верасень 

«Мой мир, в 

котором ты 

живёшь»  

Відэа-урок кастрычнік 

«Мир нужен всем»  Пазнавальны 

дыялог 

снежань 

  



 

Бібліятэка № 20 

 

 
 

 

«2023 – Год мира и 

созидания» 

Кніжная выстава люты 

«Мир в сердце - мир 

на Земле» 

Музычны вечар красавік 

«Мечтаю, чтоб мир 

был с войной не 

знаком» 

Бяседа-дыялог май 

«Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь» 

Урок дабрыні верасень 

«Республика 

Беларусь – 25 лет 

созидания и 

свершения» 

Гадзіна 

інфармацыі 

верасень 

 

Бібліятэка № 21 

 

 

“Бацькоўскі край – 

радзімая зямля”  

Кніжная выстава люты 

“Люблю всё 

родное”  

Краязнаўчая 

вандроўка 

люты 

“Ради мира, ради 

счастья…” 

Дзень паэзіі люты 

“Белорусская 

дорога в космос” 

Пазнавальны 

калейдаскоп 

красавік 

“Пад небам 

адзіным”  

Паэтычная 

імпрэза  

красавік 

“Нам мир завещано 

беречь” 

Урок міру май 

“Наша хата – 

святамі багата”  

Этнаграфічная 

замалёўка 

ліпень 

“Смотреть в 

будущее, помня о 

прошлом” 

Інфармацыйная 

гадзіна 

жнівень 

“Горсть муки и 

капля веры”  

Размова-дыялог верасень 

“Духоўныя скарбы 

зямлі беларускай”  

Слайд-гутарка верасень 

“Выток натхнення – 

родная зямля” 

Выстава-

фотаальбом 

кастрычнік 

“І сама душа, 

здаецца, услед за 

гукамі ляціць…”  

Літаратурны 

акорд 

кастрычнік 

“Цеплыня душы ў 

звычайных рэчах” 

Падарожжа ў 

краіну народнага 

мастацтва 

лістапад 



“Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй” 

Актуальны 

дыялог 

лістапад 

“Краіна вялікіх 

магчымасцяў”  

Гадзіна цікавых 

паведамленняў 

снежань 

 

Бібліятэка № 22 

 

 

“Беларусь – путь 

мира и созидания” 

Выстава-

інфарміна 

студзень 

“2023 год – Год 

міру і стварэння” 

Выстава-

інфарміна 

студзень-

снежань 

“Мая краіна пад 

мірным небам” 

Літаратурная 

сустрэча 

люты 

“Живая нить 

традиций” 

Этнаграфічны 

экскурс 

сакавік 

“На пути к 

совершенству: 

дороги мира и 

согласия” 

Выстава-

інфарміна 

красавік 

“Победа. Помним и 

гордимся” 

Урок 

патрыятычных 

ведаў 

май 

“О суверенитете, 

независимости и 

белорусской нации” 

Актуальны 

дыялог 

май 

“Я ганаруся сваёй 

Радзімай!” 

 

Патрыятычная 

акцыя 

ліпень 

“За единую 

Беларусь!” 

Літаратурна-

музычная 

праграма 

верасень 

“Созидание – залог 

мирной и 

счастливой жизни” 

Выстава-

панарама 

кастрычнік 

“Мы - за мирную и 

процветающую 

Беларусь!” 

Выстава-

панарама 

лістапад 

 


