2018 - Год малой радзімы ў Беларусі
Годам малой радзімы аб'яўлены 2018 год у Беларусі.
Аб гэтым Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў на ўрачыстай
цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод лепшым
работнікам аграрнай галіны рэспублікі. Кіраўнік
дзяржавы растлумачыў, што прыняцце такога важнага
рашэння выклікалі разважанні аб важнасці малой
радзімы ў лёсе кожнага чалавека. "Яна шматаблічная.
Для адных гэта родны горад, вуліца ў горадзе або
невялікі дворык, вёска, дзе прайшлі лепшыя дзіцячыя
гады, для іншых – кавалачак дзікай прыроды, які радаваў вока і дарыў пачуццё
напоўненасці і спакою. А для тых, хто паехаў шукаць шчасце ў іншыя краіны, малой
радзімай стала Беларусь", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт падкрэсліў, што настаў час кожнаму не толькі ўспомніць аб сваіх
каранях, аб месцы, дзе засталася часцінка душы, але і аддаць доўг гэтаму кавалачку
зямлі. "Вельмі хочацца, каб дапамога ішла ад сэрца, стала ўласнай ініцыятывай. Яна
можа быць матэрыяльнай, стваральнай, асветнай, творчай - хто як можа і хто колькі
можа. Залежыць ад магчымасцей, фантазіі і жадання кожнага. Настаў момант праявіць
сябе і ўпісаць сваё імя ў гісторыю гэтай малой радзімы, гэтага кавалачка нашай зямлі", заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што
Беларусь - прыгожая і добраўпарадкаваная
краіна з чыстымі ўтульнымі гарадамі,
агледжанымі сельгасугоддзямі, багатай
прыродай. "Дзяржава шмат зрабіла ў гэтым
напрамку і не спыніцца на дасягнутым. Але ж
няма мяжы дасканаласці, і заўсёды
знойдзецца
дзе прымяніць уласныя сілы. Беларусь - наш
агульны дом, і ў нашых інтарэсах зрабіць яго
ўтульным і ўзорным, - сказаў ён. - Давайце
пакажам, што мы сапраўдныя і
руплівыя гаспадары сваёй зямлі. Нас шмат, і
таму нават самы сціплы ўклад кожнага адыграе сваю ролю, зробіць краіну яшчэ
прыгажэйшай".
Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, асабісты ўдзел кожнага ў гэтым працэсе будзе
для новых пакаленняў прыкладам сапраўднага патрыятызму, калі прыгожыя лозунгі і
словы падмацоўваюцца канкрэтнымі справамі і ўчынкамі."І гэта не задача аднаго года.
Магчыма, некалькіх гадоў. А лепш, калі стане нормай жыцця. Нашай роднай зямлі
патрэбна энергія любові кожнага жыхара, яго вера ў сваю краіну і клопат аб ёй.
Беларусь такая, якой мы яе бачым, такая, якой мы яе ствараем. І самае галоўнае - якія
мы, такая і яна, наша Беларусь. Чым больш людзей паспяховых, упэўненых у сабе і
сваёй краіне – тым мацнейшая дзяржава. І разуменне гэтай сувязі трэба перадаць, як
ген, сваім дзецям", - лічыць Аляксандр Лукашэнка.

ПЛАН
мерапрыемстваў да Году малой радзімы
Назва
мерапрыемства
“Тут твае карані, адсюль вытокі”, гутарка-развага
“Вёска, у якой ты жывеш”, краязнаўчая гадзіна
“На хвалях лёсу”, вечар-партрэт (да 70-годдзя
спартсменкі Т.Шыманскай)
“Жыццё як подзвіг”, урок гісторыі (да 105-годдзя
С.Прытыцкага)
“Хроніка аднаго жыцця”, краязнаўчая гадзіна (да
250-годдзя А.Храптовіча)
“Чэмпіёнка з Мядзвядкі”, гадзіна цікавага
паведамлення (да 70-годдзя спартсменкі
Т.Шыманскай)
“Духоўны радавод варанчанскага краю”,
гістарычны экскурс
“Гістарычная і культурная спадчына Карэліччына”,
дзень бібліяграфіі
“На мове сэрцу зразумелай”, літаратурная гадзіна
(да 60-годдзя мясцовага краязнаўца С.Кошур)
“Мясцовыя народныя звычаі на калядныя святы”,
літаратурнае падарожжа
“Беларускі скарб”, фальклорнае падарожжа
“Ай, да Масленіца!”, фальклорнае свята
“Я вырас тут – і край мне гэты любы!”, конкурс
малюнкаў
“Пасха – свята надзеі і радасці”, выстава-свята
“Памяць жыве ў народзе”, гадзіна памяці (да 105годдзя М.Арцюха)
“Нашы славутыя землякі”, этнаграфічна-тэматычнае
падарожжа
“Усяму пачатак тут, у краі родным”, візітка
знакамітага земляка А.Барысевіча
“Роднай зямлі галасы”, гучныя чытанні
“Летуценнік з краіны райскай”, літаратурны вечар
(да 135-годдзя Я.Маўра)
“Лепшых кніг адкрыты нам старонкі”, літаратурнае
знаёмства (да 135-годдзя Я.Маўра)
“Беларускі скарб”, фальклорнае падарожжа

Месца
правядзення
Баранавічы СБ
Турэц СБ
Карэлічы РБ

Дата

Палужжа СБ

1кв.

Малюшычы СБ

1кв.

Мір ГПБ

1кв.

Варонча СБ

1кв.

Цырын СБ

1кв.

Баранавічы СБ

1кв.

Некрашэвічы СБК

1кв.

Турэц СБ

1кв.

Мір ГПБ

1кв.

ДУК “Карэліцкая
раённая бібліятэка”
Райца СБ

2кв.

Карэлічы РБ

2кв.

Аюцавічы СБ

2кв.

Варонча СБ

2кв.

Аюцавічы СБ

2кв.

Карэлічы РБ

2кв.

Баранавічы СБ

2кв.

Ярэмічы СБ

2кв.

1кв.
1кв.
1кв.

2кв.

“Беларускі Жуль Верн”, літаратурны партрэт (да
135-годдзя Я.Маўра)
“Пісьменнікі-юбіляры Карэліччыны: А.Мілюць,
А.Бажко, У.Навумовіч, У.Сыракомля”, літаратурная
гадзіна
“І ажываюць спадчыны старонкі…”, прэзентацыя
“Лірнік зямлі беларускай”, літаратурная гадзіна (да
195-годдзя У.Сыракомлі)
“Пра родны край з любоўю”, гадзіна краязнаўчай
кнігі
“Сцяжынкамі роднага краю”, віртуальнае
падарожжа
“Знакамітыя людзі цырынскага краю”, дзень
інфармацыі
“Лірнік вясковы”, літаратурны вечар (да 195-годдзя
У.Сыракомлі)
“Знакавыя постаці Беларусі”, інфармацыйная
гадзіна (да 195-годдзя У.Сыракомлі)
“Жыццё і творчасць У.Сыракомлі”, выстава-прагляд

Палужжа СБ

2кв.

Малюшычы СБ

3кв.

Карэлічы ДБ
Райца СБ
Палужжа СБ
Баранавічы СБ

3кв.
3кв.

Райца СБ

3кв.

Цырын СБ

3кв.

Мір ГПБ

3кв.

Баранавічы СБ

3кв.

Некрашэвічы СБК

3кв.

Варонча СБ

3кв.

“Любі, браток, родны куток”, гучныя чытанні

Аюцавічы СБ

3кв.

“Я вырас тут – і край мне гэты любы!”, краязнаўчая
вандроўка
“Кожны край мае тых, кто яго пяе”, краязнаўчая
гадзіна
“Земли моей минувшая судьба”, вечар паэзіі (да
195-годдзя У.Сыракомлі)
“Партызанскі край карэліцкі”, краязнаўчая гадзіна

Жухавічы СБ

3кв.

Лукі СБ

3кв.

Карэлічы РБ

3кв.

Палужжа СБ

3кв.

Мір ГПБ

3кв.

Варонча СБ

3кв.

Краснае СБ

3кв.

Райца СБ

3кв.

Карэлічы РБ

3кв.

Мір ГПБ

3кв.

Палужжа СБ

3кв.

Цырын СБ

3кв.

“Рук залатых зямныя цуды”, выстава-рэч

“Твая зямля”, гістарычная гадзіна (да 65-годдзя
У.Арлова)
“Тут чуецца часоў далёкіх шэпт…”, краязнаўчае
падарожжа
“Свята вады і агню: Купалле”, літаратурназабаўляльная праграма
“Купалле – свята вады і агню”, гадзіна фальклору
“З кнігай па жыцці”, юбілейны вечар ветэрана
працы Н.С.Яфрэмавай
“Філосаф-асветнік з Міра”, краязнаўчая гадзіна (да
265-годдзя Саламона Маймана)
“Ой, рана на Івана…”, гадзіна фальклору
“Прыйшоў Спас і лета ад нас”, свята

3кв.

“Каб жыла культура продкаў”, этнаграфічная
гадзіна
“Мой край у сэрцы маім”, тыдзень краязнаўчай
кнігі
“Макоша запрашае”, свята народнай творчасці
“Беларусам я радзіўся”, хвілінка з пісьменнікамюбілярам (да 110-годдзя А.Мілюця)
“Голас пявучай струны”, вусны часопіс (да 100годдзя А.Бажко)
“Жыццё на сцэне”, вечар-партрэт (да 115-годдзя
А.Ільінскага)
“Тут Радзімы маёй пачатак”, краязнаўчы куток
“Проза ў вершах”, краязнаўчая гадзіна (да75-годдзя
Г.Дзмітрыева)
“Шлях паэта”, вечар-партрэт (да100-годдзя
А.Бажко)
“З душой чулай, чалавечай”, літаратурная
вандроўка (да 220-годдзя А.Міцкевіча)
“Паэт-юбіляр: У.Сыракомля” , паэтычная гадзіна
(да 195-годдзя У.Сыракомлі)
“Мая паэзія з крыніц старонкі роднай”, творчая
сустрэча з мясцовай паэткай А.Панасенка
“Жывуць традыцыі – квітнее зямля”, тэматычная
выстава
“Партрэт пісьменніка і настаўніка”, вечарына (да
75-годдзя У.Навумовіча)
“Душа паэта ў яго вершах”, паэтычная гадзіна (да
110-годдзя А.Мілюця)
“Талантов россыпь – гениев полёт”, выстававернісаж
“Сем разоў адмер”, штрыхі да партрэта (да 100годдзя А.Бажко)
“Я вырас тут і край мне гэты дарагі”, краязнаўчае
падарожжа
“Народны артыст з Міра”, інфармацыйная гадзіна
(да 115-годдзя А.Ільінскага)
“Кніга Славы Карэліцкага раёна: годы і людзі”,
краязнаўчая гадзіна
“Чароўная краса паэтычнага слова”, гадзіна
выдатнай асобы (да 220-годдзя А.Міцкевіча)
“Светлым ценем Адама Міцкевіча”, літаратурнамузычная кампазіцыя

Баранавічы СБ

3кв.

ДУК “Карэліцкая
раённая бібліятэка”
Райца СБ
Баранавічы СБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Мір ГПБ

4кв.

Краснае СБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Ярэмічы СБ

4кв.

Жухавічы СБ

4кв.

Аюцавічы СБ

4кв.

Баранавічы СБ

4кв.

Райца СБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Ярэмічы СБ

4кв.

Краснае СБ

4кв.

Баранавічы СБ

4кв.

Райца СБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Жухавічы СБ

4кв.

Баранавічы СБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

4кв.
4кв.

