Год малой радзімы аб'яўлены ў Беларусі яшчэ
на 2019-2020 гады
У Беларусі 2018-2020 гады пройдуць пад знакам
Года малой радзімы. Адпаведны ўказ №247
Падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка. Дакумент прыняты ў мэтах
стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця
рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадзянскай
пазіцыі ў насельніцтва, захавання
гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны.
Савету Міністраў даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім
гарвыканкамам распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскую праграму
мерапрыемстваў па дадзенай тэматыцы да 2020 года, а таксама забяспечыць
каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па
выкананні названай праграмы. Як паведамлялася БЕЛТА, аб магчымасці
пашырэння часовых рамак правядзення Года малой радзімы Аляксандр
Лукашэнка заявіў у красавіку на рэспубліканскім суботніку.
- Гэта была мая ідэя
абвясціць Год малой
радзімы. Шмат было здагадак.
Думаў, трэба ўсё-ткі гэтую
тэму падняць. Гэта нават не
год малой радзімы, а
трохгодка, таму што за год мы
наўрад ці нешта там пабудуем,
створым. Адразу людзей не
павернеш. Яны спачатку
павінны прывыкнуць, усвядоміць, намеціць сабе нейкія планы, а дзесьці
камусьці трэба і грошы зарабіць, каб у сваю малую радзіму ўкласціся, адзначыў кіраўнік дзяржавы. - І тады я прапанаваў, давайце мы абвесцім
гэты год Годам малой радзімы і падумаем аб падаўжэнні. Таму гэта толькі
старт.

ПЛАН
мерапрыемстваў да Году малой радзімы
Назва
мерапрыемства
“Зямля бацькоў: погляд праз гады”, краязнаўчая
гадзіна
“Знакамітыя людзі маёй вёскі”, бліц-турнір
“Нестрачаны лёс”, сустрэча з мастаком
П.Абадзінскім
“Куточак родны, дарагі, адзіны…”, выстававернісаж
“Гэта наша з табою гісторыя, гэта наша з табою
малая радзіма”, падарожжа ў гісторыю
“Наш родны край у вершах і прозе”, літаратурная
гасцёўня
“О той земле, где ты родился”, краязнаўчая
скарбонка
“Славуты наш край імёнамі”, гадзіна-знаёмства (да
120-годдзя артыста М.Ільінскага)
“Тэатр – маё жыццё”, вечар-партрэт (да 120-годдзя
артыста М.Ільінскага)
“Варонча ў легендах і былях”, гістарычная
падказка
“Рукадзельныя цуды”, творчая сустрэча
“Адкуль у вёскі назва”, гістарычная гадзіна
“Мой непаўторны родны край”,сустрэча чытаючых
дзяцей
“Ля вытокаў беларускай навукі”, калейдаскоп
славутых імён Карэліччыны
Прэзентацыя кнігі В.Папко “Князья
Витгенштейны”
“Сем цудаў Карэліччыны”, этнаграфічнатэматычнае падарожжа
“Листая страницы твои в юбилей”, вечар памяці (да
70-годдзя артыста А.Жука)
Гадзіна краязнаўчай кнігі “Мой шчодры лёс у
вёсцы маёй любай”
“Тры іпастасі духу”, урок гісторыі (да 220-годдзя
Фларыяна Бохвіца)
“Акцёр, паэт, празаік, сцэнарыст”, літаратурная
гадзіна (да 70-годдзя артыста А.Жука)
“Беларусь мая, родны край”, літаратурная гасцёўня

Месца
правядзення
Ярэмічы СБ

Дата

Баранавічы СБ
Карэлічы РБ

1кв.
1кв.

Райца СБ

1кв.

Мір ГПБ

1кв.

Палужжа СБ

1кв.

Карэлічы ДБ

1кв.

Мір ГПБ

1кв.

Карэлічы РБ

1кв.

Варонча СБ

1кв.

Жухавічы СБ

1кв.

Цырын СБ

1кв.

Баранавічы СБ

1кв.

Варонча СБ

1кв.

Карэлічы РБ

1кв.

Аюцавічы СБ

2кв.

Карэлічы РБ

2кв.

Баранавічы СБ

2кв.

Мір ГПБ

2кв.

Ярэмічы СБ

2кв.

Краснае СБ

2кв.

1кв.

“Гэта мой родны край, мая Радзіма”, агляд
літаратуры
“Свет праз кіно”, краязнаўчая гадзіна (да 70-годдзя
акцёра, паэта П.Ламана)
“Малюю родныя краявіды”, жывапісная хвілінка
“Варанчанскія металургі”, покліч мінулага

Малюшычы СБ

2кв.

Карэлічы РБ

2кв.

Баранавічы СБ
Варонча СБ

2кв.
2кв.

Карэлічы РБ

2кв.

“Люби свой край и воспевай”, літаратурнамузычная кампазіцыя
“Шануй і ведай свой родны край”, пазнавальнае
падарожжа
“Шматгалоссе маленькай радзімы” , відэакруіз

Мір ГПБ

2кв.

Баранавічы СБ

2кв.

“Па вуліцах роднага пасёлка”, рэтра-падарожжа

Карэлічы РБ

2кв.

“Па вуліцах роднай вёскі”, займальнае падарожжа

Райца СБ

2кв.

“Родная зямліца – шчасця крыніца”, фотавыстава

Аюцавічы СБ

2кв.

“Здесь мой край и я отсюда родом”, час гісторыі

Карэлічы ДБ

2кв.

“Я гэты край радзімаю заву”, віртуальнае
падарожжа
“Вёска мая, з табой мы звязаны навек”, гадзіна
ўспамінаў
“Няма на свеце краю даражэй”, урок краязнаўства

Карэлічы РБ

2кв.

Цырын СБ

2кв.

Малюшычы СБ

3кв.

Карэлічы РБ

3кв.

Цырын СБ

3кв.

“Сэрцу мілыя мясціны”, дзень краязнаўства

Карэлічы РБ

3кв.

“Лёсам звязаны з малой радзімай”, пазнавальны
бібліячас
“Мой край родны – мая гісторыя жывая”,
краязнаўчая гадзіна
“Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”, тэматычная
вечарына
“Іх імёны ў гісторыі Радзімы”, гістарычнае
падарожжа (да 80-годдзя вызвалення Карэліч ад
польскай акупацыі)
“Пра родны край на роднай мове”, паэтычны
марафон
“Память пылающих лет”, гадзіна гісторыі (да 120годдзя Героя Савецкага Саюза У.Царука)
“Песняры Карэліцкай зямлі”, выстава-галерэя

Карэлічы ДБ

3кв.

Мір ГПБ

3кв.

Палужжа СБ

3кв.

Карэлічы РБ

3кв.

Мір ГПБ

3кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Варонча СБ

4кв.

“Имя достойное памяти”, гадзіна гісторыі (да 120годдзя У.З.Царука)

Райца СБ

4кв.

“Чытаем кнігі мясцовых аўтараў”, акцыя
“Нет милей, чем родной край”, вечар-сустрэча

“Святлейшы пілігрым”, гістарычны партрэт (да 470годдзя Мікалая Крыштофа Радзівіла Сіроткі)
“Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю”, ХIII
Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
“Пра родны край на роднай мове”, паэтычны
марафон
“Багаты талентамі наш край”, покліч мінулага
“Ёсць на планеце вугалок”, краязнаўчая замалёўка
“Рук залатых зямныя цуды”, выстава творчых работ

Мір ГПБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Карэлічы РБ

4кв.

Райца СБ
Жухавічы СБ
Райца СБ

4кв.
4кв.
4кв.

“Тут Радзімы маёй пачатак”, краязнаўчы куток

Краснае СБ

4кв.

“Нашы славутыя землякі”, інфармацыйнапазнавальная праграма
“Родны край – сэрцу рай”, відэападарожжа

Карэлічы РБ

4кв.

Райца СБ

4кв.

Цырын СБ

4кв.

“Мой уголочек – земли белорусской кусочек”,
інфарміна

