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17 сентября 2021 года Беларусь впервые отметила государственный 

праздник – День народного единства. Праздник знаменует воссоединение западных 

и восточных земель Беларуси (тогда БССР) в сентябре 1939 г. Таким образом, был 

совершён акт исторической справедливости: белорусский народ, разделенный 

против его воли, стал единым. Но не менее значим и современный контекст 

праздника: чтобы отстоять право и дальше развиваться как независимое 

государство, общество должно быть единым. Установление Дня народного 

единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и 

самодостаточность белоруской нации и государственности. 

Данные методические рекомендации предназначены сотрудникам 

публичных библиотек. Содержащиеся в них материалы должны помочь 

организовать социокультурные мероприятия, направленные на раскрытие 

сущности нового государственного праздника, а также по популяризации 

литературы, способствующей консолидации белорусского народа всех поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  массовых мероприятий в рамках проведения  

Недели гражданственности 
 

Неделя гражданственности в библиотеке, приуроченная ко Дню народного 

единства, должна представлять собой целый комплекс социокультурных 

мероприятий. Они  должны быть разнообразными не только по форме проведения, 

но и по тематической направленности. Программа Недели должна также охватить 

представителей всех возрастов жителей города и различных социальных слоёв 

населения.  

Фактором успешного проведения Недели гражданственности может стать 

наполнение её содержательными мероприятиями по патриотическому 

воспитанию и формированию активной жизненной позиции у белорусских 

граждан. Одной из целей проведения Недели является воспитание настоящего 

белоруса-патриота своей Родины. В этой связи будет уместно проведение встреч, 

разъясняющих смысл значимого государственного праздника: 

- интеллектуально-познавательная игровая программа «Беларусь – страна единства 

и согласия»; - беседа с младшими школьниками «Моя Беларусь»; - час 

гражданственности «Единственная и неповторимая Беларусь»; - тематический 

праздник «Квітней пад небам сінім, Беларусь!»; - литературно-музыкальная 

композиция «Краше нет земли родной»; - информационно-патриотический час «В 

единстве народа – сила государства»; - краеведческий дайджест «Мой край родной 

– частица Родины большой»; - тематический вечер «Беларусь – наша гордость и 

слава!»; - час патриотизма «Единым духом мы сильны». 
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Уважительное отношение к главным символам своей страны – одно из 

проявлений патриотизма. Мероприятия, посвящённые истории создания главных 

государственных символов Беларуси, раскрывающие значение их элементов,  

должны быть неотъемлимой частью праздничной недели: 

- урок гражданственности «Символы, которыми гордимся»; - видеопутешествие 

«Душа Беларуси – в её символах»; - патриотический час «Государственные 

символы – национальная гордость»; - историко-патриотический урок «Символика, 

рождённая историей».  

Библиотека всеми доступными ей формами работы обязана помочь жителям 

города овладевать знаниями об историческом пути развития своей страны. 

Библиотекари в своей работе должны стремиться передать юному поколению то 

богатство, которое обозначается словами «историческое наследие», и научить 

любить его. Этому должны способствовать следующие мероприятия: 

- слайд-викторина «Листая страницы истории нашей страны»; - историко-

патриотический час «На пути к единству»; - исторический вернисаж «Славные 

страницы нашей истории»; - час патриотизма «Память в сердце храня»; - 

исторический вояж «Беларусь – імя маёй краіны»; - устный журнал «Памяти 

вечный огонь»; - историческая викторина «Гісторыя маё Радзімы»; - историко-

патриотическая конференция «Историческое наследие – в сердцах поколений»; - 

познавательный час «Гісторыя маёй краіны – мая гісторыя»; - историко-

патриотическая акция «У памяти нет срока давности». 

Главное богатство страны – её жители. Именно белорусский народ – 

созидатель всех культурных, духовных, исторических и материальных богатств 

нашей страны. Славные имена великих сынов Беларуси, которые жили и творили 

на протяжении всех веков существования страны,  должны служить примером для 

подрастающего поколения. Примеры тематических мероприятий по данной 

тематике: 

- историко-патриотическая встреча «Все мы разные, а Родина одна»; - 

патриотический час «Радуга национальных культур»; - интеллектуальный турнир 

«Достойные сыны своей страны»; - информационно-познавательный час «Разные 

люди одной страны»; - видеопрезентация «Родины достойные сыны»; - встреча 

поколений «Ганарымся, што мы – беларусы»; - квест-игра «Беларусь – это мы!»; - 

устный журнал «Славутыя імёны Беларусі»; - вечер-чествование «Слаўныя імёны 

Бацькаўшчыны». 

Памятники археологии, архитектуры, градостроительства, природы, 

истории и культуры – всё это является частью прошлого нашей страны и её 

настоящего. Популяризация сведений о важнейших исторических и культурных 

объектах Беларуси от первобытнообщинного строя до нашего времени – также 

задача библиотек в рамках патриотического воспитания горожан. Предлагаем 

использовать в своей работе следующие формы работы: 

- виртуальная экскурсия «Твои города, Беларусь»; - фотовыставка «Волшебные 

места, где я живу душой»; - конкурс рисунка «Родные пейзажи»; - виртуальное 

путешествие «7 чудес Беларуси»; - круглый стол «Пазнаём Беларусь разам»; - час 

познания «Падарожжа па Белай Русі»; - фото- и видеоэкскурс «Зямля мая, зямля 

бацькоў святая». 

При проведении Недели гражданственности стоит особое внимание уделить 

юношеству и молодёжи. В мероприятия с данной категорией участников    

целесообразно включать интерактивные элементы, в которых могла бы быть 
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задействована наибольшая часть присутствующих. Современная молодёжь 

предпочитает быть непосредственными участниками действия, а не просто 

пассивными зрителями. Для молодёжной аудитории могут быть проведены 

следующие мероприятия: 

- акция на улицах города «Ты, я, он, она – вместе – целая страна»; - молодёжный 

квест «Мы – едины»; - интерактивная игра «Мы – будущее процветающей 

Беларуси»; - диалоговая площадка «О времени, о Родине, о нас»; - 

интеллектуальный баттл «Единство – в нас»; - круглый стол «Мы – этой земли 

продолжение»; - молодёжная  акция «Беларусь у маім сэрцы»; - исторический  квиз 

«Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее»; - час патриотизма «Мы – едины. 

Мы – сердце великой страны». 

Сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению – 

также является важнейшей задачей библиотек. Представление о социальной, 

материальной и духовной культуре белорусов даёт возможность для жителей 

страны любого возраста приобщиться к национальной самоидентификации. 

Следующий ряд социокультурных встреч позволят ознакомиться с 

отличительными чертами традиционной культуры белорусов:  

- тематический вечер «Скарбы роднага краю: легенды, песні, паданні»; - 

литературный вечер «Мова продкаў маіх і нашчадкаў»; - этнографическое 

путешествие «Абрады і святы беларускай хаты»; - исторический вояж «Славе – не 

меркнуть! Традициям – жить!»; - этнографические вечёрки «Слова роднае – 

вечнасцi след»; – фольклорные посиделки «Цудоўная краіна – Беларусь!». 

Книжно-иллюстративные выставки 

Книжные экспозиции являются действенным методом популяризации 

литературы среди посетителей, раскрытием наиболее ценной части книжного 

фонда библиотеки. Во время проведения Недели гражданственности тематические 

книжные выставки могут не только выступать в качестве самостоятельной 

наглядной формы продвижения литературы, но и служить элементом комплексного 

социокультурного мероприятия. В любом случае, при оформлении книжной 

выставки будет уместно использование подходящих иллюстраций и элементов 

инсталляции. Предлагаем примеры организации тематических книжных 

экспозиций, приуроченных ко Дню народного единства. 

 

 

 

 

«Радзіма мая – Беларусь!» 
План книжной выставки 

О, Беларусь, мая калыска, 

Жыццё маё, прытулак мой! 

З гарачаю любоўю нізка 

Схіляюся перад табой.         

                                Пімен Панчанка 
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1 раздел.  «Адзінства ў імя Беларусі»  
Агнём хрышчоны, кулямі апеты 

Цябе, мой край, пазнаю і здаля: 

Лісток кляновы на баку планеты, 

Любоў і боль – бацькоўская зямля.   

                                    Пятрусь Макаль 

Представлен материал о единстве белорусского народа на всех этапах развития 

страны, о гражданской ответственности каждого за мир и благополучие своей 

страны. 
 

2 раздел. «У сімвалах – душа народа»  
Пасля нас і нашы дзеці 

Стануць ля крынічкі – 

І Айчынаю прадвесняй 

Будуць ганарыцца... 

                            Сяргей Панізнік 

Литература с описанием главных государственных символов Республики Беларусь 

как суверенного государства: герба, флага и гимна. 
 

3 раздел. «Пазнаём Беларусь разам»  
Куды ні глянь — лясы шумяць, 

за полем рачка, гай. 

I ў сэрцы песні не стрымаць 

пра мой любімы край. 

                           Адам Русак 

Собрана литература, которая поможет узнать об истории, достопримечательностях 

нашей страны, народных праздниках и фольклорных обрядах. 
 

4 раздел. «Мой народ – мой гонар» 

Быць Беларусам — 

Гэта значыць, 

За родны край згараць на дым, 

Па-беларуску чуць і бачыць 

На гэтым свеце і на тым. 

                                  Рыгор Барадулін 

Представлена литература о достижениях белорусского народа в различных сферах 

деятельности; знакомит с конкретными людьми, прославившими Беларусь. 
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План книжной выставки 

И сердце покидают боль и грусть, 

И сходит мир, и свет, и очищенье. 

За родину молюсь, за Беларусь, 

Её Богатство,  

                       Славу, 

                                   Возрожденье. 

                                      Ростислав Бензерук 
 

І раздел. «Символы моей страны» 

…Карта моей Беларуси – 

Как луг, что небесно расцвёл.        

                                Виктор Гордей 

Литература о государственной символике Республики Беларусь и о самых 

значимых символах страны.  
 

ІІ раздел. «Беларусь в пространстве и времени» 

Своим домом зову, не иначе, 

Милый край, где так хочется жить. 

Ты красивее всех и богаче, 

Невозможно тебя не любить.   

                                 Владимир Казмерчук  

Материалы о развитии страны в историческом разрезе, о борьбе за независимость и 

целостность белорусской державы. 
 

ІІІ раздел. «Край белорусский, край самобытный» 

Хватает на Полесье 

И солнца, и воды. 

И что ни двор – то песня, 

Деревня – так сады.     

                            Евгения Янищиц                     

Представленные издания  знакомят с фольклором и народными обычаями 

белорусов.  

ІV раздел. «Путешествие по Беларуси»  
Мой край родной, воспетый соловьями, 

С синеющей на отшибе вербой, 

С берёзовыми рощами, с борами… 

                               Иван Кирейчик 

Литература о важнейших исторических, природных и культурных объектах 

Беларуси. 

 

Книжно-иллюстративные выставки 

«Беларусь – мая Айчына» 
Раздзелы: «Адзінства народа – адзінства краіны»; «Сімвалы дзяржаўнага 

суверэнітэту»; «Слаўныя імёны Бацькаўшчыны»; «Спадчына майго народа». 

 

https://www.inpearls.ru/author/vladimir+kazmerchuk
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«Мая краіна – Беларусь» 

Раздзелы: «З любоўю і гонарам пра Беларусь», «Мінулае нашай Радзімы», «І 

гонар, і слава краіны», «Падарожжа па гасціннай Беларусі». 
 

«Адзіная і непаўторная Беларусь» 

Раздзелы: «Адзінства ў імя Беларусі», «Сімвалы незалежнасці», «Беларусь у 

прасторы і часе». «Мы – беларусы».  
 

«Беларусь мая, родны край»  

Раздзелы: «Краіна незалежная мая», «Пра мінулае для будучыні», «Край 

беларускі, край самабытны», «Беларусь гасцінная запрашае».  

 

 

 

 

Примеры названий 

книжно-иллюстративных выставок 
 

«Давай ганарыцца, што мы беларусы»; «Сила Родины – в единстве народа»; 

«Беларусь – гэта мы!»; «Зямля пад белымі крыламі»; «Во имя мира и согласия»; 

«Беларусь – страна единства и согласия»; «Мы – едины!»; «День народного 

единства»; «Сила народа в единстве»; «В единстве народа – сила страны»;  «Мы – 

дзеці твае, Беларусь»; «Я горжусь тобой, Беларусь!»; «Беларусь, я табой 

ганаруся!»; «Куточак зямлі, што радзімай завём»; «Беларусь мая, родны край»; 

«Квітней і красуйся, дарагая мая Беларусь!»; «Читай и помни»; «И память с книгой 

оживает»; «В книжной памяти – история Беларуси»; «У каждого времени свои 

герои»; «Страницы прошлого и настоящего»; «Адзіная і непаўторная Беларусь»; 

«Незалежная, адзіная – у нашым сэрцы Беларусь». 
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«Беларусь – мая Айчына» 
План 

літаратурна-музычнай кампазіцыі 

Гучыць фанаграма песні “Молодость моя Белоруссия” (муз. А. Пахмутава, словы 

М. Дабранравава) 

1 чытальнік: Адам Русак. “Мой край” 

Куды ні глянь — лясы шумяць, 

цвіце за полем гай, 

а поле — вокам не абняць. 

I гэта ўсё — мой край. 

Пшаніца, жыта на палях, 

усюды ураджай, 

стагі, як горы, на лугах. 

I гэта усё — мой край. 

Жыве, працуе мой народ 

ці ў снежань, ці ў май, 

і харашэе з году ў год 

мой родны, вольны край. 

Куды ні глянь — лясы шумяць, 

за полем рачка, гай. 

I ў сэрцы песні не стрымаць 

пра мой любімы край. 
 

1 вядучы: Краіна Беларусь. Наша Бацькаўшчына, наша Айчына. Наша вечна 

маладая, пастаянна квітнеючая і такая старажытная беларуская зямля. Наш родны 

кут. 

2 вядучы: Беларусь... Колькі ў гэтым слове сілы, годнасці, веры, дабра і любові. 

Беларусь – Белая Русь. Белая – значыць светлая, чыстая, нявінная. На працягу 

стагоддзяў з пакалення ў пакаленне многіх беларусаў перадаваліся законы любові і 

вернасці, дабрыні і спагады, чалавечнасці і мудрасці, гэтых няўхільных законаў 

жыцця.  

1 вядучы: Так, гэты неацэнны скарб застаўся ў спадчыну нашчадкам. А сёння 

нашчадкі – гэта мы, сучаснае пакаленне беларусаў. І мы павінны не толькі 

захоўваць традыцыі свайго народа, але і жыць у сучаснасці і тварыць будучыню 

нашай агульнай Радзімы, зямлі, якая завецца Беларусь.  
 

2 чытальнік: Алесь Бачыла. “Радзіма мая дарагая” (на фоне музыкі У. 

Алоўнікава)  
Радзіма мая дарагая, 

Ты ў шчасці жаданым жыві: 

Я сэрцам табе прысягаю 

І шчырай сыноўняй любві. 

На рэках, азёрах і нівах, 

Заводах, будоўлях − наўсцяж 

Народ наш працуе руплівы, 

І край узвышаецца наш. 

Я радасць сваю не стрымаю − 

І песня ўзлятае сама: 
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Мне лепей ад роднага краю 

Нічога на свеце няма. 

Чужое зямлі нам не трэба, 

Пачуцці ва ўсіх нас адны: 

Мы хочам, каб мірнае неба 

Не знала пажараў вайны. 

Мы дружбы народам жадаем 

І шчырай братэрскай любві. 

Радзіма мая дарагая, 

Красуйся і ў шчасці жыві! 
 

Гучыць песня “Расцвітай, Беларусь” (муз. Ю. Семянякі, сл. А. Бачыла) 
 

2 вядучы: Вось так, шчыра і натхнёна, гучыць з вуснаў нашчадкаў прызнанне ў 

любові да роднай зямлі. Гэта першы крок да самаасэнсавання ў прасторы роднай 

краіны – Беларусі – і прыналежнасці да яе.  

1 вядучы: Чым далей адыходзіць маленства, тым даражэйшым і найлепшым 

становіцца той край, дзе ты некалі ўпершыню пачуў клёкат буслоў, убачыў 

вясёлку, адчуў водар кветак. 

2 вядучы: Дзе разам з бацькам зрабіў свой пешы крок. Дзе спачатку пачуў ад 

матулі, а потым вымавіў свае першыя словы. Дзе першы раз засмяяўся альбо 

заплакаў ад крыўды. Гэта той край, дзе ты нарадзіўся. 
 

1 чытальнік: Анатоль Грачанікаў. “Зямля бацькоў” 

Зямля бацькоў! 

Зямля маёй надзеі, 

Зеленакрылы салаўіны кут.... 

Так хораша сябе 

He адчуваў нідзе я, 

Нідзе так цяжка 

He было, як тут. 

He зведаўшы 

Hi шчасця, ні бядноты, 

Якія па жыцці мяне вялі, 

Я не адчуў бы светлай асалоды 

На гэтай непадманлівай зямлі. 

Пясчаная, балотная, лясная, 

Для продкаў з самай даўняй даўніны 

Была часцей ты пеклам, а не раем, 

Ды ўсё ж цябе не кінулі яны. 

He пабрылі кудысьці ў свет няблізкі 

Ці да чужынцаў нейкіх на паклон. 

Хто да цябе прыпісаны з калыскі, 

З табою будзе да апошніх дзён. 

О Беларусь! 

Майго народа сэрца! 

Твой гулкі рытм нікому не спыніць. 

У вернасці Айчыне не клянецца 

Той, хто не можа без цябе пражыць. 

Мяне ты і вучыла і лячыла. 
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Я пра цябе спяваю зноў і зноў, 

Мая зеленакрылая Айчына, 

Краіна несмяротных курганоў! 
 

1 вядучы: Хто мы? Мы – беларусы. Мы называемся так, бо нарадзіліся беларусамі, 

ускарміліся з беларускай зямлі, узгадаваліся і жывём на Беларусі. Беларусь – гэта 

мы, розныя па часе нараджэння, па родзе, па дзейнасці, па характары. Але 

аб’яднаныя адной прасторай. Адной духоўнай плынню. 
 

2 чытальнік: Рыгор Барадулін. “Быць Беларусам” 

Быць Беларусам — 

Гэта значыць, 

Свайго ні гуку не забыць, 

Усё чужое перайначыць, 

Каб Беларусі вечнай быць! 

Быць Беларусам — 

Гэта значыць, 

Вясёла з сумнай долі кпіць, 

Да Бога сцежку верай значыць, 

Нагбом з карца надзеі піць. 

Быць Беларусам — 

Гэта значыць, 

За родны край згараць на дым, 

Па-беларуску чуць і бачыць 

На гэтым свеце і на тым. 
 

2 вядучы: Адным са здабыткаў кожнага народа з’яўляецца яго мова. Мова – гэта 

ўвасабленне духоўнай сувязі чалавека з навакольным асяроддзем, яго малой 

радзімай. Беларуская мова і беларусы – не выключэнне. 

1 вядучы: Сувязь чалавека з яго родам праз прашчураў і нашчадкаў, з яго роднай 

зямлёй найбольш выразна выяўляецца ў беларускіх народных песнях, фальклоры, 

старадаўніх легендах і паданнях. Мова – гэта нацыянальны каларыт традыцый і 

звычаяў. Мова перадае сам дух беларускага народа. 
 

1 чытальнік: Навум Гальпяровіч. «Мова» 

Захавай маю мову, чарговы наш век, 

Захавай, як лясы, сенажаці, азёры, 

Як світанне ў расе, я сцяжынку ў траве, 

Як у жніўнай начы адзінокія зоры. 

Гэтай мовай я словы любові шапчу 

Да жанчыны, да краю, адзінага ў свеце, 

Да ўсяго, чым я смутак асенні лячу 

І надзею ў душы спялю на дасвецці. 

Захавай маю мову для родных маіх, 

Захавай не як памяць, а кветку жывую, 

Захавай маю мову, як зрок і як слых, 

Як мелодыю свету, якую я чую. 
 

2 вядучы: Чалавек і час. Імгненне і бясконцасць. Сучаснасць і гісторыя. Ці ж гэта 

толькі словы? Мы часта паўтараем, што без мінулага няма будучыні. А ці сапраўды 
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мы разумеем, што мінулае – гэта карані, якія трымаюць нас і сілкуюць дрэва 

сучаснасці. І толькі дрэва з магутнымі каранямі выстаіць у непагадзь.  

1 вядучы: Гістарычная памяць не мае тэрміну даўнасці і часовых рамак. 

Гістарычная памяць народа – гэта тая жыццёвая аснова, на якой трымаецца кожны 

з нас. Таму захаванне гістарычнай памяці мае выключнае значэнне для будучыні 

нашай краіны, нашага народа. Трэба шанаваць сваю гісторыю, традыцыі і той 

нацыянальны падмурак, які стагоддзямі ўмацоўваўся ў барацьбе народа за 

адзінства і дзяржаўную незалежнасць. 
 

2 чытальнік: Анатоль Грачанікаў. “Над Белаю Руссю” 

Над Белаю Руссю — белы снег, 

Нібыта чыстае сумленне, 

Нібыта светлае збавенне 

За самы патаемны грэх. 

На досвітку запахне снег 

Малінава-празрыстым сокам. 

I сад, заружавелы ў сне, 

Зазвоніць ціха каля вокан. 

Трывогу — прэч! Сумненні — прэч! 

Табе адчуць памогуць гукі, 

Што не было яшчэ сустрэч, 

Што не было яшчэ разлукі, 

Што толькі ёсць адно святло, 

Святло разлівістае снегу, 

Што ўсё мінула і прайшло, 

А роспачы — няма ні следу. 

Калі ж трывога паласне 

Твае балючыя ўспаміны, — 

Над Белай Руссю — белы снег 

Ты прыгадай хоць на хвіліну. 
 

2 вядучы: Беларусы прайшлі дастатковы шлях, каб спазнаць і зразумець многае ў 

сваім нацыянальным характары, светаўспрыманні, светапоглядзе. Выпрацавалі ў 

сабе шмат станоўчага, добрага і карыснага наперад для шматлікіх пакаленняў. 

1 вядучы: Але нашаму народу на працягу мінулых вякоў прыйшлося перажыць не 

адну вайну. А самай страшнай і жудаснай нават у гісторыі ўсяго чалавецтва, а не 

толькі беларусаў, была Другая сусветная вайна. У цяперашні час удакладненая 

жахлівая статыстыка гаворыць: у гады Вялікай Айчынная вайны загінуў кожны 

трэці беларус. 
 

1 чытальнік: Apкaдзь Kyляшoў. “Haд cпaлeнaй вёcкaй”  

Haд cпaлeнaй вёcкaй,  

aдзeтaй жaлoбным гpaнiтaм,  

3вaны aбзывaюццa  

pэxaм вaйны нeзaбытым.  

Xaй Beчны aгoнь,  

штo зaпaлeны ў пaмяць Xaтынi,  

Як pyнь i як нeбa,  

пaлae – зялёны i ciнi,  

Hяxaй ягo пoлымя жытaм 
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cпякoтным i cпeлым 

Cxiляeццa ў нoгi Xaтынi  

двapaм cкaмянeлым,  

Пapoгy xaлoднaмy,  

пpызбe мaўклiвaй пpы xaцe, 

Xaй гopa, зacнyўшae ў кaмнi,  

пpaчнeццa ў нaбaцe. 
 

2 вядучы: Цяжка далася Перамога нашаму народу. Але вера ў свой народ, вера ў 

непераможнасць Айчыны дапамагла выстаяць у нялёгкай барацьбе. У той Вялікай 

Пабедзе – нашай Пабедзе – заслуга кожнага асобнага салдата, партызана і 

падпольшчыка, кожнага асобнага жыхара краіны.  
 

2 чытальнік: Пімен Панчанка. “Герой”. 

Злосна сказаў: «Уставай, пяхота! 

Мы не на пляжы, а на вайне». 

І лёг на змяіныя скруткі дроту. 

І дзвесце салдацкіх запыленых ботаў 

Прайшлі па яго спіне. 

Не ён, а другія ішлі ў атаку, 

Гранаты кідалі ў бліндажы, 

Калолі фрыцаў, палілі танкі 

І сцяг перамогі ўзнімалі ранкам 

На заваёваным рубяжы. 

А ён свае косці з іржавых калючак 

Сваімі рукамі без стогну аддзёр, 

Зваліўся на травы, і стала балюча 

І травам, і росам, і ветрам гаючым, 

Што прыляцелі з валдайскіх азёр. 
 

Гучыць «Лясная песня (Ой, бярозы ды сосны)»      

(музыка – Уладзімір Алоўнікаў, словы – Адам Русак) 
 

1 вядучы: Успомнім герояў і ўшануем іх хвілінай маўчання. 

2 вядучы: Светлая і вечная памяць загінулым у час Вялікай Айчынная вайны. 

Хвіліна маўчання з адлікам метранома. 
 

1 чытальнік: Пімен Панчанка. “Горкая гордасць” 

Каралеўскімі замкамі 

Ганарацца, 

Саборамі. 

Мы – зямлёй партызанскаю, 

Перамогай над ворагам… 

Наша горкая гордасць 

Прасвятлее ў вяках. 

Не скрышылі нас орды, 

Не адолеў нас страх, 

Ні трапічная парнасць, 

Ні мароз невыносны… 

Каралеўскія пальмы, 

Партызанскія сосны. 
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Гучыць песня “Письмо из 45-го” (муз. І. Лучанка, словы М. Ясеня) 
 

1 вядучы: Айчына, яе перадавалі з роду ў род без родавых папер. 

2 вядучы: Айчына, на яе абарону падымаліся, калі ля парога з’яўляўся вораг. 

1 вядучы: Айчына. Святыя імёны на абелісках перамогі. 

2 вядучы: Айчына. Зямля нашых продкаў. Хай жа ў вяках праслаўляецца яна. 
 

1 чытальнік: Віктар Гардзей. “Мая зямля – мая калыска…” 
Мая зямля – мая калыска, 

Дазволь схіліць мне галаву. 

Ля помнікаў і абеліскаў 

Люблю, працую і жыву. 

Люблю свой край у шлеме хвояў, 

Працую шчыра дзень пры дні, 

Жыву я на зямлі герояў – 

На імі ўзятай вышыні. 

Бывае горка і журботна 

Мне ў кожным леце і вясне, 

Бо жорстка, крэўна і смяротна 

Праходзіць памяць праз мяне. 

Зямля бацькоў – зямля святая: 

Яе расілі кроў і пот. 

Нашчадак мой! Табе світае 

Дзень без адчаю і грымот. 

На мурмары халодным даты 

Чытай, спыніўшы ў смутку крок. 

У іх – твайго жыцця пачатак,  

У іх – тваёй любві выток. 
 

1 вядучы: Наша Беларусь – адметная краіна на планеце Зямля. Яна надзелена 

надзвычайным прыродным багаццем і непаўторным ланшафтам. Хочацца, каб мы 

ўзняліся да ўзроўню духоўнага ўспрымання края, які пяшчотна называем родным. 

А гэта значыць, каб мы не толькі ведалі сваю гісторыю, культуру, імёны слынных 

людзей, але і ганарыліся ўсім гэтым, шанавалі і ўслаўлялі.  

2 вядучы: Традыцыйная культура беларусаў мае глыбокія карані. А з чаго гэта ўсё 

бярэцца? З гісторыі. Былі ў нашай гісторыі і ўздымы, і заняпады. Але ж мы 

дасягнулі пэўнай мэты. Мы шануем нашу Беларусь, яна не заняпала. І маем права 

ганарыцца, бо мы не забыліся сваёй гісторычнай спадчыны. Той, хто не памятае яе 

– здраднік і не мае будучага. Мы маем сваю гістарыю і ганаровае званне 

“беларусы”. 
 

2 чытальнік: Ніл Гілевіч. “Паклон табе…” 

Паклон табе, мой беларускі краю! 

Ты – мой, я – твой: ад роду і навек. 

Я зноў і зноў да сэрца прыкладаю 

Твой ліст дубовы — як чароўны лек. 

За хлеб, што ем, за песні, што спяваю, 

За шчасце звацца іменем тваім – 

Паклон табе, мой беларускі краю! 

Ты — мой, я — твой: усюды і ва ўсім!   
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1 вядучы: Адкуль жа бярэ пачатак любоў да ўсяго, што змяшчаецца ў адным слове 

– Радзіма? Напэўна, выток гэтай любові там, дзе ты нарадзіўся, там, дзе ты жывеш. 

2 вядучы: Любіць сваю Радзіму – гэта значыць захоўваць унікальную гісторыка-

культурную спадчыну, прымнажаць яе эканамічны і інтэлектуальны патэнцыял, 

клапаціцца аб працвітанні краіны. Мы павінны прыкладаць ўсе намаганні, каб 

наша родная Беларусь мацнела і прыгажэла з кожным днём.  

1 вядучы: Няхай шчасліва будзе наша краіна, наша светлая і прыгожая Беларусь! 
 

1 чытальнік: Навум Гальпяровіч. “Застаюцца песня і Радзіма” 

Застаюцца песня і Радзіма. 

Можа ўсё мінаць, але яны 

Непадзельныя, не знікнуць з дымам 

Восені, кахання ці вясны. 

Толькі гэта будзе не часова, 

Будзе вечна жыць, як і жыве 

Светлае, на роднай мове слова, 

Месячная сцежка на траве. 

І няхай жыццё не вельмі песціць 

Тых, каму Айчыны боль баліць, 

Ёсць Радзіма — значыць, будзе песня. 

Будзе песня — і Радзіме жыць! 

 

Гучыць песня “Беларусь мая сінявокая” (муз. Ю. Семянякі, сл. У. Карызны) 
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