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Раённы краязнаучы анлайн-праект
‘Родныя выток!: з псторьй населеных пунктау Свюлаччыны”
Памяць народа - вечная каштоунасць, якая перадаецца ад пакалення да
пакалення 1 азначае працяг жыцця, працяг традыцый 1 звычаяу народа, працяг
яго псторьй. Краязнауства з’яуляецца крынщай абуджэння да пстарычнага
мшулага сваей крашы, свайго народа. Папулярызацыя 1 выкарыстанне
краязнаучага матэрыялу неабходна для болын поунага разумения
мшуушчыны сваёй Радз1мы.
Да Года пстарычнай памящ ДУК “Свюлацкая раённая б 1бл1ятэка”
прымеркавала раённы краязнаучы анлайн-праект “Родныя вытокп з псторьй
населеных пунктау Свюлаччыны” , яю пазнаёмщь са старонкам1 псторьй
роднага краю, дасць веды аб мшулым 1 сучаснасщ вёсю, горада, раёна, аб
асабл1васцях 1 славутасцях малой Радз1мы, дапаможа дакрануцца да
пстарычных вытокау, асэнсаваць сучаснасць, заз1рнуць у будучыню. Толыа
выхаванне на прыкладзе таго, што знаходзщца побач, што можна убачыць 1
пачуць, што даступна не у маштабах цэлай крашы, а на подзвшах 1 справах
сва1х землякоу дасць рэальны плён. Вывучэнне псторьй малой Радз1мы
пашырае 1 узбагачае веды аб родных мясцшах, прабуджае да IX щкавасць 1
любоу, садзейшчае фарм1раванню пачуцця патрыятызму, любов1 да роднай
крашы, дапамагае пауней адчуць 1усвядомщь сувязь псторьй з жыццём.

Мэты праекта:
Пашырэнне краязнаучых ведау па мясцовай псторьй.

Заданы праекта:
- актыв1зацыя работы б 1бл 1ятэк па аргашзацьй краязнаучай дзейнасщ;
- удасканаленне работы па вывучэнню псторьй роднага краю, пошук
невядомых звестак аб малой радз1ме;
- накапленне у б 1бл1ятэках краязнаучых рэсурсау на папяровых 1
электронных носьбггах, 1х рацыянальнае выкарыстанне для задавальнення
шфармацыйных патрэб насельнщтва;
- стварэнне новых краязнаучых шфармацыйных рэсурсау, у тым л1ку
в 1ртуальных;
- распрацоука якаснага краязнаучага кантэнта;
- папулярызацыя сярод насельнщтва пстарычнай памящ Свюлаччыны,
аб’ектау псторыка-культурнай спадчыны, IX значнасщ 1 самабытнасщ;

- выхаванне бераяопвых адносш
культурных каштоунасцей.
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Змест праекта:
- анлайн-экскурс “Нашай псторьй радю ...” (легенды / падант, гкт оры я
населеных пунктау, уст аноу г аргашзацый)',

- шфармацыйнае анлайн-дасье “1мя у леташсу краю” (ггстарычныя асобы,
вядомыя урадж энцы , людзг Працоунай Славы)',
- вщэагалерэя “ П омнш 1 памятныя мясцшы Свюлацкай зямлГ’;

- культурна-шфармацыйная эстафета “ Фальклорная скарбонка Свюлацкага
краю” (дыялекты, пест, танцы, традыцъп г абрады, прадметы сялянскага
быту, т радыцыйны касцюм, народныя промыслы)',
- анлайн-знаёмства “Народныя умельцы” ;

- в1дэав131тоука “ Тут Радз1мы маёй выток...” ;
- плэйкаст “Мой прыгожы, мой люб1мы, куточак роднай зямлИ” .
г

Шлях1 рэал1зацьн праекта:
- укараненне шавацыйных формау 1 метадау краязнаучай дзейнасцц
- супрацоунщтва з адукацыйнымц культурна-асветнщюм1 установамц
грамадсюм1 аб’яднаннямц аргашзацыямц
- выкарыстанне сродкау масавай шфармацьй для папулярызацьн краязнаучай
работы.

Тэрмш рэал!зацьп
Студзень - лютапад 2022 года.

Вышки
- фарм!раванне 1 развщцё защкауленасщ насельнщтва да краязнауства;
- павышэнне 1М1джу б1бл1ятэк, як цэнтрау краязнауства;
- стварэнне шфармацыйных краязна^ых рэсурсау, размешчаных як у
б1бл1ятэках, так 1 у в1ртуальнай прасторы.

