
ВЕРНАСЦЬ ПАМЯЦІ
75-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў-асаблівая дата. 
Сянно, Бешанковічы, Віцебск, Дуброўна, Орша, Талачын... Храналогія збаўлення ад 
карычневай чумы нашых гарадоў і вёсак-гэта старонкі бяспрыкладнай мужнасці, 
самаадданасці і адданасці Радзіме савецкіх салдат. Колькі подзвігаў здзейснена, колькі 
крыві праліта на шматпакутнай беларускай зямлі. Памяць аб Вялікай Айчыннай вайне 
застаецца практычна ў кожным беларускім доме, у кожнай сям'і. Янапаглядаена нас з 
фатаграфій, змешчаных на стэндзе "Памяць праз фота". Наведвальнікі бібліятэкі з 
зацікаўленнасцю аднесліся да ініцыятывы правесці акцыю пад адпаведнай назвай і 
папоўніць стэнд ваеннымі фотаздымкамі. 

Бібліятэкары Талачынскай ЦБС  ужо амаль пяць гадоў праводзяць пошукавую 
работу па зборы матэрыялаў пра нашых землякоў-франтавікоў. Пошук аб’ядноўвае 
людзей розных пакаленняў, прафесій. Гэта ветэраны вайны, дзеці, ўнукі і праўнукі 
франтавікоў, педагогі і школьнікі, краязнаўцы і журналісты… Такім чынам збіраюцца
ўспаміны ўдзельнікаў тых далёкіх падзей, іх родных і блізкіх, а таксама ваенныя 
фотаздымкі, франтавыя пісьмы.Выкарыстоўваюцца таксама архіўныя сведкі і 
інтэрнэт-рэсурсы, часопісы і кнігі, у тым ліку гісторыка-дакументальная хроніка 
Талачынскага раёна "Памяць". Усе набытыя матэрыялыапрацоўваюцца і прымаюць
выглядімправізаванай франтавой пошты, альбо салдацкіх трохкутнікаў. Кожны ліст –
гэта бясцэнная рэліквія, за кожным з іх – унікальны лёс чалавека, франтавіка,  
пераможца.

У пошуках звестак пра герояў  вайны бібліятэка актыўна супрацоўнічае з 
Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеем. А арганізаваная ў бібліятэцы выстава 
карцін "Вайна вачыма дзяцей" - гэта вынік супрацоўніцтва са школамі горада і 
дзіцячай школай мастацтва. 

Стылізаваная выстава "Гонар нашага краю" прысвечана Героям Савецкага 
Саюза - ураджэнцам Талачыншчыны. На сімвалічным дрэве змясціліся партрэты 
Анташкевіча Фёдара Кузьміча, Галецкага Пятра Антонавіча,  Камельчыка Міхаіла
Сцяпанавіча, Кожара Ілля Паўлавіча, Лугоўскага Мікалая Пятровіча, Лузгіна Аляксея
Андрэевіча, Макавецкага Фёдара Яфрэмавіча, Осіпавай Марыі Барысаўны, Сычэнкі
Пятра Фёдаравіча, Целешава Яўгена Міхайлавіча. 

А ў чытальнай зале бібліятэкі на стэндзе "У страі заўжды, у памяці навекі!"
з'явіліся партрэты дзесяці Герояў Савецкага Саюза, якія прымалі ўдзел у вызваленні 
Талачыншчыны. Сярод іх Акрэсцін Барыс Сямёнавіч, Альшэўскі Мікалай Міхайлавіч, 
Бяда Леанід Ігнатавіч, Гарэеў Муса Гайсінавіч, Герасімаў Сяргей Дзмітрыевіч, 
Дайнекін Павел Іванавіч, Казянкоў Васіль Георгіевіч, Калашнікаў Мікалай Сямёнавіч, 
Марцьянаў Мікалай Іванавіч, Фешчанка Пётр Васільевіч.

Напярэдадні святочных дзён у фае бібліятэкі з'явілася імправізаваная фотазона 
пад назвай "Партызанскі прывал". На ёй прадстаўлены  арыгінальныя экспанаты 
ваеннага часу: шынель, фуражка, пілоткі, гармонік, пляшка і іншыя прадметы 
партызанскага побыту. Сярод стылізаваных бярозак "гарыць" вогнішча. Фотазона 
запрашае наведвальнікаў зрабіць тэматычныя здымкі і тым самым дакрануцца да 



гісторыі. У святочны дзень 3 ліпеня  "Партызанскі прывал" перамясціцца на пляцоўку 
каля бібліятэкі. Тут з'явіцца таксама імправізаваная партызанская зямлянка, на сцянах 
якой змесцяцца копіі лістовак, плакатаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны. У гэтых 
мэтах будзе выкарыстана факсімільнае выданне падпольных і партызанскіх газет, 
часопісаў, лістовак перыяду Вялікай Айчыннай вайны пад назвай "І паўстаў народ..." /І 
паўстаў народ... / уклад. А.В. Стэфановіч, В.А. Рабкоў. - Мінск : БелЭН, 2005. - 640 с./

На працягу мая-ліпеня ў бібліятэцы і па-за яе сценамі ладзяцца цікавыя 
мерапрыемствы. Для навучэнцаў старэйшых класаў ужо прайшла літаратурная гадзіна 
"Вачыма тых, хто быў у баі", прысвечаная 95-годдзю з дня нараджэння пісьменніка-
франтавіка Юрыя Бондарава і 50-годдзя з часу напісання яго кнігі "Гарачы снег".

А ў другой палове мая для гэтай жа катэгорыі чытачоў пройдзе ўрок мужнасці 
"Ураджэнцы краю на франтах Вялікай Айчыннай вайны". На ўроку будуць 
выкарыстаны пошукавыя матэрыялы аб героях-земляках. Спадзяёмся, што асабліва 
цікавымі для удзельнікаў мерапрыемства стануць знаёмствы з салдацкімі лістамі сваім 
родным. Таксама ўвазе навучэнцаў будзе прадстаўлены буктрэйлер "Ціхія зоры 
Барыса Васільева" (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка-франтавіка) з 
наступным абмеркаваннем яго твораў аб вайне.

"Граміць ворага нам песня дапамагала" - пад такой назвай з удзельнікамі 
народнага клуба "Ветэран" пройдзе вечар франтавой песні. На мерапрыемстве 
прысутным будзе прадастаўлена інфармацыя пра гісторыю ўзнікнення песень і, вядома 
ж, будуць гучаць гэтыя самыя песні.

Бібліятэкары падрыхтавали таксама  буклеты  серый "Ведай свой край" і 
"Знакамітыя імёны Талачыншчыны"; бібліяграфічны спіс літаратуры 
"Талачыншчына: шляхамі вызвалення", які змясціў болей за 50  бібліяграфічных 
запісаў з адпаведнымі каментарыямі; экспрэс-інфармацыя "Нам 41-ы не забыцца, 
нам 45-ы славіць". 

Падзеі тых часоў захаваны ў артыкулах і на старонках кніг. Пра гэта сведчыць 
кніжная выстава "І ў памяці, і ў кнізе - назаўжды".

"Была вайна... Была Перамога!" - гэтыя словы сведчаць пра тое, што памяць 
не мае часовых рамак. Менавіта таму пад гэтай назвай на вокнах бібліятэкі з'явіліся 
копіі вокладак кніг у рамках праекта "Бібліявокны".

Сыходзіць у вечнасць пакаленне пераможцаў, сыходзіць, каб растварыцца ў 
цяперашніх пакаленнях ўдзячнай памяццю. Спадзяёмся, што гэтаму спрыяе атмасфера, 
створаная ў Талачынскай цэнтральнай раённай бібліятэцы.

Ірына Труханёнак,
бібліятэкар аддзела абслугоўвання

цэнтральнай раённай бібліятэкі. 
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