
Віртуальная выстава 







ПРА ДНІ,  
ЯКІЯ НЕ ЗАБЫЦЬ 



Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 
1941-1945: энцыклапедыя / І.П.Шамякін 
(гал.рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ,1990. – 
680 с.: іл. 

Выданне, у якім шырока асвечаны падзеі 
Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі 
Беларусі. 

Каля 3 тысяч артыкулаў аб франтах і 
арміях, удзельніках ваенных аперацый і 
вызвалення, аб падпольных, 
партызанскіх, партыйных, камсамольскіх 
арганізацыях, камандзірах, 
камісарах,ваеннаначальніках. 

У кнізе змешчана вялікая колькасць 
фотадакументаў і ілюстрацый. 



 

Памяць Беларусі: рэспубліканская кніга / 
рэд.кал.: Г.П.Пашкоў (гал.рэд.) і інш. – 
Мінск: БелЭн, 2005. – 592 с.: іл. 

Выданне з’яўляецца заключнай кнігай 
серыі гісторыка-дакументальных хронік 
“Памяць”.  

Змяшчае агульныя нарысы пра падзеі 
Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі 
Беларусі. Некаторыя матэрыялы 
публікуюцца ўпершыню. 

Кніга багата ілюстрыравана, у ёй змешчана 
каля 4 тыс. каляровых і чорна-белых 
партрэтаў, картаў, фотаздымкаў. 



Беларусь в годы Великой 
Отечественной войны: уроки 
истории и современность: 
Материалы международной 
научной конференции 
(Минск, 29-30 июня 2004г.) 
/Сост. А.М.Литвин и др. – 
Минск: Институт истории НАН 
Беларуси, 2004. – 262 с. 

 



Каваленя, А.А. Беларусь 
напярэдадні і ў гады Другой 
сусветнай і Вялікай Айчыннай 
войн: дапаможнік / А.А. 
Каваленя. – Мінск: Беларусь, 
2008. – 271 с. 

 

У даступнай форме асвечаны 
найбольш важныя падзеі Другой 
сусветнай вайны і ў час 
гітлераўскай акупацыі Беларусі. 



Наша Перамога: /уклад. 
М.Ф.Кадзет, У.П.Саламаха. – Мінск: 
Літаратура і мастацтва, 2004. – 320 
с.: іл. 

 

Гэта дакументальна-мастацкая кніга 
прысвечана падзеям Вялікай 
Айчыннай вайны, гераічнаму 
подзвігу беларускага народа. 

У кнізе выкарыстаны арыгінальныя 
матэрыялы, фотадакументы з 
фондаў Беларускага дзяржаўнага 
архіва кінафотадакументаў. 



Ермаловіч, В.І. Беларусь у гады Вялікай 
Айчыннай вайны (1941-1945) / В.І. 
Ермаловіч. – Мінск: Беларусь, 2014. – 183 с.: 
іл. 

 

На дакладных гістарычных фактах і 
матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі 
Вялікай Айчыннай вайны. Адлюстроўваюцца 
ваенныя падзеі, формы і метады 
дзяржаўнага кіравання ва ўмовах вайны, 
асаблівасці міжнародных адносін і 
дыпламатыі, удзеле БССР у стварэнні ААН. 



Вклад белорусского народа в 
Великую Победу:  

Материалы республиканской 
научно-практической 
конференции, Минск, 27 
ноября 2009 г. , редкол.:  Е.А. 
Гребень. – Минск: БГАТУ, 2010. 
– 212с. 



Операция «Багратион». Освобождение 
Белоруссии. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 
2004. – 488 с.: ил. 

 

Грандиозная по своим масштабам 
операция «Багратион» продолжалась 68 
дней. Советские войска 1 
Прибалтийского, 1,2,3 Белорусских 
фронтов при поддержке партизан 
полностью освободили Беларусь. 

Как шла операция расскажут 
помещённые в книге архивные 
материалы. Отдельный раздел посвящен 
командующим фронтами и армиями, 
представлены более 900 героев операции 
«Багратион». 



Шиманский, М.Н. Это нужно живым – 
Минск: Парадокс, 2004. – 480 с.: ил. 

 

Публицистическое повествование о 
мужестве и героизме советских людей в 
годы Великой Отечественной войны.  Её 
основу составляют документальные 
материалы и воспоминания ветеранов, чьи 
военные биографии связаны с Беларусью. 

Уделено место осмыслению уроков 
минувшей войны, проблемам 
миротворческого движения, воспитанию 
патриотизма у юных наследников боевой и 
трудовой славы наших ветеранов. 



Долготович,Б.Д. Беларусь в годы 
Великой Отечественной войны в 
вопросах и ответах / Б.Д. 
Долготович. – Минск: Полымя, 
1994. – 141 с.: ил. 

 

В книге в форме вопросов и 
ответов рассказывается о мужестве 
и стойкости, беспредельном 
героизме воинов, партизан и 
подпольщиков Беларуси в годы 
войны, приводятся интересные 
факты, схемы боевых действий. 



Лемяшонак, У.І. Вызваленне – без 
грыфа “Сакрэтна!” / У.І. 
Лемяшонак.  – Мінск: Полымя, 
1996. – 151с.: іл. 

 

Аб вызваленні Беларусі напісана  
шмат. Але і “белых плям” 
засталося нямала.  

Аўтару, доктару гістарычных навук, 
пашчасціла выявіць шмат 
дакументаў з закрытых фондаў. 
Яны і склалі аснову гэтай кнігі. 



Акалович, Н.М. Освобождение 
Белоруссии: люди и подвиги / 
Н.М. Акалович. – Минск: Наука и 
техника, 1989. -389 с.: ил. 

 

Рассказывается о мужестве и 
героизме советских воинов при 
освобождении Беларуси. Тысячи 
из них совершили подвиги, 
удостоены высоких наград. 
Память  о тех, кто с оружием в 
руках сражался за честь и свободу 
Родины вечно будет жить в 
сердцах людей. 



Шиманский, М.Н.  Мы этой памяти 
верны: очерки / Михаил 
Шиманский. – Минск.:  Мастацкая 
літаратура, 2014. - 270 с. 

 

Новая книга известного 
белорусского журналиста является 
первой книгой трилогии и 
приурочена к 70-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.  



Шиманский, М.Н.  Побратимы: 
очерки / Михаил Шиманский. – 
Минск: Мастацкая літаратура,  
2015. -286 с. 

 

Во второй книге трилогии автор 
продолжает тему боевого братства 
россиян и белорусов в борьбе с 
фашизмом. Вместе с 
ленинградцами мужественно 
защищали город на Неве, 
пережили страшную блокаду и 
уроженцы нашей республики. 



Шиманский, М.Н. Спасибо, 
солдаты, за победу!: очерки / 
Михаил Шиманский. – Минск: 
Мастацкая літаратура, 2015. - 374 с. 

 

Заключительная книга трилогии, 
завершающая документально-
публицистическое повествование, 
автор открывает новые, 
неизвестные страницы народного 
подвига. В книге используются 
воспоминания ветеранов войны, а 
также ценные архивные и 
музейные документы.  



Сульянов, А.К. Непобедимые: 
документальная повесть 
/Анатолий Сульянов. – Минск: 
Мастацкая літаратура, 2014.  - 502 
с. 

 

Рассказв Новая книга 
заслуженного работника культуры 
Республики Беларусь, генера-
майора авиации, писателя, 
посвящена людям, благодаря 
которым советский народ выстоял 
и победил в Великой 
Отечественной войне. 



ВАЧЫМА ТЫХ,  
ХТО БЫФ У БАЯХ 



…На вуліцы, плошчы, на полі ўзараным 
Хай будзе то позна, хай будзе то рана, 
Хай дзе б ні сустрэў ты, браток, ветэранаў, 
Пашана і нізкі паклон ветэранам. 



Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Национальной академии наук 
Беларуси: В реальном времени 
истории/ НАН Беларуси,  Совет 
ветеранов НАН Беларуси; Сост. и 
науч. ред.  А.И. Головнев. – 
Мінск: Беларуская навука, 2004. – 
432 с. 
 

Воспоминания бывших воинов, 
подпольщиков, партизан о 
боевых действиях на территории 
Беларуси. 



Лагерь смерти Освенцим: живые 
свидетельства Беларуси / сост. А.В. 
Борисова,  К.И. Козак, Г.Л. 
Стучинская. – Минск: Літаратура і 
Мастацтва, 2012. – 400 с. 

 

 В книге собраны наиболее полные 
свидетельства белорусских узников 
лагеря смерти Освенцим. 
Представлены исторические 
документы, воспоминания узников, 
фотографии. 



Зельскі, А.Г. Хатынь. Трагедыя 
беларускага народа / А.Г. Зельскі.  
- Мінск:  Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі,  2018. – 144 с.: іл. 

 

Аўтар кнігі –  гісторык, дырэктар 
мемарыяльнага комплексу 
«Хатынь», якая стала для ўсяго 
свету сімвалам незлічоных ахвяр, 
пакут і мужнасці беларускага 
народу ў Другой сусвктнай вайне. 
Помнікам усім ім стаў 
мемарыяльны комплекс 
«Хатынь». 



ВАЙНА – ПРАЗ 
СЭРЦЫ 

МАЛАДЗЕЧАНЦАФ 



Не абмінула вайна і наш горад Маладзечна. У перыяд з 25 
чэрвеня 1941 года па 5 ліпеня 1944 года ён быў акупіраваны 

нямецка- фашысцкімі захопнікамі. У далёкім 1944 годзе 
даўгачаканае вызваленне на нашу зямлю прынеслі войскі  
1-га Прыбалтыйскага, 1-га, 2-га, 3-га Беларускіх франтоў. 



Памяць: гіст.-дакум. хроніка 
Маладзечна і Маладзечанскага 
раёна / рэд.кал.: Г.П.Пашкоў 
(гал.рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 
2002. – 792 с.: іл. 

 

Гісторыка-дакументальная хроніка 
“Памяць” расказвае пра багатую 
гісторыю Маладзечаншчыны, яе 
знакамітых людзей, героеў ратнай і 
працоўнай славы. 

Асаблівая увага ўдзелена падзеям 
Вялікай Айчыннай вайны. 

Кніга багата ілюстравана. 



Філіпава,К.Л. Жывым – 
помніць… / К.Л. Філіпава.  - 
Маладзечна: Друк. “Перамога”, 
2009. – 280 с. 

 

Аўтар кнігі – наша зямлячка, 
удзельніца вайны, ганаровая 
грамадзянка нашага горада 
Клара Лявонц’еўна Філіпава. У 
нарысах і замалёўках, успамінах 
ветэранаў паспрабавала праз 
лёсы многіх людзей паказаць лёс 
цэлага пакалення. Гэта кніга 
вучыць спасцігаць і ўсведамляць 
сапраўдную цану Перамогі ў той 
кравапралітнай вайне. 



У чэрвені 1941 года ў Маладзечне быў арганізованы лагер 
для савецкіх ваеннапалонных  –  Шталаг-342. За час акупацыі 
там  былі знішчаныа больш за 33 150  чалавек  – салдат, 
афіцэраў і мірных грамадзян. 



У час вайны адпор ворагу аказвалі партызаны і 
падпольшчыкі. На тэрыторыі Маладзечаншчыны дзейнічалі 

партызанскія брыгады імя Варашылава, “За Савецкую 
Беларусь”. На чыгуначнай станцыі Маладзечна дзейнічала 

падпольная група Д.Гярновіча. 
Тут, на Маладзечанскай зямлі здзейсніў свой подзвіг 

Мікалай Гастэла. 

 



Волны Победы. 60 лет. – 
Молодечно:  Типография 
«Победа», 2005. – 45 с. 

 

Памятнае выданне 
Маладзечанскага 
гарвыканкама аб святкаванні ў 
горадзе і раёне гадавіны 
Вялікай Перамогі. 



І памяць, і слава, і боль. – 
Маладзечанская цэнтральная 
раённая бібліятэка імя 
М.Багдановіча, 2010. – 7 с. 

 

Брашура створана сумесна з 
раённым Саветам жанчын. 
Прысвечана жанчынам – ветэранам 
вайны, якія прыжываюць у 
Маладзечанскім раёне. 



Бібліятэкары – удзельнікі 
вайны. – Маладзечанская 
цэнтральная раённая бібліятэка 
імя М.Багдановіча, 2010. – 28 с. 

 

Жанчыны самай мірнай прафесіі 
– бібліятэкар. Але у час 
фашысцкай навалы прышлося ім 
прайсці па жорсткіх дарогах 
вайны. Слаўныя жанчыны, 
гераіні, берагіні жыцця… 



У сектары даведачна-бібліяграфічнай 
інфармацыі і краязнаўства сабраны 
багаты матэрыял аб вызваленні горада і 
раёна  ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. 




