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Пашпарт
раённай бібліятэчнай праграмы
“В гармонии с возрастом”
на 2021 – 2023 гг.

Назва праграмы:

Раённая бібліятэчная праграма
“В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.

Выканаўца праграмы:
бібліятэка”

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая

Распрацоўнікі праграмы:

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Тэрміны рэалізацыі
праграмы:

2021 – 2023 гг.

Мэты праграмы:

Прыцягнуць увагу грамадскасці да
праблем людзей сталага ўзросту. У аснову
праграмы
закладзена
запатрабаванне
людзей сталага ўзросту ў літаратуры,
інфармацыі і арганізацыі вольнага часу.

Чаканыя вынікі:

Пашырэнне
дарослай
аўдыторыі
бібліятэкі; ўмацаванне сувязяў бібліятэк
раёна з арганізацыямі горада; далейшае
ўдасканаленне вольнага часу людзей
“залатога ўзросту”.

Сістэма кантролю за
рэалізацыяй праграмы:

Раённы Сектар культуры Мастоўскага
райвыканкама.
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Абгрунтаванне праграмы
На працягу многіх гадоў у Мастоўскім раёне ідзе працэс
старэння яго насельніцтва. Гэта нявызначанасць часта негатыўна
ўплывае на псіхалагічны стан пажылых, яны адчуваюць
незапатрабаванасць свайму вопыту, ведаў і таленту. Пажылыя людзі
адчуваюць вострую неабходнасць у задавальненні сваіх
інфармацыйных, культурных і адукацыйных патрэбаў.
Важную ролю ў задавальненні гэтых патрэб могуць
выконваць бібліятэкі, спрыяючы тым самым паляпшэнню якасці
жыцця пажылых людзей і павышэнню іх сацыяльнага статусу. Таму,
дзейнасць бібліятэк у дапамогу пажылым заключаецца, перш за ўсё,
у аператыўным прадастаўленні ім інфармацыі па прававых,
сацыяльна-значных пытаннях, у падборы, рэкамендацыі і дастаўцы
кніг, якія карыстаюцца павышаным попытам, пашырэнні іх
кругагляду, круга зносін.
Сёння бібліятэкі служаць для пажылых людзей ачагом
стабільнасці, цэнтрам прававой і псіхалагічнай падтрымкі. Бібліятэка для
іх гэта зносіны, сустрэчы з цікавымі людзьмі і кнігамі, атрыманне новых
уражанняў і цікавай інфармацыі. Стала традыцыяй правядзенне Дня

пажылога чалавека, Дня Маці. Гэта выдатная магчымасць не толькі
адпачыць, атрымаць зарад станоўчай энергіі, але і знайсці новых
сяброў.
Таму праца публічных бібліятэк з сацыяльна-неабароненымі
пластамі насельніцтва з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў
работы.

Для стварэння спрыяльных умоў карыстання кнігамі,
бібліятэкай, атрымання неабходнай інфармацыі, цікавага
правядзення вольнага часу дадзенай часткай насельніцтва
распрацавана мэтавая праграма “В гармонии с возрастом”.
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Мэты праграмы
Павышэнне якасці жыцця насельніцтва старэйшага
пакалення Мастоўскага раёна на аснове павелічэння эфектыўнасці і
даступнасці бібліятэчнага абслугоўвання пажылых людзей;
Аказанне пажылым людзям дапамогі ў актыўнай адаптацыі і
самарэалізацыі ў сучасным грамадстве;
Фарміраванне ў людзей з сацыяльна-неабароненых слаёў
насельніцтва станоўчых адносін да бібліятэкі і патрэбы карыстацца
яе паслугамі;
Стварэнне ўмоў для перадачы каштоўнага жыццёвага вопыту
маладому пакаленню.
Задачы праграмы
Камплектаванне бібліятэкамі літаратуры з улікам інтарэсаў
пажылых людзей, у тым ліку забеспячэнне кнігамі з буйным
шрыфтам;
Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне
ўсіх катэгорый пажылога насельніцтва;
Бібліятэчнае абслугоўванне жыхароў старэйшага пакалення
ў хатніх умовах;
Арганізацыя новых формаў правядзення культурнага
вольнага часу і выяўлення творчых здольнасцяў пажылых людзей;
Фарміраванне ў насельніцтва пазітыўна-зацікаўленых
адносін да інвалідаў і састарэлых;
Аб’яднанне людзей, якія маюць агульныя інтарэсы і
захапленні ў клубныя фарміраванні;
Прывіццё цікавасці да кнігі і любові да чытання, знаёмства з
лепшымі творамі літаратуры, выкарыстоўваючы інавацыйныя
формы і метады бібліятэчных зносін;
Фарміраванне навыкаў камп’ютарнай граматнасці;
Пашырэнне сацыяльнага кругагляду пажылых людзей,
надання іх дзейнасці грамадска-значнага характару шляхам
уключэння ў сацыяльнае жыццё;
Сацыяльная адаптацыя дадзенай катэгорыі чытачоў у
грамадстве.
У правядзенні мерапрыемстваў, у бібліятэчным і
бібліяграфічным абслугоўванні прымаюць удзел усе аддзелы
Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскія бібліятэкі-філіялы.
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Змест праграмы
Ва ўсіх аддзелах Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскіх
бібліятэках-філіялах,

пунктах

выдачы,

пры

абслугоўванні

перасоўнай бібліятэкай (бібліобус) чытачы пажылога ўзросту
павінны атрымліваць прыярытэтнае абслугоўванне.
Бібліятэчныя паслугі для пажылых людзей, няздольных
выйсці з дома будуюцца на індывідуальным падыходзе да кожнага
чытача гэтай групы:
- наведванне на даму бібліятэкарам;
- выкананне заказа на літаратуру і інфармацыю;
- рэкамендацыйныя агляды літаратуры;
- абмеркаванне прачытанай літаратуры;
- арганізацыя творчых конкурсаў;
- віншаванне з днямі нараджэння і са святамі;
- праца з Домам састарэлых у в. Масты Правыя. Саветам
ветэранаў;
- забеспячэнне сістэмай бібліятэчнага абслугоўвання, падбор
літаратуры;
- правядзенне масавых мерапрыемстваў.
Віртуальная інфармацыйная падтрымка
Стварэнне web-старонкі «60+ або элегантны ўзрост» на сайце
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
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Арганізацыйнае забеспячэнне
1. Рэкламная дзейнасць
 інфармаванне

пажылога

насельніцтва

аб

сацыяльна-

культурных мерапрыемствах, якія праводзяць бібліятэкі ДУК
“Мастоўская раённая бібліятэка”;
 рэкламнае забеспячэнне мерапрыемстваў, якія праходзяць у
бібліятэках (памяткі, плакаты, каляндары);
 афармленне віншаванняў са святамі.
2. Камплектаванне фонду
 падпіска на газеты і часопісы, найбольш папулярныя сярод
людзей сталага возраста;
 камплектаванне фонду літаратурай, найбольш прыстасаванай
для чытання пажылых людзей з аслабленым зрокам (буйны шрыфт)
па напрамках:
- мастацкая літаратура;
- літаратура па падтрымцы здароўя;
- літаратура па арганізацыі хатняй гаспадаркі, прысядзібных
участкаў;
- даведачная літаратура па рабоце з камп’ютарам, медыцыне,
псіхалогіі;
- набыццё аўдыёкніг, дыскаў з лепшымі айчыннымі і замежнымі
кінастужкамі.
3.

Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне

людзей сталага ўзросту.
- даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне:


падрыхтоўка бібліяграфічных матэрыялаў;



падрыхтоўка рэкамендацыйных бібліяграфічных спісаў;
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падрыхтоўка спісаў новых паступленняў;



складанне тэматычных спісаў літаратуры для пажылых

людзей;


даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне: выкананне даведак

і кансультацый з дапамогай даведачнай літаратуры і БД “Эталон”;


выданне памятак, буклетаў, дайджэстаў, неабходных для

паляпшэння якасці жыцця старэйшага пакалення.
- інфармацыйнае абслугоўванне:


інфармаванне

творчасці

людзей

аб

правядзенні

старэйшага

мерапрыемстваў,

пакалення,

кніжных

выстаў
выстаў,

прысвечаных актуальным праблемам пажылых людзей;


прадастаўленне інфармацыі аб кнігах і аўтарах;



індывідуальнае і групавое інфармаванне пажылых людзей па

прававых, сацыяльна-значных пытаннях.
4. Павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў бібліятэк раёна.


Удзел у раённых семінарах, школах вучобы, школах

прафмайстэрства, круглых сталах.
Чаканыя канчатковыя вынікі
Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праграмай,
дазволіць:
 пашырыць дарослую аўдыторыю бібліятэкі;
 актывізаваць прапаганду зносін з людзьмі сталага ўзросту: блізкімі,
суседзямі, ветэранамі;

 удасканаліць работу па арганізацыі вольнага часу людзей
“залатога ўзросту”;
 фарміраваць грамадзянскія і патрыятычныя пачуцці, любоў і спагаду
да людзей сталага ўзросту;

 умацаваць сувязь бібліятэк раёна з арганізацыямі горада.
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Тэматычны план на 2021 год
1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць
№№
п/п

Назва мерапрыемстваў

1.

Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную
праграму “В гармонии с возрастом” на 2021 год;

2.

Правесці з бібліятэкарамі раёна семінары на тэмы:
 “Аматарскія аб’яднанні для людзей сталага
ўзросту як комплексная форма сацыакультурнай
дзейнасці” (брэндавыя мерапрыемствы пад
адкрытым небам, рэклама, сайты);

3.

У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі
стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне
банка даных, тэматычных папак па наступных
тэмах:
 “Закон у дапамогу пенсіянеру”;
 “Сацыяльная абарона насельніцтва”.

Дата
правядзення

1 кв. 2021

4 кв. 2021

Штогод

Выканаўца
Аддзел бібліятэчнага
маркетынгу
ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”
Мастоўская
раённая бібліятэка,
аддзел бібліятэчнага
маркетынгу

Мастоўская
раённая бібліятэка,
філіял “Луннеская
сельская бібліятэка”,
філіял “Гудзевіцкая
сельская бібліятэка”,
філіял
“Правамастоўская
сельская бібліятэка”,
філіял “Харціцкая
сельская бібліятэка”.

4.

Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над
Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.

5.

Бібліятэкам сістэмы прывабліваць людзей сталага
ўзросту да ўдзелу ў рабоце аматарскіх аб’яднанняў:
 “Добрыя
сустрэчы”
(Мастоўская
раённая
бібліятэка);
 “Сердца, открытые добру” (філіял “Харціцкая
сельская бібліятэка”);
 “Общение”
(філіял
“Пескаўская
сельская
бібліятэка”);
 “Сустрэчы” (філіял “Стралецкая сельская
бібліятэка”);
 “Селяночка” (філіял “Дубненская сельская
бібліятэка”);
 “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская
бібліятэка”);
 “Сучасніца” (філіял “Лунненская сельская
бібліятэка”);
 “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская
бібліятэка”);
 “Встреча”(філіял
“Пацавіцкая
сельская
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Штогод

ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”

2021

ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”

бібліятэка”)

6.

Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў
літаратурным свяце – “Яе душа над Нёманам плыла”
(да 180-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшка

7.

З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых
сацыяльных умовах жыццядзейнасці актывізаваць
работу мультымедыйных і інфармацыйнаадукацыйных цэнтраў, мэтай якіх з’яўляецца:
 Індывідуальнае
навучанне
камп’ютарнай
пісьменнасці;
 Індывідуальнае навучанне рабоце ў Банкаўскай
сістэме “Разлік” (ЕРИП);
 Індывідуальнае навучанне рабоце ў прававой базе
даных “Эталон-WIN”, якая створана пры
Мастоўскай раённай бібліятэцы.

ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”

ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”
3 кв. 2021
3 кв. 2021
4 кв. 2021

8.

Падрыхтаваць і выдаць метадычныя рэкамендацыі
для бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.

9.

З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага 2021-2023
ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку работы
бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк вобласці,
рэспублікі.

2021

Мастоўская раённая
бібліятэка,
аддзел бібліятэчнага
маркетынгу
ДУК “Мастоўская
раённая бібліятэка”

Арганізацыя і правядзенне масавай работы
для людзей сталага ўзросту
№
п/п

Назва мерапрыемстваў, форма работы

Тэрміны

Выканаўца

Выставачная дзейнасць
1

“Галина-кудесница!” – творчая выстава

9

1 кв.

Панас Н.І.
Філіял “Мастоўская ГБ”

2

“Аб абрадах і традыцыях” – кніжная выстава

1 кв.

3

“У моёй бабули руки золотые” – выстава
вышыванак

4 кв.

4

“Женских рук прекрасное уменье” – выставадэгустацыя

4 кв.

Брыцько С.Ю.
Філіял “Харціцкая сельская
бібліятэка”
Кіслая Н.М.
Філіял “Дубненская сельская
бібліятэка”
Брыцько С.Ю.
Філіял “Харціцкая сельская
бібліятэка”

Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць
1

“Усё пачынаецца з сям’і…” – анлайн-урок

1 кв.

2

“Летапісец палескай зямлі” (да 100-годдзя з
дня нараджэння Івана Мележа) – анлайнгадзіна
“Церемония чайная необычайная” – вечер
отдыха

1 кв.

4

“В этот день желаем Вам” – акцыя-віншаванне

1 кв.

5

“Книжное чаепитие” – гутарка

2 кв.

6

“Секреты долголетия или как прожить 100 лет
без врачей” – відэапрэзентацыя

2 кв.

7

“Лекавыя травы вакол нас” – гадзінга здароўя

2 кв

8

“Цветы – улыбка природы” – гутарка

2 кв.

9

“Рукам работа – себе радость” – майстар-клас

2 кв.

10

“Здоровье без лекарств” – урок здароўя

2 кв

11

“Островок семейных сокровищ” – вечар
адпачынку

3 кв.

12

“Цвіце мой ябланевы сад” – свята

3 кв

13

“Свет материнской
паэтычны вечар

14

“Когда все вместе” – свята

3

любви”

–

музычна-

1 кв.

3 кв
3 кв.

10

Кулікоўская Т.У.
Філіал “Мікелеўшчынская
сельская бібліятэка”
Кулікоўская Т.У.
Філіал “Мікелеўшчынская
сельская бібліятэка”
Кавалевіч С.Э.
Філіял “Рагозніцкая сельская
бібліятэка”
Доста Н.К.
Філіял “Мілявіцкая сельская
бібліятэка”
Белаец М.А.
Філіял “Мастоўская ГБ”
Кіслая Н.М.
Філіял “Дубненская сельская
бібліятэка”
Кулікоўская Т.У.
Філіал “Мікелеўшчынская
сельская бібліятэка”
Чарніцкая С.В.
Філіял “Струбніцкая
сельская бібліятэка”
Доста Н.К.
Філіял “Мілявіцкая сельская
бібліятэка”
Кавалевіч С.Э.
Філіял “Рагозніцкая сельская
бібліятэка”
Чарніцкая С.В.
Філіял “Струбніцкая
сельская бібліятэка”
Кулікоўская Т.У.
Філіал “Мікелеўшчынская
сельская бібліятэка”
Кавалевіч С.Э.
Філіял “Рагозніцкая сельская
бібліятэка”
Доста Н.К.
Філіял “Мілявіцкая сельская
бібліятэка”

Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка
“Люди пожилые – сердцем молодые!” – вечар
успамінаў
“Счастлив тот, кто сердцем молод” –
літаратурна-музычная кампазіцыя

4 кв.

3

“Неугосим огонь души…” – літаратурнамузычны вечар

4 кв.

4

“У моёй бабули руки золотые” – выстава
вышыванак

4 кв.

5

“Мудрой старости поклон” – сустрэча

4 кв.

6

“Нас аб’яднала кніга” – вечар-сустрэча

4 кв.

7

“Возраст мудрости, тепла и доброты” – вечар
шчырасці

4 кв.

8

“Мудрость жизни – молодость души” – вечарадпачынак

4 кв.

9

“Чтобы осень была золотой” – літаратурнамузычны вечар

4 кв.

10

“Славим возраст золотой” – літаратурнамузычная кампазіцыя

4 кв.

11

“С поклоном и любовью” – урок дабрыні

4 кв.

12

“Люди пожилые – сердцем молодые” – вечарсустрэча

4 кв.

1
2

4 кв.

Белаец М.А.
Філіял “Мастоўская ГБ”
Пакаціло Л.І.
Мастоўская раённая
бібліятэка
Пронька В.У.
Філіял “Гудзевіцкая сельская
бібліятэка”
Кіслая Н.М.
Філіял “Дубненская сельская
бібліятэка”
Кіслая Н.М.
Філіял “Дубненская сельская
бібліятэка”
Доста Н.К.
Філіял “Мілявіцкая сельская
бібліятэка”
Гайдаш Г.П.
Філіял “Пескаўская сельская
бібліятэка”
Марчык Н.М.
Філіял “Стралецкая сельская
бібліятэка”
Чарніцкая С.В.
Філіял “Струбніцкая
сельская бібліятэка”
Кулікоўская Т.У.
Філіал “Мікелеўшчынская
сельская бібліятэка”
Кавалевіч С.Э.
Філіял “Рагозніцкая сельская
бібліятэка”
Холад М.Я.
Філіял “Пацавіцкая сельская
бібліятэка”

Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту
Аматарскае аб’яднанне “Добрые сустрэчы”

1
2
3
4

“А годы как птицы!” – віртуальная віктарына
“Витамины на нашем столе” – віртуальная
гадзіна здароўя
“Как найти правовую информацию в
библиотеке по интересующему вопросу” –
віртуальная кансультацыя бібліятэкара
“Спеши делать добро!” – хвіліны радаснага
чытання
Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”
11

1 кв.
2 кв.

Мастоўская раённая
бібліятэка
Чайкіна С.І.
Чайкіна С.І.

3 кв.

Чайкіна С.І.

4 кв.

Пакаціло Л.І.
Чайкіна С.І.
Філіял “Гудзевіцкая

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1

“Сэрцам і думамі…” – вечар-успамін
(Да 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра
Мулявіна)
“Свечи. Музыка. Стихи” – літаратурнамузычны вечар
(Да Сусветнага дня закаханых)
“Про весну, любовь и красоту” – свята
(Да Міжнароднага жаночага дня)
“Знаем ли мы первые книжки внуков” –
літаратурная віктарына
“Светлый праздник Пасха” – свята
“Асветніца з роду Усяслава: Еўфрасіння
Полацкая” – тэматычны вечар
“Мае любімыя вершы” – літаратурны вечар
“Рецепты народной медицины, проверенные
временем” – вечар-сустрэча
“Жизнь и судьба Брестской крепости” – вечаруспамін
(50 гадоў з дня адкрыцця Мемарыяльнага
комплекса “Брэсцкая крэпасць-герой”)
“Неугосим огонь души…” – літаратурнамузычны вечар
“Эта горькая правда войны” – тэматычны вечар
(80 гадоў з часу існавання Трасцянца)
“Краю мой родны…” – вечар паэзіі
(Да 130 гадоў з дня нараджэння Максіма
Багдановіча
Аматарскае аб’яднанне “Селяночка”

1 кв.

сельская бібліятэка”
Пронька В.У.

1 кв.

Пронька В.У.

1 кв.

Пронька В.У.

2 кв.

Пронька В.У.

2 кв.
2 кв.

Пронька В.У.
Пронька В.У.

3 кв.
3 кв.

Пронька В.У.
Пронька В.У.

3 кв.

Пронька В.У.

4 кв.

Пронька В.У.

4 кв.

Пронька В.У.

4 кв.

Пронька В.У.

“Масленица – честная, да
проказница
большая” – пасяджэнне
“Пасху встречаем” – пасхальны вечар
“Кулинарное чудо за 5 минут” – чайнае
пасяджэнне
“Яркая радуга на клумбах” – фотаконкурс
“Мы встречаем Новый Год” – вечар-сустрэча
Аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”

1 кв.

Філіял “Дубненская
сельская бібліятэка”
Кіслая Н.М.

2 кв.
3 кв.

Кіслая Н.М.
Кіслая Н.М.

3 кв.
4 кв.

“И полнятся любовью женщин души..” –
пасяджэнне
“Я здароўе зберагу – сам сабе дапамагу” –
пасяджэнне
“Мой маленький огород – здоровье и доход” –
пасяджэнне
“На Купалу сонца рана ўстала” – пасяджэнне
“Все на земле от материнских рук” –
літаратурна-музычны вечар
“Новый год в кругу друзей” – пасяджэнне
Аматарскае аб’яднанне “Зносіны”

1 кв.

Кіслая Н.М.
Кіслая Н.М.
Філіял “Лунненская
сельская бібліятэка”
Навіцкая М.А.

2 кв.

Навіцкая М.А.

3 кв.

Навіцкая М.А.

3 кв.
4 кв.

Навіцкая М.А.
Навіцкая М.А.

4 кв.

“Вот пришло Крещение, праздник очищения”

1 кв.

Навіцкая М.А.
Філіял “Пескаўская
сельская бібліятэка”
Гайдаш Г.П.
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2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6
7
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– вечар адпачынку
“Наше славное прошлое” – літаратурнамузычная кампазіцыя
“Без вас, любимых, жизни в мире нет!” – шоўпраграма
“Здоровье – мудрых гонорар” – калейдаскоп
карысных саветаў
“Величаем Пасху Великую и Светлую” – вечар
адпачынку
“Мир ваших интересов” – краязнаўчыя
пасядзелкі
“Памяць зямлі беларускай” – гутаркападарожжа да помнікаў воіну-вызваліцелю і
ахвярам Халакосту
“Спас – усяму час” – вечар адпачынку
“Вам, хозяюшки” – калекцыя ідэй
“Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните
в семейный альбом” – вечар успамінаў
“Возраст мудрости, тепла и доброты” – вечар
шчырасці
“Духоўныя святыні Мастоўскага краю” –
завочнае падарожжа
Аматарскае аб’яднання “Карані”

1 кв.

Гайдаш Г.П.

1 кв.

Гайдаш Г.П.

2 кв.

Гайдаш Г.П.

2 кв.

Гайдаш Г.П.

2 кв.

Гайдаш Г.П.

3 кв.

Гайдаш Г.П.

3 кв.
3 кв.
4 кв.

Гайдаш Г.П.
Гайдаш Г.П.
Гайдаш Г.П.

4 кв.

Гайдаш Г.П.

4 кв.

Гайдаш Г.П.

“Не просто жить, а быть здоровым” –
праграма пасяджэння
“По волнам моей памяти” – рэтрацыкл па
мастацтву
“Прекрасен мир любовью материнской” –
тэматычны вечар
“Найди в себе радость” – кулінарныя вячоркі
“Край в котором живу и мечтаю” –
фальклорная паліта
“Восень жыцця –мудрая пара” – рэтра-вечар
“Аб ўсім на свеце ў журнале і газеце” – гадзіна
інфармацыі і рэкламы
Аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”

1 кв.

Філіял “Правамастоўская
сельская бібліятэка”
Мякека Г.В.

2 кв.

Мякека Г.В.

3 кв.

Мякека Г.В.

3 кв.
3 кв.

Мякека Г.В.
Мякека Г.В.

3 кв.
4 кв.

Мякека Г.В.
Мякека Г.В.

“Про весну, любовь и красоту” – паэтычны
вечар
“Душы і рук захапленне” (самабытная
мастачка Н.Шніп) – творчая сустрэча
“Тепло семейного очага” – гадзіна адкрытай
размовы
“Цудоўная
кветка
з-пад
Нёмана”
–
літаратурная гадзіна
“Твая зямля, твая радзіма названа светла:
Беларусь” – завочнае падарожжа
“Мой родны кут” – фотавыстава
“Мудрость жизни – молодость души” – вечарадпачынак
“Прекрасен мир любовью материнской” –

1 кв.

Філіял “Стралецкая
сельская бібліятэка”
Марчык Н.М.

2 кв.

Марчык Н.М.

2 кв.

Марчык Н.М.

2 кв.

Марчык Н.М.

3 кв.

Марчык Н.М.

3 кв.
4 кв.

Марчык Н.М.
Марчык Н.М.

4 кв.

Марчык Н.М.
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літаратурна-музычны вечар
“Нам от болезней всех полезней” – завочнае
падарожжа ў свет лекавых раслін
Аматарскае аб’яднанне “Встреча”

4 кв.

Марчык Н.М.

“Обо всем на свете в журнале и газете” –
гадзіна рэкламы
“Вокруг света с комнатными растениями” –
экалагічны вусны часопіс
“Стальной характер Ефросинии Полоцкой” –
інфарміна
Растения-целители” – інфармацыйная гадзіна
“Вкусные хлопоты” – інфармацыйная гадзіна
“Матушка Пречистая! Святая!” – тэматычны
вечар
“Люди пожилые – сердцем молодые!” –
вечарына сустрэча
Аматарскае аб’яднанне
“Сердца открытые добру”

1 кв.

Філіял “Пацавіцкая
сельская бібліятэка”
Холад М.Я.

1 кв.

Холад М.Я.

2 кв.

Холад М.Я.

3 кв.
3 кв.
4 кв.

Холад М.Я.
Холад М.Я.
Холад М.Я.

4 кв.

Холад М.Я.

“Смехом, шуткой, без забот мы встречаем
Новый год” – вячоркі
“Ой блины, ой блины, ой блиночки мои!” –
свята Масленіцы
“Про весну, любовь и красоту” – вечарадпачынак
“Встречаем светлую Пасху!” – вечар-сустрэча
“Эти песни спеты на войне” – вечар песні
“Приходите в наш дом, наши двери открыты”
– вечар-адпачынак
“Где любовь и свет, там и горя нет” – музычная
праграма
“Летние хлопоты, осенние застолья” – сустрэча
“Встреча с доктором АПЧХИ” – гадзіна
інфармацыі
“Тепло материнского сердца” – гадзіна зносін
“А у нас Калядачкі:будуць бліны ды аладачкі”
– фальклорная праграма

1 кв.

Брыцько С.Ю.

1 кв.

Брыцько С.Ю.

1 кв.

Брыцько С.Ю.

2 кв.
2 кв.
2 кв.

Брыцько С.Ю.
Брыцько С.Ю.
Брыцько С.Ю.

3 кв.

Брыцько С.Ю.

3 кв.
3 кв.

Брыцько С.Ю.
Брыцько С.Ю.

4 кв.
4 кв.

Брыцько С.Ю.
Брыцько С.Ю.

14

Філіял “Харціцкая
сельская бібліятэка”

