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План работы бібліятэк 

 Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на кастрычнік 2022 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе 

прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях: 

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”; 

2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”; 

3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”; 

4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки” на 2021-2023 гг.; 

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

2023 гг.; 

6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”; 

7. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”; 

8. Абласная акцыя “Класічна…Патрыятычна”. 

 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Дата 

правядзен

-ня 

Адказныя 

1 “Душа по капле собирает свет” – 

музычна-літаратурны свет (аматарскае 

аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”) 

01.10 Чайкіна С.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

2 “Мы уже не малыши, мы читаем от 

души!” - экскурсіі 

Кастрыч-

нік 

Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

3 “Когда мы были молодыми” – вечар 

успамінаў (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

01.10 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

4 “Кленовый лист”  - акцыя (акцыя 

дабра і павагі “Капелькой тепла 

согреем душу”) 

01.10 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

5 “Сэрцам і душою вечна не старэць” - 

вечар адпачынку (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

01.10 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

6 “В этот день желаем ВАМ” - акцыя-

віншаванне на даму (акцыя дабра і 

павагі “Капелькой тепла согреем 

душу”) 

01.10 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

7 “Мудрость жизни, молодость души” - 01.10 Холад М.Я., філіял 



вечарына-сустрэча (акцыя дабра і 

павагі “Капелькой тепла согреем 

душу”) 

“Пацавіцкая с/б” 

8 “Нам года не беда, коль душа 

молода” -  вечар адпачынку (акцыя 

дабра і павагі “Капелькой тепла 

согреем душу”) 

01.10 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

9 “Мудрой старости поклон” – урок 

дабрыні (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

01.10 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

10 “Вредная привычка или болезнь?” – 

гадзіна роздуму (да Сусветнага дня 

цвярозасці і барацьбы з алкагалізмам) 

02.10 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

11 “Правда и ложь об алкоголе” - гадзіна 

цікавых фактаў (да Сусветнага дня 

цвярозасці і барацьбы з алкагалізмам) 

02.10 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

12 “Загадки из лукошка” – віктарына 

(аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) 

02.10 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

13 “Через книгу к духовному 

возрождению” – адкрыты прагляд 

літаратуры 

04.10 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

14 “Быть здоровым-стильно” – 

конкурсная праграма (да Сусветнага 

дня цвярозасці і барацьбы з 

алкагалізмам) 

05.10 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

15 “Материнское сердце любовью полно” 

– гадзіна паэзіі (да Дня маці) 

08.10 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

16 “Счастлив тот ,кто сердцем молод” – 

вечар шчырасці (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

09.10 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

17 “Рукі мамачкі маёй” – гутарка 

(аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) 

12.10 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

18 “Души материнской свет” – вечар 

паэтычнага настрою (да Дня маці) 

14.10 Пакаціла Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

19 “Усё светлае ад 

сонца, усё добрае – ад маці” – 

літаратурна-музычны вечар (да Дня 

маці) 

14.10 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

20 “Все в ней гармония, все диво” – свята 

(аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) 

14.10 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

21 “Самая милая, славная” – урок дабрыні 

(аматарскае аб’яднанне “Встреча”) 

14.10 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

22 “Віншаванне пажылых на даму” – 14.10 Гайдаш Г.П., філіял 



акцыя (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

“Пескаўская с/б” 

23 “Мама мілая мама” – гадзіна паэзіі (да 

Дня маці) 

14.10 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

24 “Ангел по имени МАМА” – музычна-

паэтычны вечар (да Дня маці) 

14.10 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

25 “Много песен о матери спето” – 

музычны вечар (да Дня маці) 

14.10 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

26 “Есть в мире сердце, где живу я” – 

паседжанне (да Дня маці) 

15.10 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

27 “Мая мілая мамачка” – паэтычны 

вечар (да Дня маці) 

15.10 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

28 “Лети, лети, лепесток” – конкурс (да 

Дня маці) 

15.10 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

29 “Весь мир начинается с мамы” – 

гульнёва-конкурсная праграма (да Дня 

маці) 

15.10 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

30 “Узрост жыццю не перашкода” – 

гадзіна шчырай размовы 

16.10 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

31 “В поэзии Небесного Скитальца” – 

літаратурная гадзіна (да 50-годдзя з 

дня нараджэння В. Драбышэўскай) 

16.10 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

32 “Паэзія - маё жыццё” – чытанне 

вершаў анлайн (да 75-годдзя з дня 

нараджэння Ю. Голуба) 

16.10 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

33 “Сплотить семью поможет мудрость 

книг” – гутарка (да Дня маці) 

16.10 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

34 “Зямлі маёй роднае слова” – 

літаратурная імпрэза 

20.10 Пакаціла Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

35 “Трезвость – стильно, модно, 

молодежно!” – гутарка-папярэджанне 

20.10 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

36 “Память, которой не будет 

забвения…” – інфарміна 

22.10 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

37 “Конвенция о правах ребенка” –  

падарожжа 

24.10 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

38 “Аба ўсім на свеце ў журнале і газеце” 

– гадзіна інфармацыі і рэкламы 

(аматарскае аб’яднанне “Карані”) 

28.10 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


