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План работы бібліятэк 

 Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на лістапад 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 “Найлепшы знаўца казак” – конкурс 

эрудытаў па казках Я.Коласа (да 140-

годдзя з дня нараджэння Я.Коласа) 

01.11 Ярашук Т.З., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

2 “Ну, а пачнем мы казку так…” – 

чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя 

з дня нараджэння Я.Коласа) 

02.11 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

3 “Спяшайцеся з паэтам сустрэцца…” – 

літаратурная гасцёўня (да 140-годдзя з 

дня нараджэння Я.Коласа) 

03.11 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

4 “Як песня народа неўміручы наш 

Колас” – літаратурная гадзіна (да 140-

годдзя з дня нараджэння Я.Коласа) 

03.11 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

5 “Жыццё Коласа – найцікавейшая 

кніга” – відэапрэзентацыя (да 140-

годдзя з дня нараджэння Я.Коласа) 

03.11 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

6 “Песняр беларускага народа” – 

літаратурная гасцёўня (да 140-годдзя з 

дня нараджэння Я.Коласа) 

03.11 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

7 “Родныя вобразы” – чытанне вершаў 

анлайн (да 140-годдзя з дня 

03.11 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 



нараджэння Я. Коласа) 

8 “Нас слова Купалы і Коласа кліча” – 

чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя 

з дня нараджэння Я.Коласа, аматарскае 

аб’яднанне “Моладзь.ВY”) 

04.11 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

9 “Восень жыцця – мудрая пара” – 

літаратурна-музычны вечар 

(аматарскае аб’яднанне “Карані”) 

04.11 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

10 “За чашкой чая, не скучая” – вечар 

адпачынку (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

05.11 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

11 “Малюнкі роднай прыроды ў творах 

Я.Купалы і Я.Коласа” – паэтычны 

вечар (да 140-годдзя з дня нараджэння 

Я.Коласа і Я.Купалы) 

05.11 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

12 “Купала і Колас – народа душа і голас” 

– літаратурна-музычная кампазіцыя 

05.11 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

13 “Малюнкі роднай прыроды ў творах 

Янкі Купалы і Якуба Коласа” – 

чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя 

з дня нараджэння Я.Коласа і 

Я.Купалы) 

06.11 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

14 “Природа и мы” – экалагічная 

вандроўка 

06.11 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

15 “Паклон прымі ад нас, пясняр!” – 

літаратурны ўрок (да 140-годдзя з дня 

нараджэння Я.Коласа) 

06.11 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

16 “Прасторы жыцця Я.Коласа” – 

літаратурны партрэт (да 140-годдзя з 

дня нараджэння Я.Коласа) 

06.11 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

17 “Кто он” – круіз-гульня (да 135-годдзя 

з дня нараджэння С.Маршака, 

аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык” ) 

09.11 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

18 “Чалавек трагічнага лёсу. Аб жыцці і 

творчасці М.Явара” – відэавандроўка 

10.11 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

19 “Нам жить помогает добро” – вечар-

сустрэча (да Сусветнага дня дабрыні, 

аматарскае аб’яднанне “Залаты 

ўзрост”) 

11.11 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

20 “Курение – добровольное безумие” – 

інфарміна 

11.11 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

21 “Храм в глазах и мыслях детей” – 

выстава малюнкаў 

12.11 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

22 “Алкоголь + ты = разбитые мечты” – 

відэагадзіна 

14.11 Хлебовіч І.У., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 



23 “Раім прачытаць моладзі” – відэаагляд 

кніг 

16.11 Хлебовіч І.У., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

24 “Табачный туман обмана” – шок-урок 16.11 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

25 “Книги и газеты вместо сигареты!” – 

акцыя (да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) 

17.11 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

26 “Духоўная кніга – крыніца вялікай 

мудрасці” – літаратурная гадзіна 

17.11 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

27 “Мои права в моей стране” –  урок 

права (да Міжнароднага дня правоў 

дзіцяці) 

18.11 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

28 “Мая Беларусь” – інтэлектуальны 

турнір 

18.11 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

29 “От вредных привычек откажись, 

выбери здоровую жизнь” – акцыя (да 

Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

18.11 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

30 “Строки идущие от души” – сустрэча з 

мясцовай паэтэсай Н.Маршалкевіч 

19.11 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

31 “На кожнай сцежцы іх песня і голас” – 

відэапрэзентацыя (да 140-годдзя з дня 

нараджэння Я.Коласа) 

19.11 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

32 “Мы за жизнь без табака” – дыспут (да 

Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

19.11 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

33 “Путешествие в Удивляндию” – 

караван забытых кніг (аматарскае 

аб’яднанне “Читай-компания”) 

20.11 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

34 “Брось курить – вдохни свободно” – 

інфармацыйная гадзіна (да 

Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

20.11 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

35 “Новая зямля” – абмеркаванне (да 140-

годдзя з дня нараджэння Я.Коласа) 

20.11 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

36 “НЕТ – курению” – інфарміна (да 

Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

20.11 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

37 “Мифы и реальность о курении” – 

урок (да Міжнароднага дня адмовы ад 

курэння) 

20.11 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

38 “И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя…” – пазнавальная 

гадзіна 

20.11 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

39 “Жыву у Беларусі і тым ганаруся” – 

чытанне вершаў анлайн 

20.11 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

40 “Вместо сигареты – конфета!” – акцыя 

(да Міжнароднага дня адмовы ад 

21.11 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 



курэння) 

41 “Верш за вершам” – чытанне вершаў 

анлайн 

24.11 Хлебовіч І.У., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

42 “Назад в СССР” – пасяджэнне 

(аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) 

26.11 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

43 “Чытаем вершы паэтаў 

Гродзеншчыны” – чытанне вершаў 

анлайн 

26.11 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

44 “Я помню вальса звук прелестный” – 

вечар-адпачынак (аматарскае 

аб’яднанне “Сердца открытые добру”) 

26.11 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

45 “Как сберечь здоровье” – калейдаскоп 

карысных парад (аматарскае 

аб’яднанне “Мудрасць+”) 

27.11 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

46 “Квітней, спявай, мой беларускі край” 

– паэтычная хвіліна 

27.11 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


