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План работы бібліятэк 

 дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на снежань 2022 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе 

прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях: 

1. Бібліятэчны інтэрнэт-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 інтэрнэт-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 “СПИД: опасно не знать” – 

бібліяграфічны агляд (да Сусветнага 

дня прафілактыкі СНІД) 

01.12 Кавалеўская І.З., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

2 “Зачем планету губит СПИД” – дзень 

інфармацыі (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД) 

01.12 Рабецкая А.С., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

3 “Зловещая тень над миром” – анлайн-

памятка (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД) 

01.12 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

4 “Мне не всё равно. А тебе?” – дыспут 

(да Сусветнага дня прафілактыкі 

СНІД) 

01.12 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

5 “СПИД – проблема мира” – інфарміна 

(да Сусветнага дня прафілактыкі 

СНІД) 

01.12 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

6 “Аб СНІДзе гучна і ўсур’ез” - гадзіна-

роздум (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД) 

01.12 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

7 “Аб СНІДзе гучна і ўзур’ёз” - урок-

роздум (да Сусветнага дня 

01.12 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 



прафілактыкі СНІД) 

8 “Не заганяй сябе у пастку” – інфарміна 

(да Сусветнага дня прафілактыкі 

СНІД) 

01.12 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

9 “СПИД не выбирает. Выбираешь ТЫ!” 

– дыялог (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД) 

01.12 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

10 “Аб СНІДзе гучна і ўсур’ёз” – урок 

здароўя (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД) 

01.12 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

11 “Подари добро и радость” – акцыя 

міласэрнасці (да Міжнароднага дня 

інвалідаў) 

02.12 Арлова А.С., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

12 “Построй храм своей души” - гадзіна 

духоўнасці 

02.12 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

13 “В гостях у сказки” – свята 03.12 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

14 “Прекрасно там, где живёт 

милосердие” - гадзіна віншаванняў (да 

Міжнароднага дня інвалідаў) 

03.12 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

15 “Каникулы в Простоквашино” – 

гучнае чытанне (да 85-годдзя з дня 

нараджэння Э. Успенскага, аматарскае 

аб’яднанне “Чамучкі”) 

04.12 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

16 “Что мы знаем о СПИДе?” – віктарына 04.12 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

17 “Опасные забавы” – гадзіна цікавых 

фактаў 

07.12 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

18 “Духовных книг божественная 

мудрость” – гадзіна духоўнай асветы 

07.12 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

19 “Я ведаю Беларусь” – інтэлектуальна- 

пазнавальная  гадзіна (да Года 

гістарычнай памяці) 

09.12 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

20 “Пишу то, что чувствую” – інфарміна 11.12 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

21 “Тепло семейного очага” – круглы 

стол 

11.12 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

22 “Зімняя казка” – дзіцячы хэнд-мэйд 14.12 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

23 “Эдуард Успенский и его друзья” – 

літаратурная гадзіна (да 85-годдзя з 

дня нараджэння Э. Успенскага) 

15.12 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

24 “Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу” – гадзіна творчасці 

15.12 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 



25 “Мой замечательный папа” – гучныя 

чытанні (па творчасці В. Драгунскага) 

15.12 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

26 “Готовим новогодний стол” - 

пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне  

“Гаспадынька”) 

17.12 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

27 “Адкуль у вуліцы назва” – гадзіна-

паведамленне (вуліца Хадзько у 

аг.Харціца) 

17.12 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

28 “Союз семьи и книги” – урок 

інфармацыйнай культуры 

18.12 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

29 “Дзіцячы атлас Беларусі” –  анлайн-

водгук 

18.12 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

30 “Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва” 

– урок майстэрства (аматарскае 

аб’яднанне “Буслік”) 

18.12 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

31 “Няхай слава землякоў  гучыць над 

родным краем” – пазнавальная гадзіна 

21.12 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

32 “…Это я – почтальон Печкин” – 

літаратурная гасцёўня (да 85-годдзя з 

дня нараджэння Э. Успенскага) 

22.12 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

33 “Наркомания – болезнь века” – 

інфармацыйны ўрок 

23.12 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

34 “Новый год у ворот” – інсцэніроўка 

(аматарскае аб’яднанне “Встреча”) 

25.12 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

35 “Смехом, шуткой без забот мы 

встречаем Новый год” – вячоркі 

(аматарскае аб’яднанне “Сердца 

открытые добру”) 

25.12 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

36 “Наш веселый Новый год” – 

літаратурна-музычная кампазіцыя 

28.12 Арлова А.С., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

37 “Рождество: семейные традиции” – 

свята (аматарскае аб’яднанне 

“Мудрасць+”) 

29.12 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


