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План работы бібліятэк 

 Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 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. Летняя бібліятэчная акцыя “Лето книжных открытий”; 

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

9. Абласны фотакрос “Я падарожнік, я краязнаўца”; 

10. Абласная акцыя “Класічна…Патрыятычна”. 

 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Дата 

правядзен

-ня 

Адказныя 

1 “Любит – не любит” – летняя 

кветкавая вянок-віктарына  

02.08 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

2 “В мире поэзии” – відэакруіз 

(аматарскага аб’яднання “Добрые 

сустрэчы”) 

04.08 Чайкіна С. І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

3 “Свет далёкі і блізкі” – чытанне 

вершаў анлайн (да 105 гадоў з дня 

нараджэння Янкі Брыля) 

04.08 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

4 “Творчасть, сучасная з часам” –  

літаратурнае падарожжа (да 105-

годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля) 

04.08 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

5 “Летнее настроение с книгой” – 

караван кніг (чытальная зала на колах 

“Пад блакітным небам”) 

05.08 Ярашук Т.З., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

6 “З гісторыі аг.Пацавічы” – анлайн-

даведка 

05.08 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

7 “Круглый год. Июнь. Июль. Август” – 

чытанне вершаў анлайн (да 105 год з 

07.08 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б 



дня нараджэння Пімена Панчанкі)  

8 “Пра ўсё на свеце, што любяць дзеці” – 

гульнёвая праграма  

07.08 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

9 “Про всё на свете, что любят дети” – 

летнія кнігаралі  

09.08 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

10 “За горы, за лясы, за шырокія моры” – 

падарожжа ў казку  

10.08 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

11 “Посидим по-хорошему – пусть виски 

припорошены” – літаратурна-музычны 

вечар 

11.08 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

12 “Солнечные встречи с книгой” – 

віртуальнае падарожжа па кніжных 

навінках  

11.08 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

13 “Кто быстрее?” – гульнятэка 

(чытальная зала на колах “Пад 

блакітным небам”) 

12.08 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

14 “Максім Танк – нястомны працаўнік” 

– прэзентацыя  

12.08 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

15 «Трезвость – стильно, модно, 

молодежно» - гадзіна роздум 

12.08 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

16 “Паэт мужнасці і дабрыні” – чытанне 

вершаў анлайн (да 105 год з дня 

нараджэння Пімена Панчанкі) 

13.08 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

17 “Похититель рассудка” – гадзіна 13.08 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

18 “Не ходите, дети, в Африку гулять» - 

літаратурнае падарожжа па кніжках 

К.Чукоўскага  

13.08 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

19 “Дарогі добрай казкі” – гучныя 

чытанні  

14.08 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

20 “Прыйшоў Спас – усяму час” – вечар 

адпачынку (аматарскае аб’яднанне 

“Зносіны”) 

14.08 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

21 “Лета, канікулы, кніга” – літаратурная 

гульня-лато  

14.08 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

22 “Мой край ни в чём не повторимый” – 

відэапрэзентацыя 

15.08 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

23 “Вот и лето состарилось” – экспромт-

малюнак  

17.08 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

24 “Быць правым наша права” – урок 

прававых ведаў 

18.08 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

25 “Всё о сказках и не только” – агляд 

кніг (бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) 

18.08 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 



26 “Чтобы жизнь повторилась сначала, 

загляните в семейный альбом” 

(аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – 

вечар-успамін 

18.08 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

27 “Дорогу осилит идущий!” – 

літаратурная праграма 

19.08 Арлова А. С., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

28 “І не змоўкнуць у свеце Купалавы 

словы” – чытанне вершаў анлайн 

(літаратурная эстафета “Нас слова 

Купалы і Коласа кліча”) 

19.08 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

29 “Про знакомых незнакомых и зверей и 

насекомых” – гульнёвая праграма  

20.08 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

30 “А пачнем мы казку так…” - хвіліны 

радаснага чытання (літаратурная 

эстафета “Нас слова Купалы і Коласа 

кліча”) 

20.08 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

31 “Паровоз стихов веселых” – паэтычная 

весялінка (аматарскае аб’яднанне  

“Читай-компания”) 

21.08 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

32 “Яблочный Спас – уходит лето от нас” 

– свята (раённая  бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки”) 

21.08 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б 

33 “Кладовая здароўя” – віктарына 21.08 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

34 “Пра набалелае, надзённае і вечнае”– 

чытанне вершаў анлайн 

21.08 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

35 “Попробуем сочинить сказку” – 

майстар-клас  

21.08 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

36 “Какого цвета лето” –  гадзіна паэзіі  21.08 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

37 “Мая вёска – мае землякі” – 

краязнаўчая гадзіна 

21.000000

00000000

00000000

00008 

Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

38 “С книжкой на скамейке” – 

 літаратурная гульня  

21.08 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

39 “Библиотека, книги, я – верные 

друзья” – выстава дзіцячага малюнку 

21.08 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

40 “Сінія касачы” (105 гадоў з дня 

нараджэння П.Панчанкі) – чытанне 

вершаў анлайн 

23.08 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

41 “Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето” – пазнавальная 

гадзіна  

24.08 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

42 “Жыву дзеля сапраўднай радасці” – 25.08 Доста Н.К., філіял 



літаратурная даведка (да 105-годдзя з 

дня нараджэння Янкі Брыля) 

“Мілявіцкая с/б” 

43 “Трапінкамі роднага краю” – 

краязнаўчы ўрок (аматарскае 

аб’яднанне “Карані”) 

25.08 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

44 “Заготовки для сытной зимовки” – 

пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне 

«Гаспадынька») 

26.08 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

45 “Герои и подвиги Великой 

Отечественной” – турнір знатакоў (да 

Года гістарычнай памяці) 

27.08 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

46 “Вместе весело читать!” – літаратурны 

кактэйль 

28.08 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

47 “В наш чудесный огород – 

приглашаем весь народ” – пасяджэнне 

(аматарскае аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”)  

28.08 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

48 “Наша вёска” – анлайн чытанне верша 

мясцовай паэткай Н. Маршалкевіч 

29.07 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


