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Тэматычны план на 2022 год 

 
1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць 

 

№№ 

п/п 

Назва мерапрыемстваў Дата 

правядзення 
Выканаўца 

 

1. 

 

 

Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную 

праграму “В гармонии с возрастом” на 2022 год; 

 

 

1 кв. 2022 

Аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу і 

сацыякультурнай 

дзейнасці 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

2. 

 

У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі 

стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне 

банка даных, тэматычных папак па наступных 

тэмах: 

• “Закон у дапамогу пенсіянеру”; 

• “Сацыяльная абарона насельніцтва”. 

 

 

Штогод 

 

Мастоўская 

раённая бібліятэка, 

філіял “Луннеская 

с/б”, філіял 

“Гудзевіцкая с/б”,  

філіял 

“Правамастоўская с/б”, 

філіял “Харціцкая с/б"  

 

3. 

 

Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над 

Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.  

 

 

Штогод 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

4. 

 

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”); 

•  “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская 

бібліятэка”); 

• “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская 

бібліятэка”); 

•  “Встреча” (філіял “Пацавіцкая сельская 

бібліятэка”); 

• “Мудрасць +” (філіял “Мікелеўшчынская 

сельская бібліятэка”)  

 

2022 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

6. 

 

Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў 

брэндавым мерапрыемствы – “Кнігі будуюць 

МАСТЫ”  
 

 

3 кв. 2022 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 
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7. 

 

З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых 

сацыяльных умовах жыццядзейнасці 

актывізаваць работу мультымедыйных і 

інфармацыйна-адукацыйных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 2022 

 

4 кв. 2022 

 

4 кв. 2022 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

 

8. 

 

Падрыхтаваць і выдаць метадычныя 

рэкамендацыі для бібліятэк ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка”  па рабоце з людзьмі сталага 

ўзросту. 

 

 

2022 

 

Мастоўская раённая 

бібліятэка, 

аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу і 

сацыякультурнай 

дзейнасці 

 

 

9. 

 

З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага 

ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку 

работы бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк 

вобласці, рэспублікі. 

 

 

2021-2023 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

 

 

Арганізацыя і правядзенне масавай работы  

для людзей сталага ўзросту 

 
№ 

п/п 

Назва мерапрыемстваў, форма работы Тэрміны Выканаўца 

 

Выставачная дзейнасць 
 

1. “Краски жизни через книги” – кніжная выстава 2 кв. Чарніцкая С.В. 

Філіял “Струбніцкая 

сельская бібліятэка” 

2. “Как сохранить здоровье: советы на каждый день” – 

выстава-савет 
3 кв. Кіслая Н.М. 

Філіял “Дубненская 

сельская бібліятэка” 
3. “Бабушкин погребок” – выстава  4 кв. Кіслая Н.М. 

Філіял “Дубненская 

сельская бібліятэка” 
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Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць 
 

1 “Ты одна такая – любимая, родная” – пасяджэнне 1 кв.  Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

2 “Сети все возрасты покорны” – урок 1 кв.  Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

3 “Когда душа молода” – літаратурна-музычны вечар 1 кв. Чарніцкая С.В. 

Філіял “Струбніцкая 

сельская бібліятэка” 

4 “Кладовая здоровья” – віктарына 3 кв. Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

5 “Все в ней гармония, все диво” – свята  4 кв.  Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

 

Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка 

 
1 “Когда мы были молодыми” – вечар успамінаў 4 кв. Панас Н.І. 

Філіял “Мастоўская 

гарадская бібліятэка” 

2 “Прекрасно там, где живет милосердие” – гадзіна 

віншаванняў 

4 кв. Кіслая Н.М. 

Філіял “Дубненская 

сельская бібліятэка” 

3 “Узрост жыццю не перашкода” – гадзіна шчырай 

размовы 

4 кв. Рахунак М.У. 

Філіял “Зарудаўеўская 

сельская бібліятэка” 

4 “Кленовый лист” – акцыя 4 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

5 “В этот день желаем ВАМ” – акцыя-віншаванне на 

даму 

4 кв. Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

6 “Мудрость жизни, молодость души” – вечарына-

сустрэча  

4 кв. Холад М.Я. 

Філіял “Пацавіцкая 

сельская бібліятэка” 

7 Віншаванне пажылых людзей на даму - акцыя 4 кв. Гайдаш Г.П. 

Філіял “Пескаўская 

сельская бібліятэка” 

8 “Мудрой старости поклон” – урок дабрыні 4 кв. Кавалевіч С.Э. 

Філіял “Рагозніцкая 

сельская бібліятэка” 

9 “Нам года не беда, коль душа молода” – вечар 

адпачынку 

4 кв. Марчык Н.Н. 

Філіал “Стралецкая 

сельская бібліятэка” 

10 “За чашкой чая, не скучая” – вечар адпачынку                                                  4 кв. Чарніцкая С.В. 

Філіял “Струбніцкая 

сельская бібліятэка” 
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11 “Этот вечер для затей, приводи с собой друзей” – 

вечар-адпачынак 

4 кв. Брыцько С.Ю. 

Філіял “Харціцкая 

сельская бібліятэка” 

 

Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту 

 

  

Аматарскае аб’яднанне “Добрые сустрэчы” 

 

 Мастоўская раённая 

бібліятэка 

1. “Женщина. Весна. Любовь” – літаратурны квіз 1 кв.  Чайкіна С.І. 

2. “Мой маленький огород – здоровье и доход” 

– відэаагляд 

2 кв. Чайкіна С.І. 

3. “В мире поэзии” – відэакруіз 3 кв. Чайкіна С.І. 

4. “Душа по капле собирает свет” – музыкальна-

літаратурны журфікс 

4 кв. Чайкіна С.І. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост” 

 

  

Філіял “Гудзевіцкая 

сельская бібліятэка” 

1 “Літаратурныя сцяжынкі роднага краю” 

– вечар-віншаванне (да 70-годдзя беларускага паэта 

М.П.Іваноўскага) 

1 кв.  Пронька В.У. 

2 “Все начинается с любви”– свята (да Дня ўсіх 

закаханых) 

1 кв. Пронька В.У. 

3 “Что на земле есть женщины прекрасней” – 

літаратурна-музычны вечар (да Міжнароднага 

жаночага дня) 

1 кв. Пронька В.У. 

4 “Пусть поет пасхальный звон нам о жизни вечной”– 

свята (да Вялікдня)   

2 кв. Пронька В.У. 

5 “Мы верили, мы знали – победим!” – 

літаратурна-музычны вечар (да Дня Перамогі) 

2 кв. Пронька В.У. 

6 “Зоркай свеціцца імя тваё Еўфрасіння” – 

тэматычны вечар (да Дня памяці Еўфрасінні 

Полацкай) 

2 кв. Пронька В.У. 

7 “І не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы словы” 

– паэтычны вечар (да 140-годдзя з дня нараджэння 

Я.Купалы) 

3 кв. Пронька В.У. 

8 “Посидим по-хорошему – пусть виски 

припорошены” – літаратурна-музычны вечар 

3 кв. Пронька В.У. 

9 “Старости в том нет, кто любит жизнь…” 

– літаратурна-музычны вечар (да Дня пажылых 

людзей) 

3 кв. Пронька В.У. 

10 “Усё светлае ад сонца, усё добрае ад маці” – 

літаратурна-музычны вечар (да Дня маці) 

4 кв. Пронька В.У. 

11 “Нам жить помогает добро” – вечар-сустрэча (да 

Сусветнага дня дабрыні) 

4 кв. Пронька В.У. 

12 “Я на пенсии сижу, время зря не провожу” – гадзіна 

творчасці 

4 кв. Пронька В.У. 
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Аматарскае аб’яднанне “Мудрасць +” 

  

Філіял 

“Мікелеўшчынская 

сельская бібліятэка” 

1. “Зазірнем у сямейны альбом”  - вечар-успамін 1кв. Кулікоўская Т.У. 

2. “Чытаючыя бабулі - унукам” - акцыя 1 кв. Кулікоўская Т.У. 

3. “Как сберечь здоровье” - калейдаскоп карысных 

парад 

2 кв. Кулікоўская Т.У. 

4. “На  хвалі  сучаснасці” - прэс-агляд газет, часопісаў 2 кв. Кулікоўская Т.У. 

5. “Мой фирменный рецепт” - калейдаскоп цікавых 

парад 

3 кв. Кулікоўская Т.У. 

6. “Яблочный Спас – уходит лето от нас” - свята 3 кв. Кулікоўская Т.У. 

7. “Сэрцам і душою вечна не старэць” – вечар 

адрачынку 

4 кв. Кулікоўская Т.У. 

8. “Рождество: семейные традиции” - свята 4 кв. Кулікоўская Т.У. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Зносіны” 

 

  

Філіял “Пескаўская 

сельская бібліятэка” 

1. От Рождества до Крещения”– вечар адпачынку 1 кв. Гайдаш Г.П. 

2. “Беларусь вчера, сегодня, завтра” 

– літаратурна-музычная кампазіцыя 

 

1 кв. Гайдаш Г.П. 

3. “Без вас, любимых, жизни в мире нет!” – шоў-

праграма  

1 кв. Гайдаш Г.П. 

4. “Эти песни пели на войне” 

– вечар песні 

2 кв. Гайдаш Г.П. 

5. “Светлый праздник  Пасха” 

– вечар адпачынку  

2 кв. Гайдаш Г.П. 

6. Поклонимся великим тем годам” 

– патрыятычная акцыя сумесна са школай 

(падарожжа да помніка савецкаму салдату) 

2 кв. Гайдаш Г.П. 

7. “Памяць зямлі беларускай” – гутарка- падарожжа да 

помнікаў воіну-вызваліцелю і ахвярам Халакосту 

3 кв. Гайдаш Г.П. 

8. “Прыйшоў Спас – усяму час”– вечар адпачынку 3 кв. Гайдаш Г.П. 

9. “Летние хлопоты – осенние застолья” 

– калекцыя ідэй  

3 кв. Гайдаш Г.П. 

10. Счастлив тот, кто сердцем молод” 

– вечар шчырасці 

4 кв. Гайдаш Г.П. 

11. “Тепло семейного очага” 

– круглы стол 

4 кв. Гайдаш Г.П. 

  

Аматарскае аб’яднання “Карані” 

 

  

Філіял 

“Правамастоўская 

сельская бібліятэка” 

1. “Крещенье празднуем Господне” – гадзіна 

народных традыцый 

1 кв. Мякека Г.В. 

2. “Любви чарующие строки”– літаратурны вечар 1 кв. Мякека Г.В. 

3. “Як захаваць жыццё і здароўе”– гадзіна парадаў 1 кв.  Мякека Г.В. 

4. “В книжной памяти – мгновения войны”– дзень 

ваеннай кнігі 

2 кв. Мякека Г.В. 

5. “Есть в травах и цветах целительная сила”– 2 кв. Мякека Г.В. 
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падарожжа 

6. “Мастерство ловкой хозяюшки”– кулінарныя 

вячоркі 

2 кв. Мякека Г.В. 

7. Датуль завемся мы народам, пакуль шануем карані” 

– гадзіна гадзіна-разважанне 

3 кв.  Мякека Г.В. 

8. “Сцежкамі роднага краю” – краязнаўчы ўрок 3 кв. Мякека Г.В. 

9. “Восень жыцця – мудрая пара” – літаратурна-

музычны вечар 

4 кв. Мякека Г.В. 

10 “Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну 

бацькі” – гадзіна фальклору 

4 кв. Мякека Г.В. 

11. “Аб усім на свеце ў часопісе і газеце” – гадзіна 

інфармацыі і рэкламы 

4 кв. Мякека Г.В. 

  

Аматарскае аб’яднанне  “Сустрэчы” 

 

  

Філіял “Стралецкая 

сельская бібліятэка” 

1. “От Рождества до Крещения” – гадзіна духоўнасці 1 кв.  Марчык Н.М. 

2. “Но как на свете без любви прожить” – літаратурна-

музычны вечар 

2 кв. Марчык Н.М. 

3. “Вялікдзень – свята веры, святла і надзеі” – свята 2 кв. Марчык Н.М. 

4. “Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в 

семейный альбом” – вечар-успамін 

2 кв. Марчык Н.М. 

5. “Летние хлопоты – осенние заготовки” – абмен 

рэцэптамі 

3 кв. Марчык Н.М. 

6. “Нам года не беда, коль душа молода” – вечар-

адпачынку 

4 кв. Марчык Н.М. 

7. “Много песен о матери спето” – літаратурна-

музычны вечар 

4 кв. Марчык Н.М. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Встреча” 

 

  

Філіял “Пацавіцкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Нам от болезней всех полезней” – вандроўка 1 кв.  Холад М.Я. 

 

2. “Обо всем на свете в журнале и газете” – хвіліна 

рэкламы 

1 кв. Холад М.Я. 

 

3. “Вокруг света с комнатными растениями” – 

экалагічны вусны часопіс 

2 кв. Холад М.Я. 

 

4. “Магия пряностей и приправ” – пазнавальная 

экскурсія 

2 кв. Холад М.Я. 

5. “Соленье и варенье – в зиму объедение” – гадзіна 

карысных парадаў 

3 кв. Холад М.Я. 

6. “Секреты огородного изобилия” –інфармацыйная 

гадзіна 

3 кв. Холад М.Я. 

 

7. “Самая милая, славная” – урок дабрыні 4 кв. Холад М.Я. 

8. “Мудрость жизни, молодость души” – вечер-встреча 4 кв. Холад М.Я. 

 

  

Аматарскае аб’яднанне 

 “Сердца открытые добру” 

 

  

Філіял “Харціцкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Старый год стучится в двери” – вячоркі  1 кв.  Брыцько С.Ю. 
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2. “Я на пенсии сижу, время зря не провожу” – 

выстава вырабаў 

1 кв. Брыцько С.Ю. 

3. “Ой, блины, ой, блины, вы блиночки мои” – 

свята бліноў 

1 кв. Брыцько С.Ю. 

4. “Особенности приема лекарственных препаратов в 

пожилом возрасте” – гадзіна карысных парадаў, 

сустрэча з ўрачом 
 

2 кв. Брыцько С.Ю. 

5. “Эти песни спеты на войне” – вечар песні 2 кв. Брыцько С.Ю. 

6. “Этот праздник со слезами на глазах” – 

вечар ваеннай песні 

2 кв. Брыцько С.Ю. 

7. “Чай пьем, беседу ведем” – вечар адпачынку 3 кв.  Брыцько С.Ю. 

8. “Стихи любимых поэтов” – паэтычны вечар 
 

3 кв. Брыцько С.Ю. 

9. “В наш чудесный огород – приглашаем весь народ” 

– майстар-клас 

3 кв. Брыцько С.Ю. 

10. “Добрым словом друг друга согреем” –святочная 

праграма 

4 кв. Брыцько С.Ю. 

11. “Я помню вальса звук прелестный” – гадзіна 

адпачынку 

4 кв. Брыцько С.Ю. 

12. “Смехом, шуткой без забот мы встречаем Новый 

год” – вячоркі 

4 кв. Брыцько С.Ю. 

 


