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Край любімый, край Мастоўскі, край 
дзядоў нашых, бацькоў. Любім мы цябе 
так шчыра ўсім сэрцам і душой!

Н.Шэўчык

АКТУАЛЬНАСЦЬ ТЭМЫ

Гісторыя -  гэта падмурак, без якога немагчыма пабудаваць 
будучыню. Для развіцця любога грамадства вельмі важна захаваць і 
перадаць нашчадкам свой перажыты вопыт і назапашаныя каштоўнасці, 
стаўленне да герояў, перамог і паражэнняў.

Ведаць гісторыю -  значыць быць патрыётам, думаючай і свабоднай 
асобай, якая ўмее арыентавацца ў сучасным зменлівым свеце і рабіць 
правільны выбар.

Кожны край мае асаблівую гісторыю, самабытную і непаўторную. 
Вывучэнне гістарычнага мінулага дазваляе ўзнавіць карціну жыцця 
нашых продкаў, паказаць вытокі сучаснасці. Кожны чалавек павінен 
ведаць гісторыю родных мясцін, культурныя традыцыі свайго краю, 
вядомых землякоў і суайчыннікаў, якія шмат зрабілі дзеля Бацькаўшчыны. 
А ведаць -  гэта значыць цаніць і шанаваць, ганарыцца і будзіць годнасць, 
пачуццё патрыятызму, без якога няма асобы.

АБАСНАВАННЕ ПРАЕКТА

Патрыятызм з яўляецца найважнейшай маральнай якасцю чалавека і 
ўключае ў сябе паважлівыя адносіны да роднай мовы; замілаванне да тых 
мясцін, дзе чалавек нарадзіўся і вырас; грамадзянскія пачуцці; гонар за 
сацыяльныя і культурныя дасягненні Радзімы; павагу да гістарычнага 
мінулага сваей краіны і атрыманых у спадчыну традыцый.

Бібліятэка -  інфармацыйны цэнтр, са сваімі краязнаўчымі фондамі і 
картатэкамі, у якіх сістэматызуюцца і зберагаюцца звесткі пра край. І каб 
паўней задаволіць запыты чытачоў, супрацоўнікі бібліятэкі стараюцца як 
мага паўней адлюстраваць краязнаўчую літаратуру ў фондзе і давясці яе 
да кожнага, хто мае ў гэтым патрэбу.

Праект дапаможа сістэматызаваць краязнаўчую работу, зрабіць яе 
больш мэтанакіраванай і якаснай.
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1. Агульныя палажэнні

- Краязнаўчы бібліятэчны праект “Любі свой край, паважай сваю 
гісторыю” (далей -  Праект) праводзіцца ў рамках Года гістарычнай 
памяці і правядзення абластнога конкурсу краязнаўчых бібліятэчных 
праектаў “Аб мінулым для будучыні”;

- Арганізатарам Праекта з’яўляецца Мастоўская раённая бібліятэка;
- Асноўным выканаўцам Праекта з’яўляецца Мастоўская раённая 

бібліятэка;
- Праект прадугледжвае ўдзел мясцовых краязнаўцаў;
- Каардынацыю работы па рэалізацыі Праекта ажыццяўляе аддзел 

маркетынгу і сацыакультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая 
бібліятэка”.

2. Г алоўная мэта Праекта
- Адраджэнне і захаванне гістарычнай спадчыны, найбольш поўнае і 

якаснае накапленне краязнаўчых рэсурсаў у бібліятэцы, іх рацыянальнае 
выкарыстанне для задавальнення інфармацыйных патрэб насельніцтва;

- Пашырэнне інтарэса да краязнаўчай літаратуры і твораў аўтараў- 
землякоў;

- Актывізацыя краязнаўчай работы бібліятэкі, арганізацыя і 
правядзенне краязнаўчых мерапрыемстваў;

- Збор звестак аб гісторыі і сённяшнім дні Мастоўскага раёна ў адзіны 
масіў, папаўненне краязнаўчай базы даных “Сцежкамі Мастоўскага 
краю”, стварэнне і папаўненне краязнаўчай базы даных “Літаратурная 
карта Мастоўскага раёна”.

3. Асноўныя задачы Праекта
- Распаўсюджванне інфармацыі аб краязнаўчых і мясцовых 

дакументах, краязнаўчых ведаў сярод насельніцтва, а таксама 
рэкламаванне краязнаўчых збораў і інфармацыйных магчымасцей 
бібліятэк;

- Вывучэнне культурнай спадчыны, фальклору, народных традыцый і 
звычаяў, духоўнага адраджэння;

- Камплектаванне бібліятэчнага фонду літаратурай краязнаўчага 
характару;

- Забеспячэнне доступу да краязнаўчай інфармацыі;
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- Прапаганда літаратуры краязнаўчага характару, фарміраванне 
аблічча бібліятэкі як месца, дзе кожны жыхар зможа знайсці дапамогу і 
падтрымку ў пытаннях, якія тычацца малой радзімы;

- Абнаўленне матэрыялаў на сайце ДУК “Мастоўская раённая 
бібліятэка”;

- Папаўненне краязнаўчай базы даных “Сцежкамі Мастоўскага 
краю”, стварэнне і папаўненне краязнаўчай базы даных “Літаратурная 
карта Мастоўскага раёна”;

- Стварэнне ўласных краязнаўчых рэсурсаў на электронных і 
традыцыйных носьбітах;

- Стварэнне спрыяльных умоў для заняткаў, зносін і правядзення 
вольнага часу чытачоў.

4. Аб’екты ўплыву:
1. Дзеці.
2. Падлеткі.
3. Юнацтва.
4. Дарослае насельніцтва.

. Асноўныя напрамкі і механізм рэалізацыі праекта
- Збор і сістэматызацыя краязнаўчых матэрыялаў;
- Папаўненне новымі матэрыяламі краязнаўчыя картатэкі і 

краязнаўчыя базы даных “Сцежкамі Мастоўскага краю” і 
“Літаратурная карта Мастоўскага раёна”;

- Выпуск краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў, буклетаў, 
памятак, даведнікаў;

- Выкананне бібліяграфічных даведак, запытаў па краязнаўчай 
тэматыцы;

- Правядзенне масавых мерапрыемстваў краязнаўчай тэматыкі: 
вечароў, краязнаўчых гадзін, сустрэч з цікавымі людзьмі і г.д.

6. Этапы рэалізацыі Праекта
- Падрыхтоўчы этап (распрацоўка, узгадненне, зацвярджэнне плана 

дзеянняў па забеспячэнню і арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці ў 
рамках Праекта);

- Практычная частка (правядзенне асноўных масавых 
мерапрыемстваў у адпаведнасці з працоўным планам рэалізацыі Праекта);

- Абагульняючы этап (выніковыя мерапрыемствы, планаванне 
перспектыўнай дзейнасці ў даным накірунку).
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7. Працоўны план рэалізацыі Праекта
Фарміраванне фонда, інфармацыйных рэсурсаў, інфармацыйна- 
бібліяграфічнае абслугоўванне карыстальнікаў._____________________

№
п/п

Змест мерапрыемства Тэрмін Выканаўца

1 Мэтанакіравана камплектаваць 
фонд бібліятэк матэрыяламі аб 
гісторыі Мастоўшчыны

2022 г. Аддзел фарміравання 
бібліятэчнага фонду

2 Сачыць за публікацыямі 
краязнаўчага характару ў 
перыядычным друку

2022 г. Кавалеўская І.З., Рабецкая А.С., 
бібліёграфы аддзела 
абслугоўвання і інфармацыі

3 Вывучэнне і сістэматызацыя 
матэрыялу аб жыцці і дзейнасці 
славутых землякоў

2022 г. Кавалеўская І.З., бібліёграф 
аддзела абслугоўвання і 
інфармацыі

4 Папаўненне новымі матэрыяламі 
краязнаўчай базы даных 
“Сцежкамі Мастоўскага краю”

2022 г. Коршун В.А., метадыст аддзела 
маркетынгу і сацыакультурнай 
дзейнасці

5 Стварэнне і папаўненне новымі 
матэрыяламі краязнаўчай базы 
даных “Літаратурная карта 
Мастоўскага раёна”

Люты, 
2022 г.

Кавалеўская І.З., бібліёграф 
аддзела абслугоўвання і 
інфармацыі

6 “Падвясны пешаходны мост у 
г.Масты” - відэапрэзентацыя

Сакавік Ярашук Т.З., сектар па 
абслугоўванню дзіцячага 
чытача

7 “Знаменятые людя земля 
Мостовской” -  анлайн- 
крыжаванка

Верасень Коршун В.А., метадыст аддзела 
маркетынгу і сацыакультурнай 
дзейнасці,
Саўко В.Г., адміністратар 
сіссйтэмны

8 “Хатка XIX века. Аг.Гудзевічы” -  
пазл анлайн

Верасень Коршун В.А., метадыст аддзела 
маркетынгу і сацыакультурнай 
дзейнасці,
Саўко В.Г., адміністратар 
сітэмны

9 “Родной свой край любя я 
познавай” -  анлайн-крыжаванка

Кастрыч
нік

Коршун В.А., метадыст аддзела 
маркетынгу і сацыакультурнай 
дзейнасці,
Саўко В.Г., адміністратар 
сітэмны
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10 “Подвесной пешеходный мост” -  
пазл анлайн

Кастрыч
нік

Коршун В.А., метадыст аддзела 
маркетынгу і сацыакультурнай 
дзейнасці,
Саўко В.Г., адміністратар 
сітэмны

11 “Чалавек трагічнага лёсу. Аб 
жыцці і творчасці М.Явара” -  
відэавандроўка

Лістапад Пакаціло Л.І., аддзел 
абслугоўвання і інфармацыі

Мерапрыемствы па рэалізацыі Праекта “Любі свой край, паважай 
сваю гісторыю”. Распаўсюджванне краязнаўчых ведаў

№
п/п

Змест мерапрыемства Форма Тэрмін Выканаўца

1 “Родного края нмена” Дзень
інфармацыі

Люты Пакаціло Л.І., 
аддзел
абслугоўвання і 
інфармацыі

2 Вандроўка па родным 
краі

Літаратурны
круіз

Сакавік Ярашук Т.З., сектар 
па абслугоўванню 
дзіцячага чытача

3 “Жыве ў маім сэрцы 
Беларусь”

Экскурс па
родным
мясцінам

Верасень Ярашук Т.З., сектар 
па абслугоўванню 
дзіцячага чытача

4 “Родны край, ты мілы 
мне спрадвеку”

Паэтычная 
сустрэча з 
зямлячкай 
Васілеўскай Г.І

Верасень Пакаціло Л.І., 
аддзел
абслугоўвання і 
інфармацыі

5 “О Родяне пяшем 
сгахя”

Паэтычная
гадзіна

Верасень Пакаціло Л.І., 
аддзел
абслугоўвання і 
інфармацыі

6 “Зямлі маёй роднае 
слова”

Літаратурная
імпрэза

Кастрычнік Пакаціло Л.І., 
аддзел
абслугоўвання і 
інфармацыі
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Выдавецкая дзейнасць

№
п/п

Змест мерапрыемства Тэрмін Выканаўца

1 Цыкл буклетаў “Г онар зямлі 
Мастоўскай”

2022 г. Мастоўская раённая 
бібліятэка

2 Цыкл буклетаў “Нашы знакамітыя 
землякі”

2022 г. Мастоўская раённая 
бібліятэка

3 Цыкл буклетаў “Мастоўшчына 
літаратурная”

2022 г. Мастоўская раённая 
бібліятэка

Метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне

№
п/п

Змест мерапрыемства Тэрмін Выканаўца

1 Выяўленне і абагульненне вопыту 
краязнаўчай дзейнасці бібліятэкі

2022 г. Аддзел маркетынгу і 
сацыакультурнай 
дзейнасці ДУК 
“Мастоўская раённая 
бібліятэка”

2 Правядзенне школы прафесійнага 
майстэрства бібліятэчных работнікаў 
“Электронные ресурсы бяблштек как 
средство продв^жен^я краеведен^я”

Сакавік Кавалеўская І.З., 
бібліёграф ДУК 
“Мастоўская раённая 
бібліятэка”

3 Арганізацыя асвятлення ходу рэалізацыі 
Праекта ў сродках масавай інфармацыі і 
на сайце ДУК “Мастоўская раённая 
бібліятэка”

2022 г. Аддзел маркетынгу і 
сацыакультурнай 
дзейнасці ДУК 
“Мастоўская раённая 
бібліятэка”
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8. Чакаемыя вынікі

Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных Праектам, стане важным 
інструментам захавання і развіцця культурнай спадчыны, традыцый і 
звычаяў продкаў.

Вынік дадзенага Праекта -  станаўленне бібліятэчнай установы як 
цэнтра маральных, духоўных, культурных зносін, цэнтра адраджэння 
нацыянальнай культуры і традыцый Мастоўшчыны.

Вынік Праекта прадугледжвае:
- Павышэнне іміджу бібліятэкі;
- Стварэнне фонду мультымедыйных прадуктаў;
- Падрыхтоўка цыклаў публікацый у перыядычным друку па выніках 

работы;
I  Г  V/ V/ ‘  V/ V/- Павышэнне ўзроўню даступнасці краязнаўчых рэсурсаў за кошт 

укаранення новых інфармацыйных тэхналогій, пашырэння спектру і 
павышэння якасці бібліятэчных паслуг;

- Павышэнне ўзроўню краязнаўчых ведаў мастаўчан, развіцце 
цікавасць да чытання краязнаўчай літаратуры, твораў аўтараў-землякоў;

- Павышэнне якасці выдавецкай дзейнасці бібліятэкі;
- Павелічэнне колькасці наведванняў бібліятэк за кошт правядзення 

цікавых і змястоўных краязнаўчых мерапрыемстваў;
- Павелічэнне колькасці віртуальных наведванняў;
- Умацаванне сувязяў бібліятэкі з установамі і арганізацыямі, 

зацікаўленымі ў распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.
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