
План работы  

 ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

на май 2022 г. 
 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годдзе 

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 2021-2023гг.; 

5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 

2023 гг.; 

6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”; 
 

№ 

п/

п 

Назва мерапрыемства Дата 

правядзе

-ння 

Адказныя 

1 “Под знаменем Победы” – кніжная 

выстава-кінастужка 

04.05 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

ДУК “Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

2 “Спасибо деду за Победу!” (да Дня 

Перамогі, аматарскае аб’яднанне 

“Чароўны ліхтарык”) – інфармацыйная 

гадзіна 

04.05 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

3 “Сохраним в сердцах своих память 

светлую о них” (да Дня Перамогі) – 

гадзіна мужнасці 

04.05 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

4 “Сохраним в сердцах своих память 

светлую о них” (да Дня Перамогі) – 

інфармацыйна-патрыятычны ўрок 

04.05 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

5 “Беларусь героическая” (да Дня 

Перамогі) – чытанне вершаў анлайн 

04.05 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

6 “Книги – воители, книги – солдаты” – 

кніжная выстава 

04.05 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

7 “Помнит сердце, не забудет никогда” 

(да Дня Перамогі) – бібліятэчная акцыя 

05.05 Арлова А.С., бібліобус ДУК 

“Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

8 “Знатоки правил безопасности” – 

віктарына 

05.05 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

9 “Нам не дано забыть” – урок памяці 05.05 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

10 “В памяти поколений навсегда” (да Дня 

Перамогі) – музычна-паэтычны ўрок 

05.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 



11 “В символах наши корни” (Дзень 

Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга 

РБ) – інфармацыйная гадзіна 

05.05 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

12 “Не згасне памяці агонь” (да Дня 

Перамогі) – кніжная выстава-экспазіцыя 

05.05 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

13 “Тот подвиг жив, неповторим и вечен” 

(да Дня Перамогі) – гадзіна памяці 

06.05 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзічячага 

чытача ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

14 “Мы верили, мы знали – победим!” (да 

Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне 

“Залаты ўзрост”) – літаратурна-

музычны вечар 

06.05 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

15 “Чытаем вершы аб вайне” (да Дня 

Перамогі) – чытанне вершаў анлайн 

06.05 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

16 “Сквозь года звучит Победа” (да Дня 

Перамогі) – чытанне вершаў анлайн 

06.05 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

17 “Белые ландыши чёрной войны” (да Дня 

Перамогі) – інфарміна 

07.05 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

18 “О героях былых времен” (да Дня 

Перамогі, сумесна з філіалам “Харціцкі 

ЦВЧіК”) – літаратурна-музычная 

праграма 

07.05 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

19 “Праз лёс людзей прайшла вайна” (да 

Дня Перамогі) – агляд літаратуры 

07.05 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

20 “Поклонимся великим тем годам” (да 

Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне 

“Зносіны”) – патрыятычная акцыя 

07.05 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

21 “Паэт мужнасці і дабрыні” (да 105-

годдзя з дня нараджэння П.Панчанкі) – 

чытанне вершаў анлайн 

07.05 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

22 “Сэрцам да подзвігу дакраніся…” (да 

Дня Перамогі) – кніжная выстава 

08.05 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзічячага 

чытача ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

23 “Вайна – боль і памяць” (да Дня 

Перамогі) – літаратурна-музычная 

кампазіцыя 

08.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б 

24 “Памяць жыве і будзе жыць” (да Дня 

Перамогі, трагедыя в.Княжаводцы) – 

урок памяці 

08.05 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

25 “Гэта быў час які нельга забыць” (да 

Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне 

“Буслік”) – урок памяці 

08.05 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

26 “Дарогай мужнасці” (да 105-годдзя з 

дня нараджэння Пімена Панчанкі) – 

гадзіна паэзіі 

08.05 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 



27 “И снова май. Салют. Победа.” – 

бібліятэчная пляцоўка 

09.05 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

ДУК “Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

28 “У свеце чароўных казак” (Да 75-годдзя 

з дня нараджэння Р.Баравіковай) – 

падарожжа 

11.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

29 “Свет кахання” (да 75-годдзя з дня 

нараджэння Р.Баравіковай) – 

літаратурны вечар 

11.05 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

30 “Кніга і сям’я” (Да Міжнароднага дня 

сям’і) – гадзіна шчырай размовы 

12.05 Белаец М.А., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

31 “Усе разам ляцім да зорак” (Да 75-

годдзя з дня нараджэння Р.Баравіковай) 

– віктарына 

12.05 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

32 “В книжной памяти – мгновения войны” 

(да Дня Перамогі) – дзень ваеннай кнігі 

13.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

33 “День супружеской любви и семейного 

счастья” (Да міжнароднага дня сям’і) – 

вулічная акцыя 

13.05 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

34 “Жертвы СПИДа” (Сусветны дзень 

памяці ахвяр СНІДу) – віктарына 

14.05 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

35 “Через книгу – к добру и свету” – летняя 

эстафета 

14.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

36 “Дружная семейка с книжкой на 

скамейке” – фотаконкурс 

14.05 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

37 “Книга+Семья=добрые друзья”– 

відэаагляд 

15.05 Міканава Г.М., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

ДУК “Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

38 “Герои любимых сказок” (аматарскае 

аб’яднанне “Читай-компания”) – мульт-

гадзіна 

15.05 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзічячага 

чытача ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

39 “Славная семейная традиция” (да 

міжнароднага дня сям’і) – вячоркі 

15.05 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

40 “Праз кнігу да духоўнасці” – гадзіна 

духоўнай размовы 

15.05 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

41 “Знать, чтобы жить” (Сусветны дзень 

памяці ахвяр СНІДу) – дзень 

інфармацыі 

 

15.05 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

42 “Па літаратурнаму мору ўсёй 

 сям’ёй” (да міжнароднага дня сям’і) – 

конкурс 

15.05 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 



43 “Дружим с книгой всей семьей” (да 

міжнароднага дня сям’і) – дзень 

сямейных зносін 

15.05 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

44 “Я і мая сям’я” (да міжнароднага дня 

сям’і, аматарскае аб’яднанне 

“Моладзь.BY”) – літаратурнае 

падарожжа 

15.05 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

45 “Кнігі трох пакаленняў” (да 

міжнароднага дня сям’і) – пазнавальная 

гадзіна 

15.05 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

46 “Я і мая сям’я” (да міжнароднага дня 

сям’і) – свята 

15.05 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б 

47 “Время сказок для малышей” – хвіліна 

чытання 

15.05 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

48 “Радость общения” – акцыя-наведванне 20.05 Чайкіна С.І., бібліобус ДУК 

“Мастоўская раённая 

бібліятэка” 

49 “Тут мінулае з сучаснасцю сышліся” – 

краязнаўчы экскурс 

20.05 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

50 “Мы з мультфільмаў і казак, адгадай без 

падказак”– гульня-віктарына 

22.05 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

51 “Мы против табака” (Сусветны дзень 

без тытуню) – чытанне вершаў анлайн 

28.05 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

52 “В гостях у сказки” – кніжная хваля 29.05 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзічячага 

чытача ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

53 “Курить не модно – дыши свободно” 

(Сусветны дзень без тытуню) – дыспут 

29.05 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

54 “Пусть лето будет безопасным” (да 

міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

кніжная выстава 

29.05 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

55 “Этот праздник со слезами на глазах” 

(аматарскае аб’яднанне “Сердца 

открытые добру”) – вечар ваеннай песні 

29.05 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

56 “Падарожжа па дарогам здароўя” – 

пазнавальная гадзіна 

29.05 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

57 “Пора себя любить – бросай сейчас 

 курить” (Сусветны дзень без тытуню) – 

пазнавальная гадзіна 

29.05 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

58 “В сладком дыме сигарет притаилось 

много бед” (Сусветны дзень без 

тытуню) – гадзіна-роздум  

29.05 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


