
 

План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 2021 г. 

 
Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 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”; 

7. Раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK “Книжный драйв”; 

8. Краязнаўчы анлайн-праект  “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая 

СБ”). 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Кнігі ў тваім жыцці” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – відэаагляд, 03.08 

- “Природа – дом, где мы живем” – адкрыты прагляд літаратуры, 11.08 

- “Как найти правовую информацию в библиотеке по интересующему 

вопросу” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”) – віртуальная 

кансультацыя бібліятэкара, 23.08  

- “Мы в этом городе живем, мы этот город познаем” (да Дня горада) – 

літаратурны бульвар, 28.08  

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Литературный зоопарк” (праграма “Лето с книгой – это здорово!”) – 

круіз-гульня, 11.08 

- “Всё о сказках и не только…” (аматарскае аб’яднанне  “Читай-

компания”) – вандроўка, 15.08 

- “В гостях у совы” – экалагічная гульня, 19.08 

- “Любимые места родного города” (праграма “Лето с книгой – это 

здорово!”)  – Biblio-таксі, 25.08 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Любимый мой Айвенго” (да 250 годдзя з дня нараджэння В.Скота) – 

літаратурная гадзіна, 12.08 

- “Дружи с природой” – экалагічная экспедыцыя, 18.08 

- “Духоўная прыгажосць” – урок дабрыні, 24.08 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Рецепты народной медицины, проверенные временем” (аматарскае 

аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-сустрэча, 06.08. 



- “Книжная мудрость – семейное богатство” (раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – свята, 08.08 

- “Права молодёжи в РБ” – гадзіна інфармацыі, 11.08 

- “Легко ли быть молодым?” (да Міжнароднага дня моладзі) – гутарка, 

12.08 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Кулинарное чудо за 5 минут” (аматарскае аб’яднанне “Сяляначка”) – 

чайнае пасяджэнне, 14.08 

- “Жыццё і творчасць В.Вольскага” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

В.Вольскага) – відэапрэзентацыя, 20.08 

- “Мой друг с любимой книгой” – фотаконкурс, 21.08 

- “Славутая дачка Беларусі” – відэапрэзентацыя, 30.08 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Вясёлыя вершы і добры настрой” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”) – гучныя чытанні, 07.08 

- “Адчыні таямніцу роднага краю” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – 

конкурс малюнкаў, 14.08 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Мой маленький огород – здоровье и доход” (раённая бібліятэчная 

праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) – пасяджэнне, 20.08 

- “Как быть героем в опасной ситуации” – інфарміна, 30.08 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Цвіце мой ябланевы сад” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”, раённая бібліятэчная праграма “В 

гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 15.08 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- С.Дзяткова “Самыя незвычайныя помнікі” (краязнаўчы анлайн-праект  

“Пазнай свой край”) – анлайн-інфарміна, 21.08 

- “Растения-целители” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – 

інфармацыйная гадзіна, 29.08 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Па старонках Чырвонай кнігі Беларусі” –  эколага-краязнаўчая гульня, 

07.08 

- “Сябруем з кнігай” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання 

“Семья у книжной полки”) – літаратурнае падарожжа, 14.08 

- “Спас – усяму час” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – вечар 

адпачынку, 15.08 

- “Мы за мір на зямлі” – конкурс малюнкаў, 20.08 

- “Заўсёды быў я з родным словам” (да 85-годдзя з дня нараджэння 

Г.Бураўкіна, раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне 

вершаў, 21.08 



філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Мама, бабушка и я – рукодельная семья” (раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – выстава 

творчых работ, 13.08 

- “Пивной алкоголизм – беда молодых” – прафілактычная гутарка, 19.08 

- “Мой родны кут як ты мне мілы” – літаратурная гадзіна, 21.08 

- “Прекрасен мир любовью материнской” (аматарская аб’яднанне 

“Карані”) – тэматычны вечар, 27.08 

- “Францыск Скарына – беларускі першадрукар” – гістарычная гадзіна, 

30.08 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Падумай і адгадай” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – конкурс 

загадак, 01.08 

- “Праз кнігу – да дабра і свету” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

вусны часопіс, 08.08 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Родныя краявіды” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”)– фотавыстава, 

12.08 

- “Чароўны свет беларускіх народных казак” – віктарына, 15.08 

-   “Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я” (раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурная 

гульня, 22.08 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Островок семейных сокровищ” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – вечар адпачынку, 14.08 

- “Мир твоих увлечений” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – 

работа з бумагай, 29.08 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы будзем кніжкі пазнаваць, жартаваць, адгадваць і здзіўляцца” – 

гульнёвы хіт-парад, 15.08 

- “Над маім лунае лёсам – Беларусь мая!” – паэтычны калейдаскоп, 20.08 

- “З памяццю ў сэрцы” – агляд; выстава-гадзіна, 19.08 

- “Лета, канікулы, кніга” – літаратурна-забаўляльная праграма, 27.08 

- “Летние хлопоты, осенние застолья” (аматарская аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”) – сустрэча-зносіны, 29.08 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 

 


