
План мерапрыемстваў 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на ліпень 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 бібліятэчная 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 

- “Адзіная і непаўторная Беларусь” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь) – бібліятэчная пляцоўка, 03.07  

- “Знаёмцеся – вершы Людмілы Кебіч” (да 70-годдзя з дня нараджэння 

гродзенскай паэтэсы) – відэаагляд, 17.07 

- “Алые паруса” А.С. Грын (да 100-годдзя юбілея кнігі) – акцыя “BOOK-

LOOK” Книжный драйв”, 26.07  

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Лето, солнце, сто фантазий” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь) – гульнёвая пляцоўка, 03.07 

- “ГАВ-МЯУ-ШОУ” – гульнёвая пляцоўка, 05.07 

- “Чудеса, да и только” – марафон казак, 06.07 

- “Литературная Бухта-Барахта” (свята ракі Нёман “На хвалях Нёмана”)  

– гульнёвая пляцоўка, 10.07 

- “По секрету всему свету” – гульнёвая пляцоўка, 13.07 

- “Книжные близнецы” (праграма “Лето с книгой – это здорово!”) – 

фотамарафон, 15.07 

- “Летних красок карусель” (акцыя “Кніжныя жмуркі”) – летняя 

вандроўка, 21.07 

- “Всей семьей у книжной полки” (сямейны book-пікнік “Чтение 

сближает”) – літаратурны кактэйль, 29.07 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Книжное путешествие” – конкурс малюнкаў, 01.07 

- “Книга зовет” – буккросінг, 07.07 

- “Узнай героя по описанию” – віктарынная карусель, 14.07 



- “Скрыпка беларуская” (да 145-годдзя з дня нараджэння Цёткі 

(А.Пашкевіч)  – анлайн-чытанне, 15.07 

- “Листая книжные страницы” – анлайн-водгук, 21.07 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Мае любімыя вершы” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – 

літаратурны вечар, 08.07 

- “Бэзавы дом” (да 70-годдзя з дня нараджэння Л. Кебіч) – бібліяграфічны 

агляд, 16.07 

- “Свет душы” (праграма супрацоўніцтва Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай царквы ў галіне 

культуры і творчай дзейнасці, аховы аднаўлення і развіцця гістарычнай і 

культурнай спадчыны) – урок духоўнасці, 21.07 

- “Когда мы едины – мы непобедимы” (да Года народнага адзінства) – 

інфарміна, 28.07 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Путешествие в страну Безопасности” – сустрэча, 17.07 

- “Память пылающих лет” (да Дня памяці загінуўшых жыхароў вёскі 

Княжаводцы) – відэапрэзентацыя, 23.07 

- “Мой портрет с любимой книгой” (акцыя па рабоце з моладдзю “BOOK-

LOOK” Книжный драйв”) – BOOK-сэлфі, 29.07 

- “Яркая радуга на клумбах” (аматарскае аб’яднанне “Сяляначка”) – 

фотаконкурс, 31.07 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Брось природе спасательный круг” – экалагічная гадзіна, 10.07 

- “У гасцях у казачных герояў”– гучныя чытанні, 17.07 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Беларусь героическая” (акцыя “Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты”) – гістарычны ўрок-напамінанне, 01.07 

- С. Кадашников “Летела с фронта похоронка” – анлайн-чытанне, 02.07 

- “На Купалу сонца рана ўстала” (раённая бібліятэчная праграма “В 

гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – 

пасяджэнне, 09.07 

- А. Барто “Игрушки” (акцыя “BOOK-LOOK” Книжный драйв) – 

фотаінсталяцыя на кнігу, 13.07 

- “Славутыя творы М. Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, праект “І застаўся ты ў нашых душах”) – літаратурнае 

падарожжа, 20.07 

- І. Самарына “Задумайтесь, что чувствует малыш” (раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – анлайн-

чытанне, 23.07 

- “Трезвость – выбор сильных” – інфарміна, 28.07 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 



- “Мая Беларусь” (да Года народнага адзінства) – інтэлектуальны турнір, 

02.07 

- “На мове сэрца” (да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі 

Людмілы Кебіч) – гучныя чытанні, 12.07 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Свой скарб табе народ я аддаю” (да 145-годдзя з дня нараджэння 

(Цётка (А. Пашкевіч) – паэтычная гасцёўня, 04.07 

- “ЛИТературный чеМОДАнчик” (аматарская аб’яднанне “Моладзь.BY”) 

– выставачная экспазіцыя, 11.07 

- “Грыбны калейдаскоп” (аматарская аб’яднанне “Моладзь.BY”) – 

гульня-падарожжа, 17.07 

- “Счастлив тот, кто счастлив дома” – урок, 25.07 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Моя Родина - Беларусь” – экалагічны урок, 04.07 

- “Рай для адзіноты” (да 70-годдзя гродзенскай паэтэсы Людмілы Кебіч) 

– літаратурныя чытанні, 11.07 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Рэха вайны на Мастоўшчыне” (да Дня вызвалення Мастоўшчыны) – 

кніжна-ілюстрацыйная выстава, 01.07 

- “Да нас сябры прыходзяць са старонак кніжных” (акцыя “Летнее 

предпоЧтение”) – падарожжа па кніжных паліцах, 11.07 

- “Памяць зямлі беларускай” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – 

гутарка-падарожжа да помніка ахвярам Халакосту, 11.07 

- “Паклон табе, зямля бацькоў” (акцыя “Летнее предпоЧтение”) 

краязнаўчая віктарына, 25.07 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Гады вайны – гады разрухі” – бібліяграфічны агляд ваеннай 

літаратуры, 10.07 

- “Наша семья – книжкины друзья” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – праграма, 15.07 

-   “Беражы прыроду” – экалагічная акцыя, 17.07 

-   “Край, в котором живу и мечтаю” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – 

фальклорная палітра, 29.07 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Гэта быў час, які нельга забыць” – выстава-напамін, 01.07 

- “Дорогой сказок” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 04.07 

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне 

“Чамучкі”) – прэс-інфармацыя, 11.07 

- “Рамонкавы світанак” (да 70-годдзя з дня нараджэння Людмілы Кебіч) 

– паэтычныя арэлі, 17.04 

 

 



філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Твая зямля, твая Радзіма названа светла: Беларусь” (аматарскае 

аб’яднанне “Сустрэчы”) – завочнае падарожжа, 08.07 

-   “Молоко – залог здоровья” (акцыя “BOOK-LOOK “Книжный драйв”) 

– кніжны нацюрморт, 16.07 

-   “Вершы Л.Кебіч” (да 70-годдзя з дня нараджэння гродзенскай паэтэсы 

Л. Кебіч) – анлайн-чытанні, 17.07 

- “Путешествие в страну Литературию” – літаратурная гульня, 18.07 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Любовь в русской поэзии” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) 

– чытанне вершаў, 16.07 

- “Волшебство своими руками” (аматарская аб’яднанне “Краіна 

талентаў”) – работа з ватнымі дыскамі, 25.07 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Свой скарб табе, народ, аддаю” (да 145-годдзя з дня нараджэння Цёткі 

(А.Пашкевіч) – літаратурны партрэт, 15.07 

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду” – фальклорная 

выстава-гадзіна, 16.07 

- “Залаты россып вершаў” – літаратурны мацыён, 18.07 

- “Где любовь и свет, там и горя нет” (аматарская аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”) – літаратурна-музычная праграма, 27.07 

- “Книжное царство – детское государство” – выстава-прэзентацыя, 29.07 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 

 


