
 

План работы бібліятэк 

Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на снежань 2021 г. 

 
Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе 

прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях: 

1. Бібліятэчны інтэрнэт-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 інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”; 

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

СБ”). 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “СПИД без мифоф и иллюзий” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) 

– бібліяграфічны агляд, 01.12 

- “СПИД: в поисках надежды” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – 

кніжная выстава, 01.12 

- “СПИД – проблема мира” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – 

дзень інфармацыі, 01.12 

- “Согреем душу теплым словом” (да Дня інвалідаў) – слайд-гутарка, 

03.12 

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 08.12 

- “Геній беларускай літаратуры” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – паэтычны 

салон, 09.12 

- “Новогоднее настроение” – фотазона, 11.12 

- “К вам спешим на Новый год” (работа бібліёбуса) – навагодні экспрэс-

маршрут, 28.12; 29.12 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Сюда приходят дети – узнать про всё на свете” – экскурсіі, снежань 

- “Не заганяй сябе ў пастку, СНІД” (да Сусветнага дня прафілактыкі 

СНІД) – анлайн памятка, 01.12 

- “Мир спасёт доброта” (да Дня інвалідаў) – свята, 03.12 

- “Снежная-нежная сказка зимы” (аматарскае аб’яднанне “Читай-

компания”) – літаратурны турнір, 19.12 

- “Да духоўнасці праз кнігу” – хвіліна роздуму, 22.12 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 



- “Права детенышей” (аматарскае аб’яднанне  “Чароўны ліхтарык”) – 

інфармацыйная гадзіна, 08.12 

- “Краю мой родны” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, 

раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12 

- “Адвент-календарь” – анлайн майстар-клас, 21.12 

- “Волшебство своими руками” – навагодняя майстэрня, 23.12 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “СНІД – смяротная пагроза” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД, 

аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – дзень інфармацыі, 01.12 

- “Краю мой родны…” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – 

вечар паэзіі, 08.12 

- “Вершы Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 09.12 

- “Раманс “Зорка Венера” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) 

– музычна-паэтычная старонка, 09.12 

- “От ответственности до преступления” – дыспут, 10.12 

- “Здравствуй, праздник Новый год!” – гульнёвая праграма, 22.12 

- “Зимняя композиция” – гадзіна творчасці, 24.12 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Вершы пра Беларусь паэта М.Багдановіча” (да 130-годдзя з дня 

нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – 

анлайн-чытанне, 04.12 

 - “Зимняя сказка” – майстар-клас, 18.12 

- “Мы встречаем Новый Год” (аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – 

вечар-сустрэча, 24.12 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Асцярожна СНІД” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – гутарка, 

04.12 

- “В Новый Год мы не скучаем, лепим, клеим, вырезаем” – вясёлая 

майстэрня, 19.12 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Любовь романтична – болезнь нет” (да Дня прафілактыкі СНІД) – 

экспрэс-інфарміна, 01.12 

- “Нязгасная зорка беларускай зямлі” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – літаратурна-музычны вечар, 09.12 

- “Праздник к нам стучится...” – майстар-клас, 14.12 

- “Новый год в кругу друзей” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – 

святочнае пасяджэнне, 30.12 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Мы, нашы дзеці і ВІЧ-інфекцыя” (да Сусветнага дня прафілактыкі 

СНІД) – інфарміна, 02.12 

- “Нязгасная зорка Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 09.12 



- “Падарожжа ў зімовы лес” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – 

гульня-падарожжа, 26.12 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “І не знікаць паэтам вечна” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 04.12 

- “І не знікаць паэтам вечна” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – літаратурны агеньчык, 05.12 

- “И хорошее настроение не покинет нас” – забаўляльна-гульнёвая 

праграма, 18.12 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – 

віктарына, 02.12 

- “Пясняр чыстае красы” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) 

– гадзіна паэзіі, 09.12 

- “Новогодние приключения” (сумесна з філіялам “Пацавіцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”) – ранішнік, 26.12 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – конкурс на лепшае чытанне вершаў паэта, 03.12 

- “Светлы ж след будзе вечна жывым” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – конкурс малюнкаў, 08.12 

- “Наш Багдановіч” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 09.12 

- “Духоўныя святыні Мастоўшчыны” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) 

– завочнае падарожжа, 12.12 

- “Как встречали Новый год” – экспрэс-агляд, 12.12 

- “Новогодние фантазии” – майстар-клас, 18.12 

- “Твая хатняя бібліятэка” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – урок інфармацыйнай культуры, 

19.12 

- “Дед Мороз и компания” (сумесна з філіялам “Пескаўскі сельскі клуб”) 

– забаўляльная праграма, 26.12 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Я с книгой открываю мир” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – дзень сямейных зносін, 10.12 

- “В ожидании чуда” – пазнавальная гадзіна з майстар-класам, 17.12 

- “Дружеские встречи под Новый год” (аматарская аб’яднанне “Карані”) 

– пасяджэнне, 29.12 

“Наркомания – путь к гибели” – інфармацыйны ўрок, 30.12 

 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Знать, чтобы жить” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – дыялог, 

01.12 



- “Путешествие в страну Вежливости” (аматарская аб’яднанне 

“Чамучкі”) – урок этыкету, 05.12 

- “Даніна павагі і любові” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – літаратурная гасцёўня, 09.12 

- “Душа мая” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы 

інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12 

- “Елка к нам пришла” (сумесна з філіялам “Рагозніцкі цэнтр вольнага 

часу і культуры”) – ранішнік, 26.12 

- “Рождественские встречи под Новый год” – калядныя вячоркі, 26.12 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Сагрэем душу цёплым словам”  (да Дня інвалідаў) – акцыя, 03.12 

- “У вянок Максіму” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, 

раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 04.12 

- “Нязгасная зорка паэта” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча) – літаратурна-музычны вечар, 05.12 

- “С Новым годом и Рождеством” – выстава-экспазіцыя, 24.12 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Пясняр Беларусі сінявокай” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 05.12 

- “Если хочешь долго жить – сигареты брось курить” – урок здароўя, 

08.12 

- “Новый год – время чудес” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”)  

– пасяджэнне, 24.12 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Зорка гарыць, і не вяне вянок” (да 130-годдзя з дня нараджэння 

М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – паэтычная 

візітка, 09.12 

- “В стране морозных снежинок” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”)  – конкурсна-гульнёвая праграма, 12.12 

- “Ведаць. Выконваць. Адказваць” – гадзіна- паведамленне, 17.12 

- “Кнігі, якія дапамагаюць жыць” – краязнаўчая хвіліна, 23.12 

- “А у нас Калядачкі: будуць бліны ды аладачкі” (аматарскае аб’яднанне 

“Сердца открытые добру”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага 

часу і культуры”) – фальклорная праграма, 25.12 

- “Водим, водим хоровод, в самый лучший Новый год” (сумесна з 

філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – навагодні дзіцячы 

ранішнік, 26.12 

- “Новогодние приключения Деда Мороза  и Снегурочки” (сумесна з 

філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – тэатралізаванае 

прадстаўленне, 31.12 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


