
 

План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

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

СБ”). 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Не выбіраем мы Радзімы, яна сама гадуе нас” (да Года народнага 

адзінства) – адкрыты прагляд літаратуры, 03.11 

- “Спеши делать добро” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”) – 

хвіліны радаснага чытання, 12.11 

- “Табачный туман обмана” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – 

электронная прэзентацыя, 19.11 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Скажы цыгарэце – “Не” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – 

анлайн памятка, 10.11 

- “Путешествие в Удивляндию” (аматарскае аб’яднанне “Читай-

компания”) – караван забытых кніг, 21.11 

- “В тридевятом царстве, в тридесятом государстве” – гульня-падарожжа, 

25.11 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Я ведаю! Я помню!” – анлайн-агляд, 04.11 

- “Мы знаем все на свете!” (аматарскае аб’яднанне  “Чароўны ліхтарык”) – 

пазнавальная гадзіна, 10.11 

- “Помни имя твоё…” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання 

“Семья у книжной полки”) – свята імя, 17.11 

- “Бросай курить!” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – анлайн-

заклік, 18.11 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Эта горькая правда войны” (да 80-годдзя з часу існавання Трасцянца, 

аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – тэматычны вечар, 04.11 



- “No Smoking” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гульня-

віктарына, 19.11 

- “Православная книга – путь к духовности” – гадзіна духоўнай асветы, 

24.11 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Берегите свой дом” – інфарміна па пажарнай бяспецы, 27.11 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Правы свае ведай, абавязкі не забывай” – прававая гадзіна, 27.11 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “М.Багдановіч. Верш пра Радзіму” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия 

онлайн”) – анлайн-чытанне, 12.11 

- “Конвенция о правах ребенка” – падарожжа, 19.11 

- “Осторожно: СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-заклік, 

25.11 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Мая Радзіма завецца светла – Беларусь” (да Года народнага адзінства) 

– тэматычны вечар, 19.11 

- “Што мы пакінем нашчадкам” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – 

віртуальнае падарожжа, 27.11 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Самые красивые книги о природе” – парад кніг, 20.11 

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІД, аматарскае 

аб’яднанне “Моладзь.BY”) – віктарына, 28.11 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Мая Радзіма – Беларусь” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – гутарка па кнізе, 13.11 

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

раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 30.11 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Читайте сами, читайте с нами” – літаратурная гульня, 05.11 

- “Дорогою жизни без вредных привычек” (да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) – гутарка-парада, 12.11 

- “Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” 

(аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – вечар успамінаў, 14.11 

- “Поменяй сигарету на конфету” (да Міжнароднага дня адмовы ад 

курэння) – акцыя, 19.11 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Закружилась в небе осень” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурная скарбонка, 18.11 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Какие тайны хранит природа” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – 

эка-інфарміна, 06.11 



- “Если хочешь долго жить – сигареты брось курить” (да Міжнароднага 

дня адмовы ад курэння) – гадзіна-папярэджанне, 19.11 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Курение – опасное увлечение”  (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

– анлайн-чытанне, 14.11 

- “Экскурсия в мир лекарственных трав “Нам от болезней всех полезней” 

(аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – завочнае падарожжа, 18.11 

- “Жизни – да!  СПИДу – нет!” (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-

абмеркаванне, 28.11 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Будет в семье лад, если книге рад” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурны вечар, 20.11 

- “Мастерская творчества” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”)  – 

работа над падарункамі, 28.11 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Чытаем і святкуем” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання 

“Семья у книжной полки”) – літаратурная гульнёвая праграма, 14.11 

- “Народаў многа, а краіна  адна” (Год народнага адзінства) – выстава-

гутарка, 19.11 

- “Женских рук прекрасное уменье” (аматарскае аб’яднанне “Сердца 

открытые добру”)– выставка-дегустация, 21.11 

- “Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?” – літаратурная 

гадзіна-паведамленне, 28.11 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


