
План работы бібліятэк 

Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на кастрычнік 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 

- “Счастлив тот, кто сердцем молод” (да Дня пажылых людзей) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 05.10 

- “Материнское сердце – родник любви” (да Дня маці) – вечар паэтычнага 

настрою, 14.10 

- “Читать полезно всем” (бібліобус) – выстава-заклік, 28.10 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Имя моего ангела – мама” (да Дня маці) – анлайн агляд, 15.10 

- “Закружилась в небе осень” (акцыя “Книжные жмурки”) – кот у мяшку, 

27.10 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Люди пожилые – сердцем молодые!” (да Дня пажылых людзей) – вечар 

успамінаў, 05.10 

- “К знаниям через книгу или компьютер?” – інфармацыйны анлайн-батл, 

13.10 

- “Мама сонейка маё” (аматарскае аб’яднанне  “Чароўны ліхтарык”) – урок 

творчасці, 14.10 

- “Вместе весело читать!” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – хвілінка кніжнага вольнага часу, 

20.10 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Неугасим огонь души… (да Дня пажылых людзей, аматарскае 

аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар, 01.10 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 



- “У моёй бабули руки золотые” (да Дня пажылых людзей) – выстава 

вышыванак, 01.10 

- “Мудрой старости поклон” (да Дня пажылых людзей) – сустрэча, 02.10 

- “Для тех, кто жизнь дарует и тепло” (да Дня маці) – літаратурна-

музычны вечар, 14.10 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Мама мілая мая” (да Дня маці) – гадзіна паэзіі, 14.10 

- “Цяпло працягнутай рукі” (да дня інвалідаў)  – урок міласэрднасці, 15.10 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Все краски жизни для тебя” (да Дня маці) – літаратурна-музычны 

вечар, 15.10 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Славим возраст золотой” (да Дня пажылых людзей) – літаратурна-

музычная кампазіцыя, 01.10 

- “Лети, лети, лепесток” (да Дня маці) – гульневая праграма, 17.10 

- “Оттенки осени” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – паэтычны 

зарапад, 30.10 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Нас аб’яднала кніга” (да Дня пажылых людзей) – вечар-сустрэча, 01.10 

- “Размова пра  матуль” (да Дня маці) – літаратурна-музычная 

кампазіцыя, 14.10 

- “Все начинается с семьи” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.BY”) – урок 

адкрытых думак, 30,10 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Люди пожилые – сердцем молодые” (да Дня пажылых людзей) – вечар-

сустрэча, 01.10 

- “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – тэматычны вечар, 14.10 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Твая зямля,  твая Радзіма названа светла: Беларусь” – краязнаўчы круіз, 

29.10 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Прекрасен мир любовью материнской” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – паэтычная старонка, 

14.10 

- “Аб усім на свеце ў журнале і газеце” (аматарская аб’яднанне “Карані”) 

– гадзіна інфармацыі і рэкламы, 29.10 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “С поклоном и любовью” (да Дня пажылых людзей) – урок дабрыні, 

01.10 

- “Загадки из лукошка” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 

03.10 

- “Свет материнской любви” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 

14.10 



 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Мудрость жизни – молодость души” (да Дня пажылых людзей, 

аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар-адпачынак, 01.10 

- “Прекрасен мир любовью материнской” (да Дня маці) – літаратурна-

музычны вечар, 14.10 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Чтобы осень была золотой” (да Дня пажылых людзей) – літаратурна-

музычны вечар, 02.10 

- “Прекрасен мир любовью материнской” (да Дня маці) – літаратурна-

музычны вечар, 16.10 

- “Фантазии полет и рук творенье” (аматарская аб’яднанне “Краіна 

талентаў”)  – работа над падарункамі, 31.10 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Знакамітыя БЕЛАРУСЫ” (Год народнага адзінства) – кніжная выстава 

– паведамленне, 01.10 

- “Ангел по имени МАМА” (да Дня маці) – літаратурна-музычная 

праграма, 14.10 

- “Загадкі сеем як зярняты” – фальклорная гадзіна загадак, 24.10 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


