
 

План работы бібліятэк 

Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 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 

- “Беларускія асветнікі” (да Дня беларускага пісьменства) – відэаагляд кніг, 

05.09  

- “Библиотека – территория успеха” – віртуальнае падарожжа па знакамітым 

бібліятэкам, 15.09 

- “Сила Беларуси – в единстве народа” (Тыдзень народнага адзінства) – гадзіна 

патрыёта, 01.09., 16.09 

- “Правовая компетентность подростка” – Дзень інфармацыі, 20.09  

- “Вино вину творит” – інфармацыйна-пазнавальная гадзіна, 27.09 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Няма ў свеце цуда дзівосней, чым кніга” (да Дня беларускага пісьменства) – 

свята ведаў, пісьменства і кнігі, 01.09 

- “Святло далёкай зоркі” (да 120-годдзя з дня нараджэння В.Вольскага) – 

вусны часопіс, 17.09 

- “Книжные близнецы” (аматарскае аб’яднанне  “Читай-компания”) – 

фотамарафон, 19.09 

- “Путешествие в страну безопасности” – урок бяспекі, 23.09 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “З роднай моваю на ты!” (да Дня беларускага пісьменства) – турнір 

мовазнаўцаў, 01.09 

- “Дом, в котором живут книги” (аматарскае аб’яднанне  “Чароўны ліхтарык”) 

– экскурсія, 08.09 

- “Наша сила – в единстве” (Тыдзень народнага адзінства) – інфарміна, 16.09 

- “Раскажы мне кніга” – квіз, 22.09 

- “Мой вечны матыў…” (да 90-годдзя з дня нараджэння Н.Гілевіча) – слайд-

агляд, 29.09 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 



- “Знает каждый: безопасность – это важно!” (да Адзінага дня бяспекі) – 

інфармацыйная гадзіна, 10.09 

- “В единстве народа – сила государства” (Тыдзень народнага адзінства) – 

інфармацыйная гадзіна, 16.09 

- “Жизнь и судьба Брестской крепости” (да 50-годдзя з дня адкрыцця 

Мемарыяльнага комплекса “Брэсцкая крэпасць-герой”, аматарскае аб’яднанне 

“Залаты ўзрост”) – вечар-успамін, 24.09 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Беларусь – мой дом” (Тыдзень народнага адзінства) – фотаконкурс, 13.09 

- “Строки, идущие от души” (сустрэча з мясцовай паэткай Н.Маршалкевіч) – 

сустрэча, 18.09 

- М.Багдановіч “Маёвая песня” (да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма 

Багдановіча) – гучныя чытанні, 25.09 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Беларуская кніга дарогамі стагоддзяў” (да Дня беларускага пісьменства, 

аматарскае аб’яднанне “Буслік”)  – падарожжа ў гісторыю, 04.09 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Славные сыны моего Отечества” (да Дня беларускага пісьменнаства) – 

інфармацыйная гадзіна, 02.09 

- “Как быть героем в опасной ситуации” (да Адзінага дня бяспекі) – інфарміна, 

06.09 

- “М. Багдановіч, верш “Санет” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да 

130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча) – гучныя чытанні, 07.09 

- “Вехи истории: воссоединение Западной Белоруссии с БССР” (тыдзень 

народнага адзінства) – інфарміна, 16.09 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Спачатку было слова” (да Дня беларускай пісьменнасці) – урок ведаў, 02.09 

- “Твоя безопасность в твоих руках” (да Адзінага дня бяспекі) – 

інтэлектуальная гульня, 10.09 

- “Беларусь сильна единством” (Тыдзень народнага адзінства) – віктарына, 

17.09 

- “Грыбны калейдаскоп” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – гульня-

падарожжа, 25.09 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Ад Скарыны да нашых дзён” (да Дня беларускага пісьменства) – віктарына, 

02.09 

- “День безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальны ўрок, 04.09 

- “В мире кулинарии” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с 

возрастом”) – інфарміна, 12.09 

- “Связь времен – связь поколений” (Тыдзень народнага адзінства) – 

інфарміна, 16.09 

- “Детям о дружбе” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь.BY”) – дзень адной кнігі, 

25.09 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “По основам безопасности и жизнедеятельности” (да Адзінага дня бяспекі) – 

калейдаскоп, 05.09 



- “Первая женщина-просветительница” (да Дня беларускага пісьменства) – 

гутарка, 05.09 

- “За единство белорусского народа!” (Тыдзень народнага адзінства) – гутарка-

дыялог, 17.09 

- “Вкусные хлопоты” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – гадзіна карысных 

парадаў, 26.09 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Святое імя – Еўфрасіння” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная 

гадзіна, 03.09 

- “Вам, хозяюшки” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – калекцыя ідэй, 12.09 

- “Воссоединение Беларуси: документальные и газетные свидетельства 

всенародного праздника” (Тыдзень народнага адзінства) –  інфармацыйная 

гадзіна, 17.09 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Стань заметнее в темноте” (да Адзінага дня бяспекі) – гутарка, 03.09 

- “Семейный Читаймер” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання 

“Семья у книжной полки”) – кніжная выстава-парада, 10.09 

- “Добротой и миром дорожить умейте” (Тыдзень народнага адзінства) – 

інфармацыйная гадзіна, 17.09 

- “Крепость-герой” (да 50-годдзя з дня адкрыцця Мемарыяльнага комплекса 

“Брэсцкая крэпасць-герой”) – відэаэкскурсія, 25.09 

- “Восень жыцця – мудрая пара” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – рэтра-

вечар, 29.09 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Праз церні да Бога: ксёндз Люцыян Радомскі” (аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – духоўная гадзіна, 16.09 

- “Да святыняў з кнігай” (да Дня беларускай пісьменнасці) – гульня-конкурс, 

05.09 

- “Беларусь – страна единства и согласия” (Тыдзень народнага адзінства) – 

інфармацыйная гадзіна, 17.09 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Славянская письменность и её создатели” (да Дня беларускага пісьменства) 

– урок гісторыі, 05.09 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Я – дзіця, Я – чалавек” – інфармацыйная гадзіна па правах дзіцяці, 12.09 

- “Этот край – наш общий дом” (Тыдзень народнага адзінства) – гутарка-

дыялог, 17.09 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


