
План работы бібліятэк 

 Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 2022 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе 

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 2021-2023 гг.; 

5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 

2023 гг.; 

6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”; 

7. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”; 

8. Абласная акцыя “Класічна…Патрыятычна”. 

 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Дата 

правядзен

-ня 

Адказныя 

1 “Промні асветніцтва” – гістарычная 

вандроўка (да Дня беларускага 

пісьменства) 

01.09 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

2 “Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас 

слова…” – свята ведаў, пісьменства і 

кнігі (да Дня беларускага пісьменства) 

01.09 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

3 “Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, 

гуманіст” – інфарміна (да Дня 

беларускага пісьменства) 

01.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

4 “Беларускія асветнікі-першадрукары” - 

гістарычная гадзіна (да Дня 

беларускага пісьменства) 

01.09 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

5 “Францыск Скарына – беларускі 

першадрукар” – гістарычны урок (да 

Дня беларускага пісьменства) 

02.09 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

6 “Шлях да майстэрства” – 

бібліяграфічны агляд творчасці 

(да 95-годдзя з дня нараджэння 

А.Адамовіча) 

02.09 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

7 “Славутыя  імёны беларускай зямлі” – 

відэапрэзентацыя (да Дня беларускага 

пісьменства) 

03.09 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

8 “Мы – славяне” – гадзіна гісторыі (да 

Дня беларускага пісьменства) 

03.09 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

 



9 “Ад першадрукара Скарыны да 

сучаснай беларускай кнігі” – гадзіна 

гісторыі (да Дня беларускага 

пісьменства) 

04.09 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

10 “З гісторыі пісьменства і друку” –  

падарожжа ў гісторыю (да Дня 

беларускага пісьменства) 

04.09 Рахунок М.У., філіял 

“Зарудаўеўская с/б” 

11 “Евфросинья Полоцкая: учитель, 

воспитатель и библиотекарь” – 

пазнавальная гадзіна 

04.09 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

12 “І Скарына наш друк распачаў на 

паўвека да Фёдарава” – гістарычная 

гадзіна (да Дня беларускага 

пісьменства) 

04.09 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

13 “Беларускія дзеячы” – віктарына (да 

Дня беларускага пісьменства) 

05.09 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

14 “Пуцявіны друкаванага слова” – 

віктарына (да Дня беларускага 

пісьменства)  

06.09 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

15 “День, который нас объединяет” – 

цыкл тэматычных выстаў (да Дня 

народнага адзінства)   

9.09. – 

18.09. 

Філіялы ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

16 “Чтобы не было беды!” – урок бяспекі  10.09 Леўчык В.А., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

17 “Свет паэзіі Максіма Танка” – чытанне 

вершаў анлайн (да 110-годдзя з дня 

нараджэння М. Танка) 

11.09 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

18 “Кнігачай” – бібліякафэ 11.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

19 “Летние хлопоты – осенние застолья” 

– калекцыя ідэй 

11.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

20 “Этот удивительный мир книг” – 

вусны часопіс (аматарскае аб’яднанне 

“Чамучкі”) 

11.09 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

21 “Паэзія, як хлеб надзённы” –  чытанне 

вершаў анлайн (да 110-годдзя з дня 

нараджэння М. Танка) 

11.09 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

22 “Лета скончылася – чытанне 

працягваецца” – літаратурная гульня-

віктарына  

11.09 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

23 “Дорогой дружбы и добра” – гутарка 13.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

24 “Все пути ведут в библиотеку” – 

бібліямікс (да Дня бібліятэк)   

14.09 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і 

інфармацыіъ 



25 “Удивительный народ в книжном 

городе живёт” – свята пасвячэння ў 

чытачы (аматарскае аб’яднанне 

“Чароўны ліхтарык”) 

14.09 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

26 “Все мы разные, а Беларусь одна» - 

інфармацыйная гадзіна (да Дня 

народнага адзінства) 

14.09. 

 

Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

27 “Непаўторны і незабыўны Максім 

Танк” – гучнае чытанне (да 110-годдзя 

з дня нараджэння М. Танка) 

14.09 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

28 “В гостях у сказки” – літаратурны 

аўкцыён 

15.09 Ярашук Т.З., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

29 “Беларускі алмаз” – анлайн-знаёмства 

(да Дня бібліятэк) 

15.09 Пазняк Ю.І., філіял 

“Мастоўская ГБ” 

30 “Книга мудростью богата” – 

літаратурна-гульнёвая праграма (да 

Дня бібліятэк) 

15.09 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

31 “Бібліятэка – твой сябар” – дзень 

адкрытых дзвярэй 

15.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

32 “Книга – лекарство для души” – 

бібліяграфічны агляд 

16.09 Арлова А.С., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

33 “Поступок и правонарушения” – дзень 

інфармацыі 

16.09 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

34 “Вершы, што кранаюць сэрца” – 

чытанне вершаў анлайн (да 110-годдзя 

з дня нараджэння М. Танка) 

16.09 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

35 “Непаўторны і незабыўны М.Танк” – 

літаратурная гадзіна (да 110-годдзя з 

дня нараджэння М.Танка) 

16.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

36 “В единстве народа  сила государства”  

– патрыятычная гадзіна (да Дня 

народнага адзінства) 

16.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

37 “Прайсці праз вернасць” – гадзіна 

паэзіі (да 110-годдзя з дня нараджэння 

М.Танка) 

16.09 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

38 “В единстве народа  сила государства”  

– патрыятычная гадзіна (да Дня 

народнага адзінства) 

16.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

39 “Памятные даты нашей истории” – 

інфарміна 

16.09 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

 

40 “В единстве народа - сила 

государства” –  гістарычная гадзіна 

 

16.09 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 



41  “С песней по жизни в семье единой” 

(сумесна з Цэнтрам вольнага часу і 

культуры) – канцэртная праграма 

17.09 

 

Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

42 “В единстве народа – сила страны” – 

інфармацыйная гадзіна 

17.09 Марчык Н.М., філіял 

“Стралецкая с/б” 

43 “Мир, единство - сила народа» - 

концертная программа (сумесна з 

Цэнтрам вольнага часу і культуры) 

17.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

44 “Мне пару крыл дало юнацтва…” – 

паэтычны вернісаж (да 110-годдзя з 

дня нараджэння М.Танка) 

17.09 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

45 “Вершы ў рытме сэрца” – анлайн-

інфарміна (да 110-годдзя з дня 

нараджэння М.Танка) 

17.09 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 

46 “Хочу все знать” – вячоркі чамучак 

(аматарскае аб’яднанне “Читай-

компания”) 

18.09 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

47 “Заклік нераўнадушнага сэрца” – 

чытанне вершаў анлайн (да 140 годдзя 

Я.Купалы і Я.Коласа) 

18.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

48 “Скарбы Панямоння” (са збораў 

дзяржаўных музеяў Гродзенскай 

вобласці) – агляд адной кнігі 

18.09 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

49 “Твои права, подросток” – гадзіна 

прававых ведаў 

19.08 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

50 “Я вижу мир сердцем” –  электронная 

прэзентацыя (грамадскае аб’яднанне  

“Беларускае таварыства інвалідаў па 

зроку”) 

21.09 Чайкіна С.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

51 “Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я” – літаратурная гульня 

21.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

52 “Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у 

спадчыну бацькі” – гадзіна фальклёру 

(аматарскае аб’яднанне “Карані”) 

22.09 Мякека Г.В., філіял 

“Правамастоўская с/б” 

53 “Гаспадыня стала – бульба” – 

пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) 

23.09 Навіцкая М.А., філіял 

“Лунненская с/б” 

54 “Живут в моем сердце стихи” – гучнае 

чытанне 

24.09 Чарніцкая С.В., філіял 

“Струбніцкая с/б” 

55 “Женских рук прекрасное уменье” – 

выстава-дэгустацыя (аматарскае 

аб’яднанне “Сяляначка”) 

24.09 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

56 “Соленье и варенье – в зиму 

объеденье” –  гадзіна карысных парад 

(аматарскае аб’яднанне “Встреча”) 

 

24.09 Холад М.Я., філіял 

“Пацавіцкая с/б” 



 

57 “Мой фирменный рецепт” – 

калейдаскоп цікавых парад 

(аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”) 

25.09 Кулікоўская Т.У., філіял 

“Мікелеўшчынская с/б” 

58 “Вредные привычки: зона риска” – 

вусны часопіс (аматарскае аб’яднанне 

“Моладзь ВY”) 

25.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

59 “Легенды Песковской земли” – анлайн 

– інфарміна 

25.09 Гайдаш Г.П., філіял 

“Пескаўская с/б” 

60 “Тут я нарадзіўся, і тут я жыву” – 

анлайн-падарожжа   

25.09 Кавалевіч С.Э., філіял 

“Рагозніцкая с/б” 

61 “Мой родны кут, як ты мне мілы” – 

конкурс малюнкаў 

25.09 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

62 “Я – дзіця, Я – чалавек” – 

інфармацыйная гадзіна па правах 

дзіцяці 

25.09 Брыцько С.Ю., філіял 

“Харціцкая с/б” 

63 “Дерево книжных предпочтений” – 

анкета (раённая праграма “Семья у 

книжной полки”) 

29.09 Пакаціло Л.І., аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі 

64 “Путешествие по улицам города” – 

віртуальнае падарожжа (краязнаўчы 

анлайн-праект “Познай свой край”) 

30.09 Лазарэнка С.І., сектар па 

абслугоўванню дзіцячага 

чытача 

65 “Старости в том нет, кто любит 

жизнь…” – літаратурна-музычны 

вечар (да Дня пажылых людзей) 

30.09 Пронька В.У., філіял 

“Гудзевіцкая с/б” 

66 “МИР трезвыми глазами” – хвілінка 

карыснай інфармацыі 

30.09 Кіслая Н.М., філіял 

“Дубненская с/б” 

67 “Родам з нашай зямлі” – анлайн 

інфарміна (да 70-годдзя з дня 

нараджэння А. Горнага) 

30.09 Доста Н.К., філіял 

“Мілявіцкая с/б” 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


