
 

План  мерапрыемстваў 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

 на люты 2022 г. 
 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе 

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 бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против 

наркотиков”; 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Конституция – символ эпохи” – адкрыты дыялог з моладдзю, 02.02 

- “Роднага края імёны” – дзень інфармацыі, 04.02 

- “Книга на службе здоровья” – відэаагляд, 10.02 

- “Исповедь мужества и любви” (да 100-годдзя з дня нараджэння мастака 

Міхаіла Савіцкага) – электронная прэзентацыя, 18.02 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Книжный дождь из любимых книг” (аматарскае аб’яднанне “Читай-

компания”) – літаратурная гульня-падарожжа, 20.02 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Валянцінка” – майстэрня, 09.02 

- “Разумнікі і разумніцы” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – эрудыт - 

лато, 17.02 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Все начинается с любви” (да Дня ўсіх закаханых) – свята, 11.02 

- “Не пакідайце мовы роднай…” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – 

віктарына, 18.02 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Як званочак звініць наша родная мова” (да Міжнароднага дня роднай 

мовы) – гадзіна роднай мовы, 20.02 

- “Захаваем сябе для жыцця” – сустрэча, 27.02 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Главный документ на службе народа” – гадзіна пытанняў і адказаў, 

01.02 

- “Каб кожны Панчанку пачуў” – прэзентацыя, 12.02 

- “Правда о наркотиках” – калейдаскоп цікавых фактаў (раённая 

бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”, 25.02 



 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Гучы, родная мова!” (да Міжнароднага дня роднай мовы) - гадзіна 

паэзіі, 17.02 

- “Нарко-Стоп!” – слайд-рэпартаж (раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя 

“Молодежь против наркотиков”), 27.02 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “З любоўю да роднай мовы” – конкурс знаўцаў, 19.02 

- “Сети все возрасты покорны” – урок, 27.02 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Обо всем на свете в журнале и газете” – хвіліна рэкламы, 26.02 

- “Сцеражыся белай хваробы” – гутарка-папярэджанне (раённая 

бібліятчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”), 27.02 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Любви чарующие строки” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – 

літаратурны вечар, 11.02 

- “Что я знаю о библиотеке” – квіз, 20.02 

- “Любі, шануй, ведай роднае слова” – краязнаўчы ўрок, 23.02 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Дом, в котором живут книжки” – экскурсія, 06.02 

- “Чароўныя гукі роднай мовы” – літаратурная гадзіна, 20.02 

- “Жизнь прекрасна – не губи её” – гутарка-папярэджанне (раённая 

бібліятчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”), 27.02 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Но как на свете без любви прожить?” – літаратурна-музычны вечар (да 

Дня закаханых), 17.02 

- “Таямніцы роднай мовы” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – 

конкурс, 20.02 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Зімовае чараўніцтва” – гадзіна паэзіі, 19.02 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Ніколі не забудзем” – гутарка-дыялог, 19.02 

- “Жылі-былі” – дзень любімых казак, 27.02 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


