
План работы бібліятэк 

 ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на студзень 2022 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”; 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Паслухай кнігу!” (работа з Мастоўскай раённай арганізацыяй 

грамадскага аб’яднання “Беларускага таварыства інвалідаў па зроку”) – 

відэаагляд аўдыякніг, 12.01 

- “Верш за вершам” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 20.01 

- “Дела и люди нашего края” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”) 

– бібліяграфічны агляд, 28.01 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Будь на волне – читай!” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – 

феерверк дзіцячых кніг, 16.01 

- “Алан Милн и все, все, все…” (да 140-годдзя з дня нараджэння А.Мілна) 

– анлайн вандроўка, 18.01 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Нараджэнне Хрыстова” – калядная гасцёўня, 05.01 

- “Дзякуй весела казаць” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

гульнёвая праграма, 12.01 

- “Бацька Нёман” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”) – анлайн- 

падарожжа, 26.01 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Лiтаратурныя сцяжынкi роднага краю” (да 70-годдзя з дня нараджэння 

М.П.Iваноускага, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-

вiншаванне, 09.01 

- “Спасибо – так звучит добро!” – урок ветлiвасцi, 14.01 

- “Цвiтуць сады на Беларусi...” (Да 80-годдзя з дня нараджэння Веры 

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

14.01 

- “Что каждый должен знать о Холокосте” (да Мiжнароднага дня памяцi 

ахвяр Халакосту) – тэматычны урок, 27.01 



філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Не желает Старый год уходить за поворот” (аматарскае аб’яднанне 

“Селяночка”) – пасяджэнне, 13.01 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Пісьменнік і час” (да 75-годдзя з дня нараджэння Г.Марчука) – агляд 

творчасці, 09.01 

- “Праваслаўе і сучасны сусвет” – праваслаўная гадзіна, 15.01 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Рождественские встречи” – сустрэча, 10.01 

- “Мы встретим вместе Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) –пасяджэнне, 14.01 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Зазірнём у сямейны альбом” (аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”) – 

вечар успамін, 30.01 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Зіма-чараўніца” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 15.01 

- “Нас слова Купалы і Коласа кліча” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия 

онлайн”) – анлайн-чытанне, 16.01 

- “Прекрасное рождает добро” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь ВY) – 

паэтычная гасцёўня, 22.01 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- Я.Колас “Зіма” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-

чытанне, 14.01 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Цудоўны свет беларускіх народных казак” – гульня-віктарына, 05.01 

- “От Рождества до Крещения” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – 

вечар адпачынку, 09.01 

- “Холокост: память и предупреждение…” – гадзіна памяці, 28.01 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Крещенье праздную Господне” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – 

гадзіна народных традыцый, 19.01 

- “Курэнне, альбо здароўе?” – урок, 27.01 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Духоўная літаратура для дзяцей” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – 

агляд, 09.01 

- “Волшебница-зима” – анлайн-чытанні, 17.01 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Талент роднага краю” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”, да 

70-годдзя з дня нараджэння М.Іваноўскага) – літаратурны партрэт, 09.01 

- “От Рождества до Крещения” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – 

гадзіна духоўнасці, 14.01 

 



філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Когда душа молода” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с 

возрастом”) – літаратурна-музычны вечар, 23.01 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы танцуем и поём и всех в гости к нам зовём” (сумесна з філіялам 

“Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – конкурсна-гульнёвая 

праграма, 09.01 

- “Поздравляем с Рождеством, настоящим волшебством” (раённы 

інтэрнт-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў анлайн, 09.01 

- “Стары год стукае ў дзверы” (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые 

добру”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – 

пасяджэнне, 15.01 

- “Нас без сомнения ждут приключения” (сумесна з філіялам “Харціцкі 

цэнтр вольнага часу і культуры”) – гульнёвая праграма, 23.01 

- “Гісторыя маёй вескі ў фотаздымках” – фотамарафон, 30.01 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


