
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на студзень 2021 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годзе 

прымуць удзел у праектах і праграмах: 

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”; 

2. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки” на 2021-2023гг.; 

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

– 2023 гг.; 

4. Краязнаўчы анлайн-праект  “Родам з нашай зямлі” (філіял 

“Мілявіцкая СБ”). 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “Нашы землякі. Юбілейныя даты – 2021” – электронная прэзентацыя, 

15.01 

- “Майстры нацыянальнай прозы” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Шамякіна, І.Мележа) – відэаагляд кніг, 26.01 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Шел по лесу Дед Мороз” – віртуальнае падарожжа ў мінулае, 03.01 

- “Карманы, полные стихов” (у рамках бібліятэчнага інтэрнет-праекта 

“Поэзия онлайн”) – паэтычны круіз, 13.01 

- “Магутны талент Шамякіна” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Шамякіна) – анлайн-вандроўка, 30.01 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “З юбілеем, Мастоўдрэў!”  – анлайн-прэзентацыя, 05.01 

- “Рождество Христово” – анлайн-прэзентацыя, 06.01 

- “Мой знакомый Мойдодыр” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) – віктарына по творах К.Чукоўскага, 13.01 

- “История русского сатирика” (да 195-годдзя з дня нараджэння 

М.Салтыкова-Шчадрына) – літаратурная гадзіна, 27.01 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Сэрцам i думамi...” (да 80-годдзя з дня нараджэння У.Мулявiна) – 

вечар-успамiн, 13.01 

- “Польскi ваенны дзеяч з в.Лунна” (Да 110-годдзя з дня нараджэння 

Юзафа Валюка) – вiртуальная iнфармiна, 16.01 

- “Таленты роднай зямлi: Клiмуць Яраслаў Iванавiч” – пазнавальная 

гадзiна анлай-інфарміна, 21.01 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Талент шчодры, непаўторны” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Шамякіна) – відэапрэзентацыя, 18.12 



філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Рукатворная краса” – выстава-хоббі, 09.01 

- “Да 100-годдзя з дня нараджэння Івана Шамякіна” (да 100-годдзя з дня 

нараджэння І.Шамякіна) – агляд творчасці, 30.01 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Татьянин день” – відэа-віншаванне, 22.01 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Усё пачынаецца з сям’і” (у рамках раённай бібліятэчнай праграмы 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.) – анлайн-

урок, 14.01 

- “І.Шамякін “Глыбокая плынь” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Шамякіна) – водгук на раман, 22.01 

- “Што мы пакінем нашчадкам” – віртуальнае падарожжа, 31.01 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Я хачу вярнуцца да цябе” (да 85-годдзя з дня нараджэння Я.Сіпякова) 

– анлайн чытанні, 12.01 

- “Валун “Вялікі камень Пабоеўскі” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта  “Родам з нашай зямлі”) – анлайн-інфарміна, 22.01 

- “Сын свайго часу” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна) – 

электронная прэзентацыя 30.01 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Зимушка-зима” (у рамках бібліятэчнага інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – анлайн чытанні, 06.01 

- “Вядомы ва ўсім свеце” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна) – 

анлайн-агляд, 30.01 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Вот пришло Крещение, праздник очищения” (аматарскае аб’яднанне 

“Зносіны”) – вечар адпачынку, 10.01 

- “Гісторыя касцёла Мацеры Божай Ружанцовай” –  анлайн-

паведамленне, 17.01 

- “Знакамітыя людзі Мастоўшчыны” (да 60-годдзя з дня нараджэння 

М.А.Якалцэвіч) – анлайн-паведамленне, 24.01 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі” – гадзіна пазнавальных 

ведаў, 22.01 

- “Рождественские стихи к светлому празднику” (у рамках бібліятэчнага 

інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн чытанні, 03.01; 06.01  

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “У цудоўным свеце казак” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

літаратурная гульня, 03.01 



- “Волшебница зима” (у рамках бібліятэчнага інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – анлайн чытанні, 17.01  

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Свет Рождественской звезды” – выстава-экспазіцыя, 02.01 

- “Патрыёт зямлі беларускай” (да 160-годдзя з дня нараджэння Яўхіма 

Карскага) – віртуальная інфарміна, 08.01 

- “Верш М.Пазнякова” (да 70-годдзя з дня нараджэння М.Пазнякова, у 

рамках раённага бібліятэчнага інтэрнэт-праекта “Поэзия онлайн”) – 

анлайн-чытанне верша, 23.01 

- “Плынь глыбокая жыцця” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна) 

– відэаагляд кніг, 30.01 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Навагодні мікс” (у рамках бібліятэчнага інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – чытанне вершаў пра Новы год, 06.01 

“Смехом, шуткой без забот мы встречам Новый год” (аматарская 

аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – пасяджэнне, 13.01 

- “Сцежкамі роднай зямлі. Я хачу гэта ведаць” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – гістарычная гадзіна, 17.01 

- “Чытаем разам з пісьменнікам” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Шамякіна) – літаратурны партрэт, 30.01 

- “Зімовыя ўзоры” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і 

культуры”) – бібліятэчная выстава-інфарміна, 31.01 

 

 

У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй, выкліканай 

каронавірусам 2019-nCoV, большасць масавых мерапрыемстваў у 

бібліятэках перайшлі ў фармат анлайн. Пры паляпшэнні сітуацыі 

масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках будуць праведзены ў 

адпаведнасці з гадавым планам. 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


