
План работы бібліятэк 

Дзяржаўнай установы культуры 

“Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 2020 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у 

абластных анлайн-праектах: 

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, 

водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне); 

2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя 

відэаагляды літаратуры); 

3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”; 

4. Бібліятэчны анлайн-праект “ВО!Круг книг!”. 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Спорт. Здоровье. Красота.” – кніжна-ілюстраваная выстава (у рамках 

культурна-спартыўнага свята), 01.08 
- “Наша безопасность – в наших руках” – кніжна-ілюстраваная выстава, 03.08 
- “Все приходящее, а природа вечна…” – адкрыты прагляд літаратуры, 

06.08 

- “Старые, добрые знакомые” – відэаагляд кніг (да Сусветнага дня 

кнігалюбаў, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя 

сустрэчы”), 07.08 

 - “В краю слияния двух рек: Немана и Щары”  – віртуальны веламаршрут (у 

рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”, 14.08 

- “Огонь душевной теплоты” – гадзіна зносін (ГА “БелТІЗ”), 14.08 

- “Заготовки для сытой зимовки” – выстава-рэцэпт (у рамках выезда 

бібліобуса), 19.08 

- “Война глядит на книжные страницы” – відэаагляд кніг (у рамках 

літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!, 21.08 

- “Город мой прекрасный на берегу реки” – бібліяфэст, 29.08 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “19 книг, которые нужно прочитать, чтобы понимать себя и других” – 

віртуальная выстава (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя 

сустрэчы”), 02.08 

- “З любоўю да роднай старонкі” – анлайн-падарожжа (да Года малой 

радзімы, у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што 

...?”), 05.08 

Аздараўленчы лагер “Нёман” 

- “З любоўю да роднай старонкі” – гульня-падарожжа,10.08 

- “В гости к Незнайке” – пазнавальна-забаўляльная праграма, 11.08 

- “Там, на неведомых дорожках” – гульня-падарожжа, 19.08 



- “Прыгоды мышонка Пік-Пік” – літаратурны сундучок (да 55-годдзя 

Л.Рублеўскай), 21.08 

- “Как воспитать вундеркинда” – эрудыт-урок, 27.08 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Небывальщина и многое другое” – агляд дзіцячай перыёдыкі, 04.08  

- “Мой родны кут, як ты мне мілы…” – краязнаўчае падарожжа (да Года 

малой радзімы, раенны бібліятэчны праект “Здесь мы живем и край нам 

этот дорог” на 2019-2020 гг.), 05.08 
- “Асцярожна, дзеці!” – гульнёвая праграма, 06.08 

- “У свеце казак” – віктарынная карусель, 11.08 

- “Большая переменка!” – тэматычны відэаагляд твораў для падлеткаў 

Ю.Сітнікава (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя 

сустрэчы”), 14.08  

- “Планета детской периодики” – тэматычны відэаагляд (у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта "Во!Круг книг!"), 24.08 

- “Час мультфильма по заявкам” – мультсеанс, 25.08 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Аўкцыён прыказак, прымавак, казак, загадак” – забаўляльная 

фальклорная віктарына, 20.08 

- “Мая вёска, мая вуліца, мая малая Радзіма” – віктарына, 23.08 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Добрых рук прекрасные творенья” – вечар-выстава, 07.08 
- “Будь острожен везде и всегда” – інфармацыйная гадзіна, 13.08 
- “Таленты роднай зямлі: Бібіла Пётр Мікалаевіч” – віртуальная гутарка 

(у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”), 14.08 

- “Успомнім славутыя імёны” (да 530-годдзя з дня нараджэння 

Францыска Скарыны) – бібліяграфічны агляд, 19.08 

- “Вершы Якуба Коласа” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта "Во!Круг книг!"), 26.08 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Лютики – цветочки у меня в садочке” – фотаконкурс (аматарскае 

аб’яднанне для пажылых людзей “Сяляначка”), 15.08 

- “Храм Святителя Николая Чудотворца в аг.Дубно” – анлайн – 

падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”), 20.08 

- “Сказка Андерсена Г.Х. Снежная королева” – водгук (у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 20.08 

- “Летние рекорды” – гульня, 27.08 

- “Нам кніга – вечнае святло, крыніца ведаў, цуд бясконцы” – 

пазнавальная гадзіна (да Дня беларускага пісьменства), 31.08 

 



філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “В гостях у героев сказок Корнея Чуковского” – анлайн-інфарміна (у 

рамках бібліятэчнага анлайн-праекта "Во!Круг книг!"), 08.08 

- “Нам лето сказку подарило” – конкурс казачнікаў, 08.08 

- “Я з мультфільмаў, я са казак, адкажыце без падказак” – віктарына, 

13.08 

- “Хатняя аптэка: лекавыя расліны” – гадзіна парад (раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг.), 22.08 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Любимые песни моего поколения” – літаратурна-музычная кампазіцыя 

(раенная бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 

гг., аматарскае аб’яднанне для пажылых людзей “Гаспадынька”), 07.08 

- “Там на невидимых дорожках” – гульня-падарожжа, 14.08 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Быў. Ёсць. Буду” – літаратурная гадзіна, 07.08 

- “Касцёл Наведвання Святой Дзевы Марыі” - віртуальнае падарожжа ( у 

рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 12.08 
- “Безопасность – это важно” – інфарміна, 19.08 
- “Паклон табе, бацькоўскі дом” – тэматычны вечар (да Года малой 

радзімы, раенная бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 

2019-2020 гг.), 21.08 

- “Знакамітыя землякі: Кандратовіч Віктар Антонавіч” - віртуальнае 

знаёмства (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што?...”), 21.08 

- “Шумі, мой родны лес!” – экскурсія ў лес (раенная бібліятэчная дзіцячая 

праграма “Край родной, познакомимся с тобой” на 2019 – 2020 гг., 

аматарскае аб’яднанне “Пралеска”), 30.08 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

-  “Мой любы край ” – гадзіна фальклору (раенная бібліятэчная 

праграмма “Возраст жизни не помеха” на 2019 – 2020 гг.), 02.08 

- “Зямля, дзе пачаўся мой лёс” – краязнаўчая гадзіна (да Года малой 

радзімы, раенная бібліятэчная праграма “Край родной, познакомимся с 

тобой”), 09.08 

- “Умей быть благодарным” – гульня (аматарскае аб’яднанне 

“Моладзь.BY”), 12.08 
- “Правила нашей безопасности” – урок, 14.08 
- “Наш общий дом - природа” – экалагічны урок (аматарскае аб’яднанне 

“Моладзь.BY”, 21.08  

- “Мама – сонейка маё…” – чытаем вершы пра маму (бібліятэчны анлайн-

праект “Во! Круг книг!”), 28.08 

 



філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Чайка з лётам арліным” – паэтычны вечар (да 110-годдзя с дня 

нараджэння Ларысы Геніюш), 01.08 
- “Безопасное лето” – інфармацыйная гадзіна, 05.08 
- “Капліца Святой Ганны ў аг. Пацавічы Мастоўскага раёна” – анлайн-

падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што?...”), 12.08 

- “Что вы знаете о СПИДе?” – бліц-турнір, 14.08 

- “Ніколі не забудзем” – водгук на кнігу (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”), 23.08 

- “Вкусные хлопоты” – гадзіна карысных парад, 30.08 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 
- “Путешествие в страну «Безопасности»” – пазнавальна-гульнёвая праграма, 

08.08 

- “Жыцце і творчасць Ларысы Геніюш” – літаратурнае падарожжа, 09.08 

- “Спас – усяму час” – яблычныя вячоркі (аматарскае аб’яднанне 

“Общение”), 16.08 

- “Пескаўскае гета” – анлайн – інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”), 22.08 

- “Па старонках любімых кніг” – літаратурны рынг, 22.08 

- “Сказки читать и героев узнавать” – гульня-віктарына, 23.08 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Паэтычныя творы М. Танка” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта "Во!Круг книг!"), 20.08 

- “Знакамітыя землякі аг. Масты Правыя: Балтрукевіч С. І.” – віртуальная 

інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”), 27.08 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Лёс краіны вырашай сам” – інфармацыйная гадзіна (да Выбараў 

Прэзідэнта РБ), 01.08 

- “Што вы ведаеце пра родныя мясціны?” – краязнаўчая віктарына (да 

Года малой радзімы), 08.08 

- “Не прывыкну сэрцам да чужых старон” – літаратурная гадзіна (да 110-

годдзя  з дня нараджэння Л. Геніюш), 14.08 

- “Путешествие по волшебной стране сказок” – віктарына, 15.08  

- “Пяром душа вадзіла” – анлайн-сустрэча з паэтам-земляком Іваноўскім 

М.П. (да Года малой радзімы, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”), 19.08 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 



- “Камень-следавік у аг. Струбніца Мастоўскага раёна” – віртуальнае 

падарожжа (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”), 18.08 

- “Навстречу мечтам и ветрам” – падарожжа (да 140-годдзя з дня 

нараджэння А. Грына), 23.08 

- “Детские руки творят чудеса” – работа з бумагай (аматарскае 

аб’яднанне “Краіна талентаў”), 30.08 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 
- “Азбука бяспекі” – пазнавальная гадзіна, 01.08 

- “Ад родных ніў” – літаратурны партрэт – выстава (да 110-годдзя з дня 

нараджэння Л. Геніюш), 05.08 

- “Выратавальнік вачыма дзяцей – які ён?” – выстава малюнкаў, 

віктарына, 15.08 

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду” – фальклорная 

гадзіна (раённы бібліятэчны праект “Здесь мы живём и край нам этот 

дорог” на 2019-2020 гг.), 16.08.20 

- “Ніколі не забудзем” – анлайн-чытанне ўспамінаў дзяцей пра вайну (у 

рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”), 16.08 

- “Ключ к загадкам природы” – пазнавальная гадзіна-гульня (кнігі пра 

розныя з’явы прыроды), 21.08  

- “Летние хлопоты, осенние застолья” – сустрэча – размова (раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” на 2019-2020 гг.), 30.08 

- “Подзвіг Фёдара Шостка з вёскі Раўкі” – анлайн-паведамленне (у 

рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”), 30.08 

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым 

каронавірусам 2019-nCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК 

“Мастоўская раённая бібліятэка”будуць праведзены ў адпаведнасці з 

гадавым планам. 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


