
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на красавік 2021 г. 

 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе 

прымуць 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”; 

7. Бібліятэчная акцыя BOOK-LOOK “Книжный драйв”; 

 

Да дня яднання народаў Беларусі і Расіі (2 красавіка) у філіялах ДУК 

“Мастоўская раённая бібліятэка” будуць аформлены тэматычныя паліцы. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (раённы бібліятэчны інтэрнет-

праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, красавік 

- “Надзейнасць у партнёрстве” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) 

– тэматычная паліца, 02.04 

- “Здоровым быть – век долгий жить”– выстава-рэкамендацыя, 07.04 

- “Чернобыль. Боль. Жизнь” (да 35-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай 

АЭС) – электронная прэзентацыя, 26.04  

- “Целебные растения вокруг нас” (работа бібліобуса) – выстава-рэцэпт, 

28.04 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Тот, кто любит читать” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – прэзентацыя, 01.04 

- “Весна идёт! Весне дорогу!” – падарожжа з кнігай (анлайн), 15.04 

- “Сярэбраная табакерка” (да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – 

літаратурны дыліжанс (анлайн), 23.04 

- “Затейники и фантазёры” – урок гумару па творах М.Носава (анлайн), 

26.04 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Па старонках цікавай кніжкі” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) – пазнавальная вандроўка, 02.04 

- “Улыбайся! Закаляйся!”– урок здароўя, 07.04 

- “Трагедыя лёсаў” (да 35-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – 

віртуальнае падарожжа, 27.04 

- “Чытаць, ведаць, помніць” – анлайн-водгук, 29.04 



філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Знаем ли мы первые книжки внуков” (аматарскае аб’яднанне “Залаты 

ўзрост”) – літаратурная віктарына, 01.04 

- “Дзве сястры: Беларусь і Расія” (да Дня яднання народаў Беларусі і 

Расіі) – гісторыка-прававая гадзіна, 02.04 

- “Па жыцці разам” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – выстава-

інфармацыя, 02.04 

- “Гэты цуд завецца кніга” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-конкурс, 

03.04 

- “В каждой книге свой секрет и ненужной книги нет” (Тыдзень дзіцячай 

кнігі) – віктарына, 04.04 

- “Подросток. Стиль жизни здоровый” (да Сусветнага дня здароўя) – 

інфармацыйная гадзіна, 07.04 

- “Таленты роднай зямлі: Урбановіч Павел Паўлавіч” (краязнаўчы 

анлайн-праект “Пазнай свой край”) – інфарміна, 21.04 

- “Чарнобыль баліць, папярэджвае, вучыць” (да Дня аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС) – урок гісторыі, 24.04 

- “Маладыя таленты роднай зямлі: Мандзік Вераніка Аляксандраўна” 

(краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – пазнавальная гадзіна, 

29.04 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Карандаш пришёл с друзьями, поиграйте дети с нами” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – конкурс малюнкаў, 03.04 

- “Пасху встречаем” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с 

возрастом”) – пасхальны вечар, 30.04 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Еўфрасіння Полацкая і яе жыццёвы шлях” – праваслаўная гадзіна, 

03.04 

- “Я здароўе берагу – сам сабе дапамагу” (раённая бібліятэчная праграма 

“В гармонии с возрастом”) – гадзіна парад, 17.04 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- С.Кадашников “Летела с фронта похоронка” (бібліятэчны інтэрнет-

праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 10.04 

- “Символы Беларуси – вехи истории” (да Дня яднання народаў Беларусі 

і Расіі) – гістарычны вернісаж, 15.04 

- “Родина в объективе фотоаппарата” – фотавыстава, 27.04 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “А ці не паехаць нам у госці?” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная 

вандроўка, 02.04 

- “Талент, адданы дзецям” (Тыдзень дзіцячай кнігі, да 115-год-дзя з дня 

нараджэння А.Барто) – гучныя чытанні, 03.04 



- “Лекавыя травы вакол нас” (раённая бібліятэчная праграма  

“В гармонии с возрастом”) – гадзіна здароўя, 07.04 

- “Чарнобыль: урокі гісторыі” (да 35-годдзя з Дня аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – урок экалогіі, 

24.04 

- “Жах вайны ў творах Барыса Сачанкі” (да 85-годдзя з дня нараджэння 

Б.Сачанкі) – літаратурная гадзіна, 30.04 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “М.В. Біч – вядомы ў Беларусі гісторык” (краязнаўчы анлайн-праект  

“Родам з нашай зямлі”) – інфарміна, 09.04 

- “Рукам работа – себе радость” (раённая бібліятэчная праграма  

“В гармонии с возрастом”) – майстар-клас па пляценню, 11.04 

- “Паэт старой Беларусі” (да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі, 

бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 15.04 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “И снова к нам весна пришла” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”) – чытанне вершаў, 04.04 

- У.Карызна “Наша Беларусь” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”) – анлайн-чытанне, 17.04 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Журналы-волшебники” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вандроўка па 

дзіцячых часопісах, 01.04 

- А.Бадак “Як рассмяшыць папугая” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – анлайн-

водгук, 01.04 

- “Приглашаем в сказку” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная 

віктарына, 02.04 

- “Здоровье – мудрых гонорар” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) 

калейдаскоп карысных саветаў, 11.04 

- “Чорная быль” (да 35-годдзя з Дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – 

анлайн-чытанні, 18.04 

- “Святыні роднага краю” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой 

край”) – слайд-прагляд, 23.04 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Пра ўсё на свеце пазнаем ў бібліятэцы” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 

02.04 

- “Працягні жыццё кнізе” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – акцыя, 04.04 

- “Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей” (раённая 

бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – 

свята сямейнага чытання, 14.04  

- “Традиции хранить и умножать” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – выстава творчых работ, 

15.04  



- “Прафілактыка алкагалізму, табакакурэння, наркаманіі” – тэматычная 

экспазіцыя кніг, 21.04 

- “Здорово жить – ЗДОРОВО” – прафілактычная гутарка, 24.04 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Мир сказочных чудес” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гульня, 

03.04 

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне 

“Чамучкі”) – прэс-інфармацыя, 04.04 

- “Сярэбраная табакерка” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-

юбіляры”, да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – гучнае чытанне, 

23.04 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Легенды і паданні: адкуль паходзіць назва в.Стральцы” (краязнаўчы 

анлайн-праект “Пазнай свой край”) – віртуальная краязнаўчая інфарміна, 

10.04 

- “Душы і рук захапленне” (раённая бібліятэчная праграма  

“В гармонии с возрастом”, аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – 

сустрэча з самабытнай мастачкай Нінай Шніп, 14.04 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “У нас единая планета, у нас единая семья” (да Дня яднання народаў 

Беларусі і Расіі) – урок гісторыі, 02.04 

 “Чудо ручки – чудо штучки” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) 

– работа з паперай, 25.04 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Кніжныя сакрэты шукаюць дзеці” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

літаратурны рэбус, 02.04 

- “Галоўны закон краіны”– слайд-гутарка, 09.04 

- “Моваю сэрца” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”, 

да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – літаратурны партрэт, 23.04 

- “Встречаем светлую Пасху!” (аматарская аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”) – вечер-сустрэча, 24.04 

 

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 

 

 


