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План работы бібліятэк  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на снежань 2019 г. 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “Мы моцныя зямлёй, а яна намі” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – адкрыты 

прагляд літаратуры, 05.12 

- “Неугасающая сила молитвенного слова” – літаратурна-музычная 

духоўная гадзіна, 18.12 

- “Рождественская звезда” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”, 

раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – навагоднія 

вячоркі, 27.12 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”  
- “Настольные игры – это КЛАСС!” ( гульнёвы пакой “Зеленый остров”) 

– гульнятэка, снежань 

- “Волшебные цветы” (гульнёвы пакой “Зеленый остров”) – майстар-

клас,  снежань 

- “Войдём в мир книг” – экскурсіі, снежань 

- “Где добро, там и тепло” (работа з дзецьмі-інвалідамі) – свята, 02.12 

- “Загадочная зима” (акцыя “Наши дети”) – навагодні калейдаскоп, 18.12 

(17.00) 

- “Отзвуки небес” (сумесна з  сястрынствам   і  дзецьмі нядзельнай школы  

Свята-Ільінскай царквы) – хвіліна роздуму, 19.12 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “Умейте сказать “НЕТ” вредным привычкам” (да Дня прафілактыкі 

СНІДу) – гутарка, 05.12 

- “Мир сказок” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

пазнавальная гульня, 11.12 

- “Его величество – хлеб” – экспрэс-падарожжа, 18.12 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “СНІД. Рэжым і асабістая гігіена-залог здароўя” (да Дня прафілактыкі 

СНІДу) – урок здароўя, 01.12 

- “Сямейныя чытанні як сумесная душэўная работа А.Каралёва “Божий 

мир” – гутарка, 22.12 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “Філосаў духоўнасці” (да 390-годдзя з дня нараджэння Сімяона 

Полацкага) – урок гісторыі, 01.12 

- “З дзяцінства ведай свае правы” (аматарскае аб’яднанне “Крынічка”) – 

інфармацыйная гадзіна, 11.12 

- “Передай добро по кругу” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 18.12 
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- “Коляда, коляда открывай ворота ” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”) – свята, 22.12 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Есть только миг между прошлым и будущим” (сумесна з філіялам 

“Дубненскі цэнтр вольнага часу і культуры”) – акцыя дабрыні, 03.12  

- “В вальсе кружатся снежинки” – конкурс малюнкаў, 14.12 

- “Зима-колдунья” – гульнёвая праграма, 21.12 

- “Новый год в кругу друзей” (аматарскае аб’яднанне “Сяляначка”) – 

пасяджэнне, 28.12 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “СНІД не выбірае – выбіраеце Вы” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – 

гадзіна даверу, 01.12 

- “Мы будзем разам у радасці і горы” (да Дня інвалідаў) – урок 

міласэрнасці, 01.12 

- “Пресса от недуга и стресса” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – агляд перыёдыкі, 21.12 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Жизнь бесценна” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – гадзіна-

папярэджанне, 04.12 

- “Пристрастия, уносящие жизнь” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – 

віктарына, 06.12  

- “Мандариновый Новый год” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 

28.12 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Чаму трэба ведаць пра СНІД?” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – 

інфарміна, 01.12 

- “Чым і кім славіцца наша вёска” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – 

краязнаўчая шкатулка, 06.12 

- “Знаёмы і незнаёмы свет прыроды” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) 

– гульнёвая праграма, 29.12 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – віктарына, 

01.12 

- “Жизнь дана на добрые дела” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. by”) – 

урок дабрыні, 13.12 

- “М.Лынькову 120” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – 

віктарына, 20.12 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Не сломай свою судьбу” (да дня прафілактыкі СНІДу) – інфармацыйны 

урок, 01.12 
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- “Береги свой дом и свою планету” – экалагічная вечарына, 15.12 

- “Вокруг света с комнатными растениями” (аматарскае аб’яднанне 

“Верасок”) – экалагічны вусны часопіс, 29.12 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Вам дарим доброту и радость” (да Дня інвалідаў) – літаратурна-

музычны вечар, 01.12 

- “Духоўныя святыні Мастоўскага краю” (аматарскае аб’яднанне 

“Общение”) – завочнае падарожжа, 08.12 

- “Выбери жизнь” – віктарына, 13.12 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Запаведныя мясціны Беларусі” – бібліяграфічны агляд, 20.12 

- “Аптека под рукой” ” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни 

не помеха”) – фіта-гарбата, 21.12 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Горькие плоды сладкой жизни” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – дыялог, 

01.12 

- “Книга наш – спутник” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – урок-

гутарка, 08.12 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Сагрэем душу цёплым словам” (да Дня інвалідаў) – акцыя, 02.12 

- “Кто придумал права человека, или Права человека в детских 

литературных произведениях” – брэйн-рынг, 07.12 

- “7 цудаў Мастоўшчыны” (да Года малой радзімы, раённая  бібліятэчная 

праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – пазнавальная гадзіна, 

14.12 

- “Спросите доктора…” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – сустрэча 

з урачом, 20.11 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Жизнь прекрасна, не губите ее” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – урок 

здароўя, 01.12 

- “Всему начало здесь, в родном краю” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – урок 

краялюбія, 07.12 

- “Новый год – время волшебства” (аматарскае аб’яднанне “Краіна 

талентаў”) – музычны вечар, 29.12 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Дарога да даўгалецця” (да Дня прафілактыкі СНІДу, сумесна з 

філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – інфармацыйная 

гадзіна, 01.12 

- “Правільныя паводзіны на двары: зіма” (сумесна з філіялам “Харціцкі 

цэнтр вольнага часу і культуры”) – экахвіліна, 07.12 
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- “Абрады і традыцыі беларусаў” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – кніжная 

выстава, 22.12 

- “Смехом,шуткой без забот мы встречаем Новый год” (раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, сумесна з філіялам 

“Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – пасяджэнне, 25.12 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 

 

 

 


