
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

на снежань 2020г. 

 

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 

-  “Здоровым быть – век долгий жить” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Кніжныя сустрэчы”) – электронная прэзентацыя, 01.12 

- “Им через сердце виден мир” (да Дня інвалідаў) – электронная 

прэзентацыя, 03.12 

- “Ю.Высоцкі “Перамогу набліжалі як маглі” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – водгук аб кнізе, 08.12 

- “Майстар літаратурнага слова” (да 70-годдзя з дня нараджэння 

А.Л.Вераб’я, у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”) – электронная прэзентацыя, 23.12 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Зимние забавы” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – зімовыя гульні на старонках кніг, 06.12 

- “Откуда Шекспир заимствовал сюжеты для своих пьес?” (у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – літаратурнае знаёмства, 

22.12 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – відэа-водгук, 18.12 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Да 85-годдзя з дня нараджэння Н.В.Галіноўскай” (у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў, 18.12 

- “Духоўная літаратура для дзяцей” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд, 23.12 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Гісторыя назвы аг.Лунна” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная інфарміна, 10.12 

- “Верш пра зіму” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг”) – анлайн чытанні, 16.12 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Уся праўда пра СНІД” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”, да Дня прафілактыкі СНІД) – анлай-інфарміна, 02.12 



- “Нашы землякі: Віктар Кандратовіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – завочная экскурсія па фермерскай 

гаспадарцы “Мара”, 19.12 

- “Зімняя казка” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 27.12 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Умей сказать “НЕТ” (да Дня прафілактыкі СНІД, аматарскае 

аб’яднанне “Моладзь. BY”) – шок-урок, 02.12 

- “Мая Радзіма – Беларусь” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. BY”) – 

пазнавальны часопіс, 11.12 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Я люблю тебя, жизнь...” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”, да Дня прафілактыкі СНІД) – анлайн чытанні, 02.12 

- “Страницы книг расскажут о войне” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – бібліяграфічны анлайн-агляд, 20.12 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “У черты, за которой мрак” (да Дня прафілактыкі СНІД, у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-урок, 05.12 

- “Кніга М.Чаргінца “Аперацыя “Кроў” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”) –  водгук, 12.12 

- “Легенды Пескаўскай зямлі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А 

ці ведаеце Вы, што…?”) – паведамленне, 13.12 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Сем цудаў аграгарадка Масты Правыя” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – паведамленне, 18.12 

- “Наркомания – болезнь века” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-ўрок, 27.12  

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Музыка – маё жыццё. Яўген Петрашэвіч” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – краязнаўчае паведамленне, 12.12 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы умеем мастерить, веселиться и дружить” (аматарскае аб’яднанне 

“Краіна талентаў”) – музычны вечар, 27.12 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Цудоўная пара – ЗІМА!” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў беларускіх паэтаў, 03.12 

“Тваё здароў’е ў тваіх руках (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-

абмеркаванне, 04.12 

- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна: заслужаная настаўніца БССР 

Я.А.Лазовік” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”) – гадзіна-паведамленне, 20.12 

- “А у нас Калядачкі: будуць бліны ды аладачкі” (сумесна з філіялам 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 


