
План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

на ліпень 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. анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды 

літаратуры); 

3. краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце вы што ...”; 

4. анлайн-праект “ВО!Круг книг!” (для дзяцей). 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

3 ліпеня - Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

- “Квітней, родная Беларусь!” – тэматычная паліца (да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь), 01.07 

- “Спадчына маёй краіны” – адкрыты прагляд літаратуры (да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 02.07 

- “Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь!” – інфармацыйная пляцоўка 

каля стадыёна “Неман” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 03.07 

- “Брак да будет почитаем всеми” – віртуальная выстава, 08.07 

- “Беларусь выбирает” – выстава - інфармацыя (да Выбараў Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь), 15.07  

- “Люди. Судьбы. Времена” – відэаагляд кніг (у рамках абласнога анлайн-

праекта “Кніжныя сустрэчы”), 17.07 

- “Книги, с которыми весело” – відэаагляд (у рамках абласнога анлайн-

праекта “Кніжныя сустрэчы”), 24.07 

“7 чудес Мостовщины” – віртуальнае падарожжа (у рамках абласнога 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце вы што ...”), 31.07 

- “Книга героев Гродненской области” – відэаводгук (у рамках абласнога 

літаратурнага бібліяпраекта “Великой Победе -75!”), 10.07 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Гульнятэка” – дзіцячая пляцоўка на свежым паветры, кожны чацверг 

месяца – 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07 

- “Книговоплощение” – віртуальны флэшмоб (у рамках абласнога 

анлайн-праекта “ВО!Круг книг!”), 09.07 

- “Легенда пра Яна і Цэцылію” – анлайн-падарожжа (у рамках абласнога 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце вы што ...”), 17.07 

- “Новинки на книжной полке” – віртуальная кніжная выстава, 22.07 

 

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым 

каронавірусам 2019-nCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК 



“Мастоўская раённая бібліятэка”будуць праведзены ў адпаведнасці з 

гадавым планам. 

 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

Аздараўленчы лагер “Нёман” 

- “Нескучайка” – гульнятэка, 13.07  

- “Детская пресса на все интересы” – прэс-гадзіна, 16.07 

- “Литературные раскопки” – гульня-пошук, 30.07  

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Асцярожна, дзеці!” – гульнёвая праграма, 21.07 

“Беларусь ад выбараў да выбараў” – інфарміна (да Выбараў Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь), 30.07 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Абрады роднага краю. Свята Івана Купалы” – краязнаўчы ўрок 

(раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомимся с 

тобой” на 2019-2020 гг.), 08.07  

“Мы помним, мы знаем, мы чтим” – тэматычны вечар (да 76-й гадавіны 

вызвалення Беларусі і Мастоўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў), 15.07 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “При пожаре звони 101” – інфарміна, 11.07  

- “Не дай себя одурманить” – тэматычная паліца (да Сусветнага дня 

барацьбы з наркаманяй), 25.07 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “У сэрцах нашых памяць” – электронная прэзентацыя, 11.07  

- “Чытаем друг другу- чытаем па кругу” – гучныя чытанні, 25.07 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

“Ключ от лета – приключения продолжаются” – бібліяграфічны агляд 

прыгодніцкай літаратуры, 07.07 

“Школа безопасности” – інфарміна, 23.07 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Борис Васильев “А зори здесь тихие” – водгук на аповесць ( у рамках 

літаратурнага бібліяпраекта “Великой Победе -75”), 02.07 

- “Хата з матчынай душой” – віртуальнае падарожжа ( у рамках абласнога 

анлайн-праекта “А ці ведаеце вы,што?...”), 16.07 

- “Жменя ягад”( па кнізе Ул. Ягоўдзіка “Год-карагод”) – пазнавальная 

гадзіна ( у рамках абласнога анлайн-праекта “ВО!Круг книг”), 26.07 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 
- “Моя Родина – Беларусь” – экалагічны ўрок, 25.07 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

“Па літаратурным моры ўсёй сям’ёй” – літаратурнае падарожжа, 26.07  

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 



- “Мой край родной, всегда ты сердцу дорог” – літаратурна-музычная 

кампазіцыя (раённы бібліятэчным праекце “Здесь мы живем и край нам 

этот дорог” на 2019-2020 гг.), 15.07 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 


