
План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

на чэрвень 2021 г. 

 
Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе 

прымаюць 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. Раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK “Книжный драйв”; 

8. Краязнаўчы анлайн-праект  “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая 

СБ”). 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Нябесная апякунка Беларусі” (да дня памяці прападобнай Еўфрасінні 

Полацкай) – анлайн-урок, 04.06  

- “О людях с неограниченными возможностями” – электронная 

прэзентацыя, 10.06 

- “Кнігі ў жыцці тваей сям’і” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – відэаагляд, 16.06  

- “1941год: взгляд через годы” (да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны) – віртуальная выстава, 22.06 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Страна детства” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей)  – свята, 01.06 

- “Весёлые вытворяшки” – літаратурнае караоке, 08.06 

- “В сказку добрую зовём” – казачнае асарці, 10.06 

- “Книжный зонт от непогоды” – літаратурны марафон, 15.06 

- “Литературный лабиринт” – музычны марафон, 24.06 

- “Дом под крышей голубой” – пазнавальная гадзіна, 29.06 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Страна детства” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей)  – гульнёвая 

праграма, 01.06 

- “Падарожжа ў далёкую святыню” (да дня памяці прападобнай 

Еўфрасінні Полацкай) – падарожжа, 04.06 

- “Книжное чаепитие” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с 

возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – гадзіна зносін, 

16.06 



- “Война глазами детей” (да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны)  

– анлайн-чытанне, 22.06 

- “Наркомания – дорога в никуда” (да Міжнароднага дня барацьбы з 

ужываннем наркотыкаў і іх незаконным абаротам) – пазнавальная гадзіна, 

24.06 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Снова лето к нам пришло” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

гульнёвая праграма, 02.06 

- “Асветніца з роду Усяслава: Ефрасіння Полацкая” (да дня памяці 

прападобнай Еўфрасінні, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – 

тэматычны вечар, 04.06 

- “Мы все в ответе за нашу планету” – экалагічная гадзіна, 05.06 

- “Каралева жывога слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі) – 

бібліяграфічны агляд, 06.06 

- “Остановись. Берегись. Не навреди” – гадзіна прававой асветы, 20.06 

- “Навучыце сваё сэрца дабру” – урок дабрыні, 25.06 

- “Тайны родной природы” – відэаагляд кніг пра прыроду, 23.06 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Есть такая страна Детство” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

конкурс малюнкаў, 02.06 

- “Жизненные пути Элизы Ожешко” (да 180-годдзя з дня нараджэння 

Э.Ажэшкі, бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн 

чытанне вершаў, 04.06 

- “Ці ведаеце вы Беларусь?” – віктарына, 05.06 

- “Вот оно, какое наше лето” – гульнёвая праграма, 12.06 

- “Секреты долголетия или как прожить 100 лет без врачей” (раённая 

бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – відэапрэзентацыя, 

26.06 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Твои права и сказочная страна” – літаратурна-прававая віктарына, 

05.06 

- “На все ваши “Что?” и “Когда?” умные книги ответят всегда”– вернісаж 

пазнавальнай кнігі, 12.06 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Адрес детства – лето” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

гульнёвая праграма, 01.06 

- “Каралева жывога слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі) – 

агляд жыцця і творчасці, 04.06 

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

“В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – 

пасяджэнне, 24.06 



- “Правда о наркотиках” (раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против 

наркотиков”) – відэаролік, 25.06 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Детство – веселая страна” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

свята, 03.06 

- “Казка нас добраму навучыць” (раённая бібліятэчная праграма “В 

гармонии с возрастом”, раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – падарожжа, 12.06 

- “О братьях наших меньших” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – 

конкурсная праграма, 26.06 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “920 год з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай” (аматарскае 

аб’яднанне “Моладзь. BY”) – інфарміна, 05.06 

- “Лета краснае” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – 

анлайн чытанне вершаў, 09.06 

- “Родам з нашай зямлі” (да 65-годдзя з дня нараджэння земляка, паэта, 

кампазітара А.Атаманава, краязнаўчы анлайн-праект  “Пазнай свой 

край”, краязнаўчы анлайн-праект  “Родам з нашай зямлі”) – інфарміна, 

11.06 

- “С чего начинается Родина?” – урок мужнасці, 19.06 

- “Православная аптека” – урок духоўнасці, 25.06 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Литературные гонки” – акцыя летняга чытання, чэрвень 

- “Читаем по кругу, читаем друг другу” – агляд, чэрвень 

- “Краіна дзяцінства на планеце Зямля” (да Міжнароднага дня абароны 

дзяцей) – гульня, 02.06 

- “Стальной характер Ефросинии Полоцкой” (да дня памяці прападобнай 

Еўфрасінні, аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – інфарміна, 05.06 

- “Страницы книг расскажут о войне” (да 80-годдзя пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны) – анлайн-агляд, 19.06 

- “Летние каникулы – любимая пора” – гульня, 26.06 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “День защиты детей – время добрых затей” (да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей) – літаратурны калейдаскоп, 02.06 

- “Идет сказка по земле” – казачная вандроўка, 09.06 

- “Чысты лес” (сумесна са школай) – акцыя, 11.06 

- “Мир ваших интересов” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) 

краязнаўчыя вячоркі, 13.06 

- “Изучаем права человека” – слайд-гутарка, 16.06 

- “Мир активного детства” – гульні на свежым паветры, 18.06 

- “Наркомания – знак беды” (раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против 

наркотиков” ) – анлайн чытанне вершаў, 20.06 



- Я.Хвалей “Прынцэса з тусоўкі” – водгук на кнігу, 20.06 

- “Береги  здоровье” (сумесна са школай) – акцыя, 23.06 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Поклонимся с тобой Ефросиньи Святой” (да дня памяці прападобнай 

Еўфрасінні) – гістарычная гадзіна, 05.06 

- “Королева живого слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі) – 

знаёмства с біяграфіяй пісьменніцы, 06.06 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем” (да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей) – бібліятэчны летні дворык, 02.06 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Знать, чтобы уберечь себя” (да Міжнароднага дня барацьбы з 

ужываннем наркотыкаў і іх незаконным абаротам) – гадзіна шчырай 

размовы, 19.06 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Королева живого слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі) – 

літаратурнае падарожжа, 06.06 

- “Наркотики: мираж и действительность” (да Міжнароднага дня 

барацьбы з ужываннем наркотыкаў і іх незаконным абаротам) – гадзіна 

карысных  ведаў, 19.06 

- “Разреши себе творить” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – 

работа з яйкавай шкарлупой, 27.06 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы з мультфільмаў і казак, адгадай без падказак” – гульня-віктарына, 

05.06 

- “Лепшы чытач года” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – 

падвядзенне вынікаў, 06.06 

- “Краіна пад назвай ДЗЯЦІНСТВА” (да Міжнароднага дня абароны 

дзяцей) – свята дзяцінства, 06.06 

- “Падарожжа ў вёску мінулага” – краязнаўчая часіна, 12.06 

- “Приходите  в наш дом, наши двери открыты” (аматарская аб’яднанне 

“Сердца, открытые добру”) – вечар-адпачынак, 26.06 

- “Пачытаў сам – расскажы сябрам” – гульнёвая праграма, 26.06 

- “Беларусь: этнічныя супольнасці” – падарожжа па кнізе, 26.06 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 

 


