
План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на май 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 інтэрнэт-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 

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (бібліятэчны інтэрнэ 

т-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, май 

- “Память о героях священна” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады 

мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) 

– фотавернісаж, 03.05 

- “Пусть поколения знают” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці 

і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – анлайн-

віктарына, 03.05 

- “Пусть живые запомнят, пусть поколения знают” (да Дня Перамогі, у 

рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, 

строим будущее”) – відэазварот, 04.05  

- “Поздравь с Днем Победы” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці 

і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – акцыя 

бібліобуса, 04.05; 05.05; 06.05  

- “У каждого времени свои герои” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады 

мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) 

– сустрэча пакаленняў, 05.05 

- “Ушедшие в небо. Подвиг капитана А.Протасова” (да Дня Перамогі, у 

рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, 

строим будущее”) – электронная прэзентацыя, 06.05 



- “Негасимый огонь памяти” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці 

і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – 

літаратурна-мастацкая пляцоўка на стадыёне “Неман”, 09.05 

- Б.Палявы “Повесь о настоящем человеке” (да Дня Перамогі, у рамках 

дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее”) – буктрэйлер, 12.05 

- “Яе душа над Нёманам плыла” (да 180-годдзя з дня нараджэння 

Э.Ажэшка) – літаратурнае свята, 21.05 

- “Василий Тёркин” (раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK 

“Книжный драйв”) – фотаінсталяцыя, 28.05 

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача 

- “Маленькие герои большой войны” (да Дня Перамогі, абласны 

бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – гадзіна памяці, 05.05 

- “Дзіўны свет Васіля Віткі” (да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі, 

аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны партрэт, 14.05 

- “З вытокаў роднай мовы” (да Года народнага адзінства) – паэтычная 

старонка, 20.05 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Мой дед – ветеран!” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы 

– это память”, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гутарка, 

05.05 

- “День Победы!” (да Дня Перамогі) – анлайн-віншаванне, 09.05 

- “Чтение сближает” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – вook-пікнік, 

13.05 

- “Сигарету – на конфету!” (да Сусветнага дня без тытуню)  – акцыя, 30.05 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Помнит мир  спасённый” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень 

“Мы – это память”) – урок мужнасці, 05.05 

- “Светлый праздник Пасха” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии 

с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – свята, 07.05 

- “Колеры дабра і міру” (да дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга 

РБ) – інфармацыйная гадзіна, 12.05 

- “Прачытай кнігу пра вайну” (да Дня Перамогі) – відэаагляд кніг ваеннай 

тэматыкі, 14.05 

- “Отдыхаем всей семьёй” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

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

інфарміна, 15.05 

- “Талент падораны дзецям” (інтэрнэт-праект ”Поэзия онлайн”, да 110-

годдзя з дня нараджэння В.Віткі) – анлайн-чытанні вершаў, 19.05 

 



філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Мы внуки твои, Победа!” (да Дня Перамогі) – конкурс малюнкаў, 08.05 

- “Семью сплотить сумеет мудрость книги” (раённая бібліятэчная 

праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – 

відэапрэзентацыя, 14.05 

- “Молодость выбирает жизнь без СПИДА” (да Сусветнага дня памяці 

ахвяр СНІДу) – інфарміна, 15.05 

- “Поменяй сигарету на конфету” (да Сусветнага дня без тытуню) – 

антытабачная акцыя, 31 05 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “У сэрцах нашых памяць” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень 

“Мы – это память”) – слайд-урок, 05.05 

- “Урокі мужнасці, урокі жыцця” (да Дня Перамогі, аматарскае 

аб’яднанне “Буслік”) – урок памяці, 08.05 

- “Чытаеш ты, чытаю я, чытае ўся мая сям’я” (да Міжнароднага дня сям’і, 

раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной 

полки”) – агляд навінак літаратуры, 14.05 

- “Мая сям’я – маё багацце” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

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

гадзіна шчырай размовы, 15.05 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Сохраним в сердцах своих память светлую о них” (да Дня Перамогі, 

абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – урок мужнасці, 05.05 

- “Венец всех ценностей – семья” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

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

кніжная выстава, 10.05 

- “Святые Петр и Феврония – покровители семьи” (да Міжнароднага дня 

сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки”) – духоўна-асветніцкая гадзіна, 13.05 

- “Курить не модно – модно не курить” (да Сусветнага дня без тытуню) – 

відэаролік, 26.05 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Такое помніцца заўжды” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень 

“Мы – это память”) – літаратурная гадзіна, 05.05 

- “Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” (да дня Дзяржаўнага герба 

і Дзяржаўнага сцяга РБ) – анлайн-урок, 07.05 

- “Дзякуй за подзвіг, дзякуй за мір” (да Дня Перамогі) – мітынг-рэквіем, 

08.05 

- “Я і мая сям’я” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная 

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

праграма, 15.05 



філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы помним, мы гордимся” (да Дня Перамогі, акцыя “Мы – это 

память”) – чытанне вершаў пра вайну, 05.05 

- “Салют  Победы” (да Дня Перамогі) – конкурс малюнка, 07.05 

- “Вредные привычки: зона риска” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. 

BY”) – вусны часопіс, 12.05 

- “Когда все вместе” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная 

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

праграма, 15.05 

- “Загадкі ад В.Віткі” (да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі) – 

віктарына, 21.05 

- “Лето на дворе – книги на столе” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) 

– кніжны дворык, 31.05 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы о войне стихами говорим” (бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия 

онлайн”) – чытанне вершаў, 05.05 

- “Страницы книг расскажут о войне” (да Дня Перамогі, абласны 

бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – бібліяграфічны агляд, 05.05 

- “Семья – обитель счастья” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

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

гадзіна, 15.05 

- “Дым, уносящий здоровье” (да Сусветнага дня без тытуню) – урок-

роздум, 30.05 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Величаем Пасху Великую и Светлую” (аматарскае  аб’яднанне 

“Общение”) – вечар адпачынку, 02.05 

- “Яны прайшлі па той вайне” (да Дня Перамогі, краязнаўчы анлайн-

праект “Пазнай свой край”, успаміны дачкі франтавіка Л.В.Філонава) – 

анлайн-паведамленне, 05.05 

- “Герб і сцяг Беларусі” (да Дня Дзяржаўнага герба і сцяга РБ) – 

патрыятычная гадзіна, 07.05 

- “Памяць зямлі беларускай” (да Дня Перамогі) – гутарка-падарожжа да 

помніка, 08.05 

- “Моя семья – моя радость” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

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

гучнае анлайн-чытанне, 12.05 

- “Па літаратурным моры ўсёй сям’ёй” (да Міжнароднага дня сям’і, 

раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной 

полки”) – дзень сямейнага чытання, 15.05 

- “Курить – вредить себе и другим” (да Сусветнага дня без тытуню) 

гадзіна карысных ведаў, 21.05 



філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Почитать о войне, чтобы помнить” – (да Дня Перамогі, абласны 

бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – літаратурна-патрыятычны 

калейдаскоп, 05.05 

- “Сто вялікіх тайн Вялікай Айчыйнай” (да Дня Перамогі) – агляд кнігі, 

06.05 

- “Вайна – гэта памяць і боль народа” (да Дня Перамогі) – тэматычны 

вечар, 08.05 

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

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

летняя эстафета, 14.05 

- “Через книгу – к добру и свету” – выстава творчых работ, 19.05  

- “По волнам моей памяти” (аматарскае аб,яднанне “Карані”) – рэтрацыкл 

па мастацтву, 21.05 

- “Бібліятэка – тэрыторыя прававой культуры” (да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей) – віртуальны відэаўрок, 30.05 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Скажи сигаретам НЕТ!” (да Сусветнага дня без тытуню) – гутарка, 

30.05 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Старонкі гэтых кніг – гісторыя выйны” (да Дня Перамогі) – выстава-

экспазіцыя, 05.05 

- “Прошли суровыми дорогами войны” (да Дня Перамогі, акцыя “Мы – 

это память”) – фотамарафон, 05.05 

- “Мы о войне стихами говорим” (бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия 

онлайн”) – чытанне вершаў, 08.05 

- “Тепло семейного очага” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая 

бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”, 

аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – гадзіна адкрытай размовы, 12.05 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Цветы – улыбка природы” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии 

с возрастом”) – гутарка, 02.05 

- “Строки опаленые войной” (да Дня Перамогі, бібліятэчны інтэрнэт-

праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 07.05 

- “История книги – история моей семьи” (да Міжнароднага дня сям’і, 

раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной 

полки”) – падарожжа, 15.05 

- “Забавый ляп” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа з 

прыродным  матэрыялам, 30.05 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 



- “Па праву жывога” (да Дня Перамогі) – адкрыты прагляд літаратуры, 

05.05 

- “Они отстояли весну” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень 

“Мы – это память”) – фотамарафон, 05.05 

- “Эти песни спеты на войне” (да Дня Перамогі, аматарская аб’яднанне 

“Сердца, открытые добру”) – вечар песні, 15.05 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 

 


