
План работы бібліятэк  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на сакавік 2020 г. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Нет! – добровольному безумию” (Да дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – Дзень інфармацыі, 02.03 

- “О, женщина, краса земная!” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя 

сустрэчы”, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”)– 

шоу-праграма, 03.03 

- “Души и сердца вдохновенье” (работа з Мастоўскай раённай 

арганізацыяй ГА “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку”) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 06.03 

- “Па хвалях літаратурных юбілеяў” – акцыя “Чытаем разам”, 18.03 

- “Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг!” – агляд 

перыядычных выданняў, 26.03 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Цветочный бум” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – майстар-клас, 

06.03 

- “У меня зазвонил телефон – говорят дети” (аматарскае аб’яднанне  

“Читай-компания”) – літаратурнае знаёмства, 11.03 

- “Маленькие герои большой войны” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне) – гадзіна памяці, 26.03 

- “В гостях у короля-сказочника” (да 215-годдзя з дня нараджэння 

Х.К.Андэрсена) – літаратурны клінч, 27.03 

- “Здравствуй, Книжная страна”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята –

адкрыццё Тыдня, 27.03 

- “Сказка ложь, да в ней намёк!”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – гадзіна 

весялосці, 30.03 

- “Верьте в чудо!”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-падарожжа па казках 

Г.Х. Андэрсена, 31.03 

- “Оранжевое настроение” – вячоркі з сябрамі, 31.03 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “День 8 марта для любимых наших”– тэматычная гадзіна, 06.03 

- “Загадки бабушки Яги” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

гучнае чытанне кнігі, 11.03 

- “Сюда приходят дети – узнать про всё на свете” – экскурсія, 18.03 

- “Память которой не будет конца” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне) – пазнавальная гадзіна, 26.03 

- “Пачытай са мной па-беларуску” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гутарка, 

31.03 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Пусть первый подснежник подарит  Вам нежность”  – віктарына, 05.03 

- “Мастоўшчына – мой любы край” – інфармацыйная гадзіна, 15.03 



філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “Знать, чтобы не оступиться” (Да дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – вечар пытанняў і адказаў, 04.03 

- “В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!” (раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае 

аб’яднанне “Залаты ўзрост”, да Міжнароднага жаночага дня) – свята, 

06.03 

- “Жывое слова мудрасці духоўнай” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха” аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – 

тэматычны вечар, 18.03 

- “Напісана вайной – увекавечана літаратурай” (да 75-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 25.03 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “В этот день, весной согретый, все цветы и улыбки – вам!” (да 

Міжнароднага жаночага дня, сумесна з філіялам “Дубненскі ЦДіК”) – 

літаратурна-музычны вечар, 07.03 

- “Пуцявіны роднага слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння  

Ф.Багушэвіча) – інфарміна, 21.03 

- “Нескучная библиотечная полка” – прагляд  літаратуры, 30.03 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Дудар Беларускі” (да 180-годдзя з дня нараджэння  Ф.Багушэвіча) – 

агляд творчасці, 14.03 

- “Далучыцца да роднага слова” – гадзіна роднай мовы, 21.03 

- “Тых, хто дабрай кніжцы рад, запрашаем у Кнігаград” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – экскурсія, 28.03 

- “Казка ў госці запрашае” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс казак, 29.03 

- “Я прыгожая закладка, я патрэбна для парадку” (Тыдзень дзіцячай кнігі) 

– урок майстэрства, 30.03 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Её величество Женщина” (аматарскае аб’яднанне “Сучасніца”) – 

пасяджэнне, 06.03 

- “Як да нас прыйшла кніга” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гістарычны 

экскурс, 24.03 

- “Тут Радзімы маёй пачатак” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс 

малюнкаў , 25.03 

- “Сказка в гости всех зовёт” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 27.03 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Героі і подзвігі Вялікай Айчыннай” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне) – турнір знаўцаў, 12.03 

- “Парад літаратурных герояў” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята, 21.03 

- “Человек без друзей – что дерево без корней” (Тыдзень дзіцячай кнігі) 

– урок дабрыні, 22.03 



- “Гісторыя школьных рэчаў” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-

віктарына, 26.03 

- “Праздник вкусной и здоровой пищи” (Тыдзень дзіцячай кнігі, 

аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 29.03 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

-  “Хатынь – это память сердца” – набат памяці, 04.03 

- “Путешествие в Книжное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-

падарожжа, 21.03 

- “Где живёт зубрёнок” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віртуальнае 

падарожжа, 25.03 

- “Беларуская казка ў жыцці чалавека” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

казачная сустрэча, 27.03 

- “Как хороши каникулы, когда мы дружим с книгой” (Тыдзень дзіцячай 

кнігі) – бібліятэчны дыліжанс, 28.03 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

-  “Спайсы: что, зачем и почему?” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – віктарына, 01.03 

- “Франциск Богушевич” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча)  

– літаратурная гадзіна, 21.03 

- “Путешествие в книжное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня, 

25.03 

-  “Страниц волшебных дивное начало”  (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

вандроўка па кніжнай выставе, 26.03 

- “Знатоки природы” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 27.03  

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

“Встреча”) – экалагічны вусны часопіс, 29.03 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Образ пленительный, образ прекрасный” (аматарскае аб’яднанне 

“Общение”)  – шоу-праграма, 10.03 

- “Знаешь ли ты свой край”– пазнавальна-гульнёвая праграма, 13.03 

- “Идет сказка по земле”  – гучныя чытанні, 25.03 

- “Для вас,ребятишки, новые книжки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд 

кніжнай выставы, 26.03 

-  “Чудесный мир фантазий и сказок”  (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

літаратурнае лато, 28.03 

- “Нужно знать, любить, беречь” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – экалагічная 

гульня, 29.03  

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Любви чарующие звуки” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – літаратурна-музычны вечар, 06.03 

- “Русские народныя сказки” – гучныя чытанні, 13.03 

-  “Займальны калейдаскоп” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 26.03 

- “Дзіцячыя пісьменнікі” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вусны часопіс, 27.03 

- “Працягні жыццё кнізе” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – акцыя, 29.03  



філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Шлях у бездань” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – 

інфармацыйная гадзіна, 01.03 

- “На встречу любимым героям” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

літаратурная гульня, 01.03 

- “Все краски жизни для тебя, женщина!” – літаратурна-музычны вечар, 

07.03 

- “По следам сказочных героев” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 

25.03 

- “Бабушкины сказки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гульня, 

27.03 

- “Роднай мовы крыніца” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гучнае чытанне, 

29.03 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “И руки ваши золотые для нас шедевры создают” (раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – выстава народнай творчасці, 18.03 

- “Напісана вайной – увекавечана літаратурай” (да 75-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 25.03  

- “В гостях у Г.Х.Андерсена” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная 

гульня, 28.03 

- “Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг” (Тыдзень дзіцячай 

кнігі) – літаратурная гадзіна, 30.03  

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Родные руки берегут домашний ласковый уют” – літаратурна-музычны 

вечар, 07.03 

- “Пуцявінамі роднага слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння 

Ф.Багушэвіча) – падарожжа, 21.03 

- “Скарбы кніжных паліц” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная 

віктарына, 25.03 

- “Я читаю, я расту” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гадзіна-знаёмства, 29.03  

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Сцежкамі роднай зямлі” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная 

дзіцячая праграма “Край родной, познакомимся с тобой”, сумесна з 

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

хвіліна, 01.03 

- “Про весну, любовь и красоту” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і 

культуры”) – вечар-адпачынак, 03.03 

- “Каб бяда не напаткала” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага 

часу і культуры”) – гадзіна бяспекі, 11.03 

- “Книги очень хороши, я читаю от души” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

выстава-агляд, 21.03 



- “Няхай кнігі сябрамі заходзіць у ваш дом” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

выстава-загадкі, 22.03 

- “Правы ў казках” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-віктарына, 25.03 

- “Адкрываеш кнігу – адкрываеш свет” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

літаратурнае падарожжа, 28.03  

- “Бібліятэка, кніжка, ты – разам верныя сябры” (Тыдзень дзіцячай кнігі) 

– паэтычная хвіліна. Чытаем разам, 29.03 

 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 


