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План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на лістапад 2019 г. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “Познай свой край” (да Года малой радзімы, раённая  бібліятэчная 

праграма “Тут мы жывем, і край нам гэты дарагі”) – віктарына, 12.11 

- “Если хочешь долго жить – брось курить” (да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) – бібліяграфічны агляд, 21.11 

- “Курение или здоровье – выбор за вами!” (да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) – антытытунёвы урок, 21.11 

- “Паўтарыў подзвіг Матросава” (да 95-годдзя з дня нараджэння 

М.Белуша)  – электронная прэзентацыя, 28.11 

- “СПИД – проблема мира” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – дзень 

інфармацыі, 29.11 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”  
- “Загадки в зимнем лесу на каждом шагу” – экавіктарына, 05.11 

- “Настольные игры – это КЛАСС!” ( гульнёвы пакой “Зеленый остров”) 

– гульнятэка, 06.11 

- “Чараўнік з краіны дзяцінства” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

М.Лынькова, аматарскае аб’яднанне  “Читай-компания”) – вусны 

часопіс, 12.11 

- “Нёман-працаўнік” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, 

познакомимся с тобой”) – хвіліна цікавых паведамленняў, 21.11 

- “Жизнь полна красок ” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – інфармацыйная 

гадзіна,  29.11 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “Правовой марафон” – інтэлектуальная гульня, 05.11 

- “Гэты сэрцу мілы куток” (да Года малой радзімы, праграма “Край 

родной, познакомимся с тобой”) – краязнаўчае падарожжа, 13.11 

- “Как зимуют птицы” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

слайд-урок, 14.11 

- “Фейерверк  лучших детских книг” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) – агляд, 21.11 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Гераічныя эпізоды рамана М.Лынькова “Векапомныя дні” (да 120-

годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – дзень сямейнага чытання, 12.11 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 
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- “Судьба и Родина – едины” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі, раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 

06.11 

- “Жыву і дыхаю, мой край, табою” (да Года малой радзімы, праграма 

“Край родной, познакомимся с тобой”, аматарскае аб’яднанне 

“Крынічка”) – гучнае чытанне, 08.11 

- “Золотая осень жизни” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни 

не помеха”) – вечар-сустрэча, 21.11 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Представляем кандидатов” (Выбары – 2019) – выстава-інфарміна, 

01.11 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “З крынічак памяці людской” (да Года малой радзімы, праграма “Край 

родной, познакомимся с тобой”, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – 

конкурс знаўцаў, 16.11 

- “Аб правах дзіцяці і абавязках дарослых” – прававая гадзіна, 20.11 

- “Міколка-паравоз” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – 

абмеркаванне, 30.11 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Паклон табе, зямля бацькоў” (да Года малой радзімы, праграма “Край 

родной, познакомимся с тобой”) – віктарына, 06.11 

- “Моя деревня – ты песня и легенда” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – 

пасяджэнне, 16.11 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Гісторыя вайны ў творах Івана Чыгрынава” (да 85-годдзя з дня 

нараджэння І.Чыгрынава) – літаратурная гадзіна, 03.11 

- “Гісторыя маёй вёскі – мая гісторыя” (да Года малой радзімы, праграма 

“Край родной, познакомимся с тобой”) – краязнаўчая гадзіна, 15.11 

- “Восень лес залоціць” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – тэматычны 

вечар, 24.11 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Родимый край мой – Беларусь” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – 

літаратурная гадзіна, 15.11 

- “Таямнічыя ключы памяці” (да Года малой радзімы, праграма “Край 

родной, познакомимся с тобой”) – гістарычны экскурс, 22.11 

- “Дед Природовед о тайнах и загадках природы” – падарожжа па кнігам, 

27.11 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 
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- “Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно” (да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) – квэст, 17.11 

- “Лес – наш друг” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – экалагічны ўрок, 

24.11 

- “Жыццё і дзейнасць Міхася Лынькова” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

М.Лынькова) – літаратурная віктарына, 30.11 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Чтобы жизнь повторилась сначала – загляните в семейный альбом” 

(аматарскае аб’яднанне “Общение”) – вечар-успамінаў, 10.11 

- “Дар душэўнай дабрыні” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) 

– літаратурная гадзіна, 15.11 

- “У черты, за которой мрак” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – шок-урок, 

29.11 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “М.Носаў, Н.Таміліна, Р.Баравікова” – гучныя чытанні ў бібліятэцы, 

08.11 

- “Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир, где наркотиков нет” – 

інфармацыйны калейдаскоп, 22.11 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Казка пачынаецца, а як яна называецца” (аматарскае аб’яднанне 

“Чамучкі”) – віктарына, 06.11 

- “День без табака” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гутарка, 

21.11 

- “Жыццё і дзейнасць М.Лынькова” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

М.Лынькова) – літаратурная віктарына, 27.11 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Нашы кандыдаты ў дэпутаты” (Выбары – 2019) – інфармацыйная 

гадзіна, 04.11 

- “Мы – за жизнь без табака” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) 

– гадзіна інфармацыі, 16.11 

- “Пусть осень жизни будет золотой” (аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – вечар-адпачынак, 20.11 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Я горжусь!” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не 

помеха”) – конкурс апавяданняў, 09.11 

- “Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна” – 

літаратурная віктарына, 23.11 

- “Сустрэча з Міхасём Лыньковым” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

М.Лынькова) – вечар-успамін, 30.11 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 
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- “Літаратурная віктарына” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага 

часу і культуры”) – віктарына па казках, 12.11 

- “Вёска мая, я – часцінка твая” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – 

гістарычная хвіліна, 16.11 

- “Адкуль у вуліцы назва?” (да Года малой радзімы, праграма “Край 

родной, познакомимся с тобой”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”) – гістарычная хвіліна, 16.11 

- “Года текут как строки в книге” (конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”, сумесна 

з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – чайныя 

пасяджэнне, 30.11 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 

 

 

 


