
План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на лістапад 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. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя 

відэаагляды літаратуры); 

3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”; 

4. Бібліятэчны анлайн-праект “ВО!Круг книг!”. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Ул.Федасеенка “Віхры на скрыжаваннях” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – водгук аб кнізе, 10.11 

- “Легенды нашага краю” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная краязнаўчая гадзіна, 18.11 

-  “Быў, ёсць, буду…” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча, у 

рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд 

кніг, 26.11 

- “Ледзянячы жах ажыўшых паданняў” (да 90-годдзя з дня нараджэння 

У.Караткевіча, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя 

сустрэчы”) – электронная прэзентацыя, 26.11 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Самыя самыя” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – анлайн падарожжа з кнігай, 05.11 

- “Тут я нарадзіўся, тут я і жыву”” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта 

“А ці ведаеце Вы, што…?”) – анлайн падарожжа, 18.11 

- “Хоббит, или туда и обратно” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг!”) – цікавыя факты аб знакамітай кнізе, 27.11 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Хто такі Міхаіл Белуш?” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная інфарміна, 06.11 

- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – відэа-водгук, 24.11 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Таленты роднай зямлі: ткачыха з Гудзевіч” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная інфарміна, 

12.11 

- “Курэнне, якое аднімае здароўе” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”, да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – 

віртуальная інфарміна, 20.11 



- “Зямля пад белымі крыламі” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг!”) – відэаагляд, 26.11 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Чытаем вершы беларускіх пісьменнікаў” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – анлайн чытанні, 14.11 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Любоў да братоў меньшых” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг”) – урок дабрыні, 14.11 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі: М.Семак” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная інфарміна, 

13.11 

- “Верш Н.Галіноўскай” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг”) – анлайн чытанні, 17.11 

- “З вершамі кожны дзень” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што…?”, да 85-годдзя з дня нараджэння Н.Галіноўскай) – 

гучныя чытанні, 20.11 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Нашы землякі: Віктар Кандратовіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – завочная экскурсія па фермерскай 

гаспадарцы “Мара”, 06.11 

- “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца” – краязнаўчая гадзіна, 12.11 

- “Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр – галоўны цэнтр беларускага 

Праваслаўя” (да 500-годдзя з дня заснавання Свята Успенскага 

Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – гадзіна духоўнасці, 22.11 

- “Стихи А.Фета о природе” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”, да 200-

годдзя з дня нараджэння А.Фета, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг”) – гучныя чытанні, 29.11 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Арбіта Макаёнка” (да 100-годдзя з дня нараджэння А.Макаёнка) – 

літаратурная гадзіна, 11.11 

- “Беларускія святы” – квілт, 14.11 

- “Стихи о осени” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – чытаем вершы, 20.11 

-  “Рыцар слова” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча) – 

літаратурны марафон, 27.11 

- “Стихи о осени” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – чытаем вершы, 30.10 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Чытаем вершы аб вайне” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта 

“Вялікай Перамозе – 75!”) – чытанне верша, 06.11 



- “Нябачны забойца” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – 

інфармацыйная гадзіна, 15.11 

- “Солнце души моей...” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – урок 

духоўнасці, 22.11 

- “Жывая повязь часоў” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча) –  

літаратурны вечар,  28.11 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

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

(аматарскае аб’яднанне “Общение”)  – вечар успамінаў, 08.11 

- “Гісторыя касцёла Мацеры Божай Ружанцовай аг.Пескі” (у рамках 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – паведамленне, 

28.11 

- “Верш У.Караткевіча “На Беларусі Бог жыве” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) –  анлайн-чытанне, 29.11  

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Сем цудаў аграгарадка Масты Правыя” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) –  паведамленне, 18.11 

- “Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну бацькі”  –  гадзіна 

фальклору, 20.11  

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Беларускія пісьменнікі – дзецям” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Кніжныя сустрэчы”) – тэматычны відэаагляд літаратуры, 28.11 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Сцежкамі роднага краю” – урок краязнаўства, 08.11 

- “Рыцар зямлі беларускай” (да 90-годдзя з дня нараджэння 

У.Караткевіча) – вечар успамін, 26.11 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя найду” – фальклёрная 

выстава-гадзіна, 06.11 

- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна: Л.Мазалеўская” (у рамках 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – гадзіна-

паведамленне, 08.11 

- “Вершы пра прыроду: “Залатая восень” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 12.11 

- “Чорным па беламу: колеры ў нашым жыцці” – гадзіна-паведамленне, 

29.11 

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым 

каронавірусам 2019-nCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК 

“Мастоўская раённая бібліятэка”будуць праведзены ў адпаведнасці з 

гадавым планам. 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 


