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План работы бібліятэк  

Дзяржаўнай установы культуры  

“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 2019 г. 

 

“Кнігі будуюць МАСТЫ” – пляцоўка (да Дня беларускага 

пісьменства, г. Слонім), 01.09.2019: 

- “Мая любая Радзіма, мая Мастоўская зямля” (да Года малой радзімы) – 

кніжная выстава, 

- “Раім прачытаць беларускія кнігі” – “кніжная” яблынька, 

- “Вершы ў падарунак” – акцыя,  

- “Літаратурны растамер “Метр з кніжкай” – гульня, 

- “Почитаем, поиграем – время с пользой проведем!” – дзіцячая гульнёвая 

пляцоўка 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “У спадчыну – доброе, роднае слова” (да Дня беларускага пісьменства) 

– пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні, 02.09 

- “Духоўны скарб народа” (да Дня беларускага пісьменства) – кніжная 

выстава, 02.09 

- “Нам – 75!” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – 

перасоўны экспрэс-маршрут (в. Котчына і Малыя Азёркі), 12.09 

- “Библиотека вечна, безгранична и бесконечна” – Дзень бібліятэк, 13.09 

- “Цяпло роднай зямлі” (да Года малой радзімы, раённы бібліятэчны 

праект “Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – электронная 

презентацыя, 19.09 

- “От безответственности до преступления один шаг” – дзень інфармацыі, 

24.09 

- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”) – кніжная выстава, 27.09 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”  
- “Да вытокаў першапісьменства” (да Дня беларускага пісьменства) – 

свята ведаў, пісьменства і кнігі, 02.09 

- “Книжные острова” – літаратурнае асарці, 13.09 

- “Самые важные правила” – урок бяспекі, 17.09 

- “От улыбки хмурый день светлей ” (работа з дзецьмі-інвалідамі) – 

эстафета добрых спраў, 18.09 

- “Экономить на чём и каким образом”– гадзіна дзелавой рэкламы, 25.09 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка” (да Дня беларускага 

пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 01.09 

- “Маленькім сябрам” (да 95-годдзя з дня нараджэння беларускага 

пісьменніка А.Вольскага, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

бібліядэсант, 04.09 



2 

 

- “Детям о дружбе” – гутарка, 12.09 

- “Книжное царство – премудрое государство” (аматарскае аб’яднанне 

“Чароўны ліхтарык”) – экспрэс-падарожжа 18.09 

- “М.Ю.Лермонтов: жизнь и судьба” (да 205-годдзя з дня нараджэння) – 

літаратурная гадзіна, 27.09 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Літаратура старажытнай Беларусі” (да Дня беларускага пісьменства) – 

пазнавальная гадзіна, 01.09 

- “Любі і ведай свой край” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная 

дзіцячая праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – абмеркаванне 

кнігі А.Сазанчука “Там, где Неман рвёт берега”, 04.09 

- “Ты прыйшоў у бібліятэку”  – экскурсія, 08.09 

- “З.Бядуля “На каляды к сыну”  – гучнае чытанне, 15.09 

- “Прыязджайце да бабуляў, пакуль гарыць у іх вокнах свет” – вячоркі, 

22.09 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “С книгой на века” (да Дня беларускага пісьменства) – інфармацыйная 

гадзіна, 01.09 

- “Ад першадрукара Скарыны да сучаснай беларускай кнігі” (да Дня 

беларускага пісьменства, аматарскае аб’яднанне “Крынічка”)  – гадзіна 

гісторыі, 04.09 

- “Літаратурны свет бібліятэк” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 13.09 

- “Гэта мой горад” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці, 

раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – музычна-

літаратурны вечар, 20.09 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Духовных книг божественная мудрость” (да Дня беларускага 

пісьменства)  – інфарміна, 02.09 

- “Библиотека – территория без границ” – конкурс, 14.09 

- “Как питаешься, так и улыбаешься” (раённая бібліятэчная праграма 

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

пасяджэнне, 21.09 

- “Не стареть – это искусство ” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 30.09 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Да 70-годдзя з дня нараджэння Ірыны Данік” – інфарміна, 15.09 

- “Вандроўка па Гродзеншчыне” (да Дня беларускага пісьменства, 

аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – віртуальнае падарожжа, 20.09 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 
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- “Славутая дачка зямлі беларускай” (да Дня беларускага пісьменства) – 

вусны часопіс, 02.09 

- “Гродненщина: время действий и преобразований” (да Года малой 

радзімы, 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – 

інфармацыйная гадзіна, 19.09 

- “Мае багацце ўсе ў слове” (да 70-годдзя з дня нараджэння Ірыны Данік, 

аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 21.09 

- “Закон і ты” – прававая гульня, 25.09 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Зямля, якой і ты часцінка” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай 

вобласці, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, 

познакомимся с тобой”) – краязнаўчы ўрок, 19.09 

- “В судьбе малой родины – моя судьба” (раённая  бібліятэчная акцыя 

“Формула поспеху”) – вечар-партрэт, 26.09 

- “Хлеб – всему голова” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 

29.09 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Путешествие к истокам книгопечатания” (да Дня беларускага 

пісьменства) – віктарына, 05.09 

- “Пристрастия уносящие жизнь” – шок-урок, 12.09 

- “Книжкина страна” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. BY”) – 

бібліякафэ, 21.09 

- “Таямнічыя ключы памяці” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. BY”) – 

гістарычны экскурс, 27.09 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка” – інфармацыйная 

гадзіна (Да Дня беларускага пісьменства), 01.09 

- “Православная аптека” – урок духоўнасці, 07.09 

- “За природу в ответе и взрослые и дети” (аматарскае аб’яднанне 

“Верасок”) – пазнавальная гульня, 20.09 

- “Здравствуй, Осень!  В гости просим” – свята, 21.09 

- “Падарожжа ў Гародню” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай 

вобласці) – вандроўка, 22.09 

- “Люди пожилые – сердцем молодые” (конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-

сустрэча, 27.09 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Асветнікі зямлі беларускай” – пазнавальная гадзіна, 06.09 

- “Калі хочаш ведаць край, да нас у госці прыязджай” (аматарскае 

аб’яднанне “Общение”) – гадзіна фальклору, 11.09 

- “Да дабра – праз кнігу” – урок дабрыні, 15.09 
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- “Памятаем славутых землякоў” (да 125-годдзя Майсея Яфімавіча 

Маршака, вучонага-фізіёлага, ураджэнца в.Пескі Мастоўскага раёна) – 

гадзіна памяці, 19.09 

- “Па старонках Чырвонай кнігі Мастоўшчыны” – эколага-краязнаўчая 

гульня, 20.09 

- “Малая радзіма – вялікая гісторыя” (конкурс на лепшае масавае 

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

аматарскае аб’яднанне “Общение”) – краязнаўчая гадзіна, 27.09 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Слова Скарыны” (да Дня беларускага пісьменства) – гістарычная 

гадзіна, 01.09 

- “Путешествие в Экоцарство – природное государство” – экалагічная 

гульня, 06.09 

- “Гадоў пражытых чарада” (аматарскае аб’ядннне “Карані”) – урок 

духоўнасці, 18.09 

- “Гродненщина на пути созидания и развития” (да 75-годдзя з дня 

ўтварэння Гродзенскай вобласці) – падарожжа па Прынямонні, 20.09 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Разноцветная земля Беларусь” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

экалагічная вандроўка, 01.09 

- “Зямля бацькоў – твая зямля (да Года малой радзімы, раённая 

бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – 

літаратурны калейдаскоп, 08.09 

- “Чароўныя гукі, роднай мовы” (да Дня беларускага пісьменства) – 

пазнавальная гадзіна, 08.09 

- “Дакрануцца да гісторыі” (да Дня беларускага пісьменства) – 

краязнаўчае падарожжа, 22.09 

- “Здравствуй, Осень! В гости просим” – віктарына, 29.09 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Слаўны сын зямлі беларускай. С.Полацкі” (да Дня беларускага 

пісьменства) – урок гісторыі, 07.09 

- “Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья” – гульня-віктарына, 

14.09 

- “Народныя лекі з бабулінай аптэкі” (аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – гадзіна карысных парад, 18.09 

- “Край мой – гонар мой” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай 

вобласці) – краязнаўчая гадзіна, 21.09 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Путешествие на остров книголюбов” – літаратурная гульня, 13.09 

- “Жизнь в радости до глубокой старости” (конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-

сустрэча, 20.09 
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філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Скарбы Панямоння” (да Года малой радзімы, раённая  бібліятэчная 

праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”, да 75-годдзя з дня 

ўтварэння Гродзенскай вобласці) – агляд адной кнігі, 08.09 

- “Правільныя паводзіны на двары: восень” (сумесна з філіялам “Харціцкі 

цэнтр вольнага часу і культуры”) – экахвіліна, 11.09 

- “Проста скажы НЕ!” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу 

і культуры”) – інфармацыйная гадзіна, 18.09 

- “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 

пасяджэнні, 27.09 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 

 

 

 


