
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 

на верасень 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 

-  “Наша безопасность – в наших руках” (да Адзінага дня бяспекі) – кніжная 

выстава, 01.09 – 10.09 

- “Сэрцу мілая старонка” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што?...”) – літаратурна-віртуальнае падарожжа, 01.09 

- “Вітаем кніжку беларускую” (да Дня беларускага пісьменства) – 

кніжная выстава, 01.09 

- “Беларускія асветнікі” (да Дня беларускага пісьменства) – 

бібліяграфічны агляд, 01.09 

- “Спачатку было слова” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”) – віртуальны агляд кніг, 06.09 

- “Кнігі будуюць Масты” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць 

МАСТЫ”) – бібліякараван, 15.09 

- “В серцах и книгах – память о войне” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – віртуальная кніжная выстава, 

25.09 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Таямніцы роднай мовы” (да Дня беларускага пісьменства) – турнір 

знаўцаў роднай мовы, 01.09 

- “Адкуль пайшла назва вёскі Багатырэвічы” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”) – анлайн-падарожжа, 01.09 

“Твоя безопасность – в твоих руках” (да Адзінага дня бяспекі) – урок 

бяспекі, 09.09 

- “Петух и краски” – майстар-клас па матывах казкі У.Суцеева (у рамках 

бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 10.09 

- “Бібліятэка праз прызму часу” (да 190-годдзя з часу заснавання 

Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага, 



БІБЛІЯКАРАВАН “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – гістарычны экскурс, 

15.09 

- “Лающие книги” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – анлайн-агляд, 17.09 

- “Азбука Берегоши, или как экономить” – урок беражлівасці, 18.09 

- “Земля – наш общий дом” – экалагічная скарбонка, 23.09 

- “За каждую страницу шагну как за порог” (аматарскае аб’яднанне 

“Читай-компания”)– літаратурны турнір па творчасці С.Міхалкова, 29.09 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Мир информации через библиотеку” (да 190-годдзя з часу заснавання 

Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – акцыя, 

02.09 

- “Увлекательный мир детских журналов” (аматарскае аб’яднанне 

“Чароўны ліхтарык”) – прэсс-хвілінка, 09.09 

- “Помощь рядом” (да Адзінага дня бяспекі) – інфармацыйная гадзіна, 

09.09 

- “ День за днем, книга за книгой ” (у рамках бібліякаравана “Кнігі 

будуюць МАСТЫ”) – тэматычная гадзіна, 15.09 

- “З серыі кніг “Аўтарская казка” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”) – буктрэйлер, 17.09  

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Литература по здоровому образу жизни” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд, 09.09 

- “З верай у сэрцы” (да 500-годдзя з дня заснавання Свята - Успенскага 

Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – тэматычны вечар, 11.09 

- “Літаратурны свет бібліятэкі” (да 190-годдзя з часу заснавання 

Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – урок 

гісторыі, 16.09 

- “Мае любімыя кнігі і аўтары Малой Радзімы” (аматарскае аб’яднанне 

“Залаты ўзрост”, да 500-годдзя з дня заснавання Свята-Успенскага 

Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – абмеркаванне, 23.09 

- “Людзі нашай Гудзевіцкай зямлі: М.С.Пронька” (у рамках краязнаўчага 

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

25.09 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

-  “Не забудь фликер” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальная гадзіна, 

05.09 

- “Читайте сами, читайте с нами, читайте больше всех” (у рамках 

бібліякаравана “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – конкурс, 12.09 

- “Хозяюшка, ты воистину волшебница” (аматарскае аб’яднанне для 

пажылых людзей “Сяляначка”) – чайная сустрэча, 26.09 



філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “В стране дорожных знаков” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальная 

гадзіна, 04.09 

- “Беларуская кніга дарогамі стагоддзяў” (аматарскае аб’яднанне 

“Буслік”) – падарожжа ў гісторыю, 05.09 

- “Бібліятэка – Чароўнае месца, дзе кнігам не сумна, дзе ўсім цікава” (у 

рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – экскурсія па 

бібліятэцы, 11.09 

- “Гісторыя вёскі Зарудаўе” – віртуальная інфарміна (у рамках 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”), 11.09 

- “Да 190 годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай 

бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага” – інфарміна, 12.09 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Славные сыны моего Отечества” (да Дня беларускага пісьменства) – 

інфармацыйная гадзіна, 02.09 

-  “Азбука безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – гадзіна-папярэджанне, 

07.09 

- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі” (у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – віртуальная інфарміна, 17.09 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Як да нас прыйшла пісьменнасць” (да Дня беларускага пісьменства, у 

рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн-урок, 

02.09 

- “Безопасность в любой ситуации” (да Адзінага дня бяспекі) – аукцыён 

ведаў, 04.09 

- “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага адзначае 

юбілей” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной 

навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – інфарміна, 10.09 

- “Вёска мая, я часцінка твая” – паэтычны зарапад, 20.09 

- “Яго вялікасць Хлеб!” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – урок 

беражлівасці, 27.09 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Да святыняў – з кнігай” (да Дня беларускага пісьменства) – гульня-

конкурс, 02.09 

- “Безопасное поведение” (да Адзінага дня бяспекі) – гадзіна зносін, 05.09 

-  “Мая Радзіма – Беларусь” – пазнавальны часопіс (раённая бібліятэчная 

праграма “Край родной, познакомимся с тобой”), 11.09 

- “Мы о войне стихами говорим” (да-75-годдзя Перамогі, аматарскае 

аб’яднанне “Моладзь.BY”) – літаратурны квілт, 18.09 

- “Виртуальная встреча с местной поэтессой Верой Пашкевич” (у рамках 

краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 30.09 



філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “М.Кусянкоў “Брат” – водгук (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг!”), 02.09 

- “Ад Скарыны да нашых дзён” (да Дня беларускага пісьменства) – квіз, 

06.09 

- “Правила поведения в опасных ситуациях” (да Адзінага дня бяспекі) –  

інфарміна, 09.09  

- “Жировичский  Свято-Успенский мужской монастырь” (да 500-годдзя з 

дня заснавання Свята Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра) 

– інфармацыйная гадзіна, 19.09 

- “Первая женщина-просветительница: Ефросинья Полоцкая” – 

інфармацыйная гадзіна, 27.09 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Славутая дачка зямлі беларускай” (да Дня беларускага пісьменства) – 

пазнавальная гадзіна, 06.09 

- “Знатоки правил безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) –  

пазнавальна-гульнёвая праграма, 09.09  

- “Наш край родной в песнях, стихах и прозе” – гадзіна фальклору, 11.09 

- “Ваше здоровье в ваших руках” (аматарскае аб’яднанне “Общение”)  – 

калекцыя ідэй, 13.09 

- “Кніга А.Адамовіча, Я.Брыля, У.Калесніка “Я з вогненнай вёскі” (у 

рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – 

відэаводгук, 20.09 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Беларускія асветнікі і першадрукары” (да Дня беларускага 

пісьменства) –  гістарычная гадзіна, 02.09  

- “Знай правила движения, как таблицу умножения” (да Адзінага дня 

бяспекі) –  тэматычная гадзіна, 03.09  

- “Паэзія Я.Коласа” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”), 09.09 

- “Вялікая Айчынная вайна ў імёнах і датах” – бібліяграфічны агляд, 

10.09 

- “190 год з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі 

імя Я.Ф.Карскага” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай 

абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – віртуальная экскурсія, 

12.09 

- “Куточак мой, да сконцу дарагі” – пасяджэнне літаратурнай гасцёўні, 

18.09 

- “Знакамітыя землякі аг. Масты Правыя: Алег Юрэня” – віртуальная 

інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, 

што…?”), 23.09 



філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст” (да Дня беларускага 

пісьменства) – гадзіна гісторыі, 05.09 

- “Азбука безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – інфармацыйная 

гадзіна, 05.09 

- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – вечар адпачынак, 30.09 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Все началось с таблички, свитка, бересты” (да Дня беларускага 

пісьменства) – урок гісторыі, 05.09 

- “В стране Вообразилии” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць 

МАСТЫ”) – літаратурная гульня, 12.09 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Асцярожны – значыць абаронены” (да Адзінага дня бяспекі) – 

падарожжа па кнізе Яронімаса Лаўцюса “Азбука бяспекі”, 06.09 

- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна” – краязнаўчае  паведамленне (у 

рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”), 20.09 

- “Іх імёны ў гісторыі вёскі” – краязнаўчая хвіліна, 20.09 

- “Встреча з докторм АПЧХИ” – сустрэча з доктарам, 27.09 

 

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 

 

 

 


