
 

План работы бібліятэк  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на люты 2020 г. 
 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Туристическими тропами Мостовщины” (Да Года малой радзімы,  

раённый бібліятэчны праект “Здесь мы живём и край нам этот дорог”) – 

прэзентацыя, 19.02 

- “Родная мова – цудоўная мова” – гульня-конкурс, 21.02 

- “Выбери жизнь, а не наркотики” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – бібліяграфічны агляд, 28.02 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Через книгу – к миру и согласию” (сумесна з  сястрыцтвам і дзецьмі 

Нядзельнай школы Свята-Ільінскай царквы) – адкрыты прагляд 

літаратуры, 05.02 

- “Безопасность каждый день” – інфарм-хвілінка, 11.02 

- “Чытаю я, чытае ўся мая сям’я”– дзень сямейнага чытання, 16.02 

- “Вас ждут приключения на острове Чтения” (аматарскае аб’яднанне 

“Читай-компания”) – літаратурнае лато, 19.02 

- “Таямніцы роднай мовы” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная 

дзіцячая праграма “Край родной, познакомимся с тобой”, фальклорны 

гурток “Крынічка”) – турнір знаўцаў роднай мовы, 24.02 

- “Жить здорово”(да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – урок 

здароўя, 27.02 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “Рассказы о дружбе” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

гучнае чытанне кнігі, 05.02 

- “Жировичский Свято-Успенский монастырь – духовный центр 

Беларуси” (да 500-годдзя заснавання Свята Успенскага Жыровіцкага 

стаўрапігіальнага мужчынскага манастыру) – віртуальнае турнэ, 14.02 

- “Крынiцы б’юць з глыбiнь” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) 

– літаратурная гадзіна, 16.02 

- “Шоколадка. Сладкая история” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) – гучнае чытанне кнігі, 19.02 

- “Спешите делать добрые дела”– урок дабрыні і міласэрнасці, 27.02 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Улыбнись вместе со сказкой”  – віктарына, 13.02 

- “Мая вёска,мая вуліца, мая малая радзіма” – конкурс малюнкаў (да Года 

малой радзімы), 23.02 

- “Шырокая Масленіца” – вячоркі, 27.02 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “Афганистан – наша боль” – урок мужнасці, 12.02 



- “Любовь нечаянно нагрянет” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

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

літаратурна-музычны вечар, 14.02 

- “Мелодыя роднага слова” (да Года малой радзімы, раённы  бібліятэчны 

праект “Здесь мы живём и край нам этот дорог”, раённая бібліятэчная 

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

ўзрост”) – вечар-сустрэча, 21.02 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Жыццё і творчасць Івана Навуменкі” (да 95-годдзя з дня нараджэння 

пісьменніка) – інфарміна, 15.02 

- “Как Блин в гости к Солнышку ходил” (аматарскае аб’яднанне 

“Селяночка”) – пасяджэнне, 29.02 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Край свой родны абыду, скарбы розныя знайду” (да Года малой 

радзімы, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – завочнае падарожжа, 09.02 

- “У гасцях у Майдадыра” – урок здароўя, 16.02 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Абаронца праўдзівасці” (да 180-годдзя з дня нараджэння 

Ф.Багушэвіча)– літаратурнае падарожжа, 25.02 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Рыгор Барадулін” (да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – 

гучныя чытанні, 09.02 

- “Лясныя здарэнні” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – 

інфармацыйная гадзіна, 16.02 

- “Роднай мовы пералівы” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная 

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

знаўцаў, 21.02 

- “Сцеражыся – СПАЙС” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – хвіліна інфармацыі, 28.02 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “7 чудес Мостовщины” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага 

раёна, аматарскае аб’яднанне “Моладзь. BY”) – пазнавальная гадзіна, 

05.02 

- “Копилка мудрых советов” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – вячоркі, 09.02 

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

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

літаратурная гадзіна, 15.02 

- “Аб чым шумелі сосны” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 19.02 

- “Які гэта цуд – мова мая родная”– урок, 21.02 

- “І голас набыла душа” (да 75-годдзя з дня нараджэння Т.Бондар) – 

хвіліна паэзіі, 28.02 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 



- “Аб чым шумелі сосны” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – 

бібліяграфічны агляд, 16.02 

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне 

“Встреча”) – гадзіна рэкламы, 23.02 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Край непаўторны Мастоўскі” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – 

шоу-праграма, 09.02 

- “Вечный источник вдохновения – Библия”– праваслаўнае чытанне, 

09.02 

- “Іван Навуменка – дзецям” (да 95-годдзя з дня нарадэння І.Навуменкі) 

– літаратурна-творчая віктарына, 14.02 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Курэнне, альбо здароўе” – урок, 07.02 

- “Русские народныя сказки” – гучныя чытанні, 19.02 

- “Як захаваць жыццё і здароўе?” (раённая бібліятэчная праграма 

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

парад, 21.02 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Разноцветная земля Беларусь” – экалагічная вандроўка, 02.02 

- “Приглашаем в Сказкоград всех девчонок и ребят” (аматарскае 

аб’яднанне “Чамучкі”) – экскурсія, 15.02 

- “Роднай мовы крыніца” (да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – 

літаратурная гадзіна, 22.02 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

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

жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – літаратурна-

музычны вечар, 12.02 

- “Шануй і ведай роднае слова” – конкурс знаўцаў, 21.02 

- “Я прайшоў па той вайне” (да 95-годдзя з дня нараджэння Івана 

Шчаснага) – урок мужнасці, 29.02 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Край свой родны абыду, скарбы розныя знайду” (раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха”) – падарожжа, 16.02 

- “Ад кнігі да майстэрства” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – 

інфармацыйная хвілінка, 23.02 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Тот подвиг жив, неповторим и вечен” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 01.02 

- “Забытые книги желают познакомиться” (сумесна з філіялам “Харціцкі 

цэнтр вольнага часу і культуры”) – літаратурная даведка, 06.02 

- “Што ў душы, тое будзе і ў слове” (да 95-годдзя з дня нарадэння 

І.Навуменкі, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і 

культуры”) – літаратурны партрэт, 16.02 



- “Аб малой радзіме і вялікай краіне” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”) – хвіліна паэзіі, 22.02 

- “Ой бліны, ой бліны вы бліночкі мае” (раённая бібліятэчная праграма 

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

часу і культуры”) – свята бліноў, 28.02 

- “Нявыдуманыя гісторыі” – гадзіна цікавых паведамленняў, 29.02 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 


