
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на люты 2021 г. 
 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе 

прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях: 

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”; 

2. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки” на 2021-2023гг.; 

3. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 

– 2023 гг.; 

5. Бібліятэчная акцыя BOOK-LOOK “Книжный драйв”; 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “420 гадоў з часу атрымання граматы на магдэбурскае права г.Масты 

(1601г.)” – электронная прэзентацыя, 10.02 

- “Лучшие стихи мира о любви” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”) – электронная прэзентацыя, 12.02 

- “А годы как птицы!” (анлайн пасяджэнне аматарскага аб’яднання 

“Добрыя сустрэчы”) – віртуальная віктарына, 17.02 

- “Родная мова – цудоўная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – 

віртуальная віктарына, 19.02 

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (бібліятэчны інтэрнет-праект 

“Поэзия онлайн”) – анлайн чытанне вершаў, 25.02 

- “Кнігі ў жыцці тваёй сям’і” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – відэаагляд, 26.02 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Путешествуем с книгой” (анлайн “Библиобродилка”) – анлайн-

прагулкі, люты 

- “Поэты и писатели о зиме” – кніжная эстафета, 09.02 

- “В стране веселого детства” (да 115-годдзя з дня нараджэння А.Барто, 

аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны клінч, 17.02 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “Галина-кудесница” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с 

возрастом”) – творчая выстава, 10.02 

- “Грыбок, грыбок, выстаў лабок” (да 65-годдзя з дня нараджэння 

У.Ягоўдзіка) – анлайн-агляд, 14.02 

- “Мы с Тамарой…” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да 

115-годдзя з дня нараджэння А.Барто) – анлайн чытанні, 17.02 

- “Гаворым па-беларуску” – анлайн-тэст, 21.02 

- “Поделка папе” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – дзіцячы 

хэнд-мэйд, 23.02 



філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 
- “А на зямлі яго не згасне свет…” (да 100 гадоў з дня нараджэння І.Мележа) 

– відэаагляд кніг, 07.02 
- “Свечи. Музыка. Стихи” (да Сусветнага дня закаханых, аматарскае 

аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар, 12.02 

- “Гучы, мая родная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – свята, 

19.02 

- “Бесконечность любви, бесконечность печали…” (раённая бібліятэчная 

праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Залаты 

ўзрост”) – відэаагляд кнігі Н.Батраковай, 21.02 

- “Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена” (раённая 

бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – 

літаратурны вечар, 24.02 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- І.Мележ “Людзі на балоце” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) 

– водгук на кнігу, 08.02 

- “Масленица – честная, да проказница большая” (раённая бібліятэчная 

праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) 

– пасяджэнне, 27.02 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Стоп, вірус” – гадзіна перасцярогі (анлайн), 13.02 

- “Як званочак звініць наша родная мова” (аматарскае аб’яднанне 

“Буслік”) – гадзіна роднай мовы, 19.02 

- “Знакаміты зямляк: Котаў Сяргей Міхайлавіч” (да 80-годдзя з дня 

нараджэння) – гадзіна ўспамін, 20.02 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Верш пра каханне” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, 

анлайн-праект “І застаўся ты ў нашых душах”) – анлайн чытанне вершаў 

М.Багдановіча, 19.02 

- “Путешествие туда без обратно” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам, раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) 

– відэа-ролік, 26.02 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Летапісец палескай зямлі” (раённая бібліятэчная праграма “В 

гармонии с возрастом”, да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – 

анлайн-гадзіна, 06.02 

- “Чытаем і гаворым на роднай мове” (да Года народнага адзінства) – 

турнір знаўцаў, 19.02 

- “Дзед Прыродавед аб тайнах і загадках прыроды” (аматарскае 

аб’яднанне “Пралеска”) – анлайн-гутарка па кнігах Галіны і Сяргея 

Трафімавых, 28.02 



філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Зіма-чараўніца” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – 

анлайн чытанні, 03.02 

- “А на зямлі яго не згасне свет” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Мележа) – літаратурны вечар, 07.02 

- “Вядомы беларускі казачнік І.Мазалеўскі” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта  “Родам з нашай зямлі”) – анлайн-інфарміна, 12. 02 

- “Гучы родная мова” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. BY”) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 21.02 

- “Семейная книга месяца” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – хіт-парад, 26.02 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Карта роднай Беларусі” (да Года народнага адзінства, бібліятэчны 

інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – чытанне верша К.Жука, 03.02 

- “Жыў лёсам людзей на балоце” (да 100-годдзя з дня нараджэння 

І.Мележа) – анлайн-інфарміна, 07.02 

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

“Встреча”) – гадзіна рэкламы, 20.02 

- “Привычки, ведущие в бездну” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам, раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) 

– анлайн-урок, 28.02 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Ён дараваў несмяротнасць людзям на балоце” (да 100-годдзя з дня 

нараджэння І.Мележа) – кніжная выстава, 03.02 

- “О малой родине стихами” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) –  анлайн-чытанне, 06.02 

- “Вершы пра родную мову” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) –  анлайн-чытанне, 07.02 

- “Наше славное прошлое” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – 

літаратурна-музычная кампазіцыя, 14.02 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Не просто жить, а быть здоровым” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – 

пасяджэнне, 05.02 

- “Курэнне, альбо здароўе?” – урок, 07.02  

- Кніга “Повязь вякоў беларускі ручнік” (бібліятэчная акцыя BOOK-

LOOK “Книжный драйв”), 18.02 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Дом, в котором живут книжки” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

экскурсія, 12.02 

- “Сонечныя пялёсткі” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – 

анлайн чытанні, 14.02  



філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Пясняр палескай душы” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – 

віртуальная інфарміна, 06.02 

- “Все начинается с любви” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – анлайн-чытанні, 13.02 

- “Мовы пяшчотнай сузор’е” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – анлайн-чытанне верша, 20.02 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Живут в моем сердце стихи” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”) – гадзіна паэзіі, 13.02 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Нашы кнігі чакаюць сяброў” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – выстава-роздум, 06.02 

- “Дарогі, сцежкі, краявіды” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – 

літаратурная даведка, 07.02 

- “Знаёмая з дзяцінства” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, 

да 115-годдзя з дня нараджэння А.Барто) – анлайн-чытанне вершаў, 17.02 

- “Іх імёны ў гісторыі вёскі. Былі, ёсць і будуць” – краязнаўчая хвіліна, 

20.02 

- “Каб гэта ўсё не стала доляй сына” (да Дня абаронцаў Айчыны і 

Узброеных сіл РБ) – анлайн-паведамленне, 21.02 

- “Край мой Прынёманскі” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия 

онлайн”) – чытанне вершаў паэтаў Мастоўшчыны, 22.02 

“Аб абрадах і традыцыях: Масленіца” (аматарская аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”) – выстава-дэгустацыя, 27.02 

- “Падарожжа ў вёску мінулага” – анлайн-паведамленне, 28.02 

 

У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй, выкліканай 

каронавірусам 2019-nCoV, большасць масавых мерапрыемстваў у 

бібліятэках перайшлі ў фармат анлайн. Пры паляпшэнні сітуацыі 

масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках будуць праведзены ў 

адпаведнасці з гадавым планам. 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                Т.І.Стэльмах 

 


