
План работы бібліятэк  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на студзень 2020 г. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Мастоўская зямля – Радзіма твая і мая” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – кніжная выстава, 10.01 

- “Сэрца зямлі маёй – Мастоўскі край” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – пасяджэнне літаратурна- мастацкай гасцёўні, 17.01 

- “Люди, прославившие наш край” – краязнаўчая вандроўка, 23.01 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Снежная сказка” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – навагодні 

калейдаскоп, 03.01 

- “Сюрпризы Зимушки-Зимы” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – 

гульня-хваталка, 08.01 

- “Кошки в лукошке” ”(да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – 

гульня вандроўка, 09.01 

- “Страна Игралия” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – гульнятэка, 

10.01 

- “Мы знаем и любим природу” – брэйн-рынг, 17.01 

- “А у сказки тихий голос” (аматарскае аб’яднанне  “Читай-компания”) – 

віктарына-пошук, 22.01 

- “О малой родины стихами…” (фальклорны гурток “Крынічка”) – свята 

паэзіі, 30.01 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “Сэрцу майму мілая зямля” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага 

раёна) – урок памяці, 16.01 

- “Удивительный народ в книжном городе живет” (аматарскае аб’яднанне 

“Чароўны ліхтарык”) – свята прысвячэння ў чытачы, 22.01 

- “160 лет А.П.Чехову” (да 160-годдзя з дня нараджэння А.П.Чэхава) – 

літаратурная гадзіна, 27.01 

- “Написано войной – увековечено литературой” (да 75-годдзя Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 29.01 

- “Вандраванне ў кніжную краіну” – літаратурны круіз, 30.01 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “В добрую сказку зовем” – гучнае чытанне казкі “Два маразы”, 05.01 

- “Жыццё, здароўе, даўгалецце”  – гутарка, 19.01 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “Наш родны край” (да Года малой радзімы, раённая  бібліятэчная 

праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”, аматарскае аб’яднанне 

“Залаты ўзрост”) – вечар-сустрэча, 15.01 

- “О! Край родны, край прыгожы” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – гадзіна 

беларуская паэзіі, 24.01 



- “Здоровый образ жизни – путь к долголетию” (да 115-годдзя з дня 

нараджэння А.Якімовіча) – тэматычны вечар, 29.01 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Пока мы помним прошлое у нас есть будущее” (да 75-годдзя Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне) – кніжная выстава, 03.01 

- “Снова к нам пришёл Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне 

“Селяночка”) – пасяджэнне, 11.01 

- “Правильное поведение на улице” – інфарміна, 18.01 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Вандроўка па Мастоўшчыне” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – 

віртуальнае падарожжа, 04.01 

- “Под чистым небом Рождества” – праваслаўная гадзіна, 05.01 

- “Вайна: боль і памяць” (да 75-годдзя Вялікай Перамогі) – кніжная 

выстава, 11.01 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Свет Вифлеемской звезды” – калядная віктарына, 03.01 

- “Итак, она звалась Татьяна” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – 

пасяджэнне, 24.01. 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Любимый край – Мостовщина” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – урок краязнаўства, 10.01 

- “Я і прырода” – аўкцыён ведаў, 19.01 

- “Праз лёс людзей прашла вайна” – бібліяграфічны агляд, 23.01 

- “Беларуская гісторыя ў творах Леаніда Дайнекі” (да 80-годдзя з дня 

нараджэння беларускага пісьменніка) – інфарміна, 30.01 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Добры вечар, шчодры вечар” – гадзіна фальклору, 05.01 

- “Вперед, знатоки родного края” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – краязнаўчая віктарына, 17.01 

- “Вечныя імгненні” (да 80-годдзя з дня нараджэння Л.Дайнекі) – 

бібліяграфічны агляд, 25.01 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Жыць паводле свайго прызначэння” (да 70-годдзя з дня нараджэння 

В.Іпатавай) – бібліяграфічны агляд, 05.01 

-  “Гісторыя горада Масты”  (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага 

раёна) – інфарміна, 12.01 

- “Казачны карагод” – гучныя чытанні (да 65-годдзя з дня нараджэння 

А.Зэкава), 19.01 

-  “Мастоўскі край у вершах і песнях” (да Года малой радзімы, раённая  

бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”)– 

паэтычная гадзіна, 26.01 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 



- “Здравствуй, Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне “Общение”)  

– пасяджэнне, 12.01 

- “Край непаўторны, Мастоўскі” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна)  – гістарычная гадзіна, 17.01 

- “Катастрофа евреев в Беларуси в годы Великой Отечественной войны” 

(да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста)  – гадзіна памяці, 24.01 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Вопросы о природе” – гадзіна пытанняў і адказаў, 16.01 

- “Крещение празднуем Господне” – гадзіна народных традыцый, 19.01 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Угадай героев сказок” – віктарына, 05.01 

- “Приглашаем в Сказкоград всех девчонок и ребят”– экскурсія, 12.01 

- “Церемония чайная, необычайная” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”) – вечер отдыха, 26.01 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Рождественские истории” – літаратурнае падарожжа па кнігах, 04.01 

- “Прышлі Святкі, прыйшлі да нас Калядкі” (раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха”) – калядныя пасядзелкі, 08.01 

- “Мастоўшчына – мая зямля, мая Радзіма” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – пазнавальная гадзіна, 11.01 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Мой родны кут, як ты мне мілы” (да 80-годдзя з дня ўтварэння 

Мастоўскага раёна) – тэматычная выстава, 12.01 

- “Голова вся седа, а душа молода” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”) – вечар паэзіі, 19.01 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “Об обрядах и традициях” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага 

часу і культуры”) – гульня-гутарка, 03.01 

- “Поем пляшем и танцуем, колядуем, колядуем” (сумесна з філіялам 

“Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – фальклорная праграма, 

07.01 

- “Поймай снежинку” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу 

і культуры”) – гульнёвая праграма, 11.01 

- “Цікавыя факты года Пацука” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”) – навагодняя віктарына, 18.01 

- “Раз в Крещенский вечерок” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр 

вольнага часу і культуры”) – калядныя вячоркі, 19.01 

- “Зімовыя ўзоры” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і 

культуры”) – выстава дзіцячага малюнка, 25.01 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 


