
План работы бібліятэк 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на кастрычнік 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 

-  “Пусть будет теплой осень жизни” (да Дня пажылога чалавека) – 

кніжная выстава, 01.10 

- “Віншавальная паштоўка” (да Дня пажылога чалавека) – акцыя, 01.10 

- “Баявое хрышчэнне ў небе Прынямоння” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – электронная прэзентацыя, 

07.10 

- “Вечный светоч материнства” (да Дня маці) – кніжная выстава,14.10 

- “Паэзія – музыка слоў” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд кніг, 16.10 

- “Мастоўшчына запрашае…” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А 

ці ведаеце Вы, што…?”) – электронная прэзентацыя, 29.10 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Взрослые заботы о детском чтении” (аматарскае аб’яднанне “Читай-

компания”) – літаратурны анлайн-занятак, 02.10 

- “Букет любви и нежности для наших мам” (да Дня маці) – творчы 

анлайн-занятак , 13.10 

- “Мухина свадьба” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – анлайн-экскурс ў казку, 21.10 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 

- “К бабушке на оладушки!” (да Дня пажылога чалавека) – вечар 

адпачынку, 01.10 

- “Любай маме” (да Дня маці) – конкурс малюнкаў, 13.10 

- “Фейерверк лучших детских книг” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны 

ліхтарык”) – агляд, 14.10 

- “Каханай маме – сваімі рукамі” (да Дня маці) – дзіцячы хэнд-мэйд, 14.10 

- “Літаратура Д.Емец: прыгоды Тані Гротер” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – тэматычны відэаагляд, 15.10 



- “Под звездой Сент-Экзюпери” (да 120-годдзя з дня нараджэння 

А.де.Сэнт-Экзюперы) – літаратурная гадзіна, 20.10 

- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) – відэа-водгук, 28.10 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Славим возраст золотой” (да Дня пажылога чалавека) – вечар-

віншаванне, 02.10 

- “Да 125 гадоў з дня нараджэння С.Есеніна” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў, 03.10 

- “Легенды і паданні: адкуль паходзіць назва вёскі Гудзевічы” (у рамках 

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

інфарміна, 07.10 

- “Профессия длинною в жизнь” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”, 

да Дня настаўнікаў, сустрэча з землякамі-настаўнікамі) – вечар-сустрэча, 

09.10 

- “Сонца вам і кветак, дарагія мамы!” (да Дня маці) – свята, 14.10 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Молоды душой” (да Дня пажылога чалавека) – вечар сустрэча, 03.10 

- “За всё тебя благодарю” (да Дня маці, сумесна з філіялам “Дубненскі 

ЦДіК” ) – літаратурна-музычны вечар, 10.10 

-  “Мясцовая пісьменніца Маршалкевіч Наталья” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-сустрэча, 30.10 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Мы будзем разам у радасці і горы” (работа з інвалідамі) – урок 

міласэрднасці, 03.10 

- “Вельмі я яе люблю, маму мілую маю” (да Дня маці) – гадзіна паэзіі, 

10.10 

- “Любі браток родны куток” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – 

віктарына, 17.10 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Верш пра вайну” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай 

Перамозе – 75!”) – гучныя чытанні, 01.10 

- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі: Я.Петрашэвіч” (у рамках 

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

інфарміна, 08.10 

-  “О женщине хочу сказать я слово” (да Дня маці) – літаратурна-

музычная кампазіцыя, 14.10 

- “Тут Радзімы маёй пачатак” – конкурс малюнкаў, 23.10 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Согреем ладошки – расправим  морщинки” (да Дня пажылога чалавека) 

– свята, 01.10 



- “Святое Матулі імя” (да Дня маці, у рамках краязнаўчага анлайн-

праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – завочная экскурсія па музею Маці, 

14.10 

- “Беларусі родныя сімвалы” – вусны часопіс, 23.10 

- “У сарокі на хвасце” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – віктарына, 

25.10 

- “Аркадзь Куляшоў “Ліст з палону” (у рамках літаратурнага 

бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – гучныя чытанні, 30.10 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Мы молоды душой” (да Дня пажылога чалавека) – літаратурна-

музычны вечар, 01.10 

- “Матуліна песня” (да Дня маці, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта 

“Во!Круг книг!”) – паэтычнае віншаванне, 15.10 

-  “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – свята, 15.10 

- “Таланты роднай земли: Воробей Анатолий Леонидович” (у рамках 

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

паведамленне, 24.10 

- “Вобразы роднай краіны” (да 115-годдзя з дня нараджэння П.Глебкі, у 

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

30.10 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Люди пожилые – сердцем молодые” (да Дня пажылога чалавека) – 

вечар-сустрэча, 01.10 

- “Стихи о школе” – чытанне верша (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”), 02.10 

- “Всю душу выплесну в слова” (да Адзінага дня бяспекі) –  гадзіна паэзіі,  

03.09 

- “Скажем матери: СПАСИБО!” (да Дня маці) – тэматычны вечар, 14.10 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 

- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (да Дня пажылога чалавека, 

аматарскае аб’яднанне “Общение”)  – вечар шчырасці, 01.10 

- “Сэрца зямлі маёй – Мастоўскі край” –  краязнаўчы круіз, 09.10 

- “У нас зямля прыгожая, у нас багаты край” – краязнаўчая гадзіна, 16.10 

- “Гісторыя Свята-Мікалаеўскай царквы аг.Пескі” (у рамках краязнаўчага 

анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што…?”) – паведамленне, 18.10 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- “Паэзія Янкі Купалы” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг 

книг!”) –  гучнае чытанне, 14.10  

- “Мая краіна Беларусь”  –  квіз, 15.10  

- “Русские народные сказки” – гучнае чытанне, 15.10 



- “Повязь часоў – беларускі ручнік” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – 

паэтычны вянок, 16.10 

- “Тропинками родного края” – краязначы ўрок, 21.10 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Самая прекрасная из женщин…” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – літаратурна-музычны вечар, 14.10 

- “Верш Ірыны Данік “Мастоўскі край” (у рамках бібліятэчнага анлайн-

праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 17.10 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Мудрость – осени подарок” (да Дня пажылога чалавека) – літаратурна-

музычны вечар, 03.10 

- “Как вода живая мама нам нужна” (да Дня маці) – літаратурна-музычны 

вечар, 11.10 

- “Радуга рукодельных фантазий” (аматарскае аб’яднанне “Краіна 

талентаў”) – работа над падарункамі, 24.10 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

- “П.Броўка “Слаўлю я свой край любімы” (у рамках бібліятэчнага 

анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 01.10 

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя найду” – фальклёрная 

выстава-гадзіна, 11.10 

- “Тепло материнского сердца” (да Дня маці) – гадзіна зносін, 14.10 

- “Подзвіг Федзі Шостка” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці 

ведаеце Вы, што…?”) – гадзіна-паведамленне, 18.10 

- “Для вас, дзяўчынкі” – літаратурны вернісаж-выстава, 25.10 

 

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 


