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План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на кастрычнік 2019 г. 

 

Мастоўская раённая бібліятэка 

-  “Мы дарим Вам свое тепло” (да Дня пажылога чалавека, раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – літаратурна-

музычны вечар, 01.10 

- “Святое чувство материнства” (да Дня маці) – кніжная выстава, 09.10 

- “Прекрасен образ твой во все века земные” (да Дня маці)  – пасяджэнне 

літаратурна-музычнай гасцеўні “Натхненне”, 14.10 

- “Щедрость осенней поры” (прафесійны конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – 

тэматычны вечар, 18.10 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”  
- “Тайна старого сундука” – бібліятэчны “Дазор”, 03.10 

- “Ты одна такая – любимая и родная” (да Дня маці) – конкурс малюнкаў,  

14.10 

- “Нёман-працаўнік” – хвіліна цікавых паведамленняў, 21.10 

- “З небам размаўляе плаўны Нёман” (да Года малой радзімы, праграма 

“Край родной, познакомимся с тобой”, фальклорны гурток “Крынічка”) 

– літаратурны турнір, 24.10 

- “Курить уже не модно!” – прафілактычная гульня, 29.10 

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка” 

- “У вас мы учимся теплу и мудрости души” (прафесійны конкурс на 

лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не 

беда”) – вечар-сустрэча, 01.10 

- “Ласково тебя я обниму” (да Дня маці) – гадзіна прызнанняў, 15.10 

- “В гостях у почемучки” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – 

гадзіна пытанняў і адказаў, 23.10 

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Пусть молодость в прошлом осталась, но опыт и мудрость нам ваша 

нужна” (Да Дня пажылых людзей) – гутарка, 03.10 

- “А сёння, мама, твой святочны дзень” (да Дня маці) – конкурс 

малюнкаў, 13.10 

- “У.Караленка “Дзеці паддзямелля” (праца з дзецьмі, якія знаходзяцца ў 

сацыяльна-небяспечным становішчы)  – абмеркаванне, 19.10 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай 

культуры” 

- “Наш пожилой любимый, наш добрый человек” (раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха”) – літаратурна-музычны вечар, 

02.10 
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- “Для нас профессий нету краше” (да Дня работніка культуры) – 

падарожжа ў прафесію, 11.10 

- “Я гимны матери пою” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне 

“Крынічка”) – музычна-паэтычны вечар, 13.10 

- “Кнігі разумныя, кнігі карысныя” – абмеркаванне, 25.10 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Возраст осени прекрасный” (прафесійны конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – 

пасяджэнне, 05.10 

- “Колыбельная мира в материнских руках” (да Дня маці) – літаратурна-

музычны вечар, 12.10 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Жыцце пражыць – не поле перайсці” (прафесійны конкурс на лепшае 

масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) 

– вечар-успамін, 04.10 

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

13.10 

- “Мае гады – мае багацце” (раенная бібліятэчная акцыя “Формула 

поспеху”) – сустрэча, 19.10 

- “Кнігі падказалі – рукі зрабілі” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – 

выстава вырабаў, 26.10 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 

- “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались” (раённая 

бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае 

аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 05.10 

- “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – свята, 14.10 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Пусть будет теплой осень жизни” (раённая бібліятэчная праграма 

“Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 06.10 

- “Мамы добрые глаза” (да Дня маці) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 

13.10 

- “Шчырыя словы роднай старонцы” (прафесійны конкурс на лепшае 

масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) 

– тэматычны вечар, 18.10 

- “Хто ў лесе жыве, што ў лесе расце” (аматарскае аб’яднанне 

“Пралеска”) – віктарына, 27.10 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Нас аб’яднала кніга” (да Дня пажылога чалавека, раённая бібліятэчная 

праграма “Возраст жизни не помеха”) – вечар-сустрэча, 02.10 

- “Матуліна песня” (да Дня маці, раённая бібліятэчная праграма “Возраст 

жизни не помеха”) – паэтычнае віншаванне, 13.10 
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- “Праздник осеннего возраста” (прафесійны конкурс на лепшае масавае 

мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – свята, 

18.10 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Прекрасных женщин имена” (да Дня маці) – пазнавальная гульня, 13.10 

- “Береги свой дом, свою планету” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – 

экалагічны вечар, 27.10 

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка” 

- “Н.Носаў, Н.Таміліна, Р.Баравікова” – чытанні ў бібліятэцы, 10.10 

- “Расскажем о маме” (да Дня маці) – літаратурна-пазнавальная гадзіна, 

11.10 

- “Творы для дзяцей” (да 70-годдзя з дня нараджэння А.Якімовіча) – агляд 

літаратуры, 13.10 

- “Старшее поколение выбирает общение” (прафесійны конкурс на 

лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не 

беда”) – тэматычны вечар, 18.10 

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “Согреем душу теплыми словами” (да Дня пажылога чалавека) – урок 

дабрыні, 02.10 

- “В гостях у дедушки Краеведушки” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) 

– экалагічны ўрок, 03.10 

- “Все самое лучшее для мамы дорогой” (да Дня маці) – музычна-

паэтычны вечар, 11.10 

- “Казачны куфэрак” (да 70-годдзя з дня нараджэння А.Якімовіча) – 

гучнае чытанне, 20.10 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Тепло материнского сердца” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне 

“Сустрэчы”) – вечар-сустрэча, 14.10 

філіял “Cтрубніцкая сельская бібліятэка” 

- “Добрым словом согреем друг друга” (да Дня пажылога чалавека) – 

вечар-сустрэча, 02.10 

- “Мамочкино сердце” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 13.10 

- “По следам великого поэта” (да 205-годдзя з дня нараджэння 

М.Лермантава) – падарожжа, 16.10 

- “От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству” (аматарскае аб’яднанне 

“Краіна талентаў”) – работа над падарункамі, 27.10 

 

 

Дырэктар 

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”                                    Т.І.Стэльмах 

 

 

 


