
План работы  

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  

на сакавік 2021 г. 
 

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе 

прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях: 

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”; 

2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”; 

3. Краязнаўчы анлайн-праект  “Пазнай свой край”; 

4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у 

книжной полки” на 2021-2023гг.; 

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

– 2023 гг.; 

6. Раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против 

наркотиков”; 

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

Мастоўская раённая бібліятэка 

- “Кайф или life?” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – 

выстава - разважанне, 01.03        

- “Наркомания: жизнь взаймы” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам) – электронная прэзентацыя, 01.03       

- “Чехов А.П. «Чайка»” (да 125-годдзя юбілея кнігі) – Акцыя “BOOK-

LOOK” “Книжный драйв”, 11.03  

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

“Поэзия онлайн”) – анлайн чытанне вершаў, 21.03 

- “Люблю чытаць” (работа бібліобуса) – акцыя, 31.03 

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка” 

- “Детское чтение для сердца и разума” (супрацоўніцтва з Беларускай 

Праваслаўнай царквой) – адкрыты прагляд літаратуры, 03.03 

- “Падарожжа ў краіну “Будзь здароў” (супраць табакакурэння і 

наркаманіі) – анлайн урок здароўя, 16.03 

- “Ужасно интересно, всё то, что неизвестно” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

выстава-чамучка, 26.03 

- “Литературное путешествие по книжному лабиринту” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – віртуальнае падарожжа ў казачную краіну, 29.03 

- “Сказочный чемпионат” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – біблія-глобус, 30.03 

- “Путешествие в Мультландию” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – мультфільмы 

ў кнігах, 31.03 

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка” 



- “Хто смяецца апошнім” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-

юбіляры”, да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – анлайн-

прэзентацыя камедый аўтара, 05.03 

- “Любай маме” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – дзіцячы 

хэнд-мэйд, 09.03 

- “Па слядах Чырвонай кнігі” – хвілінка новых ведаў, 18.03 

- “Я люблю Мосты!” – анлайн- сэлфі, 24.03 

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка” 

- “Жизнь и смерть на конце иглы” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам, раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против 

наркотиков”) – дыспут, 03.03       

- “Праз крок-бездань” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, 

раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – 

інфармацыйная гадзіна, 05.03       

- “Старэйшына роднай літаратуры” (віртуальны бібліятэчны праект 

“Пісьменнікі-юбіляры”, да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – 

анлайн-прэзентацыя камедый аўтара, 06.03 

- “Про весну, любовь и красоту…” (да Міжнароднага жаночага дня, 

аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – свята, 07.03 

- “Человек. Государство. Закон” (да дня Канстытуцыі РБ) – 

інфармацыйна-прававая гадзіна, 12.03       

- “М. Арол “Ты прайшло, маё шчасце, як мара…” (краязнаўчы анлайн-праект  

“Пазнай свой край”) – інфарміна, 17.03 

- “Чытаем, глядзім, гуляем!” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульнёвая 

праграма, 27.03 

- “Чытаем любімыя вершы ўсёй сям’ёй” (да Сусветнага дня паэзіі, 

раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной 

полки”) – гучнае чытанне, 29.03 

філіял “Дубненская сельская бібліятэка” 

- “Мамы, бабушки и тёти вы у нас в большом почёте” (сумесна з філіялам 

“Дубненскі ЦДіК”) – літаратурна-музычны вечар, 06.03 

- “В мире книжных сокровищ” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – кніжная 

выстава, 27.03 

- “Что такое книга, для чего она” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – пазнавальная 

гадзіна, 29.03 

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка” 

- “Тых, хто добрай кніжцы рад – запрашаем у Кнігаград” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – экскурсія па бібліятэцы, 26.03 

- “Пішуць у часопісе і газеце аб усім на свеце” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

агляд перыядычных выданняў, 27.03 

філіял “Лунненская сельская бібліятэка” 



- “И полнятся любовью женщин души…” (аматарскае аб’яднанне 

“Гаспадынька”) – пасяджэнне, 05.03 

- “Неверагодныя прыгоды з Паўлам Місько” (да 90-годдзя з дня 

нараджэння Паўла Місько, тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд літаратуры, 

29.03 

- “Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое   

смеется” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс малюнкаў, 30.03 

- “Сказка мудростью богата” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 31.03 

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка” 

- “Імя бяды – наркотыкі” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, 

раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – 

анлайн- інфарміна, 03.03 

- “Птушкі-прыгажуні нашага краю” (тыдзень дзіцячай кнігі, аматарскае 

аб’яднанне “Пралеска”) – анлайн-гадзіна, 28.03 

- “Нам без дружбы не пражыць, дружбай трэба даражыць” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – інтэрактыўная гульня, 31.03 

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка” 

- “Я не пясняр” (да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – літаратурнае 

падарожжа, 03.03 

- “Размова пра матуль” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага 

чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 

06.03 

- “В этот день желаем Вам” (раённая бібліятэчная праграма  

“В гармонии с возрастом”) – акцыя-віншаванне, 07.03 

- “Колокола тревоги” (35- годдзе катастровы на Чарнобыльскай АЭС) – 

гульня-падарожжа, 19.03 

- “Памяць праз гады” – літаратурна-музычная кампазіцыя, 26.03 

- “Кнігі для сладкоежек” (Тыдзень дзіцячай кнігі, аматарскае аб’яднанне 

“Моладзь. BY”) – выстава-экспазіцыя, 28.03 

- “Казкі народаў свету” (тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына-гульня, 31.03 

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка” 

- “Стихи о маме” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – 

чытанне вершаў, 07.03 

- “Вокруг света с комнатными растениями” (аматарскае аб’яднанне 

“Встреча”) – экалагічны вусны часопіс, 20.03 

- “Путешествие в кижное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня, 

24.03 

- “Страниц волшебных дивное начало” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд, 

27.03 

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка” 



- “Без вас, любимых, жизни в мире нет!” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) 

– шоў-праграма, 07.03 

- “Адкуль пайшла назва Пескі” (краязнаўчы анлайн-праект  “Пазнай свой 

край”) –  анлайн-паведамленне, 21.03 

- “Для вас, ребятишки, новые книжки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд 

кніжнай выставы, 31.03 

- “Библия для детей” – праваслаўнае чытанне, 28.03 

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка” 

- Читающие дети – счастливая семья” (раённая бібліятэчная праграма 

сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – кніжныя вячоркі, 11.03 

- Кніга “Прыгоды бульбобаў” (да 90-годдзя з дня нараджэння Паўла 

Місько) – квэст, 12.03 

- “З табою кніга добрая ідзём у новы век” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята, 

28.03 

- “Дзіцячыя пісьменнікі  дзецям” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вусны часопіс, 

30.03 

- “Чарнобыль – Чорная быль” (35- годдзе катастровы на Чарнобыльскай 

АЭС) – відэаінфармацыйная гадзіна, 31.03  

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка” 

- “По сказочным тропинкам” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – 

віктарына, 06.03 

- “8 Марта – день самых прекрасных и замечательных” – літаратурна-

музычная гасцёўня, 07.03 

- “В стране волшебной сказки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 

28.03 

- “Вось вам казкі – чытайце калі ласка” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гучнае 

чытанне, 31.03 

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка” 

- “Творчы подзвіг сатырыка” (да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы, 

бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 06.03 

- “Про весну, любовь и красоту” (раённая бібліятэчная праграма  

“В гармонии с возрастом”, аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – паэтычны 

вечар, 17.03 

- “Чарадзейная краіна В.Віткі” (Тыдзень дзіцячай кнігі, да 110-годдзя з 

дня нараджэння В.Віткі) – літаратурная гульня, 27.03 

- “Чырвоная кніга ў казках і вершах беларускіх пісьменнікаў” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – літаратурная гадзіна, 28.03 

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка” 

- “Ты одна такая – любимая родная” – літаратурна-музычны вечар, 07.03 

- “Скарбы кніжных паліц” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная 

віктарына, 27.03 



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

інфармацыйная хвілінка, 28.03 

- “Давайте знакомые книжки откроем” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – 

падарожжа, 31.03 

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка” 

“Про весну, любовь и красоту” (аматарская аб’яднанне “Сердца, 

открытые добру”) – вечер-адпачынак, 07.03 

- “Чалавек. Дзяржава. Закон” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия 

онлайн”, да дня Канстытуцыі РБ) – анлайн-чытанне вершаў, 14.03 

- “Мая радзіма – БЕЛАРУСЬ” (да Года народнага адзінства) – азбука 

сімвалаў краіны, 21.03 

- “В каждой книжке свой секрет и не нужной книжки нет!” (Тыдзень 

дзіцячай кнігі) – выстава-рэкамендацыя, 24.03 

- “Дарогамі казкі” (тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурнае турнэ, 27.03 

- “Хто хаваецца за вокладкай?” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – забаўляльна-

пазнавальная гульня, 28.03 

 

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 

 


