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Тэматычны план на 2023 год 

 
1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць 

 

№№ 

п/п 

Назва мерапрыемстваў Дата 

правядзення 
Выканаўца 

 

1. 

 

 

Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную 

праграму “В гармонии с возрастом” на 2023 год; 

 

 

1 кв. 2023 

Аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу і 

сацыякультурнай 

дзейнасці 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

2. 

 

У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі 

стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне 

банка даных, тэматычных папак па наступных 

тэмах: 

• “Закон у дапамогу пенсіянеру”; 

• “Сацыяльная абарона насельніцтва”. 

 

 

Штогод 

 

Мастоўская 

раённая бібліятэка, 

філіял “Луннеская 

с/б”, філіял 

“Гудзевіцкая с/б”,  

філіял 

“Правамастоўская с/б”, 

філіял “Харціцкая с/б"  

 

3. 

 

Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над 

Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.  

 

 

Штогод 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

4. 

 

Бібліятэкам сістэмы прывабліваць людзей 

сталага ўзросту да ўдзелу ў рабоце аматарскіх 

аб’яднанняў:  

• “Добрыя сустрэчы” (Мастоўская раённая 

бібліятэка); 

• “Сердца, открытые добру” (філіял “Харціцкая 

сельская бібліятэка”); 

• “Общение” (філіял “Пескаўская сельская 

бібліятэка”); 

•  “Сустрэчы” (філіял “Стралецкая сельская 

бібліятэка”); 

•  “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская 

бібліятэка”); 

• “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская 

бібліятэка”); 

•  “Встреча” (філіял “Пацавіцкая сельская 

бібліятэка”); 

• “Мудрасць +” (філіял “Мікелеўшчынская 

сельская бібліятэка”)  

 

2023 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

5. 

 

Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў 

брэндавым мерапрыемствы – “Кнігі будуюць 

МАСТЫ”  
 

 

3 кв. 2023 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 
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6. 

 

З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых 

сацыяльных умовах жыццядзейнасці 

актывізаваць работу мультымедыйных і 

інфармацыйна-адукацыйных цэнтраў, мэтай якіх 

з’яўляецца: 

• Індывідуальнае навучанне камп’ютарнай 

пісьменнасці; 

• Індывідуальнае навучанне рабоце ў Банкаўскай 

сістэме “Разлік” (ЕРИП); 

• Індывідуальнае навучанне рабоце ў прававой 

базе даных “Эталон-WIN”, якая створана пры 

Мастоўскай раённай бібліятэцы. 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 2023 

 

4 кв. 2023 

 

4 кв. 2023 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

 

7. 

 

Падрыхтаваць і выдаць метадычныя 

рэкамендацыі для бібліятэк ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка”  па рабоце з людзьмі сталага 

ўзросту. 

 

 

2023 

 

Мастоўская раённая 

бібліятэка, 

аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу і 

сацыякультурнай 

дзейнасці 

 

 

8. 

 

З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага 

ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку 

работы бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк 

вобласці, рэспублікі. 

 

 

2021-2023 

 

ДУК “Мастоўская 

раённая бібліятэка” 

 

 

 

Арганізацыя і правядзенне масавай работы  

для людзей сталага ўзросту 

 
№ 

п/п 

Назва мерапрыемстваў, форма работы Тэрміны Выканаўца 

 

Выставачная дзейнасць 
 

1. “Агонь духоўнасці, завешчаны продкамі” – 

тэматычная выстава 

1 кв. Пронька В.В. 

Філіял “Гудзевіцкая 

сельская бібліятэка” 

2. “Любовь и верность – основа семьи” – кніжная 

выстава 
2 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 
3. “Будь здоров без докторов” – выстава-савет  4 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

4. “Здароўе – гэта здорава” – кніжная паліца 1 кв. Кулікоўская Т.У. 

Філіял 

“Мікелеўшчынская 

сельская бібліятэка” 
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Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць 
 

1. “Масленица идет, блины несет” – фальклорныя 

вячоркі 

1 кв.  Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

2. “Со светлым весенним настроением” – літаратурна-

музычны вечар 

1 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

3. “Прекрасен мир любовью материнской” - свята 1 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

4. “Пресса от недуга и стресса” – агляд перыядычных 

выданняў 

1 кв.  Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

5. “Лекі пад нагамі” - віктарына 3 кв. Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

6. “Путь к долголетию” – гадзіна здароўя 1 кв. Мякека Г.В. 

Філіял 

“Правамастоўская 

сельская бібліятэка” 

7. “Рождественские встречи” – посиделки в кругу 

друзей 

1 кв. Кавалевіч С.Э. 

Філіял “Рагозніцкая 

сельская бібліятэка” 

8. “Все новое для вас” – агляд перыёдыкі 2 кв. Кавалевіч С.Э. 

Філіял “Рагозніцкая 

сельская бібліятэка” 

 

Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка 

 
1. “По волнам нашей памяти” – вечар сустрэчы 4 кв. Пазняк Ю.І. 

Філіял “Мастоўская 

гарадская бібліятэка” 

2. “Здесь сердцу каждому тепло” – акцыя 4 кв. Кіслая Н.М. 

Філіял “Дубненская 

сельская бібліятэка” 

3. “Вы не адны пакуль мы з вамі” – урок міласэрнасці 4 кв. Рахунак М.У. 

Філіял “Зарудаўеўская 

сельская бібліятэка” 

4. “От всей души с любовью и поклоном” – акцыя-

віншаванне 

4 кв. Навіцкая М.А. 

Філіял “Лунненская 

сельская бібліятэка” 

5. “Букет осенних поздравлений” – акцыя-віншаванне 

на даму 

4 кв. Доста Н.К. 

Філіял “Мілявіцкая 

сельская бібліятэка” 

6. “Душою молоды всегда” –  акцыя-віншаванне на 

даму 

4 кв. Холад М.Я. 

Філіял “Пацавіцкая 
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сельская бібліятэка” 

7. “Люди пожилые – сердцем молодые” – літаратурна-

музычны вечар 

4 кв. Мякека Г.В. 

Філіял 

“Правамастоўская 

сельская бібліятэка” 

8. “С поклоном и любовью” – урок дабрыні 4 кв. Кавалевіч С.Э. 

Філіял “Рагозніцкая 

сельская бібліятэка” 

9. “Пусть будет теплой осень жизни” – вечар 

адпачынку 

4 кв. Марчык Н.Н. 

Філіал “Стралецкая 

сельская бібліятэка” 

 

Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту 

 

  

Аматарскае аб’яднанне “Добрые сустрэчы” 

 

 Мастоўская раённая 

бібліятэка 

1. “Я знаю, что все женщины прекрасны” – 

літаратурна-музычная кампазіцыя 

1 кв.  Пакаціло Л.І. 

Чайкіна С.І. 

2. “На активной волне” – спартыўна-забаўляльная 

праграма 

2 кв. Пакаціло Л.І. 

Чайкіна С.І. 

3. “Мир принадлежит оптимистам” – вечарына 

адпачынку 

3 кв. Пакаціло Л.І. 

Чайкіна С.І. 

4. “Новый год отметим вместе, танцем, юмором и 

песней” – навагоднія пасядзелкі 

4 кв. Пакаціло Л.І. 

Чайкіна С.І. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост” 

 

  

Філіял “Гудзевіцкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Под чистым небом Рождества” – свята 1 кв.  Пронька В.У. 

2. “Всему начало - любовь” – літаратурна-музычны 

вечар (да Дня ўсіх закаханых) 

1 кв. Пронька В.У. 

3. “Весенняя капель” – літаратурна-музычны вечар (да 

Міжнароднага жаночага дня) 

1 кв. Пронька В.У. 

4. “Уроки Чернобыля: взгляд через десятилетия” – 

инфармина  

2 кв. Пронька В.У. 

5. “Победа в сердце каждого живет” – 

літаратурна-музычны вечар (да Дня Перамогі) 

2 кв. Пронька В.У. 

6. “Свет наш - Евфросиния” – тэматычны вечар 

(да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай) 

2 кв. Пронька В.У. 

7. “Всему начало здесь, в краю моем родном” 

– краязнаўчы вечар (да 70-годдзя з дня нараджэння 

П.М. Бібілы) 

3 кв. Пронька В.У. 

8. “І застанецца песняй у народзе…” – літаратурна-

музычны вечар (да 85-годдзя з дня нараджэння Ігара 

Лучанка) 

3 кв. Пронька В.У. 

9. “Жыву і дыхаю, мой край табою!” – вечар-успамін 

(да 95-годдзя з дня нараджэння Алеся Белакоза) 

3 кв. Пронька В.У. 

10. “Днем мудрости зовется этот день” – 

літаратурна-музычны вечар (акцыя дабра і павагі 

“Капелькой тепла согреем душу”) 

4 кв. Пронька В.У. 



5 

 

11. “Добрым словом друг друга согреем” – вечар-

сустрэча 

4 кв. Пронька В.У. 

12. “Рожденные В СССР” – літаратурна-музычны вечар 4 кв. Пронька В.У. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Мудрасць +” 

  

Філіял 

“Мікелеўшчынская 

сельская бібліятэка” 

1. “Роднай мовы пералівы”  - конкурсная праграма 1кв. Кулікоўская Т.У. 

2. “Журботны набат Хатыні” – гістарычная гадзіна 1 кв. Кулікоўская Т.У. 

3. “Добрыя парады для вашага здароўя” - калейдаскоп 

медыцынскіх паведамленняў 

2 кв. Кулікоўская Т.У. 

4. “Семьи разные нужны, семьи разные важны” – 

конкурсная праграма 

2 кв. Кулікоўская Т.У. 

5. “Просто. Быстро. Вкусно” - калейдаскоп цікавых 

парад 

3 кв. Кулікоўская Т.У. 

6. “Закружилась в небе осень” – літаратурна-музычны 

вечар 

4 кв. Кулікоўская Т.У. 

7. “Как молоды мы были” – вечар успамін 4 кв. Кулікоўская Т.У. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Зносіны” 

 

  

Філіял “Пескаўская 

сельская бібліятэка” 

1. “Под чистым небом Рождества”– калядныя сустрэчы 1 кв. Гайдаш Г.П. 

2. “Забытые мелодии нашей юности” – музычны рэтра-

вечар 

1 кв. Гайдаш Г.П. 

3. “Ее величество – Женщина!” – літаратурна-музычны 

вечар 

1 кв. Гайдаш Г.П. 

4. “Пасха – великий праздник христиан” 

– вечар адпачынку 

2 кв. Гайдаш Г.П. 

5. “Поклонимся великим тем годам” – гутарка-

падарожжа да помніка воіну-вызваліцелю  

2 кв. Гайдаш Г.П. 

6. “Чай пить – здоровым быть” – чайныя пасядзелкі 2 кв. Гайдаш Г.П. 

7. “Памяць зямлі беларускай” – гутарка- падарожжа да 

помнікаў воіну-вызваліцелю і ахвярам Халакосту 

3 кв. Гайдаш Г.П. 

8. “Цветы умеют говорить”– вечар адпачынку 3 кв. Гайдаш Г.П. 

9. “Мой огород – здоровье и доход” - калекцыя ідэй  3 кв. Гайдаш Г.П. 

10. “Для тех, кто молод душой и сердцем” – святочны 

калейдаскоп 

4 кв. Гайдаш Г.П. 

11. “Самолечение: плюсы и минусы” – вечар здароўя 4 кв. Гайдаш Г.П. 

  

Аматарскае аб’яднання “Карані” 

 

  

Філіял 

“Правамастоўская 

сельская бібліятэка” 

1. “Праздник Крещенье” – гадзіна народных 

традыцый 

1 кв. Мякека Г.В. 

2. “Посидим рядком, поговорим ладком”– 

пазнавальная праграма 

1 кв. Мякека Г.В. 

3. “Праздник весны, цветов и любви”– літаратурны 

вечар 

1 кв.  Мякека Г.В. 

4. “Пасхальный перезвон”– гутарка-гульня 2 кв. Мякека Г.В. 

5. “Сям’я ўсяго даражэй”– духоўныя чытанні 2 кв. Мякека Г.В. 
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6. “Лекарственные травы, красота и польза”– 

карысныя парады 

2 кв. Мякека Г.В. 

7. “Чай пить – долго жить” – гадзіна чаявання 3 кв.  Мякека Г.В. 

8. “Заготовки на зиму” – гадзіна хатніх рэцэптаў 3 кв. Мякека Г.В. 

9. “Мудрасць заўсёды ў пашане” – літаратурна-

музычны вечар 

4 кв. Мякека Г.В. 

10 “Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну 

бацькі” – гадзіна фальклору 

4 кв. Мякека Г.В. 

11. “Гадзіна вясёлых задум” – калядныя сустрэчы 4 кв. Мякека Г.В. 

  

Аматарскае аб’яднанне  “Сустрэчы” 

 

  

Філіял “Стралецкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Дружеская встреча в Старый Новый год” – 

навагоднія сустрэчы 

1 кв.  Марчык Н.М. 

2. “Вітаем шчодрую Масленіцу” – гадзіна фальклору 1 кв. Марчык Н.М. 

3. “Светлый праздник Пасхи” – гадзіна духоўнасці 2 кв. Марчык Н.М. 

4. “Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка” – гадзіна шчырай размовы 

2 кв. Марчык Н.М. 

5. “Быть здоровым, жить активно – это стильно, 

позитивно” – гадзіна карысных парад 

3 кв. Марчык Н.М. 

6. “Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу 

мой любимый край” – краязнаўчая гадзіна 

3 кв. Марчык Н.М. 

7. “Пусть будет теплой осень жизни” – свята 4 кв. Марчык Н.М. 

  

Аматарскае аб’яднанне “Встреча” 

 

  

Філіял “Пацавіцкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый 

год” – пасядзелкі 

1 кв.  Холад М.Я. 

 

2. “Про весну, любовь и красоту” – урок 1 кв. Холад М.Я. 

 

3. “Я здароўе зберагу – сама сабе дапамогу” – гадзіна 

парад 

2 кв. Холад М.Я. 

 

4. “Знаем ли мы первые книжки внуков” – віктарына 2 кв. Холад М.Я. 

5. “Не просто жить, а быть здоровым” – гадзіна здароўя 3 кв. Холад М.Я. 

6. “Лекавыя травы сярод нас” – інфарміна 3 кв. Холад М.Я. 

 

7. “Душою молоды всегда” – віншаванне на даму 4 кв. Холад М.Я. 

8. “Здоровье – это ценность и богатство, здоровьем 

людям надо дорожить!” – гадзіна здароўя 

4 кв. Холад М.Я. 

 

  

Аматарскае аб’яднанне 

 “Сердца открытые добру” 

 

  

Філіял “Харціцкая 

сельская бібліятэка” 

1. “Новогодний вечер чудес” – вячоркі  1 кв.  Брыцько С.Ю. 

2. “Ой, блины, ой, блины, вы блиночки мои!” – 

свята бліноў 

1 кв. Брыцько С.Ю. 

3. “Песни для души” – вячоркі 1 кв. Брыцько С.Ю. 

4. “Светлый праздник Пасха” – абмен рэцэптамі 2 кв. Брыцько С.Ю. 
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5. “До конца войны не дни, а четыре огромных года” – 

паэтычны вечар 

2 кв. Брыцько С.Ю. 

6. “Греет сердце чай” – вячоркі 2 кв. Брыцько С.Ю. 

7. “Лето у ворот – поглядывай в огород” – 

пазнавальны вечар 

3 кв.  Брыцько С.Ю. 

8. “Картофельный банкет” – майстар-клас 3 кв. Брыцько С.Ю. 

9. “Подари мне радость, осень!” – вечар адпачынку 3 кв. Брыцько С.Ю. 

10. “Отдохнуть настало время” –святочная праграма 4 кв. Брыцько С.Ю. 

11. “Как живешь, Пенсионер?” – гадзіна адпачынку 4 кв. Брыцько С.Ю. 

12. “Коляда, Коляда, отворяй ворота!” – вячоркі 4 кв. Брыцько С.Ю. 
 


