
ПЛАН 

асноўных мерапрыемстваў бібліятэк 

ДУК “Зэльвенская раённая бібліятэка” 

 на кастрычнік месяц 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата Назва мерапрыемства Месца 

правядзення 

 

Мерапрыемствы да Дня пажылых людзей 

1. 28.09.2021-

03.10.2021 

Раённая акцыя-віншаванне  

“С улыбкой и солнышком в гости к 

почтённому возрасту” 

раённая бібліятэка, 

бібліятэкі ДУК 

«Зэльвенская 

раённая 

бібліятэка» 

2. 01.10.2021 Бібліятэчны бульвар 

“Праздник осеннего возраста” 

раённая бібліятэка 

3. 01.10.2021 Свята  “Некогда скучать” Каралінская ІБ 

4. 01.10.2021 Святочная праграма “Букет 

осенних поздравлений” 

Кашалёўская БК 

5. 02.10.2021 Урок дабрыні “І шчырасць іхняя і 

ласка” 

Галынкаўская СБ 

6. 02.10.2021 Літаратурна-музычная кампазіцыя 

“От всей души с поклоном и 

любовью” 

Дабрасялецкая СБ 

7. 03.10.2021 Святочная праграма  “Нам года не 

беда” 

Бародзіцкая СБ 

8. 03.10.2021 Вечар адпачынку “Снова осень на 

пороге” 

Князеўская СБ 

9. 03.10.2021 Вечар-настальгія “Нам года не 

беда” 

Славаціцкая БК 

10. 06.10.2021 Акцыя-віншаванне “Няхай больш 

веку доўжыцца жыццё” 

 

па руху маршрута 

бібліобуса 

 

Мерапрыемствы да Дня Маці 

1. 13.10.2021 Літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Прекрасен мир любовью 

материнской” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

2. 14.10.2021 Літаратурна-музычная гадзіна 

“Святло мацярынскай любові” 

раённая бібліятэка 



3. 14.10.2021 Літаратурна-музычныя гасцёўня 

“Когда мамы дома нет” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

4. 14.10.2021 Урок дабрыні “Святая должность 

на Земле” 

Бародзіцкая СБ 

5. 14.10.2021 Выстава-пяшчота “Адзіная мая” Дабрасялецкая СБ 

6. 14.10.2021 Віншавальная паштоўка “О той, 

кто дарует нам жизнь и тепло” 

Елкаўская СБ 

7. 14.10.2021 Вечар адпачынку “Есть в женщине 

особая загадка” 

Кашалёўская БК 

8. 14.10.2021 Ранішнік “Матуля родная мая” Міжэрыцкая ІБ 

9. 14.10.2021 Восеньскі вершаваны букет “Мама, 

тебе эти строки дарю я…” 

Славаціцкая БК 

10. 15.10.2021 Тэматычная праграма “Святая 

должность на Земле” 

Князеўская СБ 

11. 16.10.2021 Літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Мама – галоўнае слова ў кожным 

лёсе” 

Каралінская ІБ 

12. 17.10.2021 Святочная праграма “И пою я оду 

маме…” 

Крывіцкая СБ 

 

Мерапрыемствы да Году народнага адзінства 

1. 06.10.2021 Акцыя “Малая Родина – большая 

любовь” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

2. 20.10.2021 Паэтычны калейдаскоп “Над маім 

лунае лёсам БЕЛАРУСЬ МАЯ” 

Міжэрыцкая ІБ 

3. 26.10.2021 Гадзіна карыснай інфармацыі 

“Мой народ – мой гонар” 

раённая бібліятэка 

4. 29.10.2021 Гістарычная мазаіка “Сваё імя 

ўпісалі ў гісторыю раёна” 

Елкаўская СБ 

 

Мерапрыемствы рознабаковай тэматыкі 

1. 07.10.2021 Кніжны калейдоскоп “Жил был 

сказочник” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

2. 09.10.2021 Тэматычны вечар “Великий 

мыслитель и гениальный писатель” 

Князеўская СБ 



3. 12.10.2021 Паэтычны вернісаж “Паэзія 

дзяцінства і дабра” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

4. 16.10.2021 Экалагічная гульня “Таямніцы і 

загадкі прыроды” 

Крывіцкая СБ 

5. 19.10.2021 Гульня па прававых ведах “Я 

люблю свою страну, где есть право 

на имя и семью” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чыта 

6. 20.10.2021 Гадзіна паэзіі “Жыве Максімава 

імя” 

раённая бібліятэка 

7. 20.11.2021 Прававы лікбез “Твои права от «А» 

до «Я»” 

Каралінская ІБ 

8. 21.10.2021 Літаратурнае знаёмства “Іван 

Муравейка – маленькім чытачам” 

Бародзіцкая СБ 

9. 22.10.2021 Прававы лікбез “Твои права от «А» 

до «Я»” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

10. 22.10.2021 Гульнёвая праграма “Да 

здравствует сюрприз! “ 

Міжэрыцкая ІБ 

11. 23.10.2021 Экалагічнае падарожжа “Под 

ногами у ребят листья весело 

шуршат” 

Бародзіцкая СБ 

12. 24.10.2021 Выстава рэтра-фатаграфій 

“Храним любовь к родной земле” 

Каралінская ІБ 

13. 26.10.2021 Акцыя пазітыву “Под открытым 

зонтиком добра” 

сектар па 

абслугоўванню 

дзіцячага чытача 

14. 29.10.2021 Гульнёва-забаўляльная праграма 

“Яркие краски осени” 

Елкаўская СБ  

              

Дырэктар 

ДУК “Зэльвенская раённая бібліятэка”                                     С. А. Жамойціна 

 

 


