
ГРАФІК РАБОТЫ 
  БІБЛІЯТЭК –  

СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ 
ДУК  “КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА” 

 

 
Карэліцкая  раённая   бібліятэка  

 
Панядзелак - пятніца з 10.00 да 19.00   

Субота, нядзеля 09.00 – 18.00                                                                                          
без перапынку на абед і выхадных 

Санітарны дзень  - апошні дзень месяца 

 
Мірская гарпасялковая бібліятэка  

з 09.00 да 18.00 
перапынак на абед з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Красненская сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00 
перапынак на абед з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Малюшыцкая сельская бібліятэка 

з 09.00 да 16.00 
перапынак з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Лукская сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00   
перапынак на абед з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Ярэміцкая сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00 
перапынак  на абед з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Турэцкая сельская бібліятэка 

з 10.00 да 19.00 
перапынак  на абед з 14.00 да 15.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Райцаўская сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00 
перапынак на абед  з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Варанчанская сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00 
перапынак  на абед з 13.00 да 14.00 

Выхадныя: панядзелак, аўторак 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Жухавіцкая  сельская бібліятэка 

Серада, чацвер, пятніца - з 09.00 да 13.00 
субота, нядзеля - з 14.00 да 18.00 
Выхадныя: панядзелак, аўторак 

Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 
Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Цырынская сельская бібліятэка 

з 8.30 да 17.30 
перапынак  на абед с 13.00 да 14.00                                                        

Выхадныя: субота, нядзеля 
Падворны абход  - 2,4-ы чацвер кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца  
                                                                                                                                                                         



 
   

 
Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

з 09.00 да 18.00 
перапынак  на абед з 13.00 да 14.00                                                        

Выхадныя: субота, нядзеля  
Падворны абход  - 2,4-ы чацвер кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          

 
Палужская сельская  бібліятэка 

Аўторак, серада, чацвер,пятніца з 08.00 да 12.00 
Субота – з 14.00 да 18.00                                                        

Выхадныя: панядзелак, нядзеля 
Падворны абход  - 2,4-я субота кожнага месяца 

Санітарны дзень – апошні дзень месяца                                                                                                                                                                          


