
Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

Хроніка 

культурнага жыцця бібліятэк г. Кобрына і раёна  

за верасень 2022 г. 

 

Мерапрыемствы да Года гістарычнай памяці 

Мерапрыемствы да Дня ведаў 

Мерапрыемствы да Дня народнага адзінства 

Мерапрыемствы ў рамках Тыдня міру 

 

1 верасня  

У бібліятэцы прайшла гадзіна патрыятызму «Историческая память – 

дорога в будущее!» для навучэнцаў 9-га класа Гарадзецкага дзіцячага сада-

СШ. Бібліятэкар расказала пра зверствы фашыстаў на акупаванай тэрыторыі 

Беларусі. Дзеці праглядзелі слайд-прэзентацыю «Малолетние узники 

лагерей», праслухалі расказ з пісьма жыхаркі беларускага мястэчка Шуміліна 

Зінаіды Лішаковай, якая ў 1943 г. трапіла ў лагер смерці Асвенцім. На 

мерапрыемстве прысутнічаў інспектар ІСН Палякоў Максім Аляксандравіч, 

які напомніў дзецям пра патрыятычныя пачуцці і любоў да Радзімы. 

Гарадецкая ПБ, 21 чал. 

 

1 верасня  

Навучэнцы старэйшых класаў Імянінскай СШ і СШ № 1 г. Кобрына 

наведалі цыкл мерапрыемстваў гістарычнага экскурсу «Нас роднит вековая 

история», прымеркаваны да Дня ведаў. Мерапрыемствы, аб’яднаныя тэмай 

«Историческая память – дорога в будущее»», прайшлі ў рамках Года 

гістарычнай памяці і маладзёжнага патрыятычнага праекта «Беларусі роднай 

славутыя крокі». 

ЦБ, 102 чал. 

3 верасня  

У інфармацыйна-сэрвісным цэнтры ў рамках Года гістарычнай памяці і 

маладзёжнага патрыятычнага праекта «Беларусі роднай славутыя крокі» для 

вучняў старэйшых класаў СШ № 6 г. Кобрына адбылася патрыятычная 

гадзіна «Минувших лет святая память». Удзельнікі мерапрыемства 

прагледзелі відэаролік «Сердце земли моей», адказалі на пытанні віктарыны 

«Гордость Беларуси».  

ЦБ, 34 чал. 

6 верасня  

Літаратурная вечарына «Славутыя постаці кніжнай гісторыі», 

прымеркаваная да Дня беларускага пісьменства, прайшла ў інфармацыйна-

сэрвісным цэнтры. Вядучыя паведамілі навучэнцам Кобрынскага 

дзяржаўнага політэхнічнага каледжа пра святкаванне Дня беларускага 

пісьменства ў гэтым годзе ў Добрушы Гомельскай вобласці, распавялі пра 



адметныя падзеі ў гэтыя дні. Мерапрыемства суправаджалася праглядам 

відэапрэзентацыі «Славутыя імёны Беларусі», відэа «Еўфрасіння Полацкая – 

святая заступніца Беларусі» і «Да 100-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі». 

ЦБ, 28 чал. 

 

15 верасня 

Для вучняў старэйшых класаў СШ №1 г. Кобрына арганізаваны марафон 

цікавых фактаў «Библиотека – мудрый дом души», прымеркаваны да Дня 

бібліятэк Беларусі. Супрацоўнікі бібліятэкі расказалі пра прафесію 

бібліятэкара, паказалі відэаролік «Загляни в мир профессии», пазнаёмілі з 

Нацыйнай бібліятэкай Беларусі, якая адзначыла свой 100-гадовы юбілей. 

Суправаджалася мерапрыемства праглядам відэапрэзентацыі «В мире 

книжных сокровищ».  

ЦБ, 50 чал. 

 

16 верасня 

У рамках Года гістарычнай памяці і маладзёжнага патрыятычнага 

праекта «Беларусі роднай славутыя крокі» ў цэнтральнай раённай бібліятэцы 

прайшоў цыкл мерапрыемстваў гістарычнага калейдаскопа «У адзінстве 

народа – сіла дзяржавы», прамеркаваны да дзяржаўнага свята Дня народнага 

адзінства і Міжнароднага дня міру. Навучэнцы Кобрынскага дзяржаўнага 

палітэхнічнага каледжа і вучні старэйшых класаў СШ №8 г. Кобрына 

адказвалі на пытанні віктарыны «Мая краіна» і праглядзелі 

відэапрэзентацыю «Зямля мая, нябёсаў родных сінь…». 

ЦБ, 97 чал.  

 

21 верасня 

Біблятэкар запрасіла на гадзіну творчасці «Мы за мир» вучняў 

пачатковых класаў. Юныя карыстальнікі актыўна адказвалі на пытанні «Што 

яны разумеюць пад словам мір?», «Што значыць выраз «мірнае неба над 

галавой»?» і інш. У завяршэнне мерапрыемства дзеці падзяліліся сваімі 

малюнкамі, прысвечаныя Дню міру. 

Астроміцкая ПБ, 15 чал. 

 

22 верасня 

Бібліятэка і сельскі клуб правялі свята «Мир, который нужен мне». 

Вядучыя павіншавалі дзяцей і ўсіх прысутных са святам, расказалі, калі быў 

заснаваны Дзень міру. Дзеці чыталі вершы, спявалі песні пра дабро і свет: 

«Ты, да я, да мы с тобой», «Мир, который нужен мне», «Пусть всегда будет 

солнце». На свяце функцыянавала кніжная выстава «Давайте понимать друг 

друга с полуслова». 

Тэвельская ПБ, 16 чал. 

 

 



23 верасня 

У рамках Года гістарычнай памяці і маладзёжнага патрыятычнага 

праекта «Беларусі роднай славутыя крокі» ў цэнтральнай раённай бібліятэцы 

праведзены цыкл мерапрыемстваў «Мелодыя роднага слова» літаратурна-

паэтычнай групы «Рытм», прымеркаваны да Тыдня беларускай мовы. 

Гасцямі і ўдзельнікамі мерапрыемстваў сталі вучні старэйшых класаў СШ № 

6 г. Кобрына, навучэнцы Кобрынскага дзяржаўнага палітэхнічнага каледжа. 

ЦБ, 93 чал. 

 

Мерапрыемствы да Адзінага дна бяспекі 

 

22 верасня 

У рамках Адзінага дня бяспекі працаўнікі бібліятэкі ўдзельнічалі ў 

кірмашы бяспекі, якую арганізавалі сумесна з працаўнікамі МНС і Цэнтра 

культуры і вольнага часу. Прысутныя азнаёміліся з прычынамі ўзнікнення 

пажару, з небяспечнымі фактарамі пажару, са сродкамі пажаратушэння і 

правіламі карыстання імі, паказалі веданне правілаў проціпажарнай бяспекі, 

адказаўшы на пытанні віктарыны «Учимся жить безопасно». Да 

мерапрыемства была аформлена кніжная выстава «С огнём шутить опасно». 

Філіял «Дзівінская публічная бібліятэка», 49 чал. 

 

 

Іншыя мерапрыемствы 

 

2 верасня  

Працягнулася бясплатная кансультацыйная дапамога па натарыяльных 

пытаннях у рамках сумеснага праекта ПЦПІ Кобрынскай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі і натарыяльнай канторы Кобрынскага раёна «Библиотека и 

нотариат: взаимовыгодное сотрудничество». Кансультацыйная дапамога 

жыхарам горада была аказана натарыусам натарыяльнай канторы 

Кобрынскага раёна Ірынай Пятроўнай Марчук. 

ЦБ, 4 чал. 

 

15 верасня 

Бібліятэкар і працаўнікі Залескага цэнтра культуры і вольнага часу 

запрасілі жыхароў і гасцей вёскі на літаратурна-музычную гасцёўню «Душа о 

вечности поёт». На мерапрыемстве прысутнічаў ігумен Петрапаўлаўскай 

царквы г. Кобрына айцец Аляксандр. Старэйшае пакаленне звярнулася да 

прысутных праз вершы «На что мы тратим жизнь», «Мы засорили суетой и 

головы, и души», «Не в моде нынче доброта», «С годами становлюсь 

мудрей» і інш. Госці праслухалі песні ў выкананні Юрыя Харэвіча і Наталлі 

Раманюк, аўтарскія вершы Наталлі Кондрашук і інш.  

Залеская ПБ, 85 чал. 

 



15 верасня 

Свята чытацкіх задавальненняў «Здравствуй, книга!» прайшло ў 

бібліятэцы. Бібліятэкар і Каралева-Кніга запрасілі дзяцей у цікавае 

падарожжа ў кніжную краіну. Юныя чытачы прынялі актыўны ўдзел у 

цікавай забаўляльнай праграме з Бабай-Ягой і Кашчэем Несмяротным. 

Тэвельская ПБ, 20 чал. 

16 верасня 

Калектыў цэнтральнай раённай бібліятэкі сабраўся на Дзень бібліятэкара 

«Есть храм у книг – библиотека». Дырэктар ГУК «Кобрынская раённая 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Легатюк Ларыса Віктараўна 

павіншавала супрацоўнікаў з Днём бібліятэк і правяла ўзнагароджанне 

пераможцаў раённага конкурсу летняга чытання «Лето, книга, дружба – вот, 

что детям нужно». З Днём бібліятэк павіншавала старшыня прафсаюза 

бібліятэчных працаўнікоў Несцюк Кацярына Пятроўна і ўручыла памятныя 

сувеніры. У працяг мерапрыемства прагучалі віншаванні ад імя сельскіх 

бібліятэкараў. Прыемным падарункам для сабраных стала канцэртная 

праграма, падрыхтаваная вакальнай групай «Фантазия» Кобрынскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

ЦБ, 45 чал. 

22 верасня 

У бібліятэцы адбылася квэст-гульня «Литературный экспресс» для 

вучняў 5-ых класаў СШ №6 г. Кобрына. Дзве каманды «Спрытныя» і 

«Адважныя» прахадзілі дзевяць станцый, на якіх спыняўся «Литературный 

экспресс»: «Сказочные пазлы», «Бюро находок», «Гусеничные тропы», 

«Сказочный винегрет», «Безумное чаепитие», «Угадай-ка», «Литературный 

герой», «Сказочный переполох», «Самый умный». Пад канец гульні дзеці 

сабралі эмблему бібліятэкі, на якой была адлюстравана мудрая сава. Кожны з 

удзельнікаў атрымаў салодкі прыз. 

Філіял «Дзіцячая бібліятэка», 28 чал. 

 

Выдавецкая дзейнасць 

 

Да 70-годдзя з дня нараджэння Івана Аляксеевіча Чароты бібліёграфы 

цэнтральнай раённай бібліятэкі падрыхтавалі біябібліяграфічны паказальнік 

«Вядучы славіст краіны», чарговае выданне з серыі «Асоба ў гісторыі малой 

радзімы». 

 

 

 

 

 
Складальнік 

К. І. Зыбайла  

3 85 81 


