
Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

Хроніка 

культурнага жыцця бібліятэк г. Кобрына і раёна за кастрычнік 2022 г. 

 

Мерапрыемствы да Дня пажылых людзей 

 

1 кастрычніка 

Чытачам «залатога ўзросту» і падапечным ДУ «ТЦСАН» вакальны гурт 

«Фантазія» падараваў свае віншаванні на літаратурна-музычнай гасцінай 

«Ваших лет золотые россыпи». Да віншаванняў далучыліся член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Кандрашук Наталля Пятроўна, актыўныя чытачы 

бібліятэкі Кульчынская Надзея Мікалаеўна, Літошык Валянціна Іванаўна і 

Калчанава Галіна Дзмітрыеўна.  

ЦБ, 35 чал. 

1 кастрычніка 

У Публічным цэнтры прававой інфармацыі адбылася гадзіна 

інфармацыйнай падтрымкі «Пожилые люди: решение проблем, реализация 

возможностей». Прысутныя - людзі сталага ўзросту здзейснілі экскурс у 

ПЦПІ, паслухалі лекцыю аб афармленні спадчынных правоў, складанні 

завяшчанняў, якую правяла натарыус натарыяльнай канторы Кобрынскага 

раёна Наталля Магуйла. Усім была прадастаўлена магчымасць падчас 

асабістых зносін з натарыусамі Н. Н. Філіпук і Н. Р. Магуйла атрымаць 

адказы на свае прававыя пытанні. Як не патрапіць у сетку падману расказаў 

участковы інспектар Мікіта Шугай. У канцы сустрэчы ўдзельнікі азнаёміліся 

з памяткай-інструкцыяй «Как не стать жертвой мошенников: пенсионеру на 

заметку», падрыхтаваную супрацоўнікамі бібліятэкі напярэдадні Дня 

пажылых людзей. 

ЦБ, 38 чал.    

3 кастрычніка 

 Падчас правядзення музычна-паэтычнай гасцёўні «От всей души с 

поклоном и любовью!» канцэртныя нумары ад вакальнай групы «Фантазія» 

Кобрынскай цэнтральнай бібліятэкі стварылі святочную атмасферу 

падапечным Кобрынскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната для 

састарэлых і інвалідаў. Прыемным сюрпрызам стала выступленне гасцей 

мерапрыемства Вольгі Малафеюк, Алены Кажухавай, Анатоля Куровіча і 

Валерыя Чарнамыза, якія парадавалі бібліятэкараў песнямі, танцамі і 

вершамі. 

ЦБ, 23 чал. 

5 кастрычніка  

У бібліятэцы прайшло пасяджэнне аматарскага клуба «Залатыя 

россыпы» ў форме святочнага агеньчыка «О возраст Осени, ты дорог и 

прекрасен». Удзельнікі пачулі шмат добрых слоў і пажаданняў, 

паўдзельнічалі ў конкурсах і віктарынах «Продолжи пословицу», «Крылатые 

фразы», «Отгадай-ка сказку», прагледзелі сцэнку «Бабушки и внуки». У 



выкананні ўдзельнікаў клуба гучалі вершы, песні і вясёлыя прыпеўкі. 

Аформлена кніжная выстава «Есть в возрасте любом хорошее всегда». 

Прадстаўнік Кобрынскага ТЦСАН Чаплюн Дзмітрый Сяргеевіч правёў 

інтэлектуальную гульню і падарыў членам клуба харчовыя наборы ад 

Кобрынскага масласырзавода.   

Дзівінскі філіял, 18 чал. 

 

Мерапрыемствы ў рамках Тыдня бацькоўскай любові 

 

У бібліятэках установы прайшло 18 мерапрыемстваў. На працягу тыдня 

ўсе мамы і тапы, якія прыйшлі ў бібліятэкі сістэмы, мелі магчымасць 

скарыстацца сэрвіснымі паслугамі бібліятэк бясплатна. Прыемным 

сюрпрызам стала ўручэнне бацькам малюнкаў і святочных паштовак іх 

дзяцей. 

 

14, 18 кастрычніка  

У рамках праекта «Бібліятэка без межаў» прайшла літаратурна-

музычная кампазіцыя «Кто сердцем живет для других». Гасцямі сталі 

падапечныя Кобрынскага ТЦСАН, карыстальнікі бібліятэкі і члены Брэсцкай 

абласной арганізацыяй «БелТІЗ». Музычнымі нумарамі віншавалі жанчын 

вакальная група «Фантазія» Кобрынскай ЦРБ і клуб «Сустрэча» Кобрынскага 

ТЦСАН. Выступіла шматдзетная маці, бібліятэкар Пескаўскай бібліятэкі 

Вольга Мацвеюк, узнагароджаная Ордэнам Маці. Прачыталі вершы член 

Саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік літаратурнага клуба «ПоэтиКо» 

Наталля Кандрашук, члены клуба «ПоэтиКо» Марына Міхалюк і Надзея 

Момлік, прадстаўнікі літаратурнага аб'яднання «Белы бусел» Валянціна 

Літошык і Канстанцін Давідзюк. Завяршылася мерапрыемства праглядам 

выстаўкі-віншавання «Няма на свеце бліжэй і радней».  

ЦБ, 45 чал., 23 чал. 

 

Іншыя мерапрыемствы 

 

 6 кастрычніка  

 Падчас правядзення ўрока маралі «Трезвость – стильно, модно, 

молодежно!», прымеркаванай да Сусветнага дня цвярозасці і барацьбы з 

алкагалізмам, навучэнцы Кобрынскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа 

прагледзелі слайд-прэзентацыю «Алкоголизм – три ступени вниз» і відэа-

матэрыял «В рабстве безумия». Праблеме алкагалізму прысвечана арт-

выстава «Соблазн велик, но жизнь дороже!». У канцы мерапрыемства 

хлопцы прынялі ўдзел у віктарыне «Предупреждение». 

ЦРБ, 27 чал. 

 21 кастрычніка 

  Цэнтральная бібліятэка сумесна з кінатэатрам «Вясёлка» у рамках 

праекта «Книга в кадре» правяла гістарычны вечар «Францыск Скарына – 

першадрукар, асветнік, гуманіст», прысвечаны 505-годдзю беларускага 



кнігадрукавання. У мерапрыемстве ўдзельнічалі вучні старэйшых класаў СШ 

№1 і №2 г. Кобрына. Супрацоўнікі бібліятэкі разам з прысутнымі прагарталі 

старонкі біяграфіі Францыска Скарыны, пазнаёмілі з сусветнай гісторыяй 

кнігадрукавання і гісторыяй беларускай кнігі. У канцы мерапрыемства вучні 

прынялі ўдзел у гістарычнай віктарыне «Наш Скарына». Самыя актыўныя 

атрымалі прызы. Мерапрыемства завяршылася праглядам фільма 

«Першадрукар».  

Кінатэатр “Радуга”, 70 чал. 

 27 кастрычника 

 Бібліятэкары запрасілі на вечарыну-партрэт «А на зямлі яго не згасне 

свет», прымеркаваную творчасці Янкі Купалы, навучэнцаў Кобрынскага 

дзяржаўнага палітэхнічнага каледжа. Прысутныя пазнаёміліся з шляхам 

жыцця і творчасці Янкі Купалы, дакрануліся да яго твораў, пачыталі вершы 

класіка. Напрыканцы сустрэчы прайшла віктарына «Янка Купала. Жыццё і 

творчасць». 

ЦБ, 30 чал. 

Выдавецкая дзейнасць 

 

17 кастрычника 

 У інфармацыйна-сэрвісным цэнтры прайшла прэзентацыя выдадзенага 

метадыстамі аддзела маркетынгу цэнтральнай бібліятэкі «Календаря 

юбилейных и памятных дат на 2023 год: в помощь планированию работы 

библиотек». У каляндар уключаны асноўныя паказальныя і святочныя даты, 

юбілеі пісьменнікаў Беларусі і юбілеі іх твораў, юбілейныя даты класікаў 

рускай, замежнай літаратуры і іх кніг. Прапануюцца спасылкі на сцэнарныя і 

метадычныя матэрыялы, якія ёсць у фондзе аддзела бібліятэчнага 

маркетынгу Кобрынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

 

20 кастрычника  

У інфармацыйна-сэрвісным цэнтры прайшла прэзентацыя выдадзенага 

бібліёграфамі цэнтральнай раённай бібліятэкі «Каляндара юбілейных дат і 

падзей Кобрыншчыны на 2023 год», які прадстаўлены ў Зводным краязнаўча-

бібліяграфічным календары. Выданне змяшчае звесткі аб знамянальных 

падзеях Кобрыншчыны, памятных датах вядомых людзей, біяграфіі якіх 

звязаны з краем, на наступны год. 

 

  

 

 

 
Выканаўца Міхейкіна-Белякова А. М. 

3 85 81 
 


