
ДУК «Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

 

Хроніка 

культурнага жыцця бібліятэк г. Кобрына і раёна за студзень 2023 г. 

 

У студзені ў публічных бібліятэках ДУК быў праведзены раённы 

месячнік вернутай кнігі «Книги торопятся домой». У рамках месячніка ў 

бібліятэках прайшлі дні, тыдні дараванага запазычальніка, гадзіны творчасці 

«Сакрэты кніжнага даўгалецця», акцыі «Чытач дарыць чытачу», бібліятэчныя 

ўрокі «Кніга пачынаецца з вокладкі», электронныя прэзентацыі «Вылячыць 

кнігу можа кожны», майстар-класы па вырабу кніжных закладак, латарэі па 

розыгрышы 10 першых нумароў чытацкіх квіткоў. 

 

 Мерапрыемствы да Навагодніх свят і Раства 

 

4 студзеня 

Традыцыйная святочная Навагодняя акцыя «Стань першым!» стала 

жаданай для першых карыстальнікаў бібліятэкі. Наведвальнікаў чакалі 

прыемныя сюрпрызы - навагоднія віншаванні ад супрацоўнікаў бібліятэкі, 

прыгожыя паштоўкі і прыемныя падарункі. 

ЦРБ 

12 студзеня 

Бібліятэка запрасіла дзяцей на квэст-гульню «Новогодние забавы». 

Каманды «Новогодние ёлочки» і «Новогодние колокольчики» з 

задавальненнем падарожнічалі па станцыях «Загадочная», 

«Художественная», «Снеговичная», «Спортивная», «Снежная». З поспехам 

выканаўшы ўсе заданні Дзеда Мароза, дзеці знайшлі пад ялінкай мяшок з 

падарункамі і атрымалі салодкія прызы. 

Арэхаўская ПБ, 17 чал. 

 

12 студзеня 

 У рамках рэспубліканскай навагодняй акцыі для пажылых «От всей 

души» у бібліятэцы прайшлі калядныя вячоркі «Настали Святки - запевай 

колядки». Госці прагледзелі тэатралізаваную мініяцюру, адказалі на 

жартоўныя загадкі і пытанні віктарыны, праспявалі зімовыя песні, расказалі 

вершы, за якія атрымалі падарункі ад Дзеда Мароза. Пераможцу раённага 

конкурсу «Читатель года» Грыдзюшка Ніне Іванаўне ўручаны дыплом у 

намінацыі «За преданность чтению». 

Філіял «Дзівінская ПБ», 15 чал. 

15 студзеня 

Літаратурны клуб «Паэтыка» правёў літаратурны нон-стоп 

«Праздничное настроение». Сваю паэтычную творчасць гасцям 

мерапрыемства прадставілі член Саюза пісьменнікаў Беларусі і кіраўнік 

«ПаэтыКа» Наталля Кандрашук, член Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і 



публіцыстаў Надзея Момлік і іншыя. Музычны настрой дапамог стварыць 

вакаліст Рувім Актысюк. 

Арганізаваны выставы. На першай прадстаўлены кнігі членаў 

літаратурнага клуба «Паэтыка», на другой – навагоднія і калядныя пернікі 

ручной працы Марыны Міхалюк. 

ЦРБ, 38 чал. 

16 студзеня 

Бібліятэка сумесна з Цэнтрам культуры і вольнага часу і нядзельнай 

школай правяла святочную праграму «Чудо Рождества» для жыхароў і 

гасцей вёскі. Ігумен Свята-Петрапаўлаўскага храма г. Кобрына айцец 

Аляксандр павіншаваў прысутных і ўручыў дзецям калядныя падарункі. 

Арганізавана выстава «Звезда Рождества». 

Залеская ПБ, 127 чал. 

16 студзеня 

 Літаратурна-музычны вечар «Пусть огонёк свечи рождественской все 

души к Богу приведет» сабраў у бібліятэцы жыхароў вёскі. Ігумен Свята-

Ушэсцеўскага храма аг. Гарадзец павіншаваў усіх са святам Божага 

нараджэння, уручыў падзячныя лісты ўдзельнікам конкурсу малюнкаў 

«Красота Божьего мира». Бібліятэкар расказала пра Калядныя і Навагоднія 

святы, правяла вясёлыя конкурсы, запрасіла гледачоў прыняць удзел у 

разгадванні тэматычных загадак. На мерапрыемстве гучалі традыцыйныя 

калядныя шчадроўкі і калядкі. 

Гарадзецкая ПБ, 80 чал. 

 

17 студзеня 

 Вакальная група «Фантазія» цэнтральнай раённай бібліятэкі 

арганізавала раждзественскі вечар «Серебром украшена земля». Вакальная 

група, вакалістка Людміла Боцэх, дуэт сясцёр Тамілы Міхейкінай і Надзеі 

Боцэх настроілі на святочны лад, паднеслі свае лепшыя літаратурныя і 

музычныя віншаванні сваім чытачам. Добрыя эмоцыі падарылі прысутным 

выступленні члена Саюза пісьменнікаў Беларусі і кіраўніка клуба «ПаэтыКа» 

Наталлі Кандрашук, мясцовых паэтаў: Марыны Міхалюк, Зінаіды Навасад, 

Наталлі Цярэнцьевай і Валянціны Літошык. 

ЦРБ, 78 чал. 

 

Мерапрыемствы да Дня памяці ахвяр Халакоста 

 

18 студзеня 

Гадзіна гісторыі «Трагедия, которая не должна повториться»  прайшла 

ў рамках маладзёжнага патрыятычнага праекта «Беларусі роднай славутыя 

крокі» ў інфармацыйна-сэрвісным цэнтры для навучэнцаў старэйшых класаў 

СШ №1 г. Кобрына. Вядучыя патлумачылі прысутным значэнне слова 

«Халакост», распавялі хто такія арыйцы, што такое гета і «крыштальная 

ноч», а таксама пра жорсткае знішчэнне яўрэйскага народа ў лагерах смерці: 



Сабібор, Трэблінка, Хелмна, Бабін Яр, Мінскае гета. Бібліятэкары 

падрыхтавалі відэапрэзентацыю «Холокост – трагедия поколений». 

ЦРБ, 39 чал. 

 

26 студзеня 

Патрыятычны час «Холокост. Трагедия народа» прайшоў у рамках 

маладзёжнага патрыятычнага праекта «Беларусі роднай славутыя крокі» для 

студэнтаў Кобрынскага ДПК. Вядучыя расказалі пра жорсткасць немцаў, 

асабліва ў адносінах да яўрэйскай нацыі, пазнаёмілі з жахамі Мінскага гета, 

Сабібора, Бабінага Яра, Хелмна, з праведнікамі народаў свету. 

Мерапрыемства суправаджалася праглядам відэапрэзентацыі «Ужасы 

Холокоста». 

ЦРБ, 28 чал. 

 

Іншыя мерапрыемствы 

 

9 студзеня 

Праведзена гадзіна інфармацыі «Библиотека и права личности» для 

дзяцей з СОП і ІПР. Участковы інспектар ІСН Кандрацюк Ганна 

Аляксандраўна падрыхтавала відэастужку антынаркатычнай накіраванасці і 

прывяла прыклады праблем наркагандлю на тэрыторыі Кобрынскага раёна. 

Дзеці адказвалі на пытанні віктарыны «Знаешь ли ты закон?», разглядалі 

розныя жыццёвыя сітуацыі, знаёміліся з мультымедыйнай прэзентацыяй «Я 

человек, у меня есть права». Аформлена кніжная выстава «Мои права, мои 

обязанности». 

Філіял «Дзівінская ПБ», 35 чал. 

11 студзеня 

На вечарыне памяці Людмілы Заяц, стваральніка і вядучай літаратурна-

музычнай гасцёўні Універсітэта залатога узросту пры ГА «Кобрынскі клуб 

дзелавых жанчын «Бона» сваімі ўспамінамі падзяліліся старшыня клуба Ала 

Сапяжынская, Мікалай Заяц, Юзэфа Алейнік, Ірына Сіманава, Ларыса 

Жылкова, Любоў Асіпчук, Вера Малафеева. У іх выкананні прагучала песня 

«Не забывайте друзей». 

ЦРБ, 31 чал. 

14 студзеня 

 Вучняў СШ №1 - 1 «А», 1 «Б» бібліятэкары запрасілі на гадзіну 

карыснай інфармацыі «Дорогой знаний, мира и добра», пад час якой 

праведзена экскурсія па бібліятэцы «Добро пожаловать в книжный дом». У 

пакоі казак дзеці прынялі ўдзел у тэатралізаванай віктарыне «Угадай героев 

сказки», здзейснілі займальнае падарожжа ў свет кніг і часопісаў.  

Філіял «Дзіцячая бібліятэка», 24 чал. 

20 студзеня 

Для супрацоўнікаў публічных бібліятэк ДУК праведзены круглы стол 

«В ракурсе итогов, планов, перспектив». Начальнік аддзела культуры 

Валянціна Уладзіміраўна Пакалюк паставіла перад бібліятэкамі задачы на 



цякучы год. Першым паднялі пытанне па арганізацыі кніжных выстаў у 

рамках Года міру і стварэння. Бібліятэкары абмеркавалі свае каляндарныя 

планы работы на 2023 год. Адбыўся аналіз бібліятэчных дакументаў па 

аматарскіх клубах і сацыякультурных праектах.  

ЦРБ, 23 чал. 

Выдавецкая дзейнасць 

 

16 студзеня  

У інфармацыйна-сэрвісным цэнтры прайшла прэзентацыя бягучага 

бiблiяграфiчнага паказальнiка «Новая літаратура аб Кобрыне і Кобрынскім 

раёне за 2022 год». 

У паказальнік уключаны артыкулы з часопісаў і газет за 2022 год. 

Выданне адлюстроўвае дакументы па ўсіх накірунках жыццядзейнасці 

Кобрыншчыны як у мінулым, так і на сучасным этапе. Дакументы 

размешчаны ў сiстэматычным парадку, унутры раздзелаў – у алфавіце 

аўтараў, загалоўкаў.  

 

 

 

 

 

 

 
Выканаўца Міхейкіна-Белякова А. М. 

Тэл. 2 36 81 

 
 

 


