
Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

Хроніка 

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

 

Мерапрыемствы да Года гістарычнай памяці 

5 жніўня  

«Наследие моей страны» – пад такой назвай у інфармацыйна-сэрвісным 

цэнтры для падапечных Кобрынскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната 

прайшла віртуальная экскурсія, прымеркаваная Году гістарычнай памяці.  

Вядучыя пазнаёмілі гасцей з выдатнымі помнікамі архітэктуры і 

культуры Беларусі, прысутныя прачыталі вершы пра Беларусь, пра вайну, пра 

Брэсцкую крэпасць.  

ЦБ, 10 чал. 

 

19 жніўня 

У рамках Года гістарычнай памяці і праекта «Бібліятэка без межаў» у 

інфармацыйна-сэрвісным цэнтры адбылася гадзіна нацыянальнай культуры 

«Культурная спадчына – галоўнае багацце краіны». 

Падапечныя Кобрынскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната 

пазнаёміліся з народнымі традыцыямі і абрадамі беларусаў, з беларускай 

кухняй і народнымі святамі, прагледзелі відэаролік аб гісторыі беларускага 

нацыянальнага касцюма. Завяршылася мерапрыемства віктарынай «Крыніцы 

народныя». 

ЦБ, 13 чал. 

 

 

Мерапрыемствы ў рамках праекта «Книга, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно!» 

 

10 жніўня 

На конкурсна-гульнявую праграму «У дорожных правил каникул нет!» 

сабраліся дзяці старэйшых груп дзіцячага саду № 4. 

Дзеці пазнаёміліся з дарожнымі знакамі і правіламі дарожнага руху, 

даведаліся пра тое, чаму правілы трэба абавязкова ведаць і выконваць. Юныя 

ўдзельнікі прынялі актыўны ўдзел у займальных конкурсах «Загадочный», 

«Огни светофора», «Пешеходный переход», у гульнях «Разрешается – 

запрещается», «Три огонька светофора». Дзеці прагледзелі відэафільмы, 

паслухалі песні, склалі пазлы дарожных знакаў, запалілі на малюнку 

святлафор, зрабілі «Пешеходный переход». Бібліятэкар пазнаёміла юных 

пешаходаў з кніжнай выставай «Дорожная азбука» і інфармацыйным стэндам 

«Детям знать положено».  

Філіял «Дзіцячая бібліятэка», 31 чал. 



22 жніўня  

Бібліятэка сумесна з Цэнтрам культуры і вольнага часу правяла на квэст-

гульню «Спасатели». Падчас гульні дзеці прымянялі веды і навыкі аказання 

першай медыцынскай дапамогі, уменне арыентавацца на мясцовасці, веды 

лекавых траў і іх уласцівасцяў. Удзельнікі гульні выступілі ў ролі краязнаўцаў, 

а ўсе патрэбныя веды давялося папаўняць праз бібліятэку.  

Залеская ПБ, 16 чал. 

 

Іншыя мерапыемствы 

21 жніўня 

Чарговае пасяджэнне літаратурнага клуба «ПоэтиКо» прайшло ў фармаце 

паэтычнага маскараду «Узнай коллегу по перу» у гонар дня нараджэння 

аб’яднання. Павіншаваць кобрынскіх літаратараў са святам прыехалі госці з 

Масквы – гукарэжысёр рускага духоўнага тэатра «Глас», аўтар-выканавец 

Святлана Саннікава-Залатаног і яе сын Максім, які, апроч навучання ў школе, 

часам гуляе на сцэне памянёнага тэатра ці здымаецца ў кіно, як і яго бацька 

Віктар Залатаног. Масквічы паднеслі кобрынчанам музычны падарунак: 

Максім сыграў на гуслях, а Святлана разам з сынам выканала некалькі сваіх 

песень пад гітару. Па традыцыі, паэты чыталі свае вершы і невялікія 

празаічныя творы. Фінальным акордам мерапрыемства стаў міні-ўрок па 

вершаскладанні «Акро». 

ЦБ, 9 чал. 

25 жніўня 

У рамках рэалізацыі праекта «От милосердия в книгах – к 

неравнодушию в жизни» прайшло пасяджэнне аматарскага клуба «Золотые 

россыпи» у форме фальклорнага свята «Между медовым и яблочным Спасом 

август прольёт благодать». Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з 

гісторыяй свята, яго традыцыямі і абрадамі, з задавальненнем адказалі на 

пытанні віктарыны «Пришли Спасы – готовь припасы», паўдзельнічалі ў 

конкурсах «Знайка», «Разгадай загадку». Кіраўнік кружка АДЗІ і ГПЎ пры 

Кобрынскім ТЦСАН Чаплюн Д. С. правёў трэнінг «Приведите в порядок свои 

эмоции» і тэст «Возраст вашей работоспособности».  

Філіял «Дзівінская публічная бібліятэка», 12 чал. 

 

Выдавецкая дзейнасць 

 

Да 880-годдзя з часу першага згадвання ў гістарычных крыніцах в. 

Гарадзец Кобрынскага раёна бібліёграфамі цэнтральнай бібліятэкі 

падрыхтаваны і выдадзены інфармацыйна-бібліяграфічны паказальнік 

«Гарадзец – маленькі горад». Гэта чарговае выданне з серыі бібліяграфічных 

паказальнікаў пад агульнай назвай «Па вёсках нашага краю». 

 
Складальнік 

К. І. Зыбайла  

3 85 81 


