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Дзяржаўная ўстанова культуры 
«Цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма г. Гродна» 

 

Сардэчна запрашаем 
у бібліятэчныя клубы  

па інтарэсах! 

КЛУБЫ ПА ІНТАРЭСАХ  

ДЛЯ ДАРОСЛЫХ  
ЗАПРАШАЮЦЬ  

 

 

 

«ЗДРАВУШКА» – 
сямеи ны клуб у Гродзенскаи  гарадскои  
цэнтральнаи  бібліятэцы імя А. Макае нка  

(вул. Сав. Пагранічнікау ,  51/2; тэл. 69-70-54) 

«ФЛОРА» – 
клуб аматарау  раслін у Гродзенскаи  гарадскои  

цэнтральнаи  бібліятэцы імя А. Макае нка  
(вул. Сав. Пагранічнікау ,  51/2; тэл. 69-70-54) 

«ДЗЯННІЦА» – 
духоу на-асветніцкі клуб у Гродзенскаи  гарадскои  

цэнтральнаи  бібліятэцы імя А. Макае нка  
(вул. Сав. Пагранічнікау ,  51/2; тэл. 69-70-54) 

 

 

 ЗАПРАШАЕМ ВАС 

у клубы па інтарэсах, якія працуюць  
пры гарадскіх бібліятэках!  

Гэта гарантыя цікавага і карыснага 
адпачынку і самасцвярджэння!  
Калі Вас зацікавіла дзейнасць  

якога-небудзь аб'яднання, просім 
патэлефанаваць па ўказаных тэлефонах. 

Інфармацыя пра бібліятэчныя клубы  
на афіцыйным сайце ДУК «ЦБС г. Гродна» : 

http://centrbibl.grodno.by/ 

ЧАКАЕМ ВАС! 

«ЭРУДЫТ» – 
інтэлектуальны клуб у спецыяльнаи  бібліятэцы  

для інвалідау  па зроку 
(вул. Дзяржынскага, 98; тэл. 55-89-75) 

Для у дзельнікау  клуба ладзяць гадзіны здароу я, 
пазнавальна-гульнявыя праграмы,  
арганізуюць сустрэчы з урачамі.  

У аб’яднанні арганізуюць сустрэчы з вядомымі 
раслінаводамі, выезды на прысядзібныя у часткі, 

фларыстычныя выставы і маи стар-класы. 

Сябры клуба знае мяцца з традыцыямі 
праваслау наи  культуры, гісторыяи  рэлігіи ных 
святау , здзяи сняюць паломніцкія падарожжы. 

У клубе абдываюцца вечарыны, прысвечаныя 
вядомым гістарычным асобам, прэзентацыі 
краязнау чых выданняу , квэст-гульні і інш. 

З мэтаи  арганізацыі карыснага і цікавага 
вольнага часу людзеи  з парушэннем зроку і 
невідушчых у клубе ладзяць інтэлект-гульні. 

«ПАХОДНЯ ІСЦІНЫ» – 
інтэлектуальны клуб для аматарау  гісторыі і 

літаратуры у  Гродзенскаи  гарадскои  цэнтральнаи  
бібліятэцы імя А. Макае нка  

(вул. Сав. Пагранічнікау ,  51/2; тэл. 69-70-54 ) 



 

 

 

 

 

 

 

«ЗАЛАТАЯ МОЛАДЗЬ» – 
клуб для ветэранау  ваи ны і працы 

у  бібліятэцы № 10 
(вул. Пестрака, 36; тэл. 33-39-22, 33-39-23) 

«3D: ДЛЯ ДОМА, ДУШЫ І ВОЛЬНАГА ЧАСУ 
(ДОСУГА)» – клуб у бібліятэцы № 2 
(вул. Белуша, 37; тэл. 71-86-28) 

«ГРОДЗЕНСКАЯ ЛЯЛЬКА» – 
клуб па вырабе ау тарскаи  лялькі  

у  бібліятэцы № 3  
(вул. Л. Чаи кінаи , 49; тэл. 65-59-64) 

«КАЛЕЙДАСКОП» – 
клуб для людзеи  з абмежаваннямі здароу я  

у  бібліятэцы № 4 
(вул. Дамброу скага, 55; тэл. 55-17-19)  

«ЗВАНЫ ГОСЦЬ» – 
клуб сустрэч з цікавымі людзьмі у  бібліятэцы № 9 

(вул. Урублеу скага, 33; тэл. 55-89-92) 

У клубе ладзяць вечары-сустрэчы  
з пісьменнікамі, гісторыкамі, святарамі, 
медыцынскімі спецыялістамі і інш. 

Падчас маи стар-класау  удзельніцы  
заи маюцца вырабам лялек, упрыгожванняу , 
лепкаи  з гліны, скрапбукінгам, дэкупажам. 

У аб’яднанні ладзяць сустрэчы з пісьменнікамі, 
гісторыкамі, мастакамі, урачамі арганізуюць 

экскурсіі у  музеі, на прадпрыемствы горада і інш. 

Для сяброу  клуба адбываюцца рознабаковыя 
гадзіны карыснаи  інфармацыі і пазнавальна-

забау ляльныя мерапрыемствы. 

«КНІГАЛЮБ» – 
клуб аматарау  кніг і мастацтва у  бібліятэцы № 4  

(вул. Дамброу скага, 55; тэл. 55-17-19)  

У клубе арганізуюць вечары паэзіі,  
гадзіны мастацтва, сустрэчы з пісьменнікамі,  

фатографамі і інш. 

Для карыстальнікау  сталага у зросту праходзяць 

літаратурна-музычныя гадзіны, вечары паэзіі, 

сустрэчы з цікавымі людзьмі і інш. 


