
   

 
 

 

 



  УДК 008 

ББК 71.41 (4Беи – 4Вит) 

К 90 

 

 

Складальнік Н.А. Пугачова 

Рэдактар В.М. Нявейкава 

Камп’ютарная вёрстка Н.А. Пугачова 

Адказны за выпуск А.І. Сёмкін 

 

 

 

 

 

 

Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : інфармацыйнае паведамленне / 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, Аддзел 

бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры; [склад. 

Н.А. Пугачова]. – Віцебск, 2010. –  27 с. 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

                                                           

       © ДУ«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 2010 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 

Інфармацыйнае паведамленне 

 

 

2010 г. 

 

 

 

Складальнік Н.А. Пугачова 

Рэдактар В.М. Нявейкава 

Камп’ютарная вёрстка Н.А. Пугачова 

Адказны за выпуск А.І. Сёмкін  

 

E-mail: vlib@vlib.by
 

210601, Віцебск, Леніна, 8-а 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” 

Надрукавана на ксераксе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vlib@vlib.by


  ЗМЕСТ 

ПРАДМОВА........................................................................................... 4 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ.............................. 5 

РАЗДЗЕЛ 2. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА .............................. 7 

• ................................................................... 7КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ  

• ................................................................... 8КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ  

• ......................................................................... 8КЛУБНАЯ СПРАВА  

• ........................................................... 10ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ  

• .................................................... 11САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ  

• ............................................................. 12БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА  

• ........................... 18МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ  

РАЗДЗЕЛ 3. МАСТАЦТВА................................................................. 20 

• ..................................................... 20ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА  

• .............................................................. 22ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

• .................................................................... 23МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ  

• ............................................................................... 24ХАРЭАГРАФІЯ  

• ........................................................................ 24КІНАМАСТАЦТВА  

РАЗДЗЕЛ 4. МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў  

ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК............................................................................... 24

РАЗДЗЕЛ 5. ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ  

І НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ 

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) ............... 26 

 
  

 

 
 
 
 

РАЗДЗЕЛ 5 

 
 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 

НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ                          
ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 

 
1. Горнова, Т. Даже при аншлагах прибыль не получали / Т. 
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  ПРАДМОВА 

 
 “Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і 

аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на аснове 

публікацый з гарадскіх і раённых газет Віцебскай вобласці за перыяд з 1 

па 31 студзеня. Інфармацыя за студзень, якая не знайшла свайго 

адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні 

ў раздзеле “Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, 

атрыманыя з Віцебскага АМЦНТ, РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна, 

Віцебскай гарадской ЦБС, Браслаўскай ЦБС, Полацкай ЦБС, Сенненскай 

ЦБС і Чашніцкай ЦБС. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-дасугавых і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

раёне, Людміле Нікіцінай за актыўны ўдзел у рабоце па ўвакавечанні 

памяці загінуўшых у Вялікай Айчыннай вайне аб’яўлена падзяка. У 

лістападзе 2009 года яе падпіісаў дырэктар Расійскага дзяржаўнага 

ваеннага гісторыка-культурнага цэнтра Ю. Квяткоўскі. 

У Гомелі з 30 лістапада па 5 снежня 2009 года праходзіў 

Міжнародны дзіцячы конкурс “Музыка надежды”, у якім прымалі ўдзел 

52 юныя музыкі ва ўзросце да 16 гадоў з Беларусі і Расіі. Навучэнка 

дзіцячай школы мастацтваў № 3 г. Барані Карына Жураўлёва 

ўзнагароджана Граматай “Спецыяльная прэмія прэзідэнта Падкарпацкага 

Фонду Развіцця Культуры Яраслава Джывецкага – Запрашэнне на 

Міжнародны Форум Піяністаў у г. Саноку (Польшча)”, які адбудзецца з 30 

студзеня па 7 лютага 2010 г. Яркі талент адзначаны таксама і ўзнагародай 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы 

таленавітай моладзі. 23 снежня К. Жураўлёва атрымала Пасведчанне аб 

прысуджэнні заахвочвальнай прэміі фонду і нагрудны знак. 

 У снежні ўдзельніца гімназіі № 8 г. Віцебска, салістка эстраднай 

студыі “Альтанка” Дар’я Кавалёва на IX міжнародным конкурсе юных 

талентаў “Kaunas talent-2009” заняла першае месца ў намінацыі “Сола 

вакал” сярод дзяцей 7-10 гадоў. 

 30 снежня ў Відзах пасля рэканструкцыі адкрылася музычная 

школа. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 
 

 
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
 З 1 студзеня УА “Наваполацкае дзяржаўнае музычнае 

вучылішча” пераўтворана ў УА “Наваполацкі дзяржаўны музычны 

каледж”. 

5 студзеня Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў Указ № 6 “Аб 

прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам 

культуры і мастацтва 2009 года”, якой удастоены калектыў 

цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы г. Полацка за стварэнне 

рэгіянальнай сістэмы выкарыстання інфармацыйных тэхналогій ў 

бібліятэчным абслугоўванні насельніцтва, рэалізацыі шэрагу асветніцкіх і 

краязнаўчых праграм.  

 Патрыярх беларускіх гарадоў - Полацк атрымаў сертыфікат № 1 

аб наданні статусу “Культурная сталіца краіны” на 2010 год. 21 студзеня ў 

старажытным горадзе Беларусі прайшла афіцыйная цырымонія адкрыцця 

рэспубліканскай акцыі з аднайменнай назвай, у якой прыняў удзел міністр 

культуры Павел Латушка. У рамках святочных мерапрыемстваў у 

гарадскім Палацы культуры выступіў Дзяржаўны харэаграфічны ансамбль 

“Харошкі”, а ансамбль салістаў “Класік-авангард” пад кіраўніцтвам 

Уладзіміра Байдава - у Сафійскім саборы. На працягу года запланавана 

каля 60 мерапрыемстваў (канцэртаў вядучых беларускіх артыстаў, выстаў 

лепшых мастакоў, кінапаказаў, спектакляў, творчых сустрэч), якія будуць 

скіраваны на абуджэнне культурнага жыцця рэгіёна. 

23 студзеня ў Віцебску адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне 

лаўрэатаў звання “Чалавек года Віцебшчыны”. Рашэннем абласнога 

выканаўчага камітэта № 9 ад 19.01.2010 г. ганаровае званне ў намінацыі 

“Культура, мастацтва, духоўнае адраджэнне” прысвоена: 

• Грыбовіч Раісе Сцяпанаўне – вядучаму майстру сцэны 

дзяржаўнай установы “Нацыянальны акадэмічны драматычны 

• ХАРЭАГРАФІЯ  

23-24 студзеня ў Віцебску прайшоў XXV Міжнародны конкурс па 

спартыўных бальных танцах “Віцебская сняжынка-2010”. На удзел у 

юбілейным турніры падалі заяўкі прадстаўнікі 14 краін, у тым ліку 

Велікабрытаніі, Італіі, Эстоніі, Літвы, Латвіі, Расіі. Больш за 100 

удзельнікаў выступалі ў 18 намінацыях, устаноўленых у залежнасці ад 

узросту і танцавальных праграм. Падарункам для гледачоў сталі 

выступленні гасцей – фіналістаў чэмпіянатаў свету і Еўропы клуба 

спартыўнага танца “Універс” (Мінск) і спартсменаў з Літвы.  

 

• КІНАМАСТАЦТВА 

 У студзені ў Шумілінскім раёне здымачная група 

Белтэлерадыёкампаніі працавала над стварэннем дакументальна-

мастацкага фільма з цыклу “Зямля беларуская”. Здымкі праводзіліся ў 

найбольш цікавых і прыгожых мясцінах, а ствараць мінулае і ажыўляць 

яго гістарычныя карціны дапамагалі культработнікі і многія жыхары раёна 

і раённага цэнтра. 

 
 
РАЗДЗЕЛ 4 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

 
 Рашэннем Наваполацкага савета дэпутатаў ад 24 снежня 2009 года 

№ 205 “Аб гімне горада Наваполацка” прынята зацвердзіць у якасці гімна 

горада Наваполацка песню “Гімн Наваполацку” на музыку і словы А. 

Мітрошкіна. 

У снежні ў аграгарадку Дабрамыслі Лёзненскага раёна пасля 

рэканструкцыі быў адкрыты Дом рамёстваў. 

Кіраўніку музея “Гісторыя Заронаўскага краю”, што ў Віцебскім  
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  тэатр імя Я. Коласа”, г. Віцебск; 

• Івашкіну Міхаілу Іванавічу – выкладчыку па класе баяна 

ўстановы адукацыі “Наваполацкі дзяржаўны музычны каледж”; 

• Раманоўскай Марыне Генадзьеўне – намесніку генеральнага 

дырэктара па спецыяльных праектах дзяржаўнай установы “Цэнтр 

культуры “Віцебск”; 

• Собалю Анатолю Анатольевічу – дырэктару Пастаўскай 

дзіцячай школы мастацтваў.  

26 студзеня ў зале РДК г.п. Лёзна прайшла справаздачна-

выбарная канферэнцыя раённай прафсаюзнай арганізацыі Беларускага 

прафсаюза работнікаў культуры, на якой былі заслуханы і абмеркаваны 

справаздачны даклад старшыні раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў 

культуры І.М. Самусенкі за перыяд люты 2005 – студзень 2010 гг., 

выступленне рэвізійнай камісіі і старшынь пярвічных арганізацый раёна.  

У 2010 годзе спаўняецца 70 год са дня ўтварэння Браслаўскага, 

Глыбоцкага, Докшыцкага, Міёрскага, Пастаўскага і Шаркаўшчынскага 

раёнаў Віцебскай вобласці. У кожным з раёнаў да гэтай даты будуць 

прымеркаваны розныя мерапрыемствы. 

29 студзеня ў Міёрах прайшлі ўрачыстыя пасяджэнні ў гонар 

знамянальнай даты, адбыліся канцэрт мастацкай самадзейнасці з удзелам 

мясцовых творчых калектываў “Мерыца”, “Зараніца” і інш., кірмаш-

продаж работ мясцовых умельцаў, адкрыццё фізкультурна-аздараўленчага 

комплекса “Міёры”, дзе абарудаваны спартыўны і трэнажорны залы, 

басейн. У раённым Доме культуры адкрылася выстава “Міёрскі раён – 70: 

людзі, асобы”, дзе прадстаўлена прадукцыя мясцовых вытворцаў, а 

таксама звесткі і фотафакты аб працоўных калектывах, перамогах і 

людзях, якія стваралі гісторыю свайго краю.  

У студзені новым кіраўніком Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка прызначана Вольга 

Канстанцінаўна Бародзіч. 

У Расонскім раёне адбылося ўшанаванне лепшых працаўнікоў 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Традыцыйна ў абласным цэнтры ў студзені праходзіць свята 

духоўнай музыкі.  Яго ініцыятарам у свой час стаў вядомы ў Віцебску 

хармайстар Віталь Раўза, які 15 гадоў таму прапанаваў правесці 

дабрачынны канцэрт і пералічыць сродкі на ўзнаўленне Свята-

Георгіеўскага храма. З гэтай пары кожны год 7 студзеня на сцэне 

Коласаўскага тэатра збіраюцца прыхільнікі духоўнай музыкі. У гэтым 

годзе праграму канцэрта склала музыка розных часоў: ад XVI стагоддзя да 

сучаснасці. Былі выкананы царкоўныя песнапенні сібірскіх кампазітараў, 

напевы Мірскага, Іпацьеўскага і Валаамаўскага манастыроў. На сцэну 

выходзілі лепшыя харавыя калектывы ўстаноў культуры і адукацыі 

Віцебска, Полацка і Оршы, а таксама архіерэйскі хор Свята-Пакроўскага 

кафедральнага сабора, трыа “Каўчэг” і ансамбль “Благо”. Упершыню ў 

свяце ўдзельнічалі салісты абласной філармоніі і ўзорны ансамбль 

“Зорка”. Агранізатарамі свята выступілі ўпраўленне культуры 

аблвыканкама, аддзел культуры гарвыканкама, абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці, Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва і Віцебскае 

епархіальнае ўпраўленне. Мэта правядзення свята – духоўна-маральная 

асвета, адраджэнне і папулярызацыя духоўных спеваў, развіццё і 

падтрымка сучаснай духоўнай творчасці. 

У Палацы культуры г. Полацка адбыўся III рок-фестываль 

беларускамоўных гуртоў “LIVEinROCK”. 

Аркестр народных інструментаў Сенненскай дзіцячай школы 

мастацтваў пад кіраўніцтвам Ларысы Новікавай адзначыў 25-гадовы 

юбілей. За гады існавання ў рэпертуары калектыву назбіралася больш за 

130 твораў розных жанраў: класічнай, народнай, сучаснай музыкі.  

Выпускнікі Талачынскай школы мастацтваў, зараз студэнты 

музычных вучылішчаў г. Віцебска, Мінска і Магілёва, падрыхтавалі 

канцэрт для сваіх былых выкладчыкаў і навучэнцаў, на якім прагучалі 

творы класічнай і народнай музыкі. 
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  сельскай гаспадаркі, прамысловасці і сацыяльнай сферы, якія дасягнулі ў 

сваёй прафесійнай дзейнасці найбольш значных вынікаў. У сферы 

культуры адным з лепшых стала дырэктар Дома рамёстваў Вольга 

Васільеўна Аўчыннікава. 

 

 

РАЗДЗЕЛ 2 
 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 20 студзеня ў Браслаўскім райвыканкаме адбылася сустрэча з 

афіцыйнай дэлегацыяй Рэзекненскай гарадской думы, якая была 

прысвечана тэме трансгранічнага супрацоўніцтва. Латвійская дэлегацыя 

прапанавала для абмеркавання тэму праекта супрацоўніцтва гарадоў-

партнёраў Браслаў-Рэзекене пад назвай “Захаванне культурнай і 

гістарычнай спадчыны”. У рамках праекта плануецца праводзіць 

сумесныя тэматычныя выставы керамікі, мастацкай апрацоўкі драўніны, 

лазапляцення, ткацтва, жывапісу, графікі, міжнародныя фестывалі і іншыя 

культурныя мерапрыемствы. У праект могуць быць уключаны 

агульнаадукацыйныя даследчыя мерапрыемствы, такія як вывучэнне 

гісторыі рамесніцтва ў гарадах-партнёрах, іх горадабудаўніцтва і інш. 

23 студзеня прыхільнікі тэатральнага мастацтва г.п. Лёзна мелі 

магчымасць паглядзець спектакль “Ноч перад Ражаством” па аднайменнай 

аповесці Н.В. Гогаля. Пастаноўку ў РДК прывезлі госці з народнага тэатра 

г. Дзямідаў Смаленскай вобласці. У спектаклі заняты прадстаўнікі 

муніцыпальнай адукацыі “Дзямідаўскі раён”, дырэктары школ і 

бібліятэчнай сістэмы. 

 

 

абстрактныя работы, разлічаныя на эмацыйнае ўспрыняцце. 

Культурна-дзелавы цэнтры “Першамайскі” запрасіў да сябе на 

раждзественскую выставу “Это зимние всё чудеса”. Жывапіс, графіку і 

скульптуру тут прадставілі віцебскія мастакі Валерый Шамшур, Сцяпан 

Сянько, Валерый Чукін, Барыс Лалыка і Вікенцій Ральцэвіч.  

Выстава “Мастер запрещенного жанра”, на якой прадстаўлены 

работы мастака з Расіі Абрама Манасзона, была адкрыта ў Арт-Цэнтры 

Марка Шагала.  

Вядомы акварэліст Фелікс Гумен, выстава якога адкрылася ў 

мастацкай галерэі Полацка падчас урачыстасцей, прысвечаных 

афіцыйнаму прызнанню яго культурнай сталіцай Беларусі, падараваў 

гораду 48 экспазіцыйных работ. 

Цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка наладзіў 

персанальную мастацкую выставу паэтэсы, рэдактара народнага 

літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне” Галіны Загурскай. На выставе 

было прадстаўлена 38 жывапісных работ, многія з каторых прысвечаны 

“малой” радзіме - в. Лявонпаль Міёрскга раёна. 

Фотавыстава “С наивной подписью на память”, адкрыццё якой 

адбылося ў Палацы культуры г. Полацка – прыклад супрацоўніцтва 

творчых людзей горада і раёна. Народны клуб мастакоў-аматараў “Белый 

холст” запрасіў да сябе фатографаў-аматараў студыі “Радуга” 

Мацюшэўскага сельскага Дома культуры. 

Выстава Наталлі і Ігара Балаханавых “Зямля бацькоў – мая зямля” 

адкрылася ў Оршы ў выставачнай зале калегіума іезуітаў. 

 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 10 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Якуба Коласа адбылася прэм’ера спектакля “Мудрацы…” па п’есе 

Аляксандра Астроўскага “На ўсякага мудраца даволі дурасці” ў 

пастаноўцы Рыда Таліпава.   
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• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

 26 студзеня адбыўся семінар, прысвечаны развіццю 

аграэкатурызму ў Полацкім раёне, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі 

райвыканкама і райсавета, старшыні сельвыканкамаў, уладары 

аграэкасядзіб, а таксама супрацоўнікі ААТ “Белаграпрамбанк”. На 

семінары былі падведзены вынікі мінулага года, намечаны планы на 

будучае. Станоўчыя і адмоўныя бакі развіцця аграэкатурызму ў рэгіёне 

разглядаліся на прыкладах аграэкасядзіб “Янава”, “Хутар ля крыніцы”, “У 

Аскаленкі”. 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

 5 студзеня ў Міёрскім РДК эстрадная студыя “Зарніца” пад 

кіраўніцтвам Сяргея Рыгоравіча Аляксеева прапанавала юным гледачам 

музычную праграму “Калядныя канікулы”. 

 7 студзеня ўдзельнікі гуртка “Пунсовыя ветразі”, што пры 

Крапівенскім Доме культуры Аршанскага раёна, парадавалі жыхароў 

цікавай канцэртнай праграмай “Прыйшлі каляды – усе людзі рады”. 

 7 студзеня Дом культуры г.п. Шуміліна запрасіў гледачоў на 

канцэрт “Святое Ражаство”.  

9 студзеня ў раённым Доме культуры г.п. Расоны прайшоў агляд-

конкурс выканаўцаў песень, вершаў і інсцэніровак духоўна-маральнага 

зместу, у якім прынялі ўдзел 10 устаноў адукацыі Расоншчыны. 

10 студзеня калектыў Серкавіцкага СДК Талачынскага раёна 

правеў конкурсную праграму “Раз в крещенский вечерок”. 

13 студзеня адбылося тэатралізаване прадстаўленне “Шчодры 

вечар, багаты вечар” у Валосаўскім сельскім клубе Талачынскага раёна. 

14 студзеня ва Ушацкім РДК адбылася сустрэча былых 

работнікаў культуры ў рамках створанай новай ветэранскай арганізацыі, 

якую ўзначаліла супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Е.Я. 

Лось Вольга Пятроўна Полазава. Сярод запрошаных на пасяджэнне былі 

Вялікай Айчыннай вайне, у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі стала 

фотавыстава “Халакост. Погляд праз 65 год”, арганізатарамі якой 

выступілі грамадскае аб’яднанне “Яўрэйскі культурны цэнтр “Мішпоха” і 

краязнаўчы музей. На выставе прадстаўлена 70 работ, якія ўтвараюць 2 

аноўныя  раздзелы. У першы ўключаны фотаздымкі, зробленыя ў 

Віцебску ў 1941-1944 гг., у другі – фотаздымкі Д. Багарада, А. Шульмана, 

Е. Шульман-Багарад, зробленыя ў 2007-2009 гг. у гарадах і вёсках 

Віцебскай вобласці. Работы адлюстроўваюць помнікі, устаноўленыя на 

месцах масавых растрэлаў ахвяр халакосту, партрэты ветэранаў Вялікай 

Айчынанй вайны і інш. 

Актыўна развівае выставачную дзейнасць Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва. У студзені яго наведвальнікі змаглі пазнаёміцца з 

новымі выставамі “Да пана Завальні” і “Грим-Асы”. 

 “Да пана Завальні” – вынік работы пленэру, які адбыўся ў канцы 

мінулага лета і быў прысвечаны памяці Яна Баршчэўскага. У пленэры 

ўдзельнічалі мастакі з Віцебска, Полацка, Гомеля, Мінска, студэнты ВДУ 

імя П.М. Машэрава, Акадэміі мастацтваў, вучылішча імя Глебава, 

вучылішча-інтэрната імя Ахрэмчыка. У экспазіцыі прадстаўлена багатая 

калекцыя расонскіх краявідаў. Гэта жывапіс, графіка і інш. Пасля Віцебска 

выстава будзе дэманстравацца ў Расонах, Полацку, Мінску і Заслаўі. 

Творчыя пошукі Віктара Багданава знайшлі сваё адлюстраванне ў 

творах, прадстаўленых на выставе “Грим-Асы”. Экспазіцыю ствараюць 

вобразы булгакаўскай Маргарыты, чэхаўскай Ніны Зарэчнай і іншыя 

жаночыя і мужчынскія вобразы, напісаныя тэатральным грымам.  

Арт-праект “ДОМ”, які адбыўся дзякуючы творчаму 

супрацоўніцтву Пецярбургскага таварыства акварэлістаў з творчым 

аб’яднаннем “Віцебская акварэль”, быў прадстаўлены ў мастацкім музеі 

Віцебска членам Саюза мастакоў Расіі, старшыней Санкт-Пецярбургскай 

арганізацыі “Таварыста акварэлістаў” Юрыем Шэўчыкам. Гледачы змаглі 

ўбачыць больш за паўсотні старых і новых работ, сярод якіх алейны і 

акварэльны жывапіс, рэалістычныя, канцэптуальныя палотны, 
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  тыя, хто доўгія гады быў адданы любімай справе, даносіў да іншых 

кніжныя веды, радаваў клубнымі мерапрыемствамі, займаўся музейнай 

справай, развіваў рамёствы і інш.  

19 студзеня ў Слаўнаўскім СДК Талачынскага раёна адбылася 

сустрэча з вядомай беларускай спявачкай, кіраўніком тэатра эстраднай 

дзіцячай песні Таццянай Молчан і дуэтам “ЛЭСТ”. 

21 студзеня ўдзельнікі ўзорнага тэатра “Вясёлка” Палаца 

культуры г. Барань падрыхтавалі для дзяцей з дзіцячага дома спектакль па 

п’есе С. Лежневай “Сказка без подсказки”, які адбыўся пры падтрымцы 

адміністрацыі РПУП “Лёс”. 

У студзені ў Браслаўскім РДК прайшоў конкурс прыгажосці “Міс 

Браслава-2010”, фінал якога адбудзецца падчас “Браслаўскіх зарніц”.  

Аматарскае народнае аб’яднанне “Надзея” ветэранаў вайны і 

прадпрыемства ААТ “Даламіт” Рубаўскага Палаца культуры адзначыла 

10-гадовы юбілей. 

Работнікі Дубровенскага РДК арганізавалі чарговы выезд 

аўтаклуба ў сельгаскааператыў “Каманіна”. Разам з бібліятэкарамі і 

культработнікамі СВК наведалі галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай 

работы райвыканкама І. Галяцкая і карэспандэнт раённай газеты Л. 

Чапялова. 

Народная студыя эстраднай песні “Ліра” пад кіраўніцтвам Сяргея 

Дзмітрыевіча Гарбачова, што на Дубровеншчыне, адзначыла юбілей.  

Калектыў падараваў сваім прыхільнікам святочны канцэрт “Нам 10 год”, 

які быў прадстаўлены абшырнай праграмай. Павіншаваць юбіляраў на 

сцэну выйшла і юнае пакаленне артыстаў – дзіцячы танцавальны калектыў 

“Каприс-денс” і тэатр эстраднай песні “Веснушки”. 

Лаўрэат шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў 

ансамбль народнай песні “Вечарына” Беларускага таварыства інвалідаў па 

зроку выступіў у Варонаўскім доме-інтэрнаце для састарэлых і інвалідаў. 

У Бешанковіцкім раёне народны калектыў “Крыніца” з Бачэйкава 

арганізаваў выязны канцэрт, які прайшоў у арграгарадку Вярхоўе.    

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

14 студзеня ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава работ 

баціка і фотаздымкаў “Мой прекрасный мир” выкладчыцы Віцебскага 

дзяржаўнага тэхнічнага каледжа Екацярыны Міхлюк, на палотных і 

фотаздымках якой адлюстраваны прыродныя матывы. 

19 студзеня ў выставачнай зале музея У. Караткевіча г. Оршы 

адбылося адкрыццё выставы “Язэп Драздовіч – легенда зямлі беларускай” 

на аснове фондаў Германавіцкага музея культуры і быту (Шаркаўшчынскі 

раён). На ўрачыстым адкрыцці выставы сабралася шмат моладзі, 

мастакоў, аматараў мастацтва, беларусазнаўцаў, творчай інтэлігенцыі. У 

экспазіцыю ўвайшлі графічныя аркушы, каля 30 твораў жывапісу: 

краявіды, партрэты, сюжэтныя кампазіцыі, маляваныя дываны. 

Адметнасцю мерапрыемства стала прэзентацыя новай кнігі кандыдата 

мастацтвазнаўства, дацэнта ВДУ імя П. Машэрава Міхася Цыбульскага 

“Язэп Драздовіч. Прыйдзе час…”, якая ўключыла матэрыялы 

Драздовічаўскіх чытанняў, артыкулы, матэрыялы пра жыццё і творчасць 

мастака, даследаванні ўплываў яго творчасці на развіццё сучаснага 

мастацтва Беларусі.  

21 студзеня ў залах карціннай галерэі Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава “Напалеон 

Орда і наша мінуўшчына”, на якой прадстаўлены 63 графічныя творы са 

збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. 

Наведвальнікі галерэі могуць убачыць літаграфіі з малюнкаў Н. Орды, 

створаныя ім падчас вандровак па Беларусі, Польшчы, Украіне. Гэта 

замалёўкі помнікаў архітэктуры, а таксама мясцін, звязаных з жыццём і 

дзейнасцю вядомых людзей. 

Пачаткам мерапрыемстваў, прысвечаных 65-годдзю Перамогі ў 
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• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

 17 студзеня ў Глыбоцкім раёне прайшоў 14 раённы фестываль 

юных талентаў “Вясёлыя галасы”. Конкурс праходзіў па намінацыях 

“Саліст-вакаліст” і “Вакальны ансамбль” у трох узроставых катэгорыях. 

Першая – 6-9 гадоў; другая – 9-12 гадоў; трэцяя – 13-15 гадоў. Удзел у 

конкурсе прынялі юныя выканаўцы з гарадскога і сельскіх дамоў 

культуры, а таксама з Глыбоцкай, Падсвільскай і Дзеркаўшчынскай школ 

мастацтваў. 

 У Сенненскім раёне завяршыўся XIII фестываль дзіцячай 

творчасці “Утренняя звезда-2010”, прысвечаны 65-годдзю Перамогі. На 

святочны канцэрт, які адбыўся ў Доме культуры аграгарадка Ходцы, былі 

запрошаны ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Выступленні ўдзельнікаў 

конкурснай праграмы праходзілі ў два этапы. У першы дзень на суд журы 

і гледачоў былі прадстаўлены 30 выступленняў, у другі - 47. У намінацыях 

“Маладыя галасы”, “Чароўны мікрафон”, “Рытм і прыгажосць” гучалі 

песні ваенных гадоў, вершы пра вайну. Выконваліся творы сучасных 

беларускіх, замежных кампазітараў і паэтаў аб Радзіме, танцавальныя 

кампазіцыі. 

У экалагічным аддзеле Цэнтра пазашкольнай работы г.п. 

Бешанковічы адбыўся раённы этап рэспубліканскага агляду-конкурсу 

вакалістаў “Беларускія зоркі”, удзел у якім прынялі выхаванцы СШ № 1, 

СШ № 2 райцэнтра, гімназіі, Астровенскай, Ульскай і Вярхоўскай 

сярэдніх школ.  

Наладжванне калядных традыцый на Лепельшчыне стала добрай 

традыцыяй. У актавай зале РДК адбыўся міжшкольны калядны фестываль 

“Віфліемская зорка”, у якім выступалі вучні многіх школ горада і раёна. 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

З 5 па 28 студзеня ў сельскім Доме культуры аграгарадка Райцы 

Талачынскага раёна працавала выстава дэкаратыўна-прыкладнога і 

ведалі” былі прадстаўлены ўнікальныя прадметы быту партызан, 

малавядомыя факты з жыцця героя і містычныя даты і супадзенні ў лёсе.  

 9 студзеня ў Музеі традыцыйнай культуры г. Браслава аформлена 

выстава “Беларускае вяселле: традыцыі і сучаснасць”, якая расказвае пра 

традыцыйны вясельны абрад ў розных рэгіёнах Беларусі. Адкрываючы яе 

ў Браславе, Рэспубліканская маладзёжная грамадская арганізацыя 

“Студэнцкае этнаграфічнае таварыства” паклала пачатак ажыццяўленню 

арт-праекту “Беларускі стыль”, мэта якога – папулярызацыя беларускай 

культуры, прымяненне яе каштоўнасцей у сучасным грамадстве. 

22 студзеня ў абласным краязнаўчым музеі  адкрылася выстава 

“Шляхам гісторыі”, падрыхтваная народным гістарычным клубам 

“Варгенторн”. У экспазіцыі прадстаўлена калекцыя касцюмаў, зброі, 

даспехаў і ўпрыгожванняў, прадметаў быту крывічоў, латгалаў, якія жылі 

ў IX-XI стст. у Дзвінскім рэгіёне, а таксама інсталяцыі сярэдневяковай 

кузні, даспешнай майстэрні і інш. Асновай для рэканструкцыі паслужылі 

знаходкі з курганаў на тэрыторыі рэгіёнаў і іх вывучэнне. Акрамя 

адкрыцця экспазіцыі быў прэзентаваны выдадзены першы ў Беларусі 

камплект з 18 каляровых паштовак па гісторыі сярэдневякоўя з выявамі 

касцюмаў і элементамі даспехаў Днепра-Дзвінскага рэгіёна.  

У Полацку пачаў дзейнічаць адзіны музейны білет, які можна 

набыць у музеях гісторыі і архітэктуры Сафійскага сабора і беларускага 

кнігадрукавання, Мастацкай галерэі і Прыродна-экалагічным музеі. Білет 

дае права на 11 наведванняў музееў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-

культурнага музея-запаведніка на працягу паўгода з часу яго набыцця. 
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  выяўленчага народнага мастацтва “Рождественская ярмарка”, якая 

завяршылася кірмашом рамёстваў “Калядная зорка”. 

З 12 студзеня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога навукова-

метадычнага цэнтра народнай творчасці адкрылася выстава “Віцебшчына 

любая мая” аматарскага абяднання “Таленты Прыдзвіння”. У экспазіцыі 

прадстаўлены мастацкая фатаграфія, жывапіс, выцінанка, разьба па дрэве, 

кераміка, мастацкая апрацоўка скуры і інш. 

У сувязі са 100-гадовым юбілеем К. Заслонава калектыў 

Аршанскага Дома рамёстваў вырабіў больш за 150 плакетак, якія 

ўяўляюць сабой гліняныя вырабы невялікага памеру, таніраваныя 

акрылавымі фарбамі. Плакеткі атрымаюць у падарунак 29 ветэранаў-

заслонаўцаў г. Оршы ад работнікаў мемарыяльнага музея Героя Савецкага 

Саюза К. Заслонава, а таксама пераможцы і прызёры гарадской віктарыны 

“Жыццё і подзвіг К. Заслонава”. Мяркуецца больш за 20 плакетак уручыць 

прадстаўнікам аршанскіх прадпрыемстваў і арганізацый, якія не толькі 

дапамагалі музею непасрэдна ў падрыхтоўцы да юбілею, але і 

супрацоўнічалі з ім ужо не першы год. Плакеткамі-медалямі, 

падрыхтаванымі да міжнароднага шахмматнага турніру, будуць 

узнагароджаны таксама прызёры фестывалю, на які збяруцца прадстаўнікі 

з 35 гарадоў розных краін: Расіі, Украіны, Малдовы, Латвіі і інш. 

У выставачнай зале Дома рамёстваў г. Докшыцы прайшла 

справаздачная выстава клуба “Докша”, у якой прынялі ўдзел 15 майстроў. 

Наведвальнікі выставы маюць магчымасць пазнаёміцца з традыцыйнымі 

рамёствамі: вышыўкай, ткацтвам, саломапляценнем, разьбой і інш. 

Народны гурт архаічных спеваў “Княжыч” цэнтра рамёстваў і 

традыцыйнай культуры штогод ладзіць беларускія святы. Адно з самых 

прыгожых і цікавых – Каляды, урачыстасць у гонар сонца, якому шчыра 

пакланяліся продкі. Са старажытным абрадам “Княжыч” наведваецца ў 

навакольныя вёскі, дзіцячыя сады, школы і дорыць святочны настрой, 

далучае да традыцыйнай культуры. Завіталі калядоўшчыкі і ў Наваполацкі 

сацыяльна-падагагічны цэнтр і дзіцячы дом. Маленькія гледачы з радасцю 

духоўнасці “Святой младенец – наше упование”, а таксама арганізавала 

вечар паэзіі “На бацькоўскай зямлі”, у якім прынялі ўдзел члены 

паэтычнага аб’яднання “Млын”. 

  Надзвычай цікавым атрымалася пасяджэнне клуба “Сям’я” ў 

Чашніцкай гарадской бібліятэцы сямейнага чытання пад назвай “Свечи, 

музыка и стихи”. На мерапрыемстве гучалі ўспаміны аб абрадах, песнях, 

народнай варажбе, а таксама вершы многіх паэтаў-класікаў у музычным 

суправаджэнні. 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ ЦБС 

 У студзені Шаркаўшчынская дзіцячая бібліятэка правяла 

мерапрыемства пад назвай “Калядныя дзівосы”, якое было прысвечана 

гісторыі свята, традыцыі  яго правядзення ў Беларусі і іншых краінах 

свету. 

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 Памяці легендарнага партызанскага камбрыга Канстанціна 

Заслонава, 100 год са дня нараджэння якога споўнілася 7 студзеня, быў 

прысвечаны шэраг мерапрыемстваў у г. Оршы. Іх арганізавалі гарадскі 

выканаўчы камітэт, Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі, установа 

культуры “Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны”, 

мемарыяльны музей Героя Савецкага Саюза К. Заслонава. Святкаванні 

ўключылі ў сябе цэлы комплекс мерапрыемстваў, сярод якіх – мітынг, 

вечар памяці “К. Заслонаў – наша слава, Беларусі–партызанкі сын”, 

навукова-практычная канферэнцыя “Жыццё - подзвіг”, шматлікія выставы 

і сустрэчы з ветэранамі, экскурсіі і прэзентацыі. 12 студзеня на 

Прывакзальнай плошчы ля помніка К. Заслонава адбыўся мітынг-рэквіем, 

а ў мемарыяльным музеі героя – акцыя “Прикоснуться сердцем к 

подвигу”, у рамках якой усе жыхары горада мелі магчымасць наведаць 

музей бясплатна. На выставе “Чалавек з легенды: Заслонаў, якога мы не 
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  сустрэлі незвычайных гасцей, з цікавасцю і захапленнем слухалі 

беларускія песні. 

У Гарадоцкім раёне падведзены вынікі II раённага свята-конкурсу 

“Калядная зорка”, у якім свае вырабы прадставілі больш за 20 удзельнікаў. 

Лепшымі сталі работы вучняў СШ № 2 Алены Шатэра, Ільі Ладохіна, 

Дзіяны Карзуновай і Ксеніі Бажанавай. 

Адкрыццё салона-магазіна “Сенненскія сувеніры” адбылося на 

базе Сенненскага Дома рамёстваў. 

Выстава “Калядная кветка” была адкрыта ў раённым Цэнтры 

рамёстваў г.п. Шаркаўшчына. 

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 
 З 11 па 16 студзеня ў Віцебску на базе абласных курсаў 

павышэння кваліфікацыі работнікаў культуры прайшлі курсы загадчыкаў і 

бібліятэкараў дзіцячых бібліятэк вобласці. 

 

 Праваслаўная бібліятэка прыхода храма Увядзення ў храм 

Прасвятой Багародзіцы пачала работу ў будынку Дзіцячай школы 

мастацтваў. Выдача чытачам літаратуры духоўнага зместу адбываецца 

кожную нядзелю, пачынаючы з 11.30 да 13.00 гадзін. 

 
ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

 14 студзеня ў абласной бібліятэцы адкрылася выстава Леаніда 

Анцімонава “Магія пошукаў і эксперыментаў”, прымеркаваная да 75-

годдзя мастака. З імем гэтага выдатнага графіка і педагога, заснавальніка 

віцебскай школы манатыпіі звязана гісторыя мастацка-графічнага 

факультэта ВДУ імя П.М. Машэрава. Леанід Анцімонаў з’яўляецца 

членам Беларускага саюза мастакоў, аўтарам некалькіх навуковых 

дапаможнікаў. Працуе ў розных тэхніках. У сваёй чарговай экспазіцыі 

мастак прадставіў на суд гледачоў манатыпіі і афорты розных гадоў. 

Мерапрыемства ў сценах бібліятэкі сабрала шматлікіх прыхільнікаў 

 8 студзеня масавае мерапрыемства “Рождественские встречи” для 

дзяцей Фарынаўскага дзіцячага прытулку падрыхтавала Полацкая раённая 

бібліятэка. 

19 студзеня Багатырская бібліятэка-філіял аформіла выставу 

сямейных рэліквій удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны пад назвай 

“Память сердца не умолкает”. 

 

СЕННЕНСКАЯ ЦБС 

У бібліятэках сістэмы прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 100-

годдзю з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза К. Заслонава, які загінуў 

на тэрыторыі Сенненскага раёна. Для ўдзельнікаў клуба “Спадчына” ў 

цэнтральнай раённай бібліятэцы, а таксама ў дзіцячай раённай бібліятэцы 

прайшоў вечар мужнасці “Чалавек-легенда” з паказам слайд-фільма. У 

Багушэўская гарпасялковай бібліятэцы быў арганізаваны урок выдатнай 

асобы, а ў Беліцкай і Какоўчынскай бібліятэках – урок мужнасці “Слаўны 

камбрыг”. 

Чарговае пасяджэнне літаратурна-эстэтычнага клуба “Наедине”, 

прысвечанае святкаванню Новага года ў розных краінах свету, адбылося ў 

цэнтральнай раённай бібліятэцы. 

Урок патрыятызму “Сенненшчына – мая родная старонка” 

падрыхтавала Ульянавіцкая бібліятэка, а Янавіцкая бібліятэка 

арганізавала для старшакласнікаў размову-роздум “Пра час, Радзіму і 

нас”. 

У Багданаўскай сельскай бібліятэцы прайшоў літаратурна-

музычны вечар “Песні маёй бабулі”, у якім прынялі ўдзел жыхары в. 

Запруддзе. 

Рулёўшчынская бібліятэка сумесна з клубам падрыхтавала 

тэатральную праграму “Гуляй на святкі без аглядкі”. 

 

ЧАШНІЦКАЯ ЦБС 

      Навалукамльская гарадская бібліятэка ў студзені правяла вечар 
12 17



  таленту Л. Анцімонава, яго родных, сяброў і вучняў.  

19 студзеня аддзел беларускай літаратуры распачаў падрыхтоўку 

цыкла выстаў “Хвалюючы летапіс Перамогі”, які прысвечаны 65-годдзю 

Перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Увазе карыстальнікаў 

бібліятэкі прапанавана першая выстава з гэтага цыкла “Гарачае лета 1941-

га”, матэрыялы якой адлюстроўваюць падзеі абароны заходняга фарпосту 

Беларусі – Брэсцкай крэпасці, што адбівала самы першы націск ворага, 

Магілёўскай бітвы, Навагрудскага “катла” і інш. 

22 студзеня ў рамках мастацка-эстэтычнага салона “ОЛИ-ART” 

адбылася творчая  сустрэча з рэжысёрам Ларысай Данчанка, на якую 

завіталі сябры, аднадумцы, калегі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел тэатр 

Сінтэза, харэаграфічны ансамбль “Ростань”, ансамбль Віцебскай абласной 

філармоніі “Расіца” і інш. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 10 студзеня ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшла гадзіна паэзіі “Я 

весь мир заставил плакать над судьбой страны моей”, прысвечаная 120-

годдзю з дня нараджэння Б. Пастэрнака, а 12 студзеня да 100-гадовага 

юбілею Канстанціна Заслонава - урок мужнасці “Сын верны Беларусі”. 

 17 студзеня для навучэнцаў малодшых класаў супрацоўнікамі 

бібліятэкі імя М. Лынькова была арганізавана дабрачынная калядная 

акцыя і праведзены ранішнік “Рады вас вітаць, з Калядамі віншаваць”.  

 20 студзеня ў бібліятэцы імя С. Маршака адбыўся літаратурна-

музычны круіз “Прыслухайся да галасоў жывога” па кнігах М. Сладкова. 

 26 студзеня бібліятэка імя Я. Маўра запрасіла ўсіх жадаючых на 

сямейнае свята “З’яднаць сям’ю дапаможа кніга”. 

 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

На працягу месяца бібліятэка імя А.С. Пушкіна цесна 

супрацоўнічала з народным калектывам “Крылы”. Так, 14 студзеня ў 

бібліятэцы прайшоў вечар духоўнай лірыкі, прысвечаны святу Ражаства, 

запрасілі карыстальнікаў Богінская і Гірэйшанская бібліятэкі. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ЦБС 

 У Кіраўскай бібліятэцы адбылася прэзентацыя выставы 

выхаванцаў выяўленчай майстэрні, якая існуе з верасня 2009 года на базе 

клуба “Светлячок”. Пад кіраўніцтвам К. Дзенісенкі “Лістападзікі” 

стварылі з самых звычайных шкляных бутэлек прыгожыя эксклюзіўныя 

работы. 

У Скрыдлёўскай бібліятэцы-клубе ўдзельніцы жаночага 

аб’яднання “Беларусачка” правялі калядны вечар. 

 

ДОКШЫЦКАЯ ЦБС 

 У Гарадзішчанскай сельскай бібліятэцы пачало працаваць 

жаночае аб’яднанне “Жаночыя сакрэты”, першае пасяджэнне якога 

прайшло пад назвай “Навагоднія сустрэчы”. Бібліятэкар Р. Вярцінская 

зрабіла агляд перыядычнага друку, правяла навагоднюю віктарыну.  

 

МІЁРСКАЯ ЦБС 

 8 студзеня аматарскае аб’яднанне “Уваскрасенне”, якое працуе 

пры Мікалаёўскай сельскай бібліятэцы, падрыхтавала для прыхаджан 

мясцовай царквы мерапрыемства, прысвечанае нараджэнню Хрыста. 

 

ПОЛАЦКАЯ ЦБС 

 На працягу месяца ў бібліятэках Полацкай раённай ЦБС 

праводзіліся мерапрыемствы, прысвечаныя святам Новаму году і Калядам. 

Так, Ветрынская гарпасялковая бібліятэка правяла духоўны вечар “Сияй 

нетлеющее пламя Рождественской свечи”, Грамшчанская бібліятэка-клуб 

арганізавала вечар “Вясёлых масак карнавал”, Лесаўская бібліятэка-клуб 

запрасіла на каляднае шоў “Просім у хату, госцейкі нашы”, Заазерская 

бібліятэка-філіял – на навагодні экспрэс-карнавал  “Як свет сустракае 

Новы год” і інш. 
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 на якім гучалі вядомыя духоўныя рамансы і канты, вершы і песні 

наваполацкіх паэтаў, а 26 студзеня ў рамках літаратурна-музычнага 

салона быў праведзены творчы вечар пад назвай  “Маладыя галасы 

народнага калектыву “Крылы”. 

21 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага 

адбылася прэзентацыя зборніка Раісы Антаневіч “Прикосновение”. 

Дабрачынную акцыю “Нашы дзеці” арганізавала бібліятэка-філіял 

№ 6 г. Наваполацка, удзел у якой прынялі чытачы бібліятэкі, што 

займаліся зборам падарункаў для дзяцей з сацыяльнага прытулку, а гэта - 

абутак, адзенне, школьныя сшыткі, аўтаручкі, альбомы, алоўкі, 

канструктары, мяккія цацкі і інш. 

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 Літаратурна-музычны салон “В кругу друзей”, што працуе пры 

бібліятэцы імя Я. Купалы, правёў сустрэчу з доктарам  гістарычных навук, 

акадэмікам РАН, сакратаром Саюза пісьменнікаў горада Масквы Лалай 

Званаровай і паэтам Рыгорам Пяўцовым. Л. Званарова расказала пра 8-

гадовую работу над выданнем кнігі С. Полацкага “Вирши”, а Г. Пяўцоў 

прачытаў свае вершы і выканаў песні на словы А. Вярцінскага і У. 

Высоцкага. 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ ЦБС 

Цэнтральная раённая бібліятэка сістэмы ўдзяляе значнае месца 

культурна-патрыятычнаму выхаванню, прапагандзе творчасці вядомых 

мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў. У чытальнай зале пастаянна 

размяшчаюцца экспазіцыі кніг пра мастакоў, літаратараў і іншых вядомых 

людзей – ураджэнцаў раёна. Так, у студзені ЦРБ падрыхтавала выставу 

пад назвай “Усё хараство свету”, прысвечаную жыццю і творчасці аднаго 

з вядомых беларускіх мастакоў 19 ст. Івана Фаміча Хруцкага, якая была 

размешчана ў чытальнай зале з 12 па 31 студзеня. Аснову экспазіцыі 

склалі рэпрадукцыі 14 работ мастака з фондаў Ульскай бібліятэкі, 

выкананыя фатографам Генадзем Вярцёлка, а таксама кнігі і артыкулы, 

прысвечаныя І. Хруцкаму. Удзел у мастацкім афармленні выставы 

прыняла намеснік дырэктара СШ № 2 Л.П. Казлова. 

 

БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

У студзені Браслаўшчына адзначыла 70-годдзе заснавання раёна. 

Да юбілейнай даты бібліятэкамі ЦБС былі аформлены разгорнутыя 

кніжныя выставы, праведзены шматлікія масавыя мерапрыемствы. Аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ падрыхтаваў інфармацыйна-

бібліяграфічны спіс літаратуры “Слаўны шлях Браслаўскага раёна”, які 

ўтрымлівае звесткі па розных накірунках развіцця раёна, а клуб для 

пажылых людзей “Сустрэча” правёў мерапрыемства “Як гэта было”, 

напрыканцы якога ўсе прысутныя атрымалі на памяць буклет “Шляхам 

станаўлення і развіцця. Даты гісторыі Браслаўскага раёна (1940 – 2010)”. 

Далёкаўская і Плюская бібліятэкі арганізавалі свята “Сем цудаў Беларусі. 

Браслаўскі раён”. Гутаркі і інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя гэтай 

даце, прайшлі ў розных бібліятэках сістэмы: Опліскай, Богінскай, 

Мяжанскай, Краснагорскай.  

На працягу месяца Браслаўская дзіцячая бібліятэка правяла 

Тыдзень перыёдыкі, у рамках якога адбылася прэс-інфарміна “Перыёдыка 

ў нашым жыцці”. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 8-х класаў СШ 

№ 1, якія пазнаёміліся з часопісамі для падлеткаў і паўдзельнічалі ў міні-

апытанні “Часопісы і газеты ў жыцці чытачоў Браслаўскай дзіцячай 

бібліятэкі”. 

У Спрындаўскай сельскай бібліятэцы праведзена святочная 

праграма “Пасвячэнне ў чытачы”, у якой прынялі ўдзел вучні 1 класа.  

Цяцеркаўская сельская бібліятэка да 15-гадовага юбілею НП 

“Браслаўскія азёры” арганізавала  завочнае падарожжа “Жамчужына 

Беларусі”.  

На літаратурны партрэт “Жыць паводле свайго прызначэння”, 

прысвечаны юбілею беларускай пісьменніцы і паэтэсы Вольгі Іпатавай, 
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