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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 28 лютага. Інфармацыя за люты, 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, аддзела культуры Міёрскага 

райвыканкама, РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна, Віцебскай ГЦБС, 

Полацкай РЦБС, Браслаўскай ЦБС, Дубровенскай ЦБС, Лепельскай ЦБС, 

Лёзненскай ЦБС, Міёрскай ЦБС, Сенненская ЦБС, Чашніцкая ЦБС. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-дасугавых і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЗЕЛ 5 
 

 
 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 

НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ                           
ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 

 
1. Подлипский, А. Затерянный памятник / А. Подлипский // 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2010. – 23 лют. – С. 3. 

В публикации автор рассказывает о памятнике в честь героев 

Отечественной войны 1812 года, который находится на окраине д. 

Вороны Витебского района, и выступает с предложением перенести 

его в более удобное место, вдоль шоссе, с целью включения его в 

туристические маршруты. 

 

2. Пятрова, А. На рабочай нарадзе ў кіраўніка раёна / А. Пятрова 

// Герой працы (Шуміліна). – 2010. – 2 лют. – С. 1. 

На рабочай нарадзе ў райвыканкаме (кіраўнік В.А. Падляшчук) ішла 

размова аб выкананні паказчыкаў арганізацыямі і ўстановамі раёна. 

Не выканалі заданне па платных паслугах і арганізацы сацыяльнай 

сферы раёна. “... Асабліва непрывабнае становішча па аддзелу 

культуры – культурныя ўстановы раёна пры плане 200 % змаглі 

выйсці ў студзені толькі на 91 %”. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 
 

 
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
Міністэрства культуры РБ прыняла рашэнне аб наданні статусу 

нематэрыяльнай каштоўнасці Беларусі ўнікальнаму народнаму 

каляндарнаму абраду “Жаніцьба Цярэшкі”, які захаваўся на тэрыторыі 

Лепельскага раёна. 

12 лютага ў абласной філармоніі адбылася выніковая калегія 

ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, на якой прысутнічаў 

намеснік міністра культуры Віктар Іосіфавіч Кураш. На калегіі ішла 

размова аб выніках работы ўстаноў культуры і мастацтваў у вобласці і 

задачах на 2010 год, былі ўручаны прэміі абланога выканаўчага камітэта 

за высокія дасягненні ў галіне культуры і мастацтваў. 

У лютым былі падведзены вынікі абласнога тура XVIII 

рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры” за 2009 год.  

У намінацыі “За значны ўклад у выхаваўчую работу з 

падрастаючым пакаленнем” лепшымі сталі дзіцячая бібліятэка імя У.С. 

Караткевіча Аршанскай гарадской ЦБС, Чырвонараніцкая сельская 

бібліятэка Чашніцкай ЦБС.  

У намінацыі “За пошукавую і даследчую працу” - Сасноўская 

сельская бібліятэка Віцебскай раённай ЦБС.  

У намінацыі “За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы” - 

Чарэйшчынская сельская бібліятэка-музей вёскі Лепельскай ЦБС.  

За актыўны ўдзел у абласным туры адзначаны Зачарнянская 

сельская бібліятэка Лёзненскай ЦБС, Халамерская сельская бібліятэка 

Гарадоцкай ЦБС, Германавіцкая сельская бібліятэка Шаркаўшчынскай 

ЦБС, гарадская бібліятэка “Дабееўскі мох” Шуміліснкай ЦБС, аддзел 

абслугоўвання і інфармацыі Докшыцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі, 

Ушацкая цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось. 

сустрэча з фатографам Васілём Разанавым. 

У пачатку лютага ў выставачным зале шаркаўшчынскага Цэнтра 

рамёстваў пачала працаваць выстава жывапісу “Краявіды роднай зямлі” 

мастака Віктара Цімашэнкава, на якой былі прадстаўлены пейзажы, 

нацюрморты, кампазіцыі. 

У раённым Доме культуры г.п. Ушачы прайшла вечарына, 

прысвечаная памяці мастака М. Казіцкага, а ў выставачнай зале адкрылася 

выстава-рэквіем памяці мясцовага мастака.  

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

14 лютага аматары бардаўскай песні сабраліся ў літаратурна-

музычнай гасцёўні музея У.С. Караткевіча г. Оршы, каб пазнаёміцца з 

новай канцэртнай праграмай беларускай рок-зоркі Таццяны Беланогай. 

Маладая паэтэса і бард з’яўляецца лаўрэатрам многіх міжнародных 

музычных фестываляў: “Бардаўская восень-2004” у польскім горадзе 

Бельск-Падляшскі, “Оппа” ў Варшаве, фестываляў ў Кракаве і Вроцлаве. 

У рамках акцыі “Культурная сталіца Беларусі-2010” 21 лютага ў 

гарадскім Палацы культуры г. Полацка адбыўся першы адкрыты фолк-

фестываль “Полацкі сшытак-2010”, які аб’яднаў музыку эпохі Сярэднявечча, 

этна-джаз, этна-хор, фолк-мадэрн і этна-панк. 

 
 
РАЗДЗЕЛ 4 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

 
 У студзені ў адным з буйнейшых выставачных залаў Рыгі – 

галерэі Латвійскага саюза мастакоў, адкрылася выстава “Знакі часу”, на 

якой прадстаўлены графічныя творы латышскіх і беларускіх мастакоў, у 

тым ліку творы 24 аўтараў з г. Віцебска. 
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  У Талачынскім і Чашніцкім раёнах прайшлі справаздачна-

выбарныя канферэнцыі раённых камітэтаў прафсаюза работнікаў 

культуры, на якіх былі падведзены вынікі дзейнасці арганізацый. Новым 

старшынёй талачынскага прафкама абрана В. Бутарава, а старшынёй 

чашніцкага прафкама стала загадчыца Чашніцкай гарадской бібліятэкі І. 

Дудава. 

5 лютага ў Падсвільскім Доме культуры адбылося ўрачыстае 

мерапрыемства “Паўночны край. Глыбоччына. Радзіма”, прысвечанае 70-

годдзю ўтварэння раёна. Павіншаваць глыбачан з адметнай юбілейнай 

датай прыехалі страшыня Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь У.П. 

Андрэйчанка, намеснік дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы В.П. 

Хрол. Удзельнікі свята мелі магчымасць пазнаёміцца з вырабамі майстроў 

народнага клуба “Крыніца” раённага Дома рамёстваў і клуба “Спадчына” 

Падвісільскага ГДК, а таксама захапляліся цікавай фотавыставай, 

арганізаванай супрацоўнікамі раённага гісторыка-этнаграфічнага музея. 

Музыкай, звонкім песенным шматгалоссем поўнілася атмасфера вялікага 

святочнага мерапрыемства. На сцэне выступалі вядомы творчыя 

калектывы краю. 

Святкаванне 70-гадовага юбілею Пастаўскага раёна прайшло ў 

раённым Доме культуры. На свята было запрошана больш за 500 

ветэранаў вайны і працы, кіраўнікоў і спецыялістаў, перадавікоў 

вытворчасці ўсіх галін гаспадаркі і сацыяльнай сферы. У фае была 

наладжана фотавыстава, а ў зале – прадэманстраваны фотаслайды і 

відэафільм, падрыхтаваныя супрацоўнікамі краязнаўчага музея і 

журналістамі “Паставы-ТВ”, якія ўзнавілі старонкі гісторыі і сённяшняга 

дня Пастаўшчыны. Усіх прысутных парадавалі сваімі выступленнямі 

ансамблі “Відзаўчанка” з Браслаўскага раёна і “Правінцыя” з Мядзела, 

народная эстрадная група “25 плюс мінус”, фальклорны ансамбль 

“Паазер’е”, салістка Ірына Сеганкевіч і інш. А кульмінацыяй свята стала 

ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лепшых прадстаўнікоў раёна.  

працаваць выстава работ фотамастака з Полацка Аляксандра Федарука, здымкі 

якога зачароўваюць  сваёй незвычайнасцю і непасрэднасцю, індывідуальнасцю 

і унікальнасцю, адлюстроўваюць багаты ўнутраны свет аўтара.   

26 лютага ў Музычнай гасцінай адкрылася незвычайная выстава. 

Свае макеты лялек і бацікі прадставілі студэнты 2 і 3 курсаў кафедры 

дызайна ВГТУ. Выстава – пачатковы этап праекта “Гараджанка”, які 

праводзіць Цэнтр сучаснага мастацтва. 

Выставу Латгальскага філіала Латвійскай акадэміі мастацтваў 

прадставіў Цэнтр сучаснага мастацтва г. Віцебска. Праект нарадзіўся ў 

рамках культурнага супрацоўніцтва паміж Рэзекне і Віцебскам. Удзел у 

адкрыцці выставы прыняла консул Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску 

Маргарыта Штэйна. У праекце прадстаўлена каля 70 графічных, 

жывапісных работ і скульптурных кампазіцый 28 аўтараў, у ліку якіх 

студэнты, выпускнікі і выкладчыкі, вядомыя латвійскія мастакі О. 

Звейсалніекс, Ю. Брыедзіс, М. Калніня, А. Зелч. Выстава, прымеркаваная 

да святкавання 90-годдзя з дня ўтварэння ў Віцебску творчага аб’яднання 

УНОВИС, адкрыла цыкл святочных мерапрыемстваў.  

Мастацкі музей г. Віцебска завяршыў конкурс “Тысяча и одно 

признание в любви”, па выніках якога была адкрыта аднайменная выстава. 

Больш за 80 чалавек прадставілі “валянцінкі”, створаныя сваімі рукамі. 

Пераможцы атрымалі магчымасць бясплатна наведваць музей у 2010 

годзе, а астатнія – дыпломы і памятныя падарункі. 

“Цветы для влюбленных” напярэдадні вясны падаравала 

араджанам віцебская мастачка Таццяна Завядзеева. У адным з залаў 

Мастацкага музея адкрыта яе персанальная выстава жывапісу. 

Дух Славакіі ажыў у работах народных майстроў на выставе 

“Симфония словацких мастеров из Ковачицы”, якую дэманструе віцебскі 

Мастацкі музей сумесна з Пасольствам Славацкай Рэспублікі. Прадстаўленыя 

карціны адлюстроўваюць гісторыю Славакіі, славацкіх вёсак, быт народа. 

Гэта работы М. Маркава, П. Цыцкі, П. Гайко. 

У Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Задзвінне” адбылася 
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  РАЗДЗЕЛ 2 
 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Пра ўзаемадзеянне беларускіх і расійскіх міністэрстваў і 

ведамстваў па развіцці турызму, фізічнай культуры і спорту ў рамках 

Саюзнай дзяржавы ішла размова на пасяджэнні ў Віцебскім 

аблвыканкаме. Удзел у яго рабоце прынялі прадстаўнікі Віцебскай, 

Гродненскай, Магілёўскай, Смаленскай і Бранскай абласцей, Алтайскага 

краю, Вялікага Ноўгарада і Полацка. З дакладам аб удзеле Саюзнай 

дзяржавы ў мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню1150-годдзя 

Полацка, выступіў старшыня Полацкага гарвыканкама Уладзімір Тачыла. 

 У Маскве завяршыўся пяты міжнародны конкурс “Красота 

божьего мира”, у якім карціна “Сквозь столетия” навучэнца Наваполацкай 

мастацкай школы Аляксандра Гарныка заваявала 2-е месца. 

 

• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

 У Віцебску адбылася прэзентацыя праекта першага 

трансгранічнага турыстычнага маршруту, які распрацаваў рэспубліканскі 

ландшафтны заказнік “Асвейкі” (Верхнядзвінскі раён) і Нацыянальны 

парк “Себежскі” (Себежскі раён, Пскоўская вобласць).  

2 лютага ў абласным выканаўчым камітэце былі падведзены 

вынікі і ўрачыста ўзнагароджаны пераможцы абласнога конкурсу на 

лепшую аграэкасядзібу. Вынікі конкурсу падводзіліся па пяці намінацыях.  

У намінацыі “Зялёная сядзіба” лепшай стала сядзіба “Задзвінне” 

Анатоля Тулянкіна (Віцебскі раён).  

У намінацыі “Здаровы лад жыцця” - сядзіба “Петухоўшчына” 

Крысціны Кордыш (Браслаўскі раён).  

У намінацыі “Гасціннасць” перамагла сядзіба “Каля возера” 

ўвайшлі архіўныя дакументы, фотаздымкі з фондаў музея, матэрыялы з 

самейнага архіва. Гэта выстава – пачатак рэалізацыі праекта да 65-годдзя 

Перамогі. Праект прадугледжвае серыю выстаў з матэрыяламі пра 

жыццёвы і баявы шлях людзей, якія ў гады Вялікай Айчыннай вайны  

прынялі актыўны ўдзел у арганізацыі супраціўлення немецка-фашысцкім 

захопнікам на тэрыторыі вобласці. 

23 лютага ў Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава “Вайна”. У экспазіцыі прадстаўлены ваенныя фатаздымкі, рэчы і 

дакументы савецкіх і нямецкіх салдат, узнагароды і інш. 

У абласным цэнтры пачаўся другі тур адкрытага конкурсу на 

стварэнне помніка заснавальніцы Віцебска княгіні Вользе. У Музычнай 

гасцінай адкрыта выстава, на якой прадстаўлены 13 конкурсных работ. 

У Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеі-

запаведніку адбылася III Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сімяон 

Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць”, на 

якой была прадэманстравана прэзентацыя фільма ”Возвышенное и земное”. 

Абноўленая зала Віцебскага раённага гісторка-краязнаўчага музея 

сустрэла сваіх наведвальнікаў выставай “3340 дней и ночей афганской 

войны”, прысвечанай Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.  

 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

8 лютага ў Мастацкім музеі г. Віцебска адзначылі 200-годдзе з 

дня нараджэння выдатнага мастака, ураджэнца Віцебшчыны І.Ф. 

Хруцкага. У яго гонар прайшоў урачысты вечар і канцэрт з удзелам 

артыстаў Віцебскай абласной філармоніі, была адкрыта выстава работ 

мастакоў-удзельнікаў плерэраў памяці І. Хруцкага. 

З 15 лютага ў Міёрскім гісторыка-этнаграфічным музеі пачала 
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  Тэрэсы Анашкевіч (Глыбоцкі раён).  

У намінацыі “Захаванне беларускіх традцый” адзначана сядзіба 

“Трабуцішкі” Юрыя і Наталлі Фурс (Пастаўскі раён).  

У намінацыі “Стыль і гармонія” - сядзіба “Хорэнь” Алы Хорэнь 

(Расонскі раён).  

  

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

13 лютага дамскі клуб аграгарадка Язна Міёрскага раёна “Вера. 

Надзея. Любоў” арганізаваў турыстычную паездку “Полацк - калыска 

гісторыі”, падчас якой адбылася сустрэча з беларускім пісьменнікам У. 

Арловым. Члены клуба наведалі музей беларускага  кнігадрукавання, 

Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр, Сафійскі сабор, дзе праслухалі канцэрт 

арганнай музыкі і пазнаміліся з цікавымі архітэктурнымі помнікамі. 

 15 лютага ў Міёрах адбыліся  ўрачыстыя  мерапрыемствы, 

прысвечаныя Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Ва ўстановах 

культуры былі арганізаваны і праведзены  наступныя  мерапрыемствы:  

вечар адпачынку “Вам прысвячаецца” (Дзісненскі ГЦК), клубная 

сустрэча “Есть в памяти и боль, и благодарность” (Даўгінаўскі  СК), 

тэматычныя  вечары “Дзень памяці  воінаў-інтэрнацыяналістаў” 

(Сіцькоўскі  СК),  “Невядомыя старонкі неабвешчанай вайны” (Істаўскі 

СК), мітынг-рэквіем (Завуццеўскі  СК), урок мужнасці “Трагедия  и 

доблесть Афгана” (Чапукоўскі  СДК) і інш. 

23 лютага споўнілася 30 гадоў пастаўскаму хору ветэранаў 

вайны. Калектыў быў адзначаны некалькімі дыпломамі 

рэспубліканскіх і абласных конкурсаў, аглядаў, неаднаразова 

ўзнагароджваўся ганаровымі граматамі раённага выканаўчага камітэта, 

аддзелам культуры райвыканкама. Дырыжор, кіраўнік хору – Павел 

Пятровіч Рагіня. 

25 лютага ў Талачыне прайшоў раённы семінар для кіраўнікоў 

клубных устаноў раёна па тэме “Аснове клубазнаўства”, які прайшоў 

конкурсаў. У конкурсе “Лепшы летапіс бібліятэкі” перамагла Багушэўская 

гарпасялковая бібліятэка, а ў конкурсе “Прыгажосць сваімі рукамі” - 

Студзёнкаўская сельская бібліятэка. 

Чытачы Сенненскай ЦРБ, Студзёнкаўскай, Машканскай, 

Багданаўскай, Краснасельскай бібліятэк прымалі ўдзел у літаратурна-музычных 

і паэтычных вечарах, забаўляльна-пазнавальных праграмах: “Праздник 

влюбленных”, “Не отрекаются любя”, “С любовью и нежностью” і інш. 

Обальская бібліятэка для дзяцей і бацькоў арганізавала сустрэчу з 

участковым інспектарам “Я і мае правы”. 

 

ЧАШНІЦКАЯ ЦБС 

Галоўнай падзеяй ў лютым для бібліятэк стаў Дзень памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў. Раённая дзіцячая бібліятэка падрыхтавала вечар-рэквіем 

“Толькі ён не вярнуўся з бою…”, прысвечаны памяці ўраджэнцаў Чашніцкага 

раёна. У іншых бібліятэках да гэтай даты былі арганізаваны кніжныя выставы 

і праведены разнастайныя мерапрыемствы. Інфармацыйная гадзіна “Боль 

маёй душы - Афганістан” прайшла ў цэнтральнай раённай бібліятэцы, 

літаратурная гадзіна “Трагедыя і доблесць Афгана” была праведзена ў 

Іванскай бібліятэцы, блок- інфармацыя “Афганістан: боль і ўрок” – ў 

Навалукомльскай дзіцячай бібліятэцы. 

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

19 лютага ў музеі імя У.С. Караткевіча адбылася сустрэча з 

беларускім пісьменнікамі П. Саковічам,  А. Корбутам і М. Башлыковым, 

якія пазнаёмілі аршанцаў са сваімі творамі, падзяліліся творчымі 

задумкамі. 

18 лютага ў Віцебскім абласным музеі Героя Савецкага Саюза Міная 

Шмырова адкрылася першая выстава праекта “Ганаровыя гарамадзяне 

Віцебска – удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны”, прысвечаная памяці В.С. 

Кулагінай, кіраўніка адной з груп віцебскіх падпольшчыкаў. У экспазіцыю 
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  на базе дзіцячай школы мастацтваў. 

27 лютага раённае тэатралізаванае свята “Уцякай, Зіма, на 

парозе Вясна” з удзелам калектываў аматарскай творчасці і асобных 

выканаўцаў Талачынскага ГДК, Варанцэвіцкага СДК, Райцаўскага 

СДК, Усвіж-Букскага ПДК адбылося ў Талачыне. 

28 лютага ў Міёрах прайшло традыцыйнае свята “Праводзіны 

зімы”, насычанае  рознымі мерапрыемствамі: тэатралізаваным 

прадстаўленнем, спартыўнымі спаборніцтвамі, культурна-

забаўляльнай праграмай, конкурсамі, забавамі. Заключным  аккордам 

свята стаў канцэрт удзельнікаў чарговага туру раённага агляду 

мастацкай самадзейнасці  творчых калектываў  горада. 

У лютым 25–гадовы юбілей адзначыў народны камерны хор 

Цэнтра культуры “Віцебск”. Кіраўнік – Таццяна Жукава. 

Літаратурна-музычны клуб “Выток”, што пры раённым Доме 

культуры г. Лепеля, адсвяткаваў сваё 20-годдзе. На вечарыне адбылася 

прэзентацыя новага зборніка паэзіі “Прызнанне ў любові”, у які ўвайшлі 

творы пра Лепельшчыну паэтаў розных пакаленняў. 

Юбілейны канцэрт, прысвечаны 10-годдзю ўзорнага ансамбля 

“Егоза”, прайшоў у канцэртнай зале “Віцебск”. Кіраўнік калектыву - Л. 

Самсонава. 

Святочным канцэртам адзначыў 10-гадовы юбілей народны 

ансамбль народнай песні “Заманіха”, створаны пры раённым Доме 

культуры г. Полацка. Мастацкі кіраўнік – Ірына Гарбунова. Рэпертуар 

“Заманіхі” складаюць народныя і стылізаваныя народныя песні, творы 

сучасных беларусіх кампазітараў і інш. 

Прававая адукацыя – адно з важнейшых накірункаў у рабоце з 

падлеткамі і моладдзю Палаца культуры г. Барань. Гасцямі чарговай 

сустрэчы ў клубе “Падлетак” сталі намеснік начальніка бараньскага 

аддзялення міліцыі П. Булаўкін і інспектар ІДН Н. Мануйленка. Сустрэча 

адбылася ў фармаце прававой віктарыны, па выниках якой удзельнікі 

атрымалі памятныя сувеніры – флікеры. 

і дырэктар Міёрскага фізкультурна-аздараўленчага комплексу А.Г. Дуброўскі.  

25  лютага  ў  рамках “Тыдня моды на здароўе” ў Міёрскай ЦБ 

адбылося пасяджэнне клуба жаночага “Бажэна” “Шлях да даўгалецця”.  

Да мерапрыемства была прымеркавана кніжная выстава і праведзены 

бібліяграфічны агляд “Лекарственные кладовые природы”.  

 

ПАСТАЎСКАЯ ЦБС 

У Пастаўскай цэнтральнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 

чарговай кнігі лаўрэата ганаровага звання “Чалавек года Віцебшчыны” за 

2009 год, настаўнік СШ № 1 Ігара Пракаповіча. “Чароўны край 

Пастаўшчыны” – унікальнае навукова-папулярнае выданне знаёміць з 

гісторыяй, прыродай, культурай рэгіёна. 

 

ПОЛАЦКАЯ ЦБС 

3 лютага ў Ветрынскай гарпасялковай бібліятэцы была 

наладжана выстава работ чытачоў “Свет вашых захапленняў”.  

Да 200-годдзя з дня нараджэння І.Ф. Хруцкага Ветрынская 

гарпасялковая бібліятэка правяла час мастацтва “Мастак з Полацкай 

зямлі”, Зялёнкаўская і Багатырская бібліятэкі арганізавалі тэматычныя 

вечары “Славуты мастак”, “Вяртанне праз вякі” і інш.  

Шматлікія мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў 

Айчыны, прайшлі ў розных бібліятэках сістэмы.  Так, тэматычны вечар 

“Вам, будучыя абаронцы Айчыны” быў праведзены ў Фарынаўскай 

бібліятэцы, у Гомельскай бібліятэцы -  літаратурны вечар “Старонкі 

неабвешчанай вайны”, а ў Заазерскай бібліятэцы - вечар “Трагедия и 

доблесть Афгана”. 

 

СЕННЕНСКАЯ ЦБС 

У лютым адбылася выніковая нарада бібліятэчных работнікаў сістэмы, 

на якой былі адзначаныя лепшыя бібліятэкі (Машканская, Ходцаўская, 

Студзёнкаўская, Рулёўшчынская) і падведзены вынікі прафесійных 
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  У Мазалаўскім СДК Віцебскага раёна прайшло справаздачнае 

выступленне ансамбля народнай песні і музыкі “Вераснянка” на 

пацвярджэнне звання “народнага”. Мастацкі кіраўнік – Аляксандр Дубко. 

       

• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

10 лютага быў праведзены абласны агляд-конкурс “Грай, 

гармонік!” грамадскага аб’яднання “БелЦІЗ” у рамках парафестывалю 

аматарскай творчасці інвалідаў. Конкурс арганізаваны Віцебскай абласной 

арганізацыяй ГА “БелЦІЗ” сумесна з ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”, у якім прынялі ўдзел (індывідуальныя 

выканаўцы, дуэты, ансамблі ў намінацыях: “Выкананне частушак”, 

“Інструментальнае выкананне”, “Ансамблевае выкананне”. 

10 лютага прайшоў маладзёжна-паэтычны фестываль “Как 

прекрасен этот мир!”.  Свае таленты дэманстравалі навучэнцы Віцебскга 

дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа, Вышэйшага дзяржаўнага каледжа 

сувязі і СШ № 10 г. Віцебска. 

14 лютага ў Цвецінскім СДК Міёрскага раёна адбыўся чарговы 

тур раённага агляду-конкурсу калектываў мастацкай самадзейнасці. 

14 лютага ў раённым Доме культуры г.п. Лёзна стартаваў першы 

тур конкурсу вакальнага майстэрства “Второе дыхание” пад назвай 

“Песни о любви”, у якім прынялі ўдзел 14 чалавек. 

Традыцыйным для Пастаў стаў фестываль маладых выканаўцаў 

эстраднай песні “Пастаўскія зоркі”, які збірае аматараў песні і музыкі, 

адкрывае новыя імёны таленавітых маладых людзей. 21 лютага ў 

раённым Доме культуры прайшоў конкурс маладых выканаўцаў і 

выступленне пераможцаў і ўдзельнікаў мінулагодніх фестываляў. У 

рамках конкурсу прайшоў адборачны тур абласнога конкурсу маладых 

выканаўцаў патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”, 

прысвечаны 65-годдзю Вялікай Перамогі. 

25 лютага ў Талачынскім ГДК адбыўся раённы конкурс маладых 

работ навучэнцаў дзіцячай школы мастацтваў. З 11 па 17 лютага абанемент 

правёў Тыдзень літаратуры “Час чытаць на беларускай мове”. У рамках 

бібліяграфічнага ліцэя была праведзена інфармацыйная гадзіна 

“Экзаменацыйны рэферат: патрабаванні да зместа, афармлення, абароны”. У 

рамках клуба “Добрыя сустрэчы” адбыўся час-дэгустацыя “У нас сёння 

Масленіца…”. 

 Дзіцячая бібліятэка ў рамках экалагічнага клуба “Родничок” 

правяла віртуальная экскурсію “Березинскому заповеднику – 85”.  

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ ЦБС 

Бібліятэкі сістэмы прынялі актыўны ўдзел ў інфармацыйна-

прафілактычнай акцыі “Не” піву і слабаалкагольным напіткам у грамадскіх 

месцах”. У рамках акцыі было праведзена шэраг мерапрыемстваў: 

галасаванне “Піва піць ці здаровым быць?” (бібліятэка аграгарадка 

“Бабінавічы”), дыскусія “Ці можна піць падлеткам піва?” (Першамайская 

сельская бібліятэка) і інш. 

Чкалаўская горпасялковая бібліятэка і сельскія бібліятэкі ЦБС 

распачалі работу па рэалізацыі праекту “Гульнёвая пляцоўка часопіса 

“Рукзачок”, які накіраваны на стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця 

дзіцячага чытача і арганізацыю іх вольнага часу. 

Лёзненская раённая бібліятэка арганізавала ярмарку-выставу 

“Прыйшла, прыйшла Масленка!”, падчас якой наведвальнікі змаглі 

пазнаёміцца з літаратурай, прысвечанай старадаўняму святу, а таксама 

адпачыць, прыняць удзел у конкурсах і віктарынах. 

 
 

МІЁРСКАЯ ЦБС 

19 лютага 2010 года  ў чытальнай зале Міёрскай ЦБ прайшла 

інфармацыйная гадзіна “Мы выбіраем здароўе”. Увазе карыстальнікаў 

была прапанавана кніжная выстава  і бібліяграфічны агляд “Пазнаёмцеся - 

гэта цікава!”. У мерапрыемстве з дакладамі выступілі доктар В.А. Гайбовіч 
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  выканаўцаў папулярнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”, у якім 

прынялі ўдзел асобныя выканаўцы Коханаўскага ГПДК, Коханаўскай СШ, 

Усвіж-Букскага ПДК, СШ № 1, СШ № 2 г. Талачына. 

У лютым  у Міёрскім раёне працягваўся  раённы агляд-конкурс 

калектываў мастацкай самадзейнасці і народнай творчасці пад дэвізам 

“Беларусь – мая песня”, прысвечаны 65-годдзю Перамогі савецкага 

народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Ужо  адбыліся 4 туры агляду-

конкурсу на базе ўстаноў культуры аграгарадкоў і г. Дзісны. Заключны  

этап  агляду-конкурсу адбыўся  28 лютага  на сцэне Міёрскага  РДК, у 

якім  прынялі ўдзел творчыя калектывы гарадскіх сярэдніх школ, 

прадпрыемстваў, арганізацый  і ўстаноў г. Міёры. Лепшыя  нумары  

пераможцаў будуць уключаны  ў заключны  канцэрт, што  адбудзецца  

на раённым  свяце  песні  і музыкі  ў ліпені 2010 года да  Дня 

незалежнасці  Рэспублікі  Беларусь. 

У Палацы творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна г. 

Віцебска праходзіў фестываль юных талентаў “Крыніца-2010”. Сваё 

майстэрства дэманстравалі танцоры, чытальнікік, спевакі.  

Сучасныя песні і песні ваенных гадоў можна было пачуць на 

раённым конкурсе салістаў і вакальных груп “Молодые голоса”, які 

прайшоў на базе Чашніцкай дзіцячай школы мастацтваў. Удзел у 

спаборніцтвах прымалі салісты, дуэты, вакальныя калектывы з 

Чашніцкага раёна. 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

1 лютага ў г. Чашнікі на базе Дома рамёстваў адкрыўся мастацкі 

салон. 

Новы гандлёвы аб’ект пад назвай “Лада”, у якім можна набыць 

творы ганчарства, разьбярства, саломапляцення, ляпніна, пано, работы, 

зробленыя рукамі ўдзельнікамі народнага клуба “Скарбонка” і інш., пачаў 

працаваць з 1 лютага ў Бешанковічах. 

ДУБРОВЕНСКАЯ ЦБС 

 З мэтай эстэтычнага выхавання і да 200-годдзя з дня нараджэння 

польскага кампазітара Ф. Шапэна ў бібліятэках сістэмы актыўна 

праходзілі масавыя мерапрыемствы розных форм. Асінторфская сельская 

бібліятэка да гэтай даты прысвяціла пазнавальную гадзіну “Ф. Шапэн і яго 

музыка”. Адбыліся гутаркі ў Арловіцкай, Рэдзькаўскай, Станіславоўскай, 

Пірагоўскай бібліятэках. Музычнай хвілінай была адзначана юбілейная 

дата ў Баброўскай сельскай бібліятэцы “Есть музыка – так значит слов не 

надо”. Тэматычныя паліцы былі аформлены ў цэнтральнай раённай 

бібліятэцы і Баеўскай сельскай бібліятэцы. 

 Тэма патрыятычнага выхавання гучала ў мерапрыемствах, 

прысвечаных Дню абаронцаў Айчыны і падзеям афганскай вайны. Гадзіны 

мужнасці правялі Сваташыцкая і Станіславоўская бібліятэкі. Конкурсна-

пазнавальную гульню “Стремись к победе” арганізавала Добрынская 

бібліятэка, урок мужнасці “Дзеці ваеннай пары” – Зарубская бібліятэка. 

 Да юбілею беларускага пісьменніка Р. Барадуліна Добрынскайя 

бібліятэка правяла літаратурную гадзіну “Волшебник  поэтической  

стихии”, Ерамееўская бібліятэка правяла гутарку “Пра Барадуліна без 

цытатаў”, Якубаўская – “Пісьменнік шчодрага таленту”, у астатніх 

бібліятэках былі аформлены кніжныя паліцы. 

 
ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦБС 

 Для работнікаў сеткі бібліятэк у лютым была праведзена 

вытворчая нарада, у праграме якой былі разгледжаны наступныя пытанні: 

“Бібліятэкі сеткі ў 2009 годзе: лічбы, факты, каментарыі”: прафесійны 

дыялог; “Арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва бібліятэкамі: задачы і 

асноўныя напрамкі работы ў 2010 годзе”; “Платныя паслугі ў практыцы 

работы бібліятэк у 2010 годзе”; “Арганізацыя і стан даведачна-

бібліяграфічнага апарата ў бібліятэках сеткі”; “Стан і арганізацыя работы 

з кніжным фондам у бягучым годзе”. 

 У раённай бібліятэцы ў галерэі “Арт-Лепель” прайшла выстава 
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  8 лютага ў дзіцячай мастацкай школе г. Наваполацка адбыліся 

ўрачыстае адкрыццё экаспазіцыі, прымеркаванай да 200-годдзя з дня 

нараджэння вядомага мастака 19 ст. Івана Фаміча Хруцкага і творчы 

вечар, прысвечаны творчасці жывапісца “Жил-был художник один…”, 

падрыхтаваны выкладчыкамі І. Башун і Ю. Лук’яненка. 

14 лютага ў г.п. г.п. Лёзна прайшло Першае абласное свята 

абрадавага фальклору Віцебшчыны “А ў нас сёння Маслінка-2010”. 

Праграма мерапрыемства  ўключыла святочныя абрадавыя дзеі 

самадзейных калектываў з Гарадоцкага, Дубровенскага, Віцебскага, 

Полацкага, Лёзненскага раёнаў і г. Новаполацка; кірмаш-продаж вырабаў 

рэчаў хатняга побыту, абрадавыя гульні, частаванне масленічнымі 

блінамі. А кульмінацыйным момантам свята стала спальванне лялькі 

Мары, якая сімвалізуе холад, зіму, смерць, нястачу. Праграмы 

фальклорных калектываў былі арыентаваны на глыбокае вывучэнне і 

рэканструкцыю масленічных абрадаў Віцебшчыны, самабытную 

абрадавую дзейнасць ў правядзенні Масленіцы. 

19 лютага талачынскі раённы Дом рамёстваў у аграгарадку 

Райцы арганізаваў выязную выставу дэкаратыўна-прыкладнога і 

выяўленчага мастацтва “Родныя краявіды”. 

26 лютага прайшлі заняткі ў школе традыцыйнай культуры 

“Прастольныя святы”, арганізаваныя для кіраўнікоў клубных устаноў 

Талачынскага раёна. 

У АНМЦ і НТ у г. Віцебску адкрылася выстава майстроў 

Сенненскага раёна. Свае работы прадставілі 17 народных умельцаў, сярод 

якіх супрацоўнікі раённага Дома рамёстваў і члены клуба “Натхненне”. 

У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка прайшоў 

творчы вечар вядомага краязнаўца, даследчыка Віктара Карасёва. 

інфармацыйны спіс у дапамогу абітурыентам “Выбор сделай сам”, 

сумесна са школьным псіхолагам было праведзена анкетаванне “Выбирая 

профессию – пойми себя”.  

Бібліятэкамі сістэмы праведзена шмат мерапрыемстваў 

экалагічнага накірунку. Экалагічная гадзіна “Экалогія душы” прайшла ў 

Ахрэмаўскай бібліятэцы. Гульня-падарожжа “Экологическая кругосветка” 

для маленькіх чытачоў была арганізавана падчас пасяджэння клуба 

“Расінка” ў Вайнюнскай бібліятэцы. Гадзіну экалагічнай культуры 

“Чистая Земля – залог здоровья” правяла Рубежская бібліятэка. 

Актыўна займаліся бібліятэкары раёна прапагандай твораў 

беларускай літаратуры. Абмеркаванне рамана У. Гаўрыловіча “Цяпло 

маладзіка” прайшло ў Друеўскай бібліятэцы, гадзіна–роздум па аповесці 

А. Жураўлёва “Тэлефонны званок” адбылася ў Плюскай бібліятэцы, 

абмеркаванне аповесці Р. Гарыня “У лабірынце” правяла Карасінская 

бібліятэкака, прэзентацыю кнігі У. Ягоўдзіка “Горсть ягод” – 

Падрукшанская бібліятэкака, прэзентацыю кнігі У. Мацвеенкі “Старонкі з 

моўнай скарбонкі” – Мяжанская бібліятэка. У Пакульнянскай, 

Падрукшанскай і Богінскай бібліятэках прайшлі літаратурныя гадзіны 

“Чараўнік паэтычнай стыхіі”, а ў Зарачскай – “Быць равеснікам веку”, 

прысвечаныя творчасці Р. Барадуліна. Гутарка–партрэт “Салдат вялікай 

вайны, генерал вялікай літаратуры”, прысвечаная юбілею І. Навуменкі 

адбылася ў Мяжанскай бібліятэцы. 

 

ДОКШЫЦКАЯ ЦБС 

 14 лютага  ў Бягомльскай гарпасялковай бібліятэцы прайшло 

чарговае пасяджэнне клубнага аб’яднання “Талака”, прысвечанае святу 

Масленіцы. У рамках мерапрыемства праводзіліся народныя гульні і 

конкурсы “У салдаты”, “Пеўні”, “Заліхвацкая прыпеўка”, “Блінная 

эстафета” і інш. 

 

 

Пад назвай “Апазнавальныя знакі таленту” ў выставачнай зале 

Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адкрылася выстава 

творчых работ педагогаў і навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжа, на 

якой прадстаўлены мадэлі адзенння з элементамі нацыянальнага льнянога 
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  касцюма, розныя віды вышыўкі, сувенірныя лялькі і інш. 

Распрацоўшчыкамі калекцыі з’яўляюцца Г. Бараноўская, Т. Касач, І. 

Бруснікіна. 

У Лепельскім салоне-магазіне “Скарбонка” раённага Дома 

рамёстваў прайшла выстава “Лялечны карагод” Наталлі Петуховай. 

Выстава вязаных рэчаў “Зімовыя мроі”, на якой прадстаўлены 

больш за 50 работ В. Яфрэмавай, В. Шатэра, С. Заяц, Р. Дубінчык і інш. 

была арганізавана ў Доме рамёстваў і фальклору г. Гарадка. 

 
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

  

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

3 лютага ў аддзеле літаратуры па мастацтве Віцебскай абласной 

бібліятэкі імя У.І. Леніна адбылася вечарына, прысвечаная творчасці 

віцебскага паэта, празаіка, гумарыста, ганаровага члена Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, члена Саюза журналістаў Беларусі Барыса 

Беляжэнкі. На мерапрыемства завіталі сябры, шчырыя прыхільнікі 

мастацкага слова Барыса Бележэнкі, калегі па паэтычнай дзейнасці: 

старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Тамара Краснова-Гусачэнка, Мікалай Намеснікаў, Алена Крыклівец, 

Маіна Бабарыка, Валерый Строкін і інш. На вечарыне была 

прадэманстравана культурная садружнасць паэта з мастакамі і 

музыкантамі. Многія вершы Б. Беляжэнкі пакладзены на музыку. Маэстра 

Прыдзвіння Віталь Раўза і Надзея Несцярэнка паспрыялі пераўтварэнню 

паэтычных твораў у песні, а выканальніцкае майстэрства артыстаў 

абласной філармоніі Пятра Белюсава, Аксаны Новікавай (пад 

кіраўніцтвам канцэртмайстра Любові Гудзь) і выкладчыцы па класе 

фартэпіяна СШ № 44 г. Віцебска, канцэртмайстра Таццяны Кулаковай 

прынесла ўсім прысутным сапраўднае задавальненне. 

25 лютага аддзел беларускай літаратуры Віцебскай абласной 

бібліятэкі арганізаваў і правёў мерапрыемства, прысвечанае 

гасцёўня “Под сенью духовности” арганізавала сустрэчу, прысвечаную 

550-годдзю з дня нараджэння князя К.І. Астрожскага, на якой 

прысутнічалі дыякан Свята-Пакроўскага храма Г. Пугач і ўдзельнік 

рыцарскага клуба “Жалезны воўк” У. Шыпіла. Музычны ансамбль “Aris–

Liberalis” выканаў для ўсіх прысутных старажытныя творы са зборніка 

“Полацкі сшытак”.   

17 лютага ў чытальнай зале ЦБ імя Ф. Скарыны прайшла 

сустрэча з літаратарамі народнага літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне”. 

Перад аудыторыяй выступілі М.Я. Балдоўскі, Г. Загурская, П. Буганаў, В. 

Куц, В. Атрахімовіч, В. Карасеў, Р. Цітова, В. Пелых і інш.  

 

БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

У лютым бібліятэчныя работнікі раёна сталі ўдзельнікамі круглага 

стала “Бібліятэкі Браслаўшчыны: вынікі работы, здабыткі, перспектывы 

развіцця”. Падчас сустрэчы былі падведзены вынікі раённага конкурсу 

“Бібліятэка, патрэбная грамадству: ад правядзення мерапрыемстваў да 

фарміравання грамадскай думкі”, пераможцамі якога сталі Іказненская, 

Пагашчанская, Краснагорская, Барунская, Усянская, Спрындаўская і 

Дзегцярская бібліятэкі.  

 Насычаным быў месяц для работнікаў цэнтральнай бібліятэкі. 

Шэраг мерапрыемстваў падрыхтавалі і правялі работнікі аддзела 

абслугоўвання і інфармацыі да Тыдня беларускай культуры і літаратуры. 

На абанеменце была аформлена выстава парада “Беларуская кніга ў 

вашым доме”. На пасяджэнні аматарскага клуба “Сустрэча” для пажылых 

людзей адбылася прэзентацыя часопіса “Вокруг света в Беларусь” і 

мультымедыйная прэзентацыя “Цуды Беларусі на старонках часопіса 

“Вокруг света в Беларусь. BY”.  

Відзаўская дзіцячая бібліятэка правяла Тыдзень прафарыентацыі, 

падчас якой прайшла інфармацыйна–пазнавальная гадзіна “Ад мары – да 

выбару прафесіі”. Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава 

“Все профессии важны – все профессии нужны”, быў складзены 
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 Міжнароднаму дню роднай мовы. “Мова ў этнакультурным кантэксце” – з 

такім паведамленнем на вечарыне выступіла кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства ВДУ імя П.М. Машэрава 

Алена Дзядова. Старшы выкладчык гэтай жа кафедры Сяргей Міхайлаў 

пазнаёміў усіх прысутных з новаўвядзеннямі ў сучасным беларускім 

правапісе, якія пачнуць дзейнічаць з 1 верасня бягучага года. 

Супрацоўнікі абласнога аб’яднання па арганізацыі пазашкольнай працы - 

загадчык аддзела беларусазнаўства і краязнаўства Алег Куржалаў і 

метадыст Алена Чарнышова пры дапамозе мультымедыйнага комплексу 

прадэманстравалі фрагменты гульні “Азбука радзімазнаўства”, у якім 

прымалі ўдзел вучні чацвёртага класа з віцебскай гімназіі № 1. 

Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі агляд літаратуры “Зазірніце ў свет 

мовазнаўства”, прадставіўшы новыя паступленні ў галіне мовазнаўчай 

навукі. Госця з Кітая, студэнтка трэцяга курса філалагічнага факультэта 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта Чжан Налінь здзівіла ўсіх тым, што 

прадставіла сябе па-беларуску. Яна падтрымала думку аб вялікай ролі 

мовы ў  жыцці чалавека і пазнаёміла прысутных з асаблівасцямі кітайскай 

мовы. Дзевяцікласніца СШ № 4 абласнога цэнтра Ніна Барыкіна 

прачытала баладу Янкі Сіпакова “Пачатак” (Праславянская балада, I 

стагоддзе), а ўдзельнікі малодшай групы ўзорна-драматычнага калектыву 

“ТэСт” з той жа навучальнай установы (кіраўнік Г.Ц. Мароз) паказалі 

інсцэніроўку па п’есе Галіны Каржанеўскай “Дарункі добрых духаў” 

(паводле “Казак жыцця” Я. Коласа). 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

У лютым у бібліятэках сістэмы прайшлі Дні літаратуры “Песня 

матчына зорамі значана”, прысвечаныя 75-годдзю з дня нараджэння Р. 

Барадуліна. З лютага бібліятэка імя П. Броўкі правяла літаратурную 

вечарыну “Чараўнік паэтычнай стыхіі”. 24 лютага ў бібліятэцы імя І. 

Крылова адбылося пасяджэнне “Зямля бацькоў дала мне права” 

літаратурнага салона “Натхненне”, а ў бібліятэцы імя Е. Полацкай - 

літаратурная вечарына “Водар сапраўднай паэзіі”. 25 лютага бібліятэка 

імя Я. Маўра правяла ўрок паэзіі “Радзіму любяць не па абавязку”. 

10 лютага бібліятэка імя Я. Купалы арганізавала гадзіну паэзіі “Я 

весь мир заставил плакать над судьбой страны моей” да 120-годдзя Б. 

Пастэрнака. 

11 лютага ў бібліятэцы імя Я. Коласа да Міжнароднага дня 

родных моў была праведзена літаратурная вандроўка “Далучыць да 

роднага слова”. 

15 лютага музычную кампазіцыю“Летуценнік, музыкант, паэт”, 

прысвечаную 200-годдзю Ф. Шапэна правяла Рубаўская гарадская 

бібліятэка.  

 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 22 лютага дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна ў рамках 

літаратурна-музычнага салона “Крылья” правяла літаратурна-музычнае 

асарці “Цудоўная палітра славянскіх моў”, прысвечанае Міжнароднаму 

дню роднай мовы. 

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

9 лютага ПЦПІ ЦБ імя Ф. Скарыны падрыхтаваў лекцыю “Правы 

і абавязкі мужа і жонкі. Шлюбны дагавор” і гутарку “Адміністратыўныя 

парушэнні” з навучэнцамі 4-га курса Полацкага дзяржаўнага ляснога 

каледжа, а інфармацыйна-прававы час “Галіны права” арганізаваў для 

навучэнцаў Полацкага гандлёва-тэхналагічнага каледжа. 10 лютага ПЦПІ 

правёў выніковае тэсціраванне, якое садзейнічала замацаванню матэрыяла 

папярэдняга мерапрыемства.  

11 лютага ў бібліятэцы імя А. Герцэна прайшло свята 

“Масленіца”. Бібліятэкары падрыхтавалі для дзяцей віктарыну, а потым 

частавалі іх гарачымі блінамі. Завяршыла мерапрыемства спаборніцтвам 

па кіданні мятлы. 

12 лютага ў бібліятэцы імя Я. Купалы літаратурна-музычная 
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