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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 сакавіка. Інфармацыя за сакавік, 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 ГЦБС, Полацкай РЦБС, Ушацкай 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. Мацьвеева, Т. Альгерд вернецца ў Віцебск / Т. Мацьвеева // 

Витебский проспект. – 2010. – 18 марта. – С. 3. 

У артыкуле ідзе размова пра вынікі конкурсаў на стварэнне эскізных 

праектаў помнікаў княгіні Вользе, Альгерду і Аляксандру Неўскаму. 

Звяртаецца ўвага на тое, што вынікі конкурсу падведзены, але імёны 

пераможцаў конкурсаў не агучаны для грамадскасці. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 

У сакавіку ў Расонскім раёне адбылася сесія раённага Савета 

дэпутатаў, у ходзе якой была абмеркавана работа ўстаноў культуры па 

арганізацыі вольнага часу насельніцтва раёна. 

 Справаздачна-выбарная канферэнцыя прайшла ў прафсаюзе 

работнікаў культуры Браслаўшчыны. У рабоце канферэнцыі бралі ўдзел 

старшыня ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў культуры М. Шаўцоў, 

вядучы спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама Л. 

Пяскарская. Аб рабоце арганізацыі за 5-гадовы перыяд паведаміла яе 

старшыня Галіна Мацейша. 

 Полацкі прафсаюз работнікаў культуры правёў справаздачна-

выбарную канферэнцыю. Новым кіраўніком арганізацыі абрана 

спецыяліст аддзела культуры Полацкага гарвыканкама Юлія 

Малашэнка. 

7 творчых работнікаў Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа атрымалі высокія ўзнагароды Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь і Саюза тэатральных дзеячаў. Актрысы Святлана 

Жукоўская і Анжаліка Баркоўская, рэжысёр Юрый Лізянгевіч 

узнагароджаны нагруднымі знакамі за ўклад у развіццё культуры 

Беларусі. Рэжысёр Міхаіл Краснабаеў адзначаны Ганаровай граматай 

Міністэрства культуры. Артысткі Наталля Саламаха і Ніна Обухава – 

удзячнасцямі Міністэрства культуры. Актрыса Галіна Букаціна 

ўзнагароджана прызам Беларускага Саюза тэатральных дзячаў 

“Крыштальная зорка”. 

 

 

РАЗДЗЕЛ 4 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

 

25-27 лютага ў Даўгаўпілсе (Латвія) прайшоў міжнародны 

фестываль традыцыйных масак, які збірае прадстаўнікоў розных культур. 

Беларускую культуру прадстаўлялі трыа выкладчыкаў дзіцячай школы 

мастацтваў і народнага тэатра гульні “Лёлі” г. Браслава. 

У Мастацкім музеі прайшла выстава “Дембельский альбом”, 

прымеркаваная да Дня абаронцаў Айчыны. Для экспазіцыі свае работы 

прадставілі 18 віцяблян, якія служылі ў арміі ў 1960-я – 1990-я гг. 

Аркестр Віцебскай ваеннай камендатуры адзначыў сваё 65-годдзе. 

У канцэрце прымалі ўдзел вядомыя творчыя калектывы горада, сярод якіх 

зводны хор гімназіі № 3 імя А. Пушкіна, ансамбль саксафаністаў 

музычнага каледжа імя І. Салярцінскага. 

 У лютым Шаркаўшчынскі раён урачыста адзначыў сваё 70-годдзе. 

На святочным мерапрыемстве, якое адбылося ў раённым Доме культуры, 

гучалі песні ў выкананні лепшых калектываў мастацкай самадзейнасці 

раёна, а завяршылася свята выступленнем  Я. Паплаўскай і А. Ціхановіча. 
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  РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

27 лютага – 1 сакавіка па запрашэнні Дэпартамента культуры 

горада Пскова ва Усерасійскім фестывалі дэсантнай песні прынялі ўдзел і 

сталі лаўрэатамі народны вакальна-інструментальны ансамбль “Вакзал” 

аўтапарка № 1 і Глеб Лапіцкі – саліст-вакаліст Палаца культуры 

чыгуначнікаў г. Віцебска. 

У рамках пагаднення аб супрацоўніцтве, падпісанага Віцебскім 

райвыканкамам і адміністрацыяй Веліжскага раёна, культурныя сувязі 

двух рэгіёнаў пастаянна пашыраюцца. 25 сакавіка па запрашэнні 

веліжскіх калег у святкаванні Дня работніка культуры прынялі ўдзел 

начальнік аддзела культуры М. Здольнікава і вакальная група 

“Искушение” Капцянскага СДК. 

На міжнародным конкурсе дзіцячай эстраднай песні “Маленькія 

зорачкі” (г. Санкт-Пецярбург) першае месца заваявалі юныя артысты 

эстраднай студыі “Альтанка”.  

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

19 сакавіка ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся канцэрт 

“Подружил нас бальный танец”, якім ансамбль “Мозаика” (мастацкі 

кіраўнік І. Бальшакова) пацвердзіў званне ўзорнага.  

19-20 сакавіка на базе Талачынскага ГДК і дзіцячай школы 

мастацтваў быў праведзены двухдзённы семінар-практыкум “Асаблівасці і 

разнавіднасці беларускай танцавальнай культуры” для кіраўнікоў клубных 

устаноў раёна. 

27 сакавіка адбыўся заключны канцэрт лепшых калектываў 

21 сакавіка ў музычным каледжы імя І. Салярцінскага адбыўся 

канцэрт поп-групы “Персія”. 

З танцавальна-забаўляльнай праграмай “Прокачай толпу!” у 

канцэртнай зале “Віцебск” выступілі лепшыя дзі-джэі абласнога цэнтра. 

Ідэю свята, якое атрымала назву “MenOrcheStarZZ”, прапанавалі 

навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў пры 

падтрымцы цэнтра культуры “Віцебск”, гарвыканкама і гарадскога 

камітэта БРСМ. Павіншаваць дзі-джэеў прыйшлі маладзёжныя калектывы 

горада:  ансамбль “Зорка”, студыя сучаснай харэаграфіі, клоун-мім тэатр 

“Аллерляй”, студыя моды каледжа культуры і мастацтваў, якія 

спецыяльна да свята распрацавалі калекцыю з выкарыстаннем вінілавых 

пласцінак. 

“Маленькай філармоніяй” называюць аматары дасуга Гарадоцкую 

дзіцячую школу мастацтваў. Прыемным сюрпрызам для жыхароў стаў 

творчы вечар фартэпіяннага аддзялення “У свеце папулярнай музыкі”. 

Выкладчыкі школы і іх выхаванцы на працягу 2 гадзін праз класічную 

музыку І. Штраўса, Д. Качыні, Д. Шастаковіча пераносілі гледачоў ў 

розныя эпохі і краіны. Акрамя класічных твораў гучалі сучасныя рытмы, 

мелодыі з вядомых кінафільмаў. 
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  У сакавіку ў калегіуме іезуітаў адкрылася выстава твораў 

беларускіх жывапісцаў і графікаў па выніках рэспубліканскага пленэру, 

распачатага мінулым летам у Оршы ў рамках мастацка-прапагандысцкага 

праекта, які быў прысвечаны памяці мастака п.п. 19 ст. Міхаіла 

Падалінскага. Сябры грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў”, 

прадстаўнікі творчай моладзі – студэнты і выпускнікі БГУКіМ, а таксама 

аршанскія мастакі Аляксандр Жураўлёў і Мікалай Таранда напісалі больш 

за 20 твораў, прысвечаных Оршы і аршанскаму краю, якія былі 

перададзены ў фонд музейнага комплексу горада. Аўтарам і кіраўніком 

праекта выступіў сябра БСМ Уладзімір Рынкевіч.  

аматарскай творчасці раёна “Таленты Талачыншчыны”. 

“Шалом, друзья, шалом!” – пад такой назвай прайшоў 

справаздачны канцэрт народнага яўрэйскага нацыянальнага вакальна-

харэаграфічнага ансамбля “Витебские девчата”. У праграму на 

пацвярджэнне звання народнага ўвайшлі нумары, падрыхтаваныя за 

апошнія 3 гады. Кіраўнік ансамбля - Г. Гарбунова. 

Канцэрт старадаўняй музыкі народнага ансамбля “Віяліна”, у 

склад якога ўваходзяць выкладчыкі Ветрынскай дзіцячай школы 

мастацтваў Полацкага раёна, адбыўся ў раённым Доме культуры г. 

Полацка. 

У Верхнядзвінскім РДК была праведзена святочная шоў-праграма 

“Самая, самая, самая…” з удзелам юных артыстаў узорнай эстраднай 

студыі “Жаваранкі”, узорнага харэаграфічнага ансамбля “Лялькі” і 

народнага тэатра моды “Вобраз”. 

Вакальна-эстрадная група “Праект” Верхнядзвінскага РДК 

адзначыла 10-гадовы юбілей. Кіраўнік групы – В. Хадорчанка. 

 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

1 сакавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа адбыўся вечар памяці заслужанага артыста Рэспублікі 

Беларусь Генадзя Шкуратава. На сустрэчу прыехалі сябры і аднакурснікі з 

Мінска, Гродна, Масквы, каб успомніць жыццёвы і творчы шлях акцёра. 

21 сакавіка вядучаму майстру тэатра “Лялька” Юрыю 

Франкову грамадскім аб’яднаннем “Беларускі цэнтр UNIMA” была 

прысуджана прэмія імя А. Лялеўскага. 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

11 сакавіка ў канцэртнай зале Полацкага Сафійскага сабора 

выступленнем сімфанічнага аркестра Нацыянальнай 

дзяржтэлерадыёкампаніі пачаўся XVIII Міжнародны фестываль 

старадаўняй і сучаснай камернай музыкі. Праграма свята была цікавай і 

насычанай. Пад зводамі вялікай Сафіі выступалі музыкальная капела 

“Сонорус”, заслужаная артыстка Расіі Ніна Сярогіна, лаўрэаты 

міжнародных конкурсаў Т. Граноўскі (Расія), Д. Тандзі (Аўстралія). У 

рамках фестывалю прайшоў вечар, прысвечаны 325-годдзю І.С. Баха і 

іншыя мерапрыемствы. 

 

• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

Завяршыўся абласны конкурс патрыятычнай песні “Песні 

юнацтва нашых бацькоў”. Заснавальнікамі мерапрыемства выступілі 

ўпраўленне культуры, аддзел па справах моладзі аблвыканкама, АНМЦ і 

НТ, Аршанскі гарвыканкам. Пераможцы конкурсу вызначыліся па двух 

намінацыях.  

У намінацыі “Вакальныя ансамблі” трэцяе месца прысуджана 

трыа з Наваполацка, другое - вакальнаму ансамблю Віцебскага 

дзяржаўнага каледжа імя І. Салярцінскага і народнай студыі эстраднай 

песні “Крэатрыў” (Орша). Першае месца вырашана не прысуджаць 

нікому.  

У намінацыі “Вакалісты” гран-пры і першае месца атрымалі 

вакалісты з Наваполацка і Віцебска Максім Еўсюкоў, Алена Віткоўская і 
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  Настасся Амбразевіч. Другое месца падзялілі паміж сабой аршанка 

Кацярына Ранцанс і Аляксандра Баўдзіно. На трэцім месцы – Аляксандр 

Гумінскі з Аршанскага раёна.  

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

З 3 сакавіка ў Міёрскім гісторыка-этнаграфічным музеі пачала 

дзейнічаць выстава “Беларускае вяселле: традыцыі і сучаснасць”. 

Экспазіцыя пабудавана з двух частак: традыцыйнай і сучаснай. У першай 

прадстаўлены старыя фотаздымкі, якія дэманструюць фрагменты 

вясельнага абраду. Другую складаюць фотаздымкі сучасных вяселляў, 

якія ладзіліся з улікам беларускай народнай традыцыі. 

12 сакавіка ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры 

адкрылася выстава Пастаўскага Дома рамёстваў “Магія паперы і металу”, 

на якой прадстаўлены работы Таццяны Петух (выцінанка), вядомага на 

пастаўшчыне каваля Юрыя Фурса і віцяблянкі Алесі Талерчык 

(выцінанка). 

15 сакавіка на сцэне Гарадоцкага Дома культуры адбыўся паказ 

спектакля “Людзі на балоце” па рамане І. Мележа ў выкананні 

Гарадоцкага народнага драматычнага тэатра. Рэжысёр спектакля А. 

Бязгінаў. У хуткім часе мясцовыя гледачы ўбачаць яго прэм’еру. 

16 сакавіка ў Мінску былі падведзены вынікі рэспубліканскага 

конкурсу дзіцячай творчасці “Спасатели глазами детей”, у якім лепшым 

быў прызнаны плакат Андрэя Вычава, вучня 7 класа гімназіі № 8 г. 

Віцебска. 

17-18 сакавіка на базе Дубровенскага аддзела культуры Віцебскі 

АНМЦ і НТ правёў абласны семінар “Абрадавая дзейнасць як аб’ект 

нематэрыяльных праяў культуры і гісторыка-культурная каштоўнасць”. У 

рабоце семінара прынялі ўдзел кандыдат філалагічных навук, этнолаг І. 

Крук і этнолаг А. Катовіч. 

27 сакавіка заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

інсталяцыі – усяго каля 100 работ. 

Этнагалерэя, якая будзе знаёміць з творчасцю мастакоў розных 

нацыянальнасцяў, адкрылася ў памяшканні цэнтра нацыянальных культур 

у канцэртнай зале “Віцебск”. Новы арт-праект распачала персанальная 

выстава мастака Уладзіміра Літвіна пад назвай “Дрэва”. 

Адкрыццё выставы “Немагчымыя сувязі” польскай мастачкі 

Ганны Мыца адбылося ў Арт-цэнтры М. Шагала. На вернісажы 

прысутнічалі супрацоўніца галерэі “Арсенал” з Беластока Магдалена 

Гадлеўска і каардынатар мастацкіх праеткаў Польскага інстытута ў 

Мінску Аляксей Мацюшонак, які арганізаваў паказ работ у Віцебску. 

У Мастацкім музеі г. Віцебска напярэдадні вясенняга свята 

адкрылася выстава-прысвячэнне “Драгоценная ты моя женщина”. У 

экспазіцыі прадстаўлены больш за 30 работ вядомых віцебскіх мастакоў: 

Ф. Гумена, У. Іванова, В. Ральцэвіча, Р. Клікушына, А. Кавалёва, А. 

Скавародкі, Т. Рудэнкі і інш., а таксама жаночыя партрэты І. Бароўскага, 

А. Пушкіна, Я. Кузьміцкага з музейных фондаў. 

Цэнтр сучаснага мастацтва прапанаваў гледачам новую 

экспазіцыю мастакоў з Віцебска, Полацка і Оршы. Жаданне паказаць усё 

новае, што нарадзілася ў майстэрнях, прывяло віцебскага мастака Васіля 

Васільева да адкрыцця аўтарскага праекту Abstract, які на працягу 11 

гадоў застаецца адным з самых цікавых у культурным жыцці горада. 

Акрамя таго Цэнтр арганізаваў выставу члена Саюза дызайнераў і Саюза 

майстроў Сяргея Шыло, якая ўключыла больш за 20 аўтарскіх работ. 

У Музычнай гасцінай г. Віцебска прайшла прэзентацыя альбомаў 

“Скульптар Іван Казак” і “Скульптар Валерый Магучы”. 

Каля 60 работ мастака Міхаіла Ляўковіча прэзентаваны ў 3-х 

залах Мастацкага музея ў Віцебску (алей, пастэль). 

У аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А. Грамыкі ўрачыста 

адкрылася выстава “Симфония мастеров из Ковачицы”, прадстаўленая 

пасольствам гэтай краіны ў Рэспубліцы Беларусь. 
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  “Пілігрым” гарадскога Палаца культуры г. Полацка прадставіў прэм’еру 

спектакля “Дядюшкин сон”. 

У Віцебскім АНМЦ і НТ адкрылася выстава “Ёсць на 

Глыбоччыне “Крыніца” клуба народных майстроў “Крыніца” Глыбоцкага 

раёна, на якой прадстаўлены распісныя дываны, вырабы з саломкі і інш.   

Цэнтр народных рамёстваў і мастацтваў “Задзвінне” ў сакавіку 

арганізаваў шэраг выстаў і мерапрыемстваў. Так, адбылася сустрэча з 

супрацоўнікамі інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі Аляксеем Дзермантам і этнакультуролагам, мастаком і 

музыкантам Тодарам Кашкурэвічам. На выставе “Мартаўскія каты”, якая 

была падрыхтавана ўдзельнікамі гурткоў і студый устаноў адукацыі і 

культуры г. Віцебска, было прадстаўлена больш за 300 творчых работ. А 

кампазіцыі вучняў 1-4 класаў Полацкай дзіцячай школы “Беларуская 

маляванка” былі прадстаўлены 25 кампазіцыямі з выявамі беларускіх 

маляваных дываноў, створаных з захаваннем традыцыйных сюжэтаў і 

колеравай гамы. Прыхільнікаў фларыстыкі з выставай “Прикосновение” 

запрасіў да сябе клуб “Анюта”. 

Адкрыццё эскпазіцыі з абрэзкаў тканіны Людмілы Швыдкой, якая 

з’яўляецца членам клуба “Рошва”, была прадстаўлена ў цэнтры рамёстваў 

і нацыянальных культур г. Полацка. 

У Цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры г. Наваполацка 

наладжана выстава “Батлея – чароўная дзея”, а ў выставачнай зале музея 

гісторыі і культуры – “Магія вышыўкі”. 

У Аршанскім этнаграфічным музеі “Млын” адкрылася выстава 

“Вясну спяваць” клуба майстроў Аршанскага Дома рамёстваў, на якой 

прадстаўлены прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і народнай 

творчасці: вышыўка, саломапляценне, бісерапляценне, ткацтва. 

Музей драўлянай скульптуры рэзчыка па дрэве С. Шаўрова 

прадставіў персанальную выставу вышыўкі “Волшебные нити” 

самадзейнага майстра Г. Лютавай. 

У Аршанскім музеі У. Караткевіча 21 сакавіка адбылася 

прэзентацыя кнігі “Дняпроўскія галасы-60”. Анталогія паэзіі і прозы 

Аршаншчыны”. Сярод аўтараў кнігі такія вядомыя творцы як У. Корбан, 

У. Караткевіч, Я. Сіпакоў, Л. Калодзежны і інш., сучасныя і маладыя 

пісьменнікі Аршаншчыны. 

У Сенненскім гісторыка-краязнаўчым музеі пачала працаваць 

выстава “Традыцыі і культура Японіі”. Выставачная экспазіцыя 

прадстаўлена пасольствам Японіі ў Беларусі, адметнае месца ў якой 

займаюць вырабы традыцыйных рамёстваў: тэатр маскі, паветраныя змеі, 

лялькі. 

У музеі прыватных калекцый адкрылася выстава “ELEFANTik” з 

уласных фондаў калекцыянера Ігара Макарэвіча. На выставе прадстаўлена 

калекцыя сланоў, больш за 90 статуэтак з дрэва, пластыка, метала, 

фарфара, шкла і інш. 

 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

21 сакавіка ў абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава 

мініяцюры іранскай мастачкі Ферэштэ Азарбані. Экспазіцыю складаюць 

30 работ, выкананых у традыцыйнай манеры персідскага жывапісу. 

Выстава прадстаўлена Пасольствам Ісламскай Рэспублікі і прымеркавана 

да святкавання Новага года, які адзначаецца па іранскім календары 21 

сакавіка. 

У мінскім Палацы мастацтваў праходзіць буйная выстава 

віцебскіх мастакоў “Фактура”, на якой прадстаўлены работы 8 мастакоў 

розных накірункаў: А. Салаўёва, В. Ляховіч, В. Шылко, Л. Мядзведзскага, 

А. Краўчанкі. Экспазіцыя ўключыла і канцэптуальныя работы, і жывапіс, і 
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  Салон-магазін “Скарбонка” г. Лепеля прадставіў гледачам 

выставу “Вясна. Кветкі. Каханне”, на якой экспануюцца работы 14 

жанчын-майстроў і мастакоў розных накірункаў. Гэта карціны, вырабы з 

саломкі, вышыўка, ткацтва і інш. 

У Браслаўскім музеі “Стары млын” пачала працаваць выстава 

майстроў народнага клуба “Ля возера” Браслаўскага народнага аб’яднання 

музеяў.  

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

2 сакавіка ў бібліятэцы адбылося адкрыццё выставы віцебскага 

мастака Валерыя Чукіна, прысвечаная памяці свайго бацькі. На 

выставе Валерый Чукін прадставіў толькі 4 свае работы “Партрэт 

бацькі”, “Партрэт маці”, “Кветкі Перамогі”, “Прысвячэнне”, аднак у 

аснову экспазіцыі былі пакладзены пейзажы Віктара Чукіна. 

3 сакавіка ў агульнай чытальнай зале абласной бібліятэкі 

адбылася прэзентацыя кнігі “Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. 

Леніна 80 гадоў”, на якую былі запрошаны ветэраны бібліятэчнай 

справы, калегі, чытачы, госці і сябры бібліятэкі. На ўрачыстым 

адкрыцці мерапрыемства дырэктар абласной бібліятэкі А.І. Сёмкін 

падзякаваў усіх, хто меў дачыненне да стварэння і развіцця бібліятэкі, 

адзначыў тых, хто ствараў летапіс яе гісторыі. Кульмінацыйным 

момантам праграмы стала віншаванне ветэранаў і ўручэнне ім кветак, 

фотакалажаў і юбілейных выданняў. Да мерапрыемства былі 

прымеркаваны выставы-прагляды літаратуры “От книги малютки до 

великана”, “Автограф на титульном листе”, “Мы писали историю 

сами”. У чытальнай зале для прафесіяналаў бібліятэчнай справы была 

арганізавана выстава, прадстаўленая метадычнымі, бібліяграфічнымі і 

інфармацыйнымі выданнямі апошніх гадоў. Цёплую, лірычную 

атмасферу свята для ўсіх прысутных стварыў камерны аркестр 

СЕННЕНСКАЯ ЦБС 

Тэматычны семінар “Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк як фактар 

духоўнага адраджэння” быў арганізаваны на базе Машканскай сельскай 

бібліятэкі. Сярод калег вопытам работы абмяняліся супрацоўнікі 

Багушэўскай гарпасялковай бібліятэкі, Сінягорскай і Студзёнкаўскай 

сельскіх бібліятэк. 

 

ТАЛАЧЫНСКАЯ ЦБС 

У рамках акцыі “Тыдзень моды на здароўе” ў Талачынскай 

дзіцячай бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя тэме 

здаровага ладу жыцця. 

 

УШАЦКАЯ ЦБС 

Наведвальнікі клуба цікавых сустрэч “Ушачане”, арганізаванага 

пры раённай бібліятэцы, прынялі ўдзел у пасяджэнні “Вядомыя жаночыя 

імёны нашай Бацькаўшчыны”. На сустрэчы ішла размова пра жыццёвы і 

творчы шлях Н. Касцючэнкі, Е. Лось, В. Клачковай. 

У дзіцячай бібліятэцы ў сакавіку адбылася гульня-віктарына 

“Вслед за Коньком-горбунком”, прысвечаная 195-годдзю з дня 

нараджэння П. Яршова, а таксама пасяджэнне аматарскага аб’яднання 

“Крыніца”, арганізаванае ў форме экалагічнага турніра.  

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Завяршыўся адкрыты конкурс на лепшы праект помніка 

заснавальніку віцебскіх замкаў, дзяржаўнаму дзеячу ВКЛ князю Альгерду 

(1296-1377), у якім прынялі ўдзел 7 скульптараў. Таксама былі падведзены 

вынікі конкурсаў на стварэнне помнікаў княгіні Вользе і Аляксандру 

Неўскаму. Будучы помнік Альгерду плануецца ўстанавіць насупраць 

Свята-Уваскрасенскай царквы, помнік княгіні Вользе – непадалёку ад 

Летняга амфітэатра. Скульптурную кампазіцыю, прысвечаную 

Аляксандру Неўскаму, установяць на плошчы Тысячагоддзя. 
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  Віцебскага дзяржаўнага каледжа імя І. Салярцінскага. 

23 сакавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбыўся творчы 

вечар члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Маіны Максімаўны 

Бабарыкі, прысвечаны яе 80-гадоваму юбілею. На вечарыне Маіне 

Максімаўне была ўручана Ганаровая грамата Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта і Дыплом Саюза пісьменнікаў Беларусі з 

прысуджэннем звання Ганаровага члена Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

З 23 сакавіка аддзел дзіцячай літаратуры праводзіць Тыдзень 

дзіцячай кнігі-2010, адкрыццё якога адбылося ў абласным аб’яднанні 

па пазашкольнай рабоце, дзе была аформлена серыя выстаў з фондаў 

абласной бібліятэкі. Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з 

экспазіцыямі: “Войны не знали мы, но все же…”, “Дзень добры, 

кніжка беларуская”, “Великий датский сказочник”, “Совсем 

новенькие книжки”, а таксама паўдзельнічалі ў конкурсах, 

падрыхтаваных супрацоўнікамі аб’яднання. 

24 сакавіка абласную бібліятэку наведалі старшыня Віцебскага 

аблвыканкама Аляксандр Косінец, старшыня гарвыканкама Віктар 

Нікалайкін, кіраўнікі абласных і гарадскіх служб. Мэтай візіта 

з’явілася вырашэнне пытання аб будаўніцтве новай сучаснай 

бібліятэкі як шматфункцыянальнага інфармацыйнага і 

сацыякультурнага цэнтра. 

 

АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

З 23 сакавіка ва ўсіх дзіцячых і дарослых бібліятэках, якія 

абслугоўваюць дзяцей, быў праведзены Тыдзень дзіцячай кнігі. У гэтыя 

дні шырокаму колу чытачоў прадастаўляліся лепшыя кнігі беларускіх 

выдавецтваў, бібліятэкарамі рыхтаваліся сцэнарыі цікавых конкурсаў, 

тэатралізаваныя праграмы, арганізоўваліся кніжныя выставы. Так, 23 

сакавіка  ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча адбылося адкрыццё 

Тыдня тэатралізаваным прадстаўленннем “Герои сказак приглашают”. На 

працягу тыдня ў бібліятэцы прайшлі выстава-панарама “С днём рождения, 

ГАРАДОЦКАЯ ЦБС 

 25 сакавіка ў гарадскім Доме культуры г. Гарадка прайшло 

адкрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі. 30 самых актыўных кнігачэеў 

атрымалі падарункі ад раённай дзіцячай бібліятэкі. На мерапрыемстве 

былі адзначаны таксама лепшыя ўдзельнікі летняй праграмы “На природу 

– и читай!”. Навучэнцы СШ № 1 пад кіраўніцтвам Н. Ляхновіч паказалі 

спектакль па матывах казак Г.Х. Андэрсэна. 

 

ПАСТАЎСКАЯ ЦБС 

Урок мужнасці правялі для навучэнцаў Пастаўскага 

прафтэхкаледжа бібліятэкары раённай бібліятэкі, які быў прымеркаваны 

да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. У бібліятэцы была разгорнута 

выстава, прадэманстраваны дакументальны фільм па афганскай тэме. На 

сустрэчу з моладдзю быў запрошаны ўдзельнік афганскіх падзей А.І. 

Пешчаранкаў. 

“Матуліна калыханка” – пад такой назвай прайшло чарговае 

пасяджэнне жаночага клуба “Журавінка”, арганізатарам якога з’яўляецца 

загадчыца Казлоўшчынскай сельскай бібліятэкі Л. Красілевіч. 

 

ПОЛАЦКАЯ ЦБС 

5 сакавіка Полацкая дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 арганізавала 

выставу-віктарыну “У тым краі, дзе жывеш”, а Багушэўская бібліятэка-

філіал правяла літаратурна-краязнаўчую гадзіну “Пачуцця некранутая 

рунь…”. 

20 сакавіка Лесаўская бібліятэка-клуб правяла літаратурны вечар 

“Вершы, што кранаюць сэрца”. 

26 сакавіка ў Руднянскай бібліятэцы-філіяле адбыўся экалагічны 

турнір “Знаўцы прыроды”. 
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 книга”, “Усе шляхі прыводзяць не да Рыма, а да вербаў і бяроз”, прэмьера 

кнігі Г. Трафімавай “Азбука пешехода”. У іншых бібліятэках былі 

арганізаваны кніжныя выставы, прайшлі казачна-літаратурныя і 

літаратурна-мастацкія гадзіны, выставы-агляды лепшых кніг, літаратурны 

рынг і іншыя мерапрыемствы. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

17 сакавіка бібліятэка імя С. Маршака правяла ўрок мужнасці 

“Прайшла праз дзяцінства вайна”. 

18 сакавіка бібліятэка імя Л. Талстога да Сусветнага дня паэзіі 

арганізавала круглы стол “Паэзіі радок чароўны”, на які былі запрошаны 

віцебскія пісьменнікі, чытачы і супрацоўнікі бібліятэк. Цёплымі словамі і 

сваімі апошнімі літаратурнымі здабыткамі з гасцямі дзяліліся Т. Краснова-

Гусачэнка, Б. Беляжэнка, Г. Катляроў, М. Бабарыка. 

18 сакавіка  на краязнаўчае падарожжа “Старонка родная з 

блакітнымі вачыма” запрасіла бібліятэка імя Я. Маўра. 

22 сакавіка да Сусветнага дня вады бібліятэка імя П. Броўкі 

правяла экалагічную гадзіну “Таямніцы вады”. 

26 сакавіка ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылася 

літаратурная гасцёўня “Віцебскі дзень У. Маякоўскага”. Экскурсію ў 

гісторыю здзейсніў паэт Д. Сімановіч, які прысвяціў візіту песняра 

рэвалюцыі главы сваіх кніг “Сквозь даль времен” і “Подорожная 

Александра Пушкина”.  

 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 “Прачытаць кнігу аб вайне” – пад такім дэвізам у бібліятэцы імя 

Я. Коласа праходзіць акцыя, прысвечаная 65-годдзю Вялікай Перамогі. Да 

падзеі наладжана пастаянна дзеючая выстава, праведзены патрыятычны 

ўрок “Трагедыя і гераізм”, прысвечаны 90-годдзю з дня нараджэння Т. 

Марыненкі, падрыхтаваны буклет. 

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

21 сакавіка ў сусветны Дзень паэзіі ўдзельнікі літаратурнага 

аб’яднання “Наддзвінне” і Полацкага аддзялення Беларускага 

літаратурнага саюза “Полоцкая ветвь” сабраліся ў канферэнц-зале 

цэнтральнай бібліятэкі імя Ф. Скарыны. Удзельнікаў паэтычнага вечара 

віталі Аляксандр Раткевіч і Раіса Антаневіч, выступалі паэты Віктар 

Старынскі, Пётр Бегуноў, Рэгіна Шабанава, Алена Басікірская, Юрый 

Мацук, Уладзімір Куц і інш. 

 

АРШАНСКАЯ ЦБС 

Сапраўдным святам для вучняў Вусценскай школы стала сустрэча 

з членам Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатолем Прохаравым, якую 

падрыхтавалі супрацоўнікі  сельскай і школьнай бібліятэк.  

 

БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

У Браслаўскай раённай бібліятэцы прайшоў Тыдзень беларускай 

культуры і літаратуры. У рамках Тыдня адбыліся мерапрыемствы, 

прысвечаныя юбілейным датам: 70-годдзю ўтварэння раёна і 945-годдзю 

Браслава. На абанеменце была аформлена выстава-парада “Беларуская 

кніга ў вашым доме”, а члены клуба “Сустрэча” сабраліся на прэзентацыю 

часопіса “Вокруг света в Беларусь”. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ЦБС 

Пяты год запар ў Вымна адзначаецца Дзень украінскай культуры, 

прымеркаваны да чарговай гадавіны са дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі. 

На свята, якое ладзілася ў бібліятэцы, прыйшлі землякі славутага Кабзара 

і тыя, хто цікавяцца творчасцю вялікага сына суседняга народа, і, увогуле, 

украінскай кульутрай. 

. 
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