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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 30 красавіка. Інфармацыя за красавік, 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, 

аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Віцебскай, Наваполацкай, 

Полацкай гарадскіх ЦБС, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, 

Гарадоцкай, Дубровенскай, Лёзненскай, Пастаўскай, Полацкай, Ушацкай, 

Чашніцкай, Шаркаўшчынскай раённых ЦБС. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 
 

 
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
З 3 па 19 красавіка Цэнтр культуры “Віцебск” арганізаваў 

традыцыйнае свята творчасці “Апрельские встречи”, падчас якога 

адбыліся шматлікія канцэрты, а таксама былі паказаны праграмы лепшых 

калектываў і клубных фарміраванняў устаноў культуры горада. 

 (Народнае слова. – 2010. – 1 крас. – С. 10.) 

7 красавіка старшыня Віцебскага аблвыканкама А. Косінец 

правёў сустрэчу з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Французскай 

Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Мішэлем Рэнеры, на якой 

абмяркоўваліся гандлёва-эканамічныя перспектывы, інвестыцыі ў 

культурнае супрацоўніцтва Віцебскай вобласці з Францыяй. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 8 апр. – С. 2.) 

30 красавіка адбылася ўрачыстая цырымонія занясення на Дошку 

гонару Віцебскай вобласці і Дошку гонару горада Віцебска дзесяці 

прадпрыемстваў і арганізацый Віцебшчыны, якія сталі пераможцамі 

спаборніцтваў па выніках 2009 года. Сярод устаноў культуры лепшай 

прызнана ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”. 

 (Рэжым доступу:  
 http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/economics?mode=one_ne  

  w&id=3516. – Дата доступу: 08.06.10 г.; 

 Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 4 мая. – С. 3.; 

 Віцебскі рабочы. -  2010. -  4 мая. -  С. 2.; 

  Народнае слова. -  2010. -  4 мая. -  С. 1.) 

 
 
 
 
 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 
25 красавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа адбыўся прэм’ерны паказ спектакля “Бездна”, пастаўлены 

па аднаактнай п’есе Рэя Брэдберы “Чыкагская бездна” мінскім рэжысёрам 

Паўлам Адамчыкавым. 

  (Витебский проспект. – 2010. – 29 апр. – С. 24.) 
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  РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

2 красавіка ў Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі дэлегацыя 

культработнікаў Дубровенскага раёна наведала Красінскі раён 

Смаленскай вобласці (Расія). 

 (Дняпроўская праўда. – 2010. – 10 крас. – С. 2.) 

7 красавіка дэлегацыя з пабрацімскага Краснінскага раёна, якую 

ўзначаліла начальнік аддзела культуры, спорту і турызму Г. Самусева, 

прыбыла з візітам у Дубровенскі раён. У склад дэлегацыі ўвайшлі 

загадчыкі сельскіх Дамоў культуры, бібліятэчныя работнікі і супрацоўнікі 

музеяў. Госці прынялі ўдзел у семінары “Смаленскі шлях сяброўства праз 

вякі”, арганізаваны аддзелам культуры Дубровенскага райвыканкама, 

абмяняліся вопытам работы па арганізацыі культурных мерапрыемстваў у 

сельскіх Дамах культуры, бібліятэках і музеях.  

 (Дняпроўская праўда. – 2010. – 17 крас. – С. 2.) 

З 16 па 18 красавіка ў г. Кастанаі (Казахстан) адбыўся VIII 

Міжнародны дзіцячы конкурс вакалістаў “Залаты мікрафон”. Гран-

пры ў конкурсе атрымала салістка ўзорнай дзіцячай студыі эстраднай 

песні “Форум” ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск” Дар’я Міхайлава. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 1 мая. – С. 4.; 

 Витебский проспект. -  2010. -  29 апр. -  С. 1-2.) 

У пачатку красавіка ў Ніжнім Ноўгарадзе (Расія) прайшоў IV 

Міжнародны конкурс выканаўцаў на балалайцы імя Міхаіла 

Ражкова. Лаўрэатам 1-й прэміі стаў навучэнец Віцебскай дзіцячай 

музычнай школы № 1 Кірыл Ячменеў (канцэртмайстар Анжаліка Гаравец). 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 апр. – С. IV.) 

У красавіку Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва запрасіў ўсіх 

жадаючых на персанальную выставу каляровых лінагравюр польскага 

мастака Лукаша Левандоўскага, выставу фотаздымкаў скульптур 

Валянціны Ляховіч, а таксама на прэзентацыю праекта “Homo Ludens” 

(Человек играющий), якую ажыццявілі мастакі з Віцебска, Мінска, Гродна 

і Магілёва.  

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 8 апр. – С. 2.; 

 Витебский проспект. – 2010. – 8 апр. – С. 23.; 

 Витебский проспект. – 2010. – 22 крас. – С. 5.) 

Член Саюза мастакоў Расіі Барыс Ліханаў прадставіў творчую 

калекцыю ў Музычнай гасцёўні г. Віцебска. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 15 апр. – С. 23.) 

Музей-сядзіба І. Рэпіна “Здраўнёва” запрасіў на фотавыставу 

ўраджэнкі г.п. Сураж Ліліі Забаўленкі. 

 (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 24 крас. – С. 5.) 

У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі адкрыліся 

выставы Уладзіміра Рынкевіча “Ее величество Акварель” і Анатоля 

Жураўлёва “Мироздание журавля”. 

 (Народнае слова. – 2010. – 20 крас. – С.8.; 

 Аршанская газета. – 2010. – 17 крас. – С. 5.) 

У Полацкай мастацкай галерэі адбылося адкрыццё персанальнай 

выставы мастака Аляксея Марачкіна. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 9 крас. – С. 17.) 

У Бешанковіцкім краязнаўчым музеі пачала дзейнічаць выстава 

віцебскага мастака Вячаслава Балтовіча. 

 (Зара. – 2010. – 30 крас. – С. 2.) 
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• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

У межах праекта “Інфраструктура партнёрства” па развіцці 

турызму ў Расонскім раёне, што ініцыіраваны федэратыўным урадам 

Германіі, адбыўся беларуска-нямецкі семінар-практыкум, у якім прынялі 

ўдзел прадстаўнік аддзялення Еўрапейскай асацыяцыі ЕСЕАТ Маціяс 

Беранс, а таксама начальнік аддзела фізічнай культуры, спорту і турызму 

райвыканкама А. Патапава, гаспадары сельскіх сядзіб, навучэнцы школы 

экскурсаводаў-краязнаўцаў з Заборскай, Клясціцкай, Краснапольскай і 

Расонскай школ. 

 (Голас Расоншчыны. – 2010. – 23 крас. – С. 1.)    

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

3 красавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа адбыўся канцэрт віцебскай студыі “Альтанка” (кіраўнік 

Мікалай Радзівонаў). 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 8 апр. – С. V.;  

 Народнае слова. – 2010. – 3 крас. – С. 8.) 

8 красавіка канцэрт беларускамоўнага спевака, кампазітара 

Зміцера Вайцюшкевіча “Сучасны гарадскі раманс” прайшоў у абласной 

філармоніі. У праграме канцэрта гучалі песні на вершы Р. Барадуліна, У. 

Маякоўскага, Г. Бураўкіна і іншых паэтаў. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 14 апр. – С. 10.) 

10 красавіка Цэнтр культуры “Віцебск” запрасіў на канцэрт 

“Джаз для ўсіх”, падрыхтаваны  эстрадным ансамблем “Дзіксіленд” 

(кіраўнік Валерый Лебедзеў). 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 15 апр. – С. 2.) 

15 красавіка адбыўся раённы семінар работнікаў культуры па 

тэме “Роля і месца клубных устаноў у жыцці сучаснай вёскі. Пашырэнне 

спектру клубных паслуг і павышэнне якасці мерапрыемстваў”. 

 (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 17 крас. – С. 1.) 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

6 красавіка ў Чашніцкім раёне адбылося адкрыццё выставы 

работ вядомай мастачкі з Францыі, ураджэнкі в. Забаенне Чашніцкага 

раёна Вольгі Дзёмкінай. 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 29 апр. – С. 22.) 

8 красавіка фотавыстава Беларускага тэлеграфнага агенцтва 

“Победители”, прысвечаная 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне, адкрылася ў фае віцебскага Дома кіно. На выставе прадстаўлены 

больш за 70 шырокафарматыных фотаздымкаў (партрэтаў) удзельнікаў 

Вялікай Айчыннай вайны з фондаў БЕЛТА. У мерапрыемстве прынялі 

ўдзел ветэраны вайны і партызанскага руху, генеральны дырэктар 

Беларускага тэлеграфнага агенцтва Дзмітрый Жук, прадстаўнікі 

Віцебскага аблвыканкама, органаў мясцовай улады, працоўных 

калектываў, грамадскасць і моладзь. 

 (Рэжым доступу:  

 http://vitebsk.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=3341. –   

 Дата доступу: 08.06.10 г.; 

 Віцьбічы=Витьбичи. – 2010.  – 10 апр. – С. 2.) 

9 красавіка ў Арт-цэнтры М. Шагала адбылася прэзентацыя 

творчага праекта “Кінематограф” з удзелам дзевятнаццаці мастакоў з 

Беларусі, Латвіі, Ізраіля. Аўтар ідэі – Дзіна Даніловіч. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 апр. – С. VI.) 

20 красавіка ў Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў 

“Задзвінне” адкрылася выстава сучаснай еўрапейскай фатаграфіі “Fashing 

weadding” віцебскага фатографа Аляксея Усовіча. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 29 апр. С. VII.) 
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  16  красавіка ў канцэртнай зале “Віцебск” танцавальны калектыў 

“Лявоніха” (кіраўнік Вольга Панэ) выступіў з юбілейным канцэртам пад 

назвай “Танец длиною в жизнь”, які быў прысвечаны 55-годдзю творчай 

дзейнасці. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 апр. – С. III.) 

23 красавіка на сцэне Міёрскага РДК адбыўся канцэрт з удзелам 

папулярнага выканаўца рускага шансона Віктара Каліны. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

28 красавіка на сцэне Міёрскага РДК быў праведзены раённы 

конкурс культарганізатаратаў, у якім свае лепшыя гульнёвыя праграмы 

прадставілі клубныя работнікі раёна. Па выніках конкурсу першае месца 

атрымала праграма “Пад ляжачы камень не цячэ вада” Папшулёўскага 

сельскага клуба. Другое месца прысуджана Цвецінскаму сельскаму Дому 

культуры за праграму “У гасцях у клоунаў”. Трэцяе месца заняла праграма 

Дарожкаўскага сельскага клуба “Пакажам сваю лоўкасць”. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

29 красавіка ў Талачыне праведзены раённы семінар-практыкум 

на тэму “Задачы і значэнне распявання” для кіраўнікоў вакальна-харавых 

калектываў клубных устаноў раёна з удзелам дзіцячых калектываў 

аматарскай творчасці “Зорачкі”, “Талачынка” і інш. 

 (РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна) 

• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

9 красавіка ў гарадскім Палацы культуры г. Полацка і 10 

красавіка ў культурна-спартыўным цэнтры УП “Віцебскае аддзяленне 

Беларускай чыгункі”  г. Віцебска адбыўся абласны агляд-конкурс 

народнай творчасці ветэранскіх калектываў “Не старэюць душой 

ветэраны”, прысвечаны 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

У конкурсе прынялі ўдзел ветэранскія вакальна-харавыя, музычна-

інструментальныя калектывы і майстры мастацкага слова. Конкурсныя 

выступленні ацэньваліся па 7 намінацыях, пераможцы якіх прымуць удзел 

бібліятэка), літаратурная гадзіна “Чарнобыльская рана” (Пялікаўская 

бібліятэка), урок патрыятычнага выхавання “Чарнобыльскі шлях 

праходзіць праз сэрца” і інш. 

У рамках праграмы “Ад роднай мовы і культуры да чалавецтва крок 

зрабі” Лужкаўская бібліятэка разам з выхаванцамі дзіцячага садка правяла 

фальклорнае свята “Вясна-красулечка, мы цябе чакаем, мы цябе вітаем”. 

 

ШУМІЛІНСКАЯ ЦБС 

10 красавіка ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі 

адбылася літаратурная сустрэча “Светлае пачуццё Радзімы ў творчасці 

Мікалая Мароза”. 

 (Герой працы. – 2010. – 6 крас. – С. 1.) 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

22 красавіка ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася 

прэзентацыя зборніка “Віцебск. Ландшафты памяці”, выдадзенага па 

выніках аднайменнага конкурсу на лепшы тэкставы праект 2009 года, 

прысвечаны Віцебшчыне. 

 (Народнае слова. – 2010. – 4 мая. – С. 8.; 

 Витебский проспект. – 2010. – 29 апр. – С. 6.) 

Выстава архіўных дакументаў і фотаздымкаў, прысвечаная 50-

годдзю стварэння тэлерадыёкампаніі “Віцебск”, адкрылася ў Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі. 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 крас.; 

 Витебский проспект. – 2010. – 29 апр. – С. 4.) 

Установа культуры “Музейны комплекс гісторыі і культуры 

Аршаншчыны” атрымала ў падарунак навуковую бібліятэку і архіў 

земляка, вучонага-філосафа Анатоля Ігнацьевіча Пятрушчыка. 

 (Телеком-экспресс (Орша). – 2010. – 20 мая. – С. 31.) 
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  у X рэспубліканскім фестывалі “Не старэюць душой ветэраны”, які 

пройдзе ў г. Мінску ў маі месяцы. Арганізатарамі мерапрыемства 

выступілі Віцебскі АМЦНТ і Віцебскае абласное аб’яднанне ветэранаў. 

 (Рэжым доступу:  
 http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/society?mode=one_new&  

  id=3360. – Дата доступу: 08.06.10 г.) 

9-10 красавіка ў Лепелі прайшоў турнір салістаў-вакалістаў 

рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва "Берагiня-2010". 

 (Рэжым доступу:  
 http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&  

  id=3327. –  Дата доступу: 08.06.10 г.) 

19-20 красавіка на эксперыментальнай сцэне Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа адбыўся раённы этап 

конкурсу “Школьны тэатр”. Галоўны прыз фестывалю атрымала ўзорная 

тэатральная студыя “Дарослыя дзеці” гімназіі № 8 (кіраўнік А. Раманава) 

за спектакль “Пясчаны замак”. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 29 апр. – С. 24.) 

18 красавіка ў Полацку адбылося абласное свята-конкурс 

выканаўцаў беларускай песні “На зямлі святой Сафіі”, у якім прынялі 

ўдзел 8 вакальных ансамбляў і 22 індывідуальных выканаўцы з Лёзна, 

Міёр, Полацка, Наваполацка, Оршы, Чашнікаў, Бешанковіч і іншых 

гарадоў і гарадскіх пасёлкаў Віцебшчыны. Пераможцы конкурсу 

вызначаліся па наступных намінацыях: “Беларуская народная песня” і 

“Эстраданая песня”. У намінацыі “Беларуская народная песня” сярод 

салістаў-вакалістаў першае месца заняла Таццяна Юргель (Віцебскі 

музычны каледж імя І. Салярцінскага), сярод вакальных ансамбляў 

першае месца вырашана не прысуджаць. У намінацыі “Эстрадная песня” 

сярод салістаў-вакалістаў першае месца падзялілі Кацярына Ранцанс (г. 

Орша), Ірына Віннік (г. Полацк) і Алена Віткоўская (г. Наваполацк). Сярод 

вакальных ансамбляў першае месца вырашана не прысуджаць. 

 (Віцебскі АМЦНТ) 

РЦБС былі праведзены гутаркі “Тут карані, адсюль вытокі” (Ветрынская 

гарпасялковая бібліятэка), “Славутыя помнікі і гістарычныя мясціны 

Беларусі” (Азінская сельская бібліятэка), віктарына “З гісторыі Беларусі і 

народа” (Фарынаўская бібліятэка-філіял). 

 

УШАЦКАЯ ЦБС 

5-9 красавіка дзіцячая бібліятэка правяла Тыдзень кнігі, у рамках 

якога прайшлі: літаратурнае свята “Главный сказочник мира”, 

прысвечанае 205-годдзю з дня нараджэння Г.Х.Андэрсэна і конкурс 

малюнкаў “Я рисую сказки Андерсена”; экалагічнае свята “Земля наш 

дом, но не одни мы в нём живём” і літаратурна-паэтычны вернісаж “Земли 

родной краса”; літаратурная гадзіна “Промні асветніцтва”; урок мужнасці 

“Шли на бой ребята, ровесники твои”; віктарына “Наша планета – наше 

здоровье”. Дзеці з задавальненнем паглядзелі лялечны спектакль 

“Путешествие в Здоровоград” і паўдзельнічалі ў конкурснай прагрмаме 

“Ты – лидер чтения”.  

 

ЧАШНІЦКАЯ ЦБС 

На базе Чашніцкай гарадской бібліятэкі сямейнага чытання 

прайшоў семінар бібліятэчных работнікаў “Бібліятэка – сям’і: XXI век і 

праблемы сям’і”, у ходзе якога былі разгледжаны пытанні: “Кніга і 

бібліятэка ў жыцці сям’і”, “Арганізацыя работы з сем’ямі ў бібліятэцы”, 

“Грамадства, сям’я, бібліятэка – партнёрства ў імя будучыні” і інш. 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ ЦБС 

30 красавіка ў дзіцячай бібліятэцы адбыўся вечар-сустрэча “Слава 

вам, ветэраны” з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны С. Буйка, М. 

Качаном і Ф. Накоўнікавым. 

Да гадавіны Чарнобыльскай катастрофы арганізаваны 

мерапрыемствы: “Фотападарожжа па Чарнобыльскай зоне” (раённая 

бібліятэка), конкурс малюнкаў “Чарнобыля сумны след” (Зоркаўская 
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  23 красавіка ў Талачынскім ГДК прайшоў IV Рэгіянальны 

фестываль песні “Залатая мелодыя”, прысвечаны 65-годдзю Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне.  У фестывалі прынялі ўдзел калектывы 

аматарскай творчасці і асобныя выканаўцы з г.п. Коханава Талачынскага 

раёна; г. Крупкі, г. Беразіно Мінскай вобласці; г. Бялынічы, г. Клічава 

Магілёўскай вобласці. 

 (РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна) 

У красавіку на працягу двух тыдняў ў Віцебску на святочныя 

мерапрыемствы запрашаў Пасхальны фестываль, у рамках якога 

праводзіліся конкурсы, выстаўкі, канцэрты. Арганізатарамі фестывалю 

выступілі Віцебская епархія Беларускай праваслаўнай царквы, аддзел 

адукацыі і аддзел па справах рэлігій і нацыянальнасцей Віцебскага 

аблвыканкама, аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама.  

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 20 апр. – С. 2.) 

XIV раённы фестываль моладзі “Аршанскі першацвет” сабраў 

больш за 40 калектываў мастацкай самадзейнасці з усіх навучальных 

устаноў горада Оршы, якія прынялі ўдзел у фінальным гала-канцэрце. 

Пераможцы конкурсу вызначаліся па пяці намінацыях. У намінацыі 

“Дэкламацыя” першае месца заняла Вераніка Багаварава (ліцэй лёгкай 

прамысловасці). У намінацыі “Фрыйстал” на першай пазіцыі апынуўся 

Андрэй Шаргаеў (прафесійна-тэхнічны каледж). У намінацыі  “Дуэт, 

трыа” першае месца вырашана не прысуджаць. У намінацыі 

“Харэаграфія” першае месца аддадзена танцавальнаму дуэту Алы 

Бараноўскай і Яўгена Дзятлава з ОГМЭК. У намінацыі “Вакал”  першае 

месца заняла Ганна Ражкова (медкаледж). Гран-пры фестывалю 

прысуджана танцавальнаму трыа ліцэя лёгкай прамысловасці. 

 (Аршанская газета. – 2010. – 17 крас. – С. 3.) 

У Полацку прайшоў I адкрыты гарадскі дзіцячы вакальны 

конкурс “На крылах мары-2010”. У намінацыі “Ансамблі” тэатр 

эстраднай песні “Вяснушкі” Дубровенскага РДК і Варвара Гарбачова ў 

намінацыі “Дзеці - сола” ўзнагарожданы дыпломамі першай ступені. 

Перамогі” раённая бібліятэка сумесна з ваенна-гістарычным музеем для 

ветэранаў вайны арганізавала бібліяэкскурс у мінулае “Войной овеянные 

строки”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел народны клуб “Ветэран”, Савет 

ветэранаў, “Хобі-клуб”, раённы клуб афіцэраў. З успамінамі выступілі 

ўдзельнікі вайны, партызанскага руху, вязні, жыхары блакаднага 

Ленінграда. 

Для падлеткаў і членаў клуба “Арыенцір” раённая бібліятэка 

правяла прэзентацыю прафесій “Кожнай прафесіі – слава і гонар”, 

падрыхтаванае сумесна з БРСМ. Удзел у мерапрыемстве прынялі 

работнікі МНС і міліцыі. 

 

ПАСТАЎСКАЯ ЦБС 

З 19 па 23 красавіка дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі правяла 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі, у рамках якога адбыліся ранішнік “Па 

старонках любімых кніг”, гістарычна-патрыятычная замалёўка 

“Пастаўшчына ў гады вайны”, адкрыты прагляд кніг “Дзень добры, кніжка 

беларуская”. 

У красавіку цэнтральная раённая бібліятэка з удзельнікамі клуба 

“Світанак” да Сусветнага дня кнігі наладзіла вечар памяці паэта Алеся 

Касценя. 

Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка правяла сустрэчу з 

мясцовымі паэтамі Г. Шылько, С. Аліхвер-Івановай, І. Іваніным. 

 

ПОЛАЦКАЯ ЦБС 

1 красавіка ў Ветрынскай гарпасялковай бібліятэцы адбылося 

свята смеху і гумару “Сбор веселых идей”. 

6 красавіка ў Карпецкай бібліятэцы праведзена свята 

“Валачобнікі валачыліся”, а ў Багатырскай – “Вялікдзень, святы дзень”. 

23 красавіка Грамашчанская бібліятэка-клуб правяла 

літаратурны вечар “Багушэвіч і яго час”. 

Да дня помнікаў і гістарычных мясцін у бібліятэках Полацкай 
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   (Дняпроўская праўда. – 2010. – 24 крас. – С. 7.) 

У канцы красавіка ў г. Мінску завяршыўся III адкрыты конкурс 

выканаўцаў “Шаную цябе, Белая Русь”, прысвечаны 65-годдзю Вялікай 

Перамогі. З дыпломам пераможцаў і прызам конкурсу вярнуўся ў Віцебск 

фальклорны ансамбль “Валошкі” СШ № 27 (мастацкі кіраўнік Хрысціна 

Шэвелева). У намінацыі “Народны вакал” калектыву прысуджана першае 

месца. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 13 мая. – С. I.) 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ  

3 красавіка ў выставачнай зале Дома рамёстваў г. Талачына 

адбылося адкрыццё выставы дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага 

мастацтва “Святы дзень”. 

 (РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна) 

9 красавіка ў Віцебскім АМЦНТ адбылося адкрыццё выставы 

“Вясновы настрой” народнага клуба народных майстроў і самадзейных 

мастакоў “Вытокі” Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору. У экспазіцыі 

прадстаўлены выдатныя ўзоры ткацтва, вышыўка, ганчарства, 

карункапляценне, разьбярства. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 17 апр. – С. I.) 

16 красавіка ў Талачыне адбыўся спектакль “Ад сваркі да 

вяселля – адзін крок” у пастаноўцы народнага тэатра Талачынскага ГДК.  

 (РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна) 

24 красавіка на сцэне Дома культуры чыгуначнікаў г. Оршы 

адбылася прэм’ера спектакля па п’есе А. Астроўскага “Не все коту 

Масленица”, пастаўленая акцёрамі тэатра Дома культуры чыгуначнікаў 

(кіраўнік Д. Ляцюк). 

 (Аршанская газета. – 2010. – 6 мая. – С. 3.) 

У Дубровенскім райвыканкаме адкрылася выстава “Для вас, 

любімыя” майстроў народнага клуба “Дубрава”, на якой прадстаўлены 

вышыўка, габелен, бісерапляценне, аплікацыя, лазапляценне, жывапіс. 

супрацоўніцтве, у рамках якога будуць праходзіць сумесныя 

мерапрыемствы, ажыццяўляцца метадычная дапамога. 

 (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 27 крас. – С. 2.) 

Цэнтральная раённая бібліятэка ў рамках “Клуба цікавых сустрэч” 

правяла тэатралізаваны ўрок “Нараджаецца цуда спектакля” з удзелам 

рэжысёра народнага тэатра ГДК Аляксандра Бязгінава.  

 

ДУБРОВЕНСКАЯ ЦБС 

 У красавіку бібліятэкі Дубровенскай ЦБС акцэнтавалі ўвагу на 

рабоце з дзіцячым чытачом. У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ва 

ўсіх бібліятэках раёна праводзіліся мерапрыемствы па далучэнні дзяцей да 

чытання і арганізацыі цікавага, пазнавальнага вольнага часу. Так, дзіцячая 

бібліятэка сумесна з аддзелам маркетынга ЦБ арганізавала на сцэне РДК 

літаратурны круіз “Чароўнае падарожжа па казках Г.Х. Андэрсэна”, 

сельская бібліятэка аграгарадка Ляды правяла гульню-конкурс “Сузор’е 

казачных герояў”, сельская бібліятэка аграгарадка Добрынь – казачную 

віктарыну “Падарожжа па кніжным свеце”. 

Актыўна працавалі клубы па інтарэсах, што дзейнічаюць пры 

бібліятэках сістэмы. Члены эка-клуба “Пралеска” Асінторфскай сельскай 

бібліятэкі прынялі ўдзел у адкрытым пасяджэнні клуба “Беражы свой дом, 

сваю планету”. У раённай бібліятэцы ў  рамках народнага клуба 

“Субяседніца” прайшла гутарка-кансультацыя “Усё для будучага 

ўраджаю”.  

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ ЦБС 

16 красавіка адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў сістэмы 

“Бібліятэка ў  эпоху інфармацыйных тэхналогій”, удзельнікі якога 

праслухалі кансультацыі пра класіфікацыю і ўлік электронных 

дакументаў, пазнаёміліся з работай бібліятэк-аграгарадкоў і раённай 

бібліятэкі па стварэнні электронных прэзентацый. 

У рамках юбілейнай праграмы мерапрыемстваў “Пад знакам 
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   (Дняпрўская праўда. – 2010. – 15 крас. – С. 4.) 

У Аршанскім гарадскім цэнтры культуры адбыўся паказ 

прэм’ернага спектакля народнага гарадскога тэатра пад назвай “Нязваны 

госць” (рэжысёр В. Мігаль). 

 (Аршанская газета. – 2010. – 3 крас. – С. 3.) 

У Глыбоцкім гарадскім Цэнтры культуры пачала працаваць 

выстава работ члена народнага клуба майстроў “Крыніца” Святланы 

Скавыркі. 

 (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 21 крас. – С. 8.) 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА  

З 8 красавіка ў фае бібліятэкі адкрыта выстава кітайскага 

мастака, магістранта мастацка-графічнага факультэта Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава Ян Ліміна. Гэта першая 

персанальная выстава мастака, на якой прадстаўлены 22 жывапісныя 

работы:  пейзажы з беларускай прыродай і кітайскімі матывамі. 

28–29 красавіка на базе Віцебскай абласной бібліятэкі 

прайшоў абласны семінар “Бібліятэкі вобласці: традыцыі, пазітыўныя 

змены і перспектывы” для дырэктароў раённых і гарадскіх сетак 

публічных бібліятэк. У рамках семінара разглядаліся пытанні 

прававога рэгулявання ў бібліятэчнай справе, фарміравання кадравых 

рэсурсаў бібліятэк вобласці, абслугоўвання інвалідаў па зроку 

публічнымі бібліятэкамі, прафесійных конкурсаў, выдавецкай 

дзейнасці. Перад удзельнікамі выступілі галоўны спецыяліст 

упраўлення культуры аблвыканкама Г.У. Мартынава, дырэктар 

Віцебскай абласной бібліятэкі А.І. Сёмкін, дырэктар рэгіянальнага 

цэнтра прававой інфармацыі Л.М. Дорагава, сацыяльны педагог ГА 

БелТІЗ А.В. Кірыковіч, рэдактар альманаха гумару і сатыры “Вожык” 

П.П. Саковіч, спецыялісты абласной бібліятэкі. У ходзе семінара яго 

Ж. Бічэўскай. Пасяджэнні клубаў адбыліся і ў іншых бібліятэках.  

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 30 крас. – С. 2.) 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ ЦБС 

 У красавіку бібліятэкі ЦБС прынялі ўдзел у штогадовым 

месячніку экалогіі. Бібліятэкары аддзела абслугоўвання цэнтральнай 

раённай бібліятэкі арганізавалі выставу-агляд “Дзень у гісторыі: 26 

красавіка” і літаратурна-пазнавальную гадзіну “Разноцветная земля 

Беларуси”. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі прапанавалі юным 

наведвальнікам экалагічны марафон “Беражыце зямлю”. Вечар смутку па 

кнізе С. Алексіевіч “Чарнобыльская малітва” правяла Каханавіцкая 

бібліятэка. Мультымедыйная прэзентацыя “Звон жалобы над краем” 

адбылася ў Шайцераўскай бібліятэцы, у Дзёрнавіцкай – экалагічная 

гульня “Над Белай Руссю – белы бусел”. 

 Да Дня яднання Беларусі і Расіі ў бібліятэках сістэмы былі 

прысвечаны інфармацыйныя гадзіны “Содружество, в котором мы живем” 

(Бігосаўская бібліятэка), “Краіны-сёстры” (Валынецкая бібліятэка), вусны 

часопіс “Дзве сястры – Беларусь і Расія” (Лявонішанская бібліятэка) і інш. 

Да 65-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне бібліятэкары 

аддзела абслугоўвання раённай бібліятэкі правялі прэзентацыю зборніка 

ўспамінаў дзяцей-ахвяр вайны “І былі разам дзяцінства і вайна”, 

Пруднікаўскай бібліятэкі – урок мужнасці “Наша боль - Хатынь”. 

Міжнароднаму Дню вызвалення вязняў прысвячаліся мультымедыйная 

праграма “Вязні абвінавачваюць” (Шайцераўская бібліятэка) і вечар-

успамін “Шляхамі пакут” (Сенькаўская бібліятэка). 

 

ГАРАДОЦКАЯ ЦБС 

Круглы стол “Бібліятэка аграгарадка як аб’ект Дзяржаўнай 

праграмы адраджэння і развіцця вёскі” з удзелам работнікаў ЦБС і 

публічных бібліятэк Пскоўскай вобласці адбыўся на базе Бычыхінскай 

сельскай бібліятэкі. Паміж бакамі падпісана пагадненне аб 
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  ўдзельнікі наведалі сельскую бібліятэку аграгарадка Кіраўскі (Віцебскі 

раён), якая ў 2009 годзе атрымала прэмію Віцебскага аблвыканкама за 

высокія творчыя дасягенні ў сферы культуры і мастацтва ў намінацыі 

“Лепшая сельская бібліятэка”. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 З 25 сакавіка па 2 красавіка ў бібліятэцы імя У. Караткевіча 

праведзены Тыдзень дзіцячай кнігі, адкрыццё якога распачалося 

прэзентацыяй кнігі “Где же солнышко ночует?” старшыні Віцебскага 

абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Т.І. Красновай-

Гусачэнкі. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 1 апр. – С. 2.) 

 Да 65-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне бібліятэкі 

сістэмы праводзяць  шматлікія мерапрыемствы. Так, 8 красавіка ў 

бібліятэцы імя Я. Маўра адбылася сустрэча “Мы свята шануем і 

памятаем” з ветэранам Вялікай Айчыннай вайны Л.П. Пучковай.  Да  

Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў  9 

красавіка бібліятэка імя П. Броўкі правяла ўрок-роздум “Мы павінны 

памятаць”, а 10 красавіка  бібліятэка імя Я. Купалы – урок-напамін “Каб 

гучаў набат памяці”.  Мерапрыемствы ваеннай тэматыкі адбыліся і ў 

іншых бібліятэках сістэмы. 

21 красавіка бібліятэка імя М. Астроўскага правяла завочную 

экскурсію “Горад, лунаючы над Дзвіной”, прысвечаную старажытнаму 

Віцебску. 

22 красавіка да чарговай гадавіны Чарнобыльскай трагедыі 

бібліятэка імя І. Крылова арганізавала экалагічную гадзіну “Пад знакам 

палыновай зоркі”.                                                       

28 красавіка ў бібліятэцы імя Л. Талстога да Міжнароднага года 

біялагічнай разнастайнасці было праведзена экалагічнае свята “И 

букашки, и слоны одинаково  важны”. 

 

БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

У юбілейны для горада і раёна год цэнтральная раённая бібліятэка 

прапанвавала сваім чытачам і ўсім жыхарам Браслаўшчыны прыняць 

удзел у “Святочным экспрэсе”, які распачаўся 1 красавіка і будзе 

доўжыцца да 31 жніўня. Праграма мерапрыемства ўключае акцыю 

“Пажаданні нашаму гораду”, анкетаванне “7 цудаў Браслаўшчыны” і 

віктарыну “Чым больш ведаю, тым больш ганаруся”. 

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 10 крас. – С. 4.) 

Для бібліятэчных работнікаў Браслаўскай сістэмы адбыўся 

семінар “Работа бібліятэк па папулярызацыі беларускай літаратуры”, які 

пачаўся з гадзіны духоўнасці “Да духоўных вытокаў”. На сустрэчу да 

бібліятэкараў завітаў настаяцель Свята–Успенскай царквы г. Браслава 

айцец Анатоль. Праграма семінара ўключыла агляд твораў беларускіх 

аўтараў “Па старонках сучаснай беларускай літаратуры”, кансультацыю 

“Асноўныя напрамкі работы бібліятэк па прапагандзе беларускай 

літаратуры”. Удзел у абмеркаванні семінара прынялі бібліятэкары 

Мяжанскай і Богінскай бібліятэк.  

 Да 65-годдзя Перамогі Відзаўская гарпасялковая бібліятэка 

падрыхтавала і правяла музычную вечарыну “Я хочу, чтобы слышала 

ты…”, прысвечаную песням ваенных гадоў і гісторыі іх напісання. Урок 

“Поклонимся огню его сердца” па творчасці мастака М. Савіцкага правялі 

супрацоўнікі Друеўскай бібліятэкі, урок памяці “Перад тварам смерці” - 

Спрындаўскай бібліятэкі.  

У пачатку красавіка ў Відзаўскай пасялковай бібліятэцы адбылася 

сустрэча настаўнікаў і вучняў мясцовай школы з паэтамі Браслаўшчыны – 

кіраўніком літаратурнага аб’яднання “Ветразь надзеі” Тэрэзай 

Крумплеўскай і членам аб’яднання Марынай Кавалёнак, якая прэзентавала 

новы зборнік “Мелодыя світання”. 

  (Браслаўская звязда. – 2010. – 15 крас. – С. 2.) 

Аматарскі клуб “Сустрэча”, што працуе пры раённай бібліятэцы, 

правёў мерапрыемства для інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра па творчасці 
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 НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага ў красавіку 

арганізавала фотавыставу “ОНИ” студэнткі 4 курса Акадэміі мастацтваў 

Паліны Палынскай, падрыхтавала сустрэчу з маладымі паэтамі Марынай і 

Андрэем Шуханковымі. 

Да 65-годдзя Вялікай Перамогі ў клубе ЗЛЖ “Оба-ЯНИЕ-Е” 

бібліятэкі імя К. Сіманава адбыўся літаратурна-музычны прывал “Живым 

не верится, что живы”, а дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака правяла 

тэматычны вечар “Гераічная Полаччына” і вечар-сустрэчу з ветэранамі 

“Поклонимся великим тем годам”.  

Творчую сустрэчу з журналістамі газеты “Звязда” Глебам 

Лабадзенкам і Яўгенам Валошыным наладзілі супрацоўнікі бібліятэкі імя 

Я. Коласа. У рамках мерапрыемства адбылася прэзентацыя факсімільнага 

выдання да 75-годдзя Рыгора Барадуліна, дыска пад назвай “Галасы 

Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна. 1968 год”.  

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

На працягу месяца шэраг мерапрыемстаў рознай тэматыкі 

падрыхтавала цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны. У рамках чарговага 

пасяджэння клуба “Я - палачанін” адбылася прэзентацыя кнігі Т.С. 

Садоўнікавай “Фармацевты военного времени”.  

15 красавіка для павышэння прававой культуры жыхароў горада 

бібліятэка запрасіла ўсіх жадаючых на юрыдычную кансультацыю 

“Абарона правоў спажыўцоў”, у якой прынялі ўдзел спецыялісты 

мясцовых органаў улады. 

У пачатку красавіка ў бібліятэках горада прайшлі мерапрыемствы, 

прысвечаныя Міжнароднаму Дню здароўя. Цэнтральная бібліятэка імя Ф. 

Скарыны арганізавала сустрэчу з удзелам урача-тэрапеўта С. Матусавай, 

бібліятэка імя А. Герцэна правяла пазнавальна-забаўляльную праграму 

“Здоровье – это здорово”. 

 

АРШАНСКАЯ ЦБС 

Аршанская РЦБС правяла Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. У 

рамках Тыдня Дзень мастацтва быў адзначаны сустрэчай з аўтарам 

бардаўскай песні В. Салыга. Дзень пісьменніка быў прысвечаны творчасці 

шведскага пісьменніка Г.Х. Андэрсэна. У Дзень беларускай літаратуры 

наведвальнікі змаглі стаць удзельнікамі парада народных прыказак і 

прымавак “Жамчужыны народнай мудрасці” і паўдзельнічаць у конкурсе 

знаўцаў беларускага фальклору. А ў Дзень дашкольніка самых маленькіх 

чакала пасвячэнне ў чытачы і лялечны спектакль “Як заяц Хваста 

вырашыў стаць чытачом”.  

 (Аршанская газета. – 2010. – 1 крас. – С. 3.) 

У Забалацкай сельскай бібліятэцы адбылася сустрэча з мясцовай 

паэсай Людмілай Сынцаровай пад назвай “У паэтычным сузор'і талентаў”. 

 (Аршанская газета. – 2010. – 20 крас. – С. 2.) 

Дачненская сельская бібліятэка правяла чарговае пасяджэнне 

жаночага клуба “Пралеска”, якое было прысвечана вясковаму побыту. 

 (Аршанская газета. – 2010. – 20 крас. – С. 2.) 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ ЦБС 

14–15 красавіка адбыўся семінар сельскіх бібліятэкараў 

Бешанковіцкай ЦБС “Маладзёжныя скрыжаванні: прававое, маральнае, 

патрыятычнае выхаванне ў бібліятэках”. У рамках семінара разглядаліся 

пытанні арганізацыі работы па прыцягненні ў бібліятэку моладзі, ролі 

бібліятэк у прафессійнай арыентацыі моладзі, супрацоўніцтва з 

маладзёжнымі арганізацыямі. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з вопытам 

работы маладзёжнага клуба “Прыдзвінне” Бешанковіцкай ЦРБ, наведалі 

бібліятэку аграгарадка “Камоскі”. 

Месячнік ваеннай кнігі “Вайна: і боль, і памяць, і ўрок” правяла ў 

красавіку раённая бібліятэка, а раённая дзіцячая бібліятэка - Тыдзень 

дзіцячай і юнацкай кнігі, які ўключыў у сябе літаратурнае свята, 

конкурсы, віктарыны, кніжныя выставы, гадзіну памяці. 
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