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  ПРАДМОВА 

“Культурнае жыццё  вобласці” – штомесячнае 

нфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

іраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

б развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і 

аналітычна перапрацаваную падрыхтаваную на аснове 

публікацый з гарадскіх і раённых  Віцебскай вобласці за перыяд з 1 

па 31 м , 

сама ўтрымлівае звесткі, 

атрыма н

а

 інфармацыйных 

цэнтраў асвет з

 
Віцебскай

і

к

а

 інфармацыю, 

газет

ая. Інфармацыя за май якая не знайшла свайго адлюстравання ў 

бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні ў раздзеле 

“Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне так

ныя з Віцебскага АМЦНТ, РМЦ НТ і КАР Талачы скага раёна, 

аддзела культуры Міёрскаг  райвыканкама, Віцебскай і Полацкай 

гарадскіх ЦБС, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, 

Лепельскай, Пастаўскай, Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай раённых ЦБС. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам

, культурна- ных і музейных устаноў, края наўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
 
21 мая ў Віцебску прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 165-

оддзю з дня нараджэння вядомага беларускага этнографа, фалькларыста 

Мікалая Нікіфароўскага, арганізаваныя Віцебскім абласным метадычным 

 творчасці, абласным краязнаўчым музеем, аддзелам 

ультуры Віцебскага райвыканкама. У межах святкавання адбыліся 

навукова-пра й культуры і 

прадста лення аб’ектаў культуры на статус гісторыка-культурнай 

каштоўнасці Віцебшчыны, прэзентацыя выставы “Майстры Віцебшчыны 

моладзі

( = . – 2010 ма

н

в р а

я  р

ада

а на і іншых 

краін. Закончылася . 

г

цэнтрам народнай

к

ктычная канферэнцыя па праблемах традыцыйна

ў

Вялікай Перамозе!” і выставы з фондаў музейнага комплексу гісторыі і 

культуры Аршаншчыны “Повязь часоў: народныя ручнікі Аршаншчыны і 

разьбярства Сямёна Шаўрова”. У в. Ноўка (Віцебскі раён) прайшоў VII 

абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і  “Ад 

прашчураў – да зор”, у якім прынялі ўдзел 20 калектываў мастацкай 

самадзейнасці. 

Віцьбічы Витьбичи . – 22 я. – С. 7.) 

Між ароднае свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” 

супала з юбілеямі горада і раёна. 28 мая ў РДК прайшлі фіналы конкурсаў 

“Міс-Браслава-2010” і “Маладыя галасы”. 29 мая на Замкавай гары 

адбыліся мерапрыемствы, прыс ечаныя 945-годдзю Б аслав  і 70-годдзю 

ўтварэнн  Браслаўскага раёна. На ме апрыемстве “Квітней, мой край” 

ганаровымі гасцямі былі кіраўнікі гор  і раёна, прадстаўнікі творчых 

калектываў з Р сіі, Польшчы, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Казахста

 фестывальная праграма 30 мая гала-канцэртам

  (Браслаўская звязда. – 2010. – 2 чэрв. – С. 1-2.) 

З 18 па 29 мая ў Полацку адбыліся ўрачыстасці з нагоды 1148-

годдзя горада.  

РАЗДЗЕЛ 4 

 
 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 

НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ                          
ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 
  

1. Дашкевич, В. Приедут ли к детям “Лялькі”? / В. Дашкевич // 

Витебский проспект. – 2010. – 13 мая. – С. 5. 

В статье идет речь о гастрольной деятельности актеров витебского 

детского кукольного театра “Лялька” и проблеме их транспортной 

перевозки. 
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  (Витебский проспект. – 2010. – 20 мая. – С. 1.; 

Полацкі веснік. -  2010. -  1 чэрв. -  С. 1, 3-6.; 

Рэжым доступу:  

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new& id=3675. – 

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new& id=3782. – 

Вядучы адэмічнага 

драматычнага т узнагароджаны 

медалём Францы

 

 

РАЗДЗЕЛ 2 

 Дата доступу: 08.06.10 г.; 

Рэжым доступу:  

 Дата доступу: 08.06.10.) 

майстар сцэны Нацыянальнага ак

эатра імя Я. Коласа Віктар Дашкевіч 

ска Скарыны. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 6 мая. – С. VII.) 

КУ ЬТУРН -АСВЕ НАЯ РАБОТ

• КУЛЬТУРНЫЯ 

Л А Т А 

СУВЯЗІ 
 дзіцячы 

естываль-конкурс джазавай эстраднай музыкі “Джаз-тайм-2010”, які 

канаўцаў – ансамблі, аркестры і салістаў з усіх абласцей 

Беларусі, Санкт-Пецярбурга, Масквы, Растова-на-Доне. Другое месца ў 

намінацыі “ ячай школы 

мастацтваў Саша Барысюк. З дыпломам 2-й ступені вярнулася яна 

таксама ко аў імя М. Пятрэнкі, які адбыўся 24 

красавік

З 14 па 16 мая ў Салігорску праходзіў адкрыты

ф

сабраў юных вы

Салісты” заняла навучэнка Пастаўскай дзіц

з нкурсу маладых выканаўц

 а ў Полацкім каледжы Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

П.М. Машэрава. 

 (Пастаўскі край. – 2010. – 29 мая. – С. 1.) 

27 мая ў абласной філармоніі адбыўся канцэрт арганіста з Літвы 

Аляксандра Ісакава і камернага аркестра Віцебскай абласной філармоніі 

пад кіраўніцтвам Уладзіміра Бяляўскага. 

адкрылася ў Мастацкім музеі. 

  (Віцебскі рабочы. – 2010. – 15 мая. – С. 4.)  

У цэнтры нацыяльных культур г. Віцебска праходзіць выстава 

жывапісу Маргарыты Сайфугаліевай “Татарскі сабантуй”. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 13 мая. – С. 6.) 

Выстава вядомых віцебскіх мастакоў, чые бацькі былі 

ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны, адкрылася ў Музычнай гасцінай. 

(Витебский проспект. – 2010. – 13 мая. – С. 23.) 

У музеі імя У. Караткевіча г. Оршы пачала дзейнічаць выстава 

работ мастака Уладзіміра Батуры “Жывапіс. Скульптура”, прысвечаная 

роднаму краю. На выставе прадстаўлены не толькі рэалістычныя пейзажы, 

але і сюжэтна-тэматычныя карціны, графіка, нацюрморты і інш. 

 (Телеком-экспресс. – 2010. – 27 мая. – С. 29.; 

Аршанская газета. – 2010. – 22 мая. – С. 5.) 

У Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрыліся дзве 

выставы маладой мастачкі Ядзвігі Сянько “Построим храм в душе” і 

“Кветкавы рай”. 

 (Наша Талачыншчына. – 2010. – 29 мая. – С. 9.) 

У музеі традыцыйнай культуры г. Браслава экспануецца выстава 

фотамастака Юрыя Палуцкага “Вольны Волін”, якая ўяўляе фотарэпартаж 

з фестывалю сярэднявечнай культуры, які штогод праходзіць у польскім 

горадзе Волін. 

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 22 мая. – С. 7.) 

Напярэдадні 65-годдзя Перамогі ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі 

адкрылася выстава “Вялікая Айчынная вайна вачыма мастакоў”. Большая 

частка экспазіцыі – гэта работы А. Кавалёва, побач з якім прадстаўлены 

таксама палотны А. Казлоўскага, В. Барміна, Н. Каралёва. 

 (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 8 мая. – С. 8.) 
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  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 мая. – С. 2.)  

Навучэнка фартэпіяннага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў 

№ 3 г. Барані Карына Жураўлёва (выкладчык Г. Высоцкая) прыняла ўдзел 

у V М  границ”, які 

адбыўс

. – 27 мая. – С. 29.) 

• 

маршрутаў Віцебшчыны і Латгаліі, якія 

аб’яднаны ў тр ”.  

0. – 18 мая. – С. 1.; 

калектывы 

клубных устано

 лачынскага раёна) 

2 мая 

сезона.  

чи. – 2010. – 4 мая. – С. 2.; 

уп 6.

янальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. 

іжнародным Форуме Піяністаў “Бещады без

я ў г. Санок (Польшча), і атрымала Сетрыфікат актыўнага 

ўдзельніка Форуму і Грамату. 

 (Телеком-экспресс. – 2010

КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 
25 мая ў Полацку ў рамках праекта Еўрасаюза “Белла Двина – 

пересекая границы, открывая культуру, наслаждаясь природой региона 

Западной Двины (Даугавы)” быў арганізаваны першы трансгранічны 

байдарачны проматур. Мерапрыемства праводзілася з мэтай прыцягнуць 

увагу турыстаў да водных 

ансгранічны турыстычны рэгіён “Белла Двина

 (Віцебскі рабочы. – 201

упуРэжым дост :  

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/sports?mode=one_new&i d=3625. –  

 Дата доступу: 08.06.10 г.) 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
1 мая ў г. Талачыне прайшоў раённы конкурс культарганізатараў 

“Гульнёвыя забавы-2010”, у якім прынялі ўдзел творчыя 

 ў раёна. 

(РМЦ НТ і КАР Та

ў Летнім амфітэатры адбылося адкрыццё канцэртнага 

 (Віцьбічы=Витьби

Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/society?mode=one_new& id=3444. – 

 Дата дост у: 08.0 10 г.) 

14 мая ў Нацы

20 мая ў абласным краязнаўчым музеі пачала працаваць выстава 

эксклюзіўных аўтарскіх лялек Алены і Любові Канюшко. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 27 мая. – С. 23.) 

У Цэнтры народых рамёстваў і мастацтваў “Задзвінне” адкрылася 

выстава работ мастакоў Віцебска, Полацка, Оршы, Мінска і Германіі. 

Мастацкі праект пад назвай “Искусство без границ” прымеркаваны да 10-

годдзя творчых кантактаў беларускіх масаткоў з міжнароднай 

арганізацыяй “Lust aut kunst”, якую ўзначальвае Эвелін Роса. 

 (Народнае слова. – 2010. – 29 мая. – С. 7.) 

Міжнародная выстава-конкурс мастацкай творчасці 

“Перспектыва-2010” адкрылася ў Віцебску. У гэтым годзе на выставачных 

пляцоўках прадстаўлены работы ў розных тэхніках і жанрах навучэнцаў 

школ мастацтваў і мастацкіх студый з Беларусі, Расіі, Латвіі, Казахстана. 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 1 іюня. – С. 1.) 

Абласное аддзяленне Беларускага саюза мастакоў адсвяткавала 

сваё 40-годдзе. У Цэнтры сучаснага мастацтва адбыўся вернісаж 

жывапісу, у ратушы – графікі,  у “Задзвінні” – дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва. Мастацкі музей прадставіў гледачам работы з запаснікоў 

старэйшых членаў Саюза мастакоў.  

 (Народнае слова. – 2010. – 29 мая. – С. 4.) 

Да Дня Перамогі Мастацкі музей прымеркаваў тэматычны 

выставачны праект. У фае музея выстаўлены жывапісныя палотны П. 

Явіча і скульптурныя творы розных аўтараў на гэтую тэму. У залах музея 

размясціліся выставы віцебскіх мастакоў, якія прайшлі Вялікую 

Айчынную вайну, Анатоя Кавалёва і Аляксандра Салаўёва. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 6 мая. – С. 23.) 

У Мастацкім музеі віцебская мастачка Марына Шутко 

прадставіла чарговую выставу баціка пад назвай “Я рисую мир цветами”. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 6 мая. – С. 23.) 

Персанальная выстава заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі 

Беларусь Аляксандра Салаўёва пад назвай “Тэатр аднаго мастака” 
726 



  Коласа айшоў Віцебскаблгаз”. 

15 мая Дзяржаўны балет на лёдзе г. Санкт-Пецярбурга выступіў ў 

канцэрт ай зале  

 чи. – 2010. – 20 мая. – С. 2.)                        

21 мая

юбілейны канцэ  Арсеньевіча Філіпава. 

ям” 

адбыўся дабра калектываў 

мастацк

дзяцей. 

льтуры 

райвыканкамаў 

р

Конкурсная Чашніцкм 

ГДК і 

мень. – 2010. – 1 чэрв. – С. 3.) 

а Уш ся вечар-партрэт 

мясцова

 сель а прайшла 

сустрэча

п ы . 

(Голас Сенненшчыны. – 2010. – 25 мая. – С. 1.) 

пр  канцэрт, прысвечаны 50-годдзю УП “

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 18 мая. – С. 2.) 

н  “Віцебск” са спектаклем “Спящая красавица”.

(Віцьбічы=Витьби

 ў Міёрскім раённым Доме культуры арганізаваны 

рт мясцовага спевака Сяргея

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

24 мая ў абласной філармоніі ў рамках акцыі “Мы - дзец

чынны канцэрт “Мы выбираем любовь” 

ай самадзейнасці УП “Віцебскаблгаз” і артыстаў Віцебскай 

абласной філармоніі, прысвечаны Міжнароднаму дню абароны 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 27 мая. – С. 2.) 

27 мая ў Лёзненскім раёне прайшоў абласны семінар кіраўнікоў 

раённых арганізацыйных метадычных цэнтраў аддзелаў ку

Віцебшчыны. 

 (Сцяг Перамогі. – 2010. – 1 чэрв. – С. 3.) 

У Доме культу ы г.п. Руба (Віцебскі раён) адбыўся творчы вечар 

памяці вядомага хармайстра Віктара Ціханавіча Гарбатоўскага. 

 (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 25 мая. – С. 3.) 

 праграма “Супермама-2010” прайшла ў 

была арганізавана ў рамках работы клуба маладой сям’і 

“Адзінства”. 

(Чырвоны пра

В ацкім раённым Доме культуры адбыў

га мастака Д.У. Крупені. 

 (Патрыёт. – 2010. – 29 мая. – С. 4.) 

У скім клубе в. Багданава Сенненскага раён

 “Жыць і памятаць”, прысвечаная 65-годдзю Перамогі, удзел у 

якой р няў аўтаклуб з г. Оршы

 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 20 мая. – С. 1.) 

28 мая ў Полацку адкрыты бюст заснавальніку беларускага кіно 

Юрыю Тарычу. 

Раённы семінар музейных работнікаў прайшоў на базе гісторыка-

этнаграфічнага музея “Гісторыя Заронаўскага краю” (в. Заронава, Віцебскі 

раён). 

  (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 22 мая. – С. 1.) 

У Полацку адбылося адкрыццё дзвюх мемарыяльных дошак. Адна 

з іх з’явілася на будынку жылога дома № 101 па вуліцы Волагіна ў памяць 

аб ахварах фашызма. Другая - на будынку СШ № 14 і прысвечана памяці 

ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны Міхаіла Сцяпанавіча Грыневіча. 

 (Народнае слова. – 2010. – 13 мая. – С. 8.) 

У Карабоўскім сельскім савеце (в. Карабы, Глыбоцкі раён) 

адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка ў гонар землякоў, якія загінулі ў 

барацьбе з ворагам. 

 (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 12 мая. – С. 4.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
З 5 па 23 мая ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі (г. 

Мінск) экспаніравалася выстава “М. Шагал і мастакі еўрапейскага 

авангарда”. Гэта калекцыя графікі, якая ўключае літаграфіі 1950-1970-х гг. 

мастакоў XX стагоддзя. 

20 мая ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся XIX конкурс-

выстава візуальных мастацтваў “Арт-сесія”, у якім прынялі ўдзел 

студэнты мастацкіх спецыяльнасцей з 14 ВНУ Беларусі, Расіі, Латвіі. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 18 мая. – С. 4.) 
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• 

дбыўся раённы конкурс песень пра вайну 

“У імя жыцця ыемства сталі аддзел 

культур   с х 

Пол

прайшоў X Рэспубліканскі фестываль 

народн  твор ь душой 

ветэраны”, арганізатарамі якога выступілі Рэспубліканскі савет 

Беларускага анаў, Федэрацыя прафсаюзаў 

Беларус

” раённага 

вучэбна метады  Аршанскага 

райвык

я ц ія жа жц

 м а

работнікаў 

раёна, ысвеч амогі. 

ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

2 мая ў Полацкім РДК а

  на зямлі”. Арганізатарамі мерапр

ы і аддзел па права моладзі Полацкага райвыканкама. 

 ( ацкі веснік. – 2010. – 7 мая. – С. 19.) 

5-6 мая ў г. Мінску 

ай часці ветэранскіх калектываў “Не старэюц

 грамадскага аб’яднання ветэр

і, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У заключным 

канцэрце Віцебскую вобласць прадстаўлялі: хор ветэранаў народнага 

аматарскага аб’яднання ветэранаў вайны і працы “Зямны час

- чнага цэнтра аддзела культуры

анкама; яўрэйскі вакальна-харэаграфічны ансамбль “Наша песня” 

ДГА “Хасдэй Давід” (Віцебск); Анатоль Пашчанка, саліст-вакаліст ААТ 

“Полацкшкловалакно”; Мікалай Фяненка, саліст народнага хору ветэранаў 

вайны і працы ГЦК г. Оршы. За творчыя дасягненні і высокае 

выканальніцкае майстэрства ўсе ўдзельнікі фестывалю былі 

ўзнагароджаны знакамі лаўрэата Рэспубліканскага фестывалю. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 13 мая. – С. 2.) 

9 мая адбылас ырымон ўзнагарод ння перамо аў конкурсу 

“Таленты Докшыччыны”. Усяго ў аглядзе прынялі ўдзел 40 калектываў. 

Галоўны прыз конкурсу атрымаў калектыў Докшыцкай сярэдняй школы № 

2. 

 (Родныя вытокі. – 2010. – 29 мая. – С. 7.) 

18 мая ў Браслаўскі  раённым Доме культуры пр йшоў 

фестываль самадзейнай творчасці сярод педагагічных 

пр аны юбілею г. Браслава і 65-годдзю Вялікай Пер

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 22 мая. – С. 3.) 

22 мая ў Талачынскім Доме культуры адбыўся заключны этап 

Оршы адбылася дабрачынная акцыя для дзяцей-сірот – музейны занятак 

“Аршанскі замак”, а ў Мемарыяльным музеі Героя Савецкага Саюза К. 

Заслонава – конкурсна-гульнёвая праграма “Падарожжа ў камелот”. 22 

мая ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі прайшоў 

культурна-забаўляльны праект “Містычная ноч у музеі”. Гасцей і 

гараджан чакалі ярмарка і майстар-класы гарадскога Дома рамёстваў, 

выступленні цыркавых студый “Арэна”, “Феерыя” і інш.  

Святкаванні Начы музеяў прайшлі і ў раённых музейных 

установах. Мерапрыемства “Ноч у музеі” прайшло ў Валынецкім 

краязнаўчым музеі імя І.Д. Чэрскага (Верхнядзвінскі раён). У межах 

праекта былі прадстаўлены новыя экспазіцыі “65 гадоў Перамогі над 

фашысцкай Германіяй”, “Жыць так, каб след пакінуць на зямлі” (пра Б.Ф. 

Шымука), прыватная калекцыя М. Вайноўскага “Нумізматыка і баністыка 

савецкага народа”.  

Лёзненскі ваенна-гістарычны музей таксама прыняў удзел у 

Міжнароднай акцыі “Ноч музееў”. У ім упершыню экспанаваліся 

прыватныя калекцыі землякоў Г. Каўрыгі (калекцыя камянёў і мінералаў) і 

Е. Пераплетава (калекцыя статуэтак). 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 13 мая. – С. 2.; 
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=3628. -. 

 Дата доступу: 06.08.10 г.; 

(Телеком-экспресс. – 2010. – 20 мая. – С. 30.; 

Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=3650. -. 

 Дата доступу: 06.08.  10 г.; 

Телеком-экспресс. – 2010. – 27 мая. – С. 2.; 

Дзвінская праўда. – 2010. – 1 чэрв. – С. 1.; 

Сцяг Перамогі. – 2010. – 1 чэрв. – С. 2.) 

21 мая ў Полацку адбылося ўрачыстае адкрыццё ўзноўленага 

помніка-часоўні героям Айчыннай вайны 1812 года. 

 (Народнае слова. – 2010. – 25 мая. – С. 2.; 

924 
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  агляду-конкурсу мастацкай самадзейнасці навучэнцаў школ раёна 

“Беларускія зоркі”. 

С. 1.) 

нты 

прадэманстрава  гарадскога 

Дома к

вакальная група дзіцячай школы мастацтваў, 

вакальн  груп аліст” – 

Святла

д   ).

вы ле ых  с

о ц е  

 (Наша Талачыншчына. – 2010. – 26 мая. – 

25 мая аддзел культуры Гарадоцкага райвыканкама і раённы 

метадычны цэнтр народнай творчасці арганізавалі агляд-конкурс дзіцячай 

творчасці “Сияй, звездочка!”. На галоўнай сцэне раёна свае тале

лі дзеці з усіх куткоў Гарадоччыны, а ў холе

ультуры была разгорнута выстава дэкаратыўна-прыкладнога і 

выяўленчага мастацтваў. У намінацыі “Эстрадная песня” лепшымі 

аказаліся сярэдняя 

ая а Езярышчанскага ГПДК. У намінацыі “С

на Ляонава (Езярышчанскі ГПДК). У намінацыі “Народная песня” 

– Алеся Ляонава (Вархоўская базавая школа). У намінацыі “Музычна-

інструментальны жанр” сярод ансамбляў лепшымі сталі “Вясёлыя 

музыкі” (Гарадоцкая дзіцячая школа мастацтваў), сярод салістаў – Сяргей 

Яшчук (Гарадоцкая школа мастацтваў). У намінацыі “Народны танец” 

перамог танцавальны калектыў Гарадоцкай дзіцячай школы мастацтваў. 

У намінацыі “Эстра ны танец” - група “Непоседы” (ЦВР  У намінацыі 

“Выяўленчае мастацтва” – Раман Карпушэнка (Гарадоцкая дзіцячая 

школы мастацтваў). У намінацыі “Дэкаратыўна-прыкладное 

мастацтва” – Ксенія Бажкова (гурток Дома рамёстваў і фальклору). 

 (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 1 чэрв. – С. 4.) 

29 мая ў в. Гомель Полацкага раёна адбылося свята 

культарганізатараў “Вясёлкавы карагод” і традыцыйнае абласное свята 

“Грай, гармонік!”, у якім прынялі ўдзел 19 раёнаў і гарадоў 

Віцебшчыны. У творчых спаборніцтвах удзельнічалі гарманісты, 

скрыпачы, цымбалісты, ансамблі народнай музыкі, выканаўцы прыпевак і 

інш. Па ніках свята 6 пш  калектываў талі лаўрэатамі.   

 (Народнае слова. – 2010. – 29 мая. – С. 1.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 1 чэрв. – С. 1.; 

П ла кі в снік. – 2010. – 1 чэрв.)

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/society?mode=one_new&id=3562. - 

  Дата доступу: 08.06.10 г.) 

Напярэдадні 9 мая ў Віцебску адбылося адкрыццё Алеі Славы, на 

якой прадстаўлена тэхніка часоў Вялікай Айчыннай вайны. 

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

 id=3526. – Дата доступу: 08.06.10 г.) 

Ноч музеяў стала знамянальнай культурнай падзеяй у Еўропе з 

2005 года. Далучаючыся да еўрапейскай традыцыі, 16 мая Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей запрасіў усіх жадаючых прыняць удзел у 

міжнароднай акцыі “Ноч музеяў”. “Путешествие в мир таинственного” –  

пад такой назвай прайшла акцыя, прымеркаваная да 220-годдзя са дня 

нараджэння Яна Баршчэўскага і заснаваная на яго творчасці. Галоўнай 

падзеяй музейнай начы ў Віцебску стала выстава графічных ілюстрацый 

Валерыя Славука да самага вядомага твора Я. Баршчэўскага “Шляхцiц 

Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” з інсталяцыяй 

некаторых работ. У акцыі прынялі таксама ўдзел Віцебскае дзяржаўнае 

вучылішча мастацтваў, харэаграфічныя калектывы горада, а завяршылася 

Ноч музеяў у Віцебску паказам фантастычных мадэлей адзення, 

падрыхтаваных студэнтамі Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта.  

У Полацку, традыцыйная для Полацкага гісторыка-культурнага 

музея-запаведніка, Ноч музеяў перайшла ў Тыдзень музеяў. Усе выставы 

гэтых устаноў культуры былі прысвечаны 65-годдзю Перамогі.  

Для музеяў Оршы, аб’днаных у Музейны комплекс гісторыі і 

культуры Аршаншчыны, святкаванне Міжнароднага дня музеяў стала 

традыцыйным. Так, 18 мая супрацоўнікі Музея драўлянай скульптуры С. 

Шаўрова сумесна з фальклорным калектывам “Ладушкі” СШ № 1 

прадставілі музейнае свята “Падарожжа Калабка”, а ў этнаграфічным 

музеі “Млын” адбылося падвядзенне вынікаў гарадскога конкурсу – 

“Школа - лепшы сябар музея”. 19  мая ў музеі гісторыі і культуры г. 
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  29 і 30 мая старажытны Браслаў стаў сталіцай першага ў Беларусі 

фестывалю сярэднявечна  культуры “Меч Брачыслава”. 

 (Витебский п оспект. – 2010.  27 мая. – С  

30 мая ў Верхнядзвінску адбылося XII рэгіянальнае дзіцячае 

свята мастацтваў “Двина-Дзвіна-Daugava”. На сцэнічных пляц

забыць нельга” (Кубелеўшчынская бібліятэка), літаратурны вечар “З той 

далёкай вайны” (Жукоўшчынская бібліятэка) і інш. 

Да Дня сям’і былі прымеркаваны дзень сямейнага адпачынку 

“Сям’я – шчасце, любоў і павага” (Верацееўская бібліятэка), конкурсная 

праграма “Семья – убежище души” (Каўшэлеўская бібліятэка), сямейнае 

свята “На свеце без сям’і жыцця няма, ёсць толькі існаванне” 

(Жукоўшчынская бібліятэка), пасяджэнне жаночага клуба “Как хорошо, 

что есть семья” (Сталіцкая бібліятэка). 

Да Дня беларускай сімволікі праведезены ўрок гісторыі “Свои 

символы выбрал сам народ” (Васюкоўская бібліятэка), вусны часопіс 

“Кнігі вашага дома” (Германавіцкая бібліятэка), пазнавальная гадзіна 

“Пра герб і сцяг тваёй Радзімы” (Малонкаўская бібліятэка). 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 
5 мая ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася 

прэзентацыя кнігі доктара гістарычных навук В. Ляўко “Витебск”. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 мая. – С. 10.; 

Рэжым доступу:  

http://vitebsk-

region.gov.by/ru/news/society?mode=one_new&id=3560. – 

Дата доступу: 08.06.10 г.) 

Праект “Скрабы правінцыяльных музееў” стартаваў  6 мая ў 

Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, які паставіў перад сабой задачу 

наладзіць сувязь паміж музеямі Віцебшчыны і прыцягнуць увагу 

шырокага кола наведвальнікаў да тых каштоўнасцей, што захоўваюцца ў 

раённых музеях вобласці.  

 (Телеком-экспресс. – 2010. – 20 мая. – С. 31.) 

8 мая адбылося ўрачыстае адкрыццё абноўленай плошчы 

Перамогі г. Віцебска. 

Звязда. -  2010. -  11 мая. -  С. 3. 

  (Рэжым  доступу:  

й  

р – . 23.)

оўках былі 

прадста лены д Расіі, Латвіі і 

Літвы. 

 в. – С. 1.; 

id=3740. – 

ка Аршанскай дзіцячай школы мастацтваў № 1 скрыпачка Дар’я 

Шалак ( ыклад

 ) 

У Лепе сное свята духавой музыкі “Виват, 

оркестр-2010!”, 

аблвыканкама Вялікай Перамогі. У свяце 

прынялі о

шай ступені ўручаны таксама 

юным музыкант № 8 г. Оршы 

і духаво

ў зіцячыя творчыя калектывы з Беларусі, 

(Дзвінская праўда. – 2010. – 1 чэр

Дзвінская праўда. -  2010. -  4 чэрв. -  С. 2.; 

(Рэжым доступу: 

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

 Дата доступу: 08.06.10 г.) 

У Віцебскім абласным конкурсе юных музыкантаў, якія 

граюць на струнна-смычковых інструментах першае месца заняла 

навучэн

в чык Аграфена Цеперыкова). 

(Аршанская газета. – 2010. – 22 мая. – С. 1.

лі адбылося абла

праведзенае пад эгідай упраўлення культуры Віцебскага 

і прысвечанае 65-годдзю 

 ўдзел 17 нар дных і ўзорных калектываў, звыш 400 дарослых і 

юных музыкантаў. Сярод дарослых калектываў першае месца прысуджана 

народнаму аркестру духавой эстраднай музыкі Наваполацкага гарадскога 

Палаца культуры. Дыпломы лаўрэатаў пер

ам – ансамблю флейтыстаў “Сірынкс” СШ 

му аркестру дзіцячай школы мастацтваў г. Лепеля.  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 4 мая. – С. 1-2.) 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ  
2 мая народны тэатр Багушэўскага Дома культуры прадставіў на 

суд гледачоў спектакль “Так я і зрабіў” па п’есе сучаснага драматурга 
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  Вячаслава Поніна. 
 (Голас Сенненшчыны. – 2010. – 11 мая. – С. 3.) 

15 мая ў Дубровенскім раённым Доме культуры адбылося 

першае абласн в сказку”. На 

суд гледачоў і журы былі прадстаўлены 8 спектакляў. Па выніках свята 

першае месца  “Диковинка” Зарубінскага 

СДК Глыб

 абласным краязнаўчым музеі дзейнічае выстава 

“Повязь часоў”, нцыяльных 

музееў” 

я. – С. III.) 

 Ар гарадскога 

аматарс

Народны  культуры 

падр

(Браслаўская звязда. – 2010. – 22 мая. – С. 3.) 

Выстава Сяргея і Ганны 

ое свята лялечных тэатраў “Приглашаем 

 падзялілі ўзорны лялечны тэатр

оцкага раёна і тэатр лялек “КапялюШ”. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 27 мая. – С. I.) 

У Віцебскім

 арганізаваная ў межах праекта “Скарбы праві

сумесна з Музейным комплексам гісторыі і культуры 

Аршаншчыны. На выставе прадстаўлены больш за 90 ручнікоў, што 

бытавалі на тэрыторыях Дубровенскага, Аршанскага, Сенненскага, 

Талачынскага раёнаў і на тэрыторыі Магілёўскага Падняпроўя. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 27 ма

У шанскім ГЦК прайшла прэм’ера спектакля 

кага тэатра пад кіраўніцтвам В. Мігаля па п’есе балгарскага 

драматурга Стэфана Цанева “Другая смерць Жаны д’Арк”. 

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

У Лепелі адбылася прэм’ера спектакля “Карлсан зноў прыляцеў” 

узорнай дзіцячай тэатральнай студыі “Трыада” (кіраўнік Алена 

Дабрыднева). 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 мая. – С. I.) 

У Шумілінскім Доме рамёстваў прайшоў вечар-партрэт з удзелам 

майстра па саломапляценні Наталлі Сцержанковай. 

 (Герой працы. – 2010. – 1 чэрв. – С. 4.) 

 тэатр Браслаўскага раённага Дома

ыхтаваў спектакль “Радавыя” па п’есе А. Дударава (рэжысёр-

пастаноўшчык Яўген Набееў). 

 

 майстроў Германавіцкага Дома ганчара 

прысвечаных 65-годдзю Перамогі. Іллюшынская бібліятэка правяла 

акцыю “Памяць сэрца”, паэтычную вечарыну “Война – печальней нету 

слова”, Касарская бібліятэка - літаратурна-музычную кампазіцыю “Песні 

вогненных гадоў”. У Дубраўскай бібліятэцы адбылася сустрэча “Па 

мінным полі памяці маёй” з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны і круглы 

стол па творчасці Васіля Быкава “Чалавек. Вайна. Подзвіг”.  

Да Сусветнага дня сям’і Матырынскай бібліятэкай арганізаваны 

круглы стол “Семейная жизнь – путь к гармонии”. Цэнтральная раённая 

бібліятэка правяла чарговае пасяджэне аматарскага аб’днання “Ушачане” 

ў форме вечарыны-падарожжа “Гартаючы старонкі свайго радаводу”. 

 

ЧАШНІЦКАЯ ЦБС 

Галоўнай падзеяй мая ў бібліятэках Чашніцкай ЦБС стала 

святкаванне 65-годдзя Перамогі. Гэтай даце быў прысвечаны месячнік 

“Великому мужеству – славная память”. У цэнтральнай раённай 

бібліятэцы пад назвай “Мы памятаем” прайшоў вечар-сустрэча з 

ветэранам Вялікай Айчыннай вайны Я. Румам.  

Шэраг мерапрыемстваў арганізавала ў маі Навалукамльская 

гарадская бібліятэка: месячнік памяці “Дні і ночы Вялікай Айчыннай”; 

вечар паэзіі “Паэзія як вечная мелодыя жыцця”, ўдзельнікамі якога сталі 

члены клуба “Млын”; літаратурна-музычны вечар “Праз полымя вайны”. 

 (Чырвоны прамень. – 2010. – 1 чэрв. – С. 2.) 

Мерапрыемствы ваеннай тэматыкі прайшлі і ў іншых бібліятэках 

сістэмы: паэтычны рэтразбор “Мы зноў вяртаемся ў той дзень” (Чарэйская 

бібліятэка), вечар “Памяці нашай дарогі” (Вядрэньская бібліятэка), дзень 

фотапамяці “Гады партызанскія” (Альшанская бібліятэка). 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ ЦБС 

Усе бібліятэкі сістэмы прынялі ўдзел у святкаванні 65-годдзя 

Перамогі. Былі аформлены тэматычныя кніжныя выставы, праведзены 

разнастайныя мерапрыемствы: гадзіна мужнасці “І помніць страшна, і 
12 21



  Рымдзё

гліняны посуд. 

– С. 7.) 

рэспубліканская навукова-практычная 

канфер цыя, бібліятэкі, на 

якой р

 id=3601. – 

.) 

 

 Я М

т

лі запрошаны вядомыя 

краязнаўцы і пр рызму вобласці. 

6 мая ў

манаграфіі да , дэкаратыўна-прыкладнога 

астацтва і тэхнічнай графікі мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя 

П.М. нно-

историч

с  – 13  

іцебскай вобласці, 

падрых

м т г

нак “Па жыцці разам” пачала працавайць у Глыбоцкім Доме 

рамёстваў. На выставе прадстаўлены ўзоры ткацтва і 

 (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 15 мая. 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
12-13 мая ў бібліятэцы Віцебскага дзяражаўнага ўніверсітэта імя 

П.М. Машэрава адбылася 

эн прысвечаная 100-годдзю з дня заснавання 

азглядаліся праблемы ўкаранення інавацый і ўдасканалення 

традыцыйных метадаў работы вузаўскіх бібліятэк. 

(Рэжым доступу: 

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

 Дата доступу: 08.06.10 г

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНА  БІБЛІЯТЭКА І Я У.І. ЛЕНІНА  

5 мая ў агульнай чытальнай зале бібліятэкі адбылася акцыя-

прэзентацыя “Гос еприимная Витебщина”, прысвечаная пытанням 

развіцця турызму ў Віцебскай вобласці, на якую бы

адстаўнікі сферы ту

 аддзеле літаратуры па мастацтве прайшла прэзентацыя 

цэнта кафедры дызайну

м

Машэрава І. Гарбунова “Искусство батальной диорамы в вое

еских музеях СССР и СНГ во 2-й половине XX века”. 

 (Витебский про пект. – 2010.  мая. – С. 6.)

20 мая ў фае бібліятэкі адбылося адкрыццё выставы гербаў 

адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак В

таванай аддзелам па архівах і справаводству Віцебскага 

аблвыканка а. На выставе прадс аўлены 37 ербаў населеных пунктаў 

Віцебскага рэгіёна. 

 (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 мая. – С. II.) 

жыцця. Да Сусветнага дня без тытуню ў цэнтральнай раённай бібліятэцы 

прайшла прэзентацыя плаката “Отказ от курения – лучшее решение” і 

ўрок-пратэст “Нет – табаку, алкоголю, наркотикам”. 

 

ПОЛАЦКАЯ ЦБС 

Да 65-годдзя Перамогі з удзелам ветэранаў у шматлікіх 

бібліятэках сістэмы былі праведзены вечары-ўспаміны “Есть в памяти и 

боль, и благодарность” (Ветрынская гарпасялковая бібліятэка-філіял № 2), 

“Вайна ў гісторыі маёй сямі” (Лескаўская бібліятэка-клуб), музычныя 

вечары і літаратурна-музычныя кампазіцыі “Мы павінны памятаць” 

(Мацюшэўская бібліятэка-філіял), “Святло Перамогі” (Новагарнская 

бібліятэка-філіял), “Старонкі неўміручага подзвігу” (Маласітнянская 

бібліятэка-філіял) і інш. У Багатырскай бібліятэцы-філіяле прайшоў 

канцэрт-віншаванне “Не забыть нам этой даты, что покончила с войной”. 

Адным з напрамкаў работы бібліятэк Полацкай РЦБС з’яўляецца 

сямейнае выхаванне. Бібліятэкамі былі праведзены вечар сямейнага 

адпачынку “Все начинается с семьи” (Заазерская бібліятэка-філіял), 

тэматычны вечар “Откройте семейный альбом” (Ветрынская 

гарпасялковая бібліятэка). Багушэўская бібліятэка-філіял правяла свята 

“Вместе дружная семья”. 

 

СЕННЕНСКАЯ ЦБС 

У бібліятэках Сенненскага раёна прайшлі мерапрыемствы, 

прысвечаныя Дню Перамогі. У Сенненскай дзіцячай бібліятэцы 

арганізавана сустрэча школьнікаў з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны 

Міраславам Зязюліным. У Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы 

адбылося мерапрыемства пад назвай “Беригите Отчизну, без нее нам не 

жить!”, удзел у якім прынялі вучні 4-х класаў СШ № 2. 

 

УШАЦКАЯ ЦБС 

Шэраг мерапрыемстваў адбыліся ў бібліятэках сістэмы, 
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  АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

У альнай гарадской бібліятэцы імя А. Пушкіна п цэнтр раведзены 

вечар-с

кл зіі кір

а

шанская газета. – 2010. – 22 мая. – С. 1.) 

аргова работу пры 

дзіцячай бібліятэцы ім “Радасць свет 

адкрыва

мая ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага праведзена тэматычная 

вечарын  “Бела беларускага 

герба і сцяга. 

25 мая бібліят рна-музычную 

вечарын

аэта Петруся Броўкі. 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

 сумесна з дзіцячай школай мастацтваў. Песні ваеннай пары 

ў выкан

устрэча з маладымі паэтамі “Паэтычныя галасы Аршаншчыны”, на 

які былі запрошаны ўдзельнікі уба паэ “Лотас” ( аўнік М. 

Дзмітронак). С  сваёй паэтычнай творчасцю пазнаёмілі прысутных 

Валянціна Шыркевіч і Ганна Сасноўская. 

 (Ар

Ч е пасяджэнне клуба “Уют-кампанія”, які пачаў 

я Н. Крупскай, прайшло пад назвай  

ць”. На творчай сустрэчы з аршанскімі пісьменнікамі Г. і С. 

Трафімавымі ўдзельнікі клуба пазнаёміліся з новай кнігай “Азбука 

пешехода”. 

 (Аршанская газета. – 2010. – 15 мая. – С. 4.) 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ ЦБС 

5 мая бібліятэка імя Я. Купалы правяла гадзіну франтавога Ліста 

“З тае далёкае вайны”. 

7 мая ва ўсіх бібліятэках горада адбылася акцыя памяці “Дзень 

белых журавоў”. 

17 

а русь мая, родны край”, прысвечаная Дню 

эка імя П. Броўкі наладзіла літарату

у “І нехта ўспомніць пра мяне”, прысвечаную да 105-годдзя 

вядомага беларускага п

 

6 мая чытачы цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Ф. Скарыны 

былі запрошаны на музычны вечар “Была война одна на всех”, які быў 

падрыхтаваны

анні выкладчыкаў ДМШ суправаджаліся кадрамі відэахронікі. Да 

МІЁРСКАЯ ЦБС 

14 мая на базе Міёрскай дзіцячай бібліятэкі адбыўся семінар 

“Сельская бібліятэка: праз кнігу – да дабра”. 

 (Міёрскія навіны. – 2010. – 25 мая. – С. 2.) 

25 мая ў Міёрскай раённай бібліятэцы была праведзена гадзіна 

інфармацыі “Табаку – нет!”, падрыхтаваная сумесна з аддзелам па справах 

моладзі Міёрскага райвыканкама, установай аховы здароўя “Міёрская 

цэнтральная раённая бальніца”. На мерапрыемстве выступалі ўрачы 

раённай паліклінікі, псіхолаг раённага тэрытарыяльнага цэнтра, загадчык 

аддзела па справах моладзі райвыканкама. Бібліятэчныя работнікі 

падрыхтавалі агляд літаратуры і кніжную выставу, прысвечаную 

прафілактыцы шкодных звычак. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

ПАСТАЎСКАЯ ЦБС 

Шэраг мерапрыемстваў адбыліся ў бібліятэках раёна да 65-годдзя 

Перамогі. Цэнтральная раённая бібліятэка падрыхтавала літаратурна-

музычную кампазіцыю “Вялікая Айчынная вайна ў творах В. Быкава, І. 

Навуменкі, І. Чыгрынава”. Лынтупская гарпасялковая бібліятэка 

арганізавала гістарычна-пазнавальную гадзіну “Набат войны нам вновь 

стучит в сердца”. У сельскіх бібліятэках мерапрыемствы ладзіліся сумесна 

з клубамі. У Вярэнькаўскай бібліятэцы прайшоў музычны вечар 

“Вспомним песни фронтовые”, у Ляхаўшчынскай бібліятэцы – 

літаратурна-музычная гадзіна “И пусть поколения помнят”, у Парыжскай 

бібліятэцы – тэматычная гадзіна “Пусть не будет войны никогда!”. 

Да Сусветнага дня сям’і ў Вярэнькаўскай сельскай бібліятэцы 

адбылося пасяджэнне аматарскага аб’яднання сямейна-сялянскага 

ўніверсітэта “Святліца”. У Парыжскай сельскай бібліятэцы ў рамках клуба 

“Парыжанка” прайшла вечарына “Любовь и мир в семье – основа жизни 

на Земле”. 

Актыўна прапагандуюць бібліятэкі ў сваёй дзейнасці здаровы лад 
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  мерапрыемства была падрыхтавана выстава “Память хранят живые” з 

фотаздымкамі работнікаў культуры – удзельнікаў Вялікай Айчыннай 

вайны. 

У літаратурна- овности”, якая 

працуе 

а: урок мужнасці “Зачем ты война у мальчишек их детство 

украла”

А

А ц  

авых сустрэч “Гармонія”. 

 (Аршанская газета. – 20 0. – 18 мая. – С. 3.) 

выстава-мемарыял 

“Вайна Народ. ная вечарына 

“Подзві

насці “Вайны не ведалі мы, але...”. 

музычнай гасцёўні “Под сенью дух

на працягу некалькіх гадоў у бібліятэцы імя Я. Купалы, прайшла 

вечарына “С небесных родников”, прысвечаная творчасці паэта Пятра 

Буганава. Удзельнікі Праваслаўнага маладзёжнага аб’яднання 

“Виноградная ветвь” прапанавалі слухачам літаратурна-музычную 

кампазіцыю па творах паэта. 

Шэраг мерапрыемстваў правяла дзіцячая бібліятэка імя Л. 

Талстог

, гадзіну памяці “Ніколі не забудзем”, вечарыну-партрэт “Пусть 

память верную хранят и наших внуков внуки”. 

 

АРШАНСК Я ЦБС 

Пры ршанскай раённай энтральнай бібліятэцы адбылося 

першае пасяджэнне клуба цік

 (Аршанская газета. – 2010. – 4 мая. – С. 2.) 

У Юрцаўскай бібліятэцы прайшла сустрэча з паэтэсай Людмілай 

Сынцаровай і прэзентацыя кнігі “Дняпроўскія галасы-60. Анталогія паэзіі 

і прозы Аршаншчыны”. 

1

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ ЦБС 

Да юбілею Вялікай Перамогі ў ЦРБ адкрылася 

. Перамога” і адбылася літаратурна-музыч

г вялікі і вечны”. У дзіцячай раённай бібліятэцы да 9 мая была 

прымеркавана літаратурна-музычная кампазіцыя “Змагаліся побач з 

дарослымі” і гадзіна муж

 (Зара. – 2010. – 7 мая. – С. 4.) 

 

ДУБРОВЕНСКАЯ ЦБС 

Цэнтральная раённая бібліятэка правяла семінар работнікаў па тэме 

“Патрыятычнае выхаванне – адзін з накірункаў дзейнасці бібліятэкі”. У 

рамках семінара аддзел маркетынга падрыхтваў і правёў вусны часопіс 

“Память, память, за собою позови…”, а таксама арганізаваў выезд у музей 

краязнаўства і этнаграфіі, што размешчаны ў п. Асінторф. 

Ва ўсіх бібліятэках раёна былі праведзены месячнікі ваенна-

патрыятычнай кнігі, у межах якіх афармляліся кніжныя выставы, 

правадзіліся тэматычныя вечары, урокі мужнасці і інш. Так, Асінторфскай 

сельскай бібліятэкай была праведзена акцыя-віншаванне “Вахта памяці”. 

Бібліятэка аграгарадка Калінаўка сумесна з СДК правялі тэматычны вечар 

“Нашай памяці звоняць званы”, бібліятэка аграгарадка Рэдзькі 

арганізавала віктарыну “Дорогами мужества и памяти”, бібліятэка 

аграгарадка Ерамееўшчына – гістарычны турнір “Будем помнить!” і 

літаратурна-музычную кампазіцыю “Дорогами Победы”.  

Супрацоўнікамі раённай дзіцячай бібліятэкі быў падрыхтаваны і 

праведзены на сцэне РДК літаратурны круіз “Чароўнае падарожжа па 

казках Г.Х. Андэрсэна”. 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦБС 

У Лепельскай раённай бібліятэцы праведзена чарговая вытворчая 

нарада і пашыраны Савет пры дырэктары “Публічныя цэнтры прававой 

інфармацыі – гаранты забеспячэння свабоднага доступу грамадзян да 

прававой інфармацыі”. 

На працягу месяца раённая бібліятэка правяла наступныя 

мерапрыемствы: выніковую выставу навучэнцаў дзіцячай школы 

мастацтваў у галерэі “Арт-Лепель”, гадзіну інфармацыі з 

мультымедыйнай прэзентацыяй “Юныя героі Віцебшчыны” і інш. 

Дзіцячая бібліятэка арганізавала ўрок памяці “Пусть не будет 

войны никогда”, тэматычны вечар “Беларусь – мой родны край”. 
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 БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

Май месяц у бібліятэках сістэмы быў насычаны правядзеннем 

мерапрыемстваў, прысвечаных 65-годдзю Перамогі. У раённую бібліятэку 

на гадзіну развагі “Украдзенае дзяцінства” былі запрошаны вучні СШ № 

1. Размова ішла пра кнігу С. Алексіевіч “Апошнія сведкі”, у якой згаданы 

ўспаміны дзяцей, якія зведалі ўсе жахі Вялікай Айчы

помніць Перамогу” (Валынецкая ) і інш. Урокі мужнасці 

прапанавалі сваім наведв ецкай бібліятэкі 

“Кто-то д а  

орк кая

ская бібліятэка), вусны часопіс 

“Свеча 

ы тэматычны семінар “Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк як 

фактар 

 сустрэча з ветэранамі 

Мы этой памяти верны”, на якую былі запрошаны ветэраны Вялікай 

Айчыннай вайны – Г. і М. Аза

аённай бібліятэцы прайшоў антытытунёвы КВЗ для вучняў 6-

7-х кл

ах непаўналетніх 

райвык

. – 2010. – 29 мая. – С. 6.) 

бібліятэка

альнікам супрацоўнікі Валын

 ро ом из детств , а я - из войны”.

У рамках акцыі “Марш парков” Б авіц  бібліятэка правяла 

гадзіну экалогіі “Земля – наш дом, но не одни мы в нём живём”, 

Сар’янская бібліятэка – гутарку-агляд “Мы – жыхары Зямлі”, 

Верхнядзвінская дзіцячая бібліятэка - выставу-панараму “Оглянись на 

землю свою”.  

Здароваму ладу жыцця прысвячаліся інфармацыйныя гадзіны 

“Вредным привычкам – книжный заслон” (раённая бібліятэка), 

“Школьнику о вреде никотина” (Бігосаў

жизни – свеча надежды”, спартыўна-гульнёвая праграма “Мы 

растём здоровыми” (Марозаўская бібліятэка-клуб). 

 

ГАРАДОЦКАЯ ЦБС 

Выязн

духоўнага адраджэння” прайшоў на базе Даўгапольскай сельскай 

бібліятэкі. 

Святочная сустрэча ў клубе “Залаты ўзрост” “Мая вясна – мая 

Перамога” адбылася ў Гарадоцкай раённай бібліятэцы. 

У Гарадоцкай дзіцячай бібліятэцы прайшла

“

рчанкі. 

 

ГЛЫБОЦКАЯ ЦБС 

У р

асаў гарадскіх школ. Мерапрыемства было арганізавана па 

ініцыятыве і ўдзеле членаў камісіі па справ

анкама і супрацоўнікаў інспекцыі па справах непаўналетніх РАУС, 

цэнтра па справах моладзі і бібліятэчных работнікаў. 

 (Веснік Глыбоччыны

ннай вайны. 

Супрац ікі б ісаў “Полымя” і “Нёман” 

падрыхтавалі тэматычны бібліяграфічны агляд “І памяць, і слова, і боль”, 

прысвечаны творам беларус нную тэматыку, які 

прагуча

а правяла сямейнае свята 

“Дом, д

У бібліятэках ЦБС да Дня Перамогі былі падрыхтаваны 

тэматычныя і я помнят” 

(Асвейс

я бібліятэка), “Заўжды мы будзем 

оўн ібліятэкі па старонках часоп

 

кіх пісьменнікаў на вае

ў па раённым радыё. На пасяджэнні аматарскага аб’днання 

“Кругагляд” Відзаўскай гарпасялковай бібліятэкі прайшла літаратурна-

музычная кампазіцыя “Пусть поколения знают”.  

У Замошскай бібліятэцы да святкавання Вялікай Перамогі быў 

прымеркаваны “Тыдзень мужнасці”, у рамках якога адбыліся выстава 

малюнкаў вучняў Замошскай базавай школы, завочнае падарожжа па 

мемарыяльным комплексе “Хатынь”, падрыхтаванае для вучняў 4-6-х 

класаў, урок мужнасці “Жорсткая праўда вайны”, акцыя “Ветэран жыве 

побач”. 

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 22 мая. – С. 6.) 

Да Дня сям’і Відзы-Лаўчынская бібліятэк

зе цябе любяць і чакаюць”, Плюская бібліятэка арганізавала дзень 

сямейнага адпачынку “Усёй сям’ёй у бібліятэку”, Зарачская бібліятэка – 

гадзіну развагі “Клапатлівыя адносіны”. 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ ЦБС 

літаратурныя вечары: “И пусть поколени

кая бібліятэка), “Подзвіг вялікі і вечны” (Бігосаўская бібліятэка), 

“Как хорошо на свете без войны”, “Вместе книгу Памяти откроем” 

(Боркавіцкая бібліятэка). Літаратурна-музычныя кампазіцыі правялі: “У 

войны и  у победы музыка своя” (раённа
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