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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 жніўня. Інфармацыя за жнівень, якая не знайшла свайго 

адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні 

ў раздзеле “Інфармацыя аб мерапрыемствах, якія не ўвайшлі ў папярэдні 

выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, 

атрыманыя з аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Талачынскага 

РМЦ НТ і КАР, Полацкай гарадской сеткі бібліятэк, Аршанскай, 

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Дубровенскай, Лепельскай, 

Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай раённых сетак бібліятэк. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Соловьева, Т. Музейная растратчица / Т. Соловьева // Витебский 

проспект. – 2010. – 12 авг. – С. 5. 

В статье идет речь о смотрительнице Полоцкого историко-культурного 

музея-заповедника, которая осуждена за растрату материальных 

ценностей. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 
 

 
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
 14 жніўня адбылося святкаванне 130-гадовага юбілею г.п. 

Багушэўск Сенненскага раёна. У канцэртнай праграме “Страницы жизни, 

город мой, листая…”, якая паклала пачатак урачыстасцям, прынялі ўдзел 

каля 50 творчых асоб гарпасёлка. На пяці сцэнічных пляцоўках выступалі 

артысты, цыркачы, працавалі атракцыёны. 

  (Народнае слова. – 2010. – 19 жн. – С. 1-2.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 14 жн. – С. 1.) 

 За дасягнутыя поспехі ў развіцці аматарскай мастацкай творчасці, 

папулярызацыю нацыянальных культурных традыцый, высокі мастацкі 

ўзровень, актыўную канцэртную дзейнасць рашэннем калегіі Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь званне “Народны аматарскі калектыў” 

прысвоена ансамблю народнай песні “Прызбачка” (Валкалацкі СДК) і 

вакальнаму ансамблю “Землякі” (Параф’янаўскі СДК) Докшыцкага раёна. 

  (Родныя вытокі (Докшыцы). – 2010. – 28 жн. – С. 3.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 2 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 
6 жніўня ў Польшчы стартаваў традыцыйны мотапрабег пад 

назвай “Усходні рэйд”. Байкеры з Польшчы пабывалі ў Брэсце і Барані, а 

затым наведалі Оршу, дзе 8 жніўня адбылося сярэдневяковае 

прадстаўленне. Удзельнікамі рэйду сталі больш за 50 байкераў з шасці 

краін свету.  

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 5 авг. – С. 1.) 

РАЗДЗЕЛ 5 

 
 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 

НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ 
ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 
 
 
 

1. Борисенков, В. Как возродить память о витебских замках / В. 

Борисенков // Народнае слова. – 2010. – 14 авг. – С. 4. 

Автор статьи предлагает уделить внимание теме замкового 

оборонительного строительства г. Витебска и предлагает возможные 

варианты решения обозначенной проблемы. 

 

2. Вестник Госконтроля / подгот. Н. Конохова // 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 26 авг. – С. 4. 

О результатах рейдовой проверки трудовой дисциплины сотрудниками 

Комитета Госконтроля в учреждениях и организациях города Витебска. 

 

3. Культуру ў масы / падрыхт. В. Шыёнак // Голас Расоншчыны. – 

2010. – 30 ліп. – С. 5. 

У артыкуле звяртаецца ўвага на тое, што ў дзейнасці Сакалішчанскага 

сельсавета “установы культуры недастаткова прыцягваюць 

насельніцтва вёсак да ўдзелу ў гуртках, мерапрыемствах”. 

 

4. Петровский, А. Вышки на курганах… / А. Петровский // 

Витебский проспект. – 2010. – 5 авг. – С. 5. 

В статье затрагиваются проблемы исполнения законодательства об 

охране историко-культурного наследия в Витебской области. 
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  З 25 па 31 жніўня ў правінцыі Церуэль (Іспанія) прайшоў XXVI 

Міжнародны фестываль фальклору, у якім прыняў удзел народны 

ансамбль танца “Лявоніха”. 

 (Народнае слова. – 2010. – 21 жн. – С. 1.) 

 

• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 
 28 жніўня культурны гісторыка-турыстычны цэнтр вёскі Івесь 

Глыбоцкага раёна прымаў дэлегацыю інстытута турызму Швецыі. Госці 

пазнаёміліся з мясцовымі адметнасцямі і вопытам арганізацыі адпачынку 

на Глыбоччыне. 

  (Народнае слова. – 2010. – 28 жн. – С. 1.) 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
 4 жніўня на базе Радзюкоўскага СДК прайшоў семінар клубных 

работнікаў раёна, тэмай якога стала работа ўстаноў культуры, накіраваная 

на абслугоўванне ветэранаў і пажылых людзей. 

  (Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2010. – 18 жн. – С. 3.) 

6 жніўня Баеўская сельская бібліятэка сумесна з клубам правялі 

свята вёскі Баева “Адсюль вяду я свой жыццёвы  шлях” (Дубровенскі 

раён). 

З 23 па 31 жніўня ў рамках раённай акцыі “Твоё здоровье в твоих 

руках” работнікамі клубных устаноў Талачынскага раёна былі 

падрыхтаваны вечар адпачынку “Минздрав предупреждает” (Навінкаўскі 

клуб-бібліятэка), спартландыя “Малые олимпийские игры” (Дзімітраўскі 

СДК), гутаркі “Предупрежден - значит вооружен” (Слаўнаўскі СДК), 

“Твое здоровье в твоих руках” (Рэчкаўскі СК), “Дорога, ведущая вниз” 

(Воўкавіцкі СК) і іншыя мерапрыемствы. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

27 жніўня ў Талачынскім раёне праведзены раённы семінар на 

тэму “Тэарэтычныя асновы тэхналогіі арганізацыі аматарскіх аб’яднанняў 

Цэнтр сучаснага мастацтва прапанаваў сваім наведвальнікам 

персанальную выставу графічных работ Віктара Шылко “Ощущение 

сопричастности” і фотавыставу з фондаў музея, прысвечаную дзейнасці 

творчага аб’яднання мастакоў Віцебска “Квадрат”, якая існавала з 1987 па 

1994 год. 

  (Витебский проспект. – 2010. – 12 авг. – С. 23.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 12 авг. – С. 2.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 4 

 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ, ЯКІЯ НЕ 
ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
 
 10 ліпеня ў эстонскім горадзе Йыхві адбыўся фестываль 

“Славянскі свет”, у якім прыняў удзел заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль “Паазер’е”. 

  (Пастаўскі край. – 2010. – 17 ліп. – С. 1.) 

22 ліпеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава, прысвечаная памяці славутага польскага журналіста, фатографа, 

пісьменніка і паэта Рышарда Капусцінскага (1932-2007). На выставе 

прадстаўлена больш за 30 планшэтаў з рэпартажнымі фотаздымкамі.  

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 3 авг. – С. 2.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 10 авг. – С. 2.; 

Витебский проспект. – 2010. – 29 июля. – С. 23.) 
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  ва ўстановах клубнага тыпу” для кіраўнікоў аматарскіх аб’яднанняў і 

клубаў па інтарэсах. 

 (Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

На працягу месяца клубнымі ўстановамі Міёрскага раёна 

праведзены святы вёсак Волкаўшчына “На вуліцы гармонік грае…”, 

Турчына, Бандарцы “Са святам”, Цілеўцы “Край родны”, Лявонпаль 

“Прыдзвінская вёсачка” і інш. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 
 З 5 па 9 жніўня Віцебск сустракаў удзельнікаў міжнароднага 

маладзёжнага фестывалю “Вясёлка над Беларуссю. Крокі над Віцебскам”. 

Больш за 100 маладых людзей з Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, 

Швецыі, Швейцарыі, Нарвегіі, Фінляндыі і Арменіі  прыбылі сюды, каб 

далучыцца да аднадумацаў, пазнаёміцца з багатай культурнай спадчынай 

горада на Дзвіне. Арганізатарамі фестывалю выступілі грамадская 

арганізацыя “Христианское содружество взрослых и молодых” (YMCA) і 

Палац творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна. У рамках 

маладзёжнага фестывалю прайшлі бардаўскі вечар, КВЗ, фотакрос, 

экскурсіі па Віцебску і іншыя мерапрыемствы. На фестывалі прысутнічаў 

Генеральны сакратар Міравога Альянса YMCA  Йохан Вільхейм Элтвік, 

які разам з дырэктарам Палаца творчасці дзяцей і моладзі Ларысай 

Мішурнай урачыста адкрыў мерапрыемства. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 12 авг. – С. VI.; 

Народнае слова. – 2010. – 17 авг. – С. 4.; 

Витебский проспект. – 2010. -12 авг. – С. 23.) 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 
5 жніўня ў філіяле Віцебскага абласнога краязнаўчага музея — 

музеі-сядзібе І.Я. Рэпіна “Здраўнёва” адбыўся першы адкрыты фестываль–

школы мастацтваў, у якой прынялі ўдзел юныя мастакі і танцоры з 

Віцебска, Полацка, Гомеля, Мінска, Нінбурга (Германія). Арганізатарамі 

мерапрыемства выступілі музей Марка Шагала і бюро міжнароднага 

маладзёжнага турызму “Спутник”. У школе прынялі ўдзел больш за 30 

юных мастакоў і танцораў, якія працавалі па праграмах пленэраў і 

майстар-класаў. 20 жніўня ў Арт-цэнтры М. Шагала былі падведзены 

вынікі летняй школы мастацтваў. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 19 авг. – С. VI.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 24 авг. – С. 2.; 

Народнае слова. – 2010. – 19 жн. – С. 15.) 

Шэраг творчых праектаў рэалізаваў у жніўні Мастацкі музей г. 

Віцебска. У залах музея былі адкрыты персанальныя выставы жывапісу 

Аляксандра Шыёнка, Віктара Рубанава, наладжана выстава акварэлі 

памяці Аўгусты Суславай. Да 65-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне адкрыта выстава “Помніць зямля беларуская”, у якой прынялі ўдзел 

24 члены суполкі Беларускага Саюза мастакоў “Традыцыя”. Ініцыятарам 

гэтага праекта выступілі вядомыя майстры выяўленчага мастацтва М. 

Апіёк, У. Уродніч, В. Барабанцаў. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 21 авг. – С. VI.; 

Витебский проспект. – 2010. – 19 авг. – С. 23.; 

  Народнае слова. – 2010. – 3 жн. – С. 5.; 

Витебский проспект. – 2010. – 5 авг. – С. 23.; 

Витебский проспект. – 2010. – 19 авг. – С. 23.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 12 авг. – С. 2.; 

Витебский проспект. – 2010. – 19 авг. – С. 23.) 

У музычнай гасцінай адкрылася выстава кованых вырабаў члена 

Беларускага саюза мастакоў Леаніда Хоміча-Мірзаяна, на якой 

прадстаўлены арыгінальныя кампазіцыі для афармлення інтэр’еру, 

фатаграфіі і іншыя работы аўтара. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 26 авг. – С. 2.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 14 авг.)  
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  конкурс лапікавага шыцця “Здраўнёўская палітра”.  

Арганізатары фестывалю: упраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта, Віцебскі абласны краязнаўчы музей, 

Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці, Цэнтр рамёстваў і 

нацыянальных культур г. Полацка, народны клуб лапікавага шыцця 

“Рошва” г. Полацка.  

У фестывалі-конкурсе прынялі ўдзел 23 майстры з Мінска, 

Магілёва, Полацка, Наваполацка, г.п. Краснае Смаленскай вобласці.  

У намінацыі “Захаванне традыцый лапікавага шыцця” першае 

месца атрымала Людміла Швыдкая (Полацк), другое – Маргарыта 

Котава (Мінск), трэцяе – Таццяна Касьміна (Наваполацк) і Элеанора 

Іванова (Рыбінск, Расія).  

У намінацыі “Арыгінальнасць выканання” першае месца 

прысуджана Ірыне Грабоўскай (Полацк), другое – Наталлі Шаўчэнцы 

(Мінск) і Ганне Панюшкінай (Наваполацк), трэцяе – Наталлі Новікавай, 

Ніне Ярмух, Людміле Баранкевіч, Надзеі Самітавай (Полацк, калектыўная 

праца),  Таццяне Каламейцы (Полацк). 

У намінацыі “Кампазіцыя” першае месца занялі Таццяна 

Касьміна (Наваполацк) і Ірына Балабанава (г.п. Краснае, Смаленская 

вобл.), другое – Святлана Рамашко (Полацк), трэцяе – Ніна Ярмух, 

Наталля Новікава, Ірына Грабоўская (Полацк, калектыўная праца). 

У намінацыі “Гледачовыя сімпатыі” на першым месцы аказалася 

Ганна Панюшкіна (Наваполацк), на другім – Таццяна Злобіна (Полацк). 

(Рэжым доступу: http://ratusha.by/pershy-adkryty-festyval-

%e2%80%93-konkurs-lapikavaga-shyccya-

%e2%80%9czdra%d1%9enyo%d1%9eskaya-

palitra%e2%80%9d/.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 12 авг. – С. VI.;  

Народнае слова. – 2010. – 3 авг. – С. 8.; 

Витебский проспект. – 2010. – 5 авг. – С. 23.; 

Витебский проспект. – 2010. – 12 авг. – С. 24.) 

Сярод аўтараў - як сталыя майстры слова, так і маладыя літаратары 

Аршанскага краю. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 28 жн. – С. 5.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

 
• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

З 3 жніўня па 5 верасня ў Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым 

музеі працуе выстава мастачкі з Маладзечна Ядвігі Сянько “Пабудуем 

храм у душы”, а ў Обальскім музеі камсамольскага падполля - з 4 па 22 

жніўня - выстава “Кветкавы рай”. 

  (Герой працы (Шуміліна). – 2010. – 3 жн. – С. 8.) 

12 жніўня ў Полацку адкрылася выстава па выніках I 

Міжнароднага пленэра “ART-EGO”. У экспазіцыі прадстаўлена каля 60 

работ. Гэта жывапісныя творы, калажы, арт-аб’екты, скульптурныя 

кампазіцыі, створаныя мастакамі з Беларусі, Латвіі і Літвы за два тыдні 

работы пленэра, прысвечанага Полацку як культурнаму цэнтру на шляху 

“З вараг у грэкі”. Арганізатарамі пленэра выступілі Беларускі саюз 

мастакоў, упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама, Полацкі 

гарвыканкам і Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-

запаведнік.  

(Рэжым доступу: http://vitebsk-

region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4334. 

13 жніўня ў Міёрскім гісторыка-этнаграфічным музеі пачала 

працаваць персанальная выстава пейзажу мастака-земляка Вячаслава 

Стомы.  

  (Міёрскія навіны. – 2010. – 24 жн. – С. 1.) 

16 жніўня ў Віцебску адбылося адкрыццё III Міжнароднай летняй 
13 8 

http://ratusha.by/pershy-adkryty-festyval-%e2%80%93-konkurs-lapikavaga-shyccya-%e2%80%9czdra%d1%9enyo%d1%9eskaya-palitra%e2%80%9d/
http://ratusha.by/pershy-adkryty-festyval-%e2%80%93-konkurs-lapikavaga-shyccya-%e2%80%9czdra%d1%9enyo%d1%9eskaya-palitra%e2%80%9d/
http://ratusha.by/pershy-adkryty-festyval-%e2%80%93-konkurs-lapikavaga-shyccya-%e2%80%9czdra%d1%9enyo%d1%9eskaya-palitra%e2%80%9d/
http://ratusha.by/pershy-adkryty-festyval-%e2%80%93-konkurs-lapikavaga-shyccya-%e2%80%9czdra%d1%9enyo%d1%9eskaya-palitra%e2%80%9d/
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4334
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4334


  
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 
ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

5 жніўня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога адбылася гутарка-

віктарына на тэму “Традиции и праздники народов мира”, а 12 жніўня для 

вучняў 1-3 класаў была праведзена літаратурная гульня “В гостях у героев 

любимых книг”. 

У бібліятэцы-філіяле № 8 адбылася літаратурная гульня “Вместе 

читаем – вместе отдыхаем” для дзяцей, якія наведваюць школьны лагер 

сярэдняй школы № 18. 16 жніўня ў гэтай жа бібліятэцы адбыўся час 

развіцця творчага мыслення “Путешествие капельки” для дзяцей 

школьнага лагера сярэдняй школы № 16.  

19 жніўня ў бібліятэцы імя Герцэна ў літаратурнай гасцінай 

“Течение” праведзена свята Яблычнага Спаса, на якое былі запрошаны 

паэтэсы Раіса Антаневіч і Ларыса Сакарэнка.  

21 жніўня адбылося чарговае пасяджэнне клуба “Я – полочанин”, 

прысвечанае 200-годдзю з дня нараджэння мастака Івана Хруцкага.  

 
АРШАНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Лаўрынаўскай сельскай бібліятэцы прайшоў вечар паэзіі “Мне 

муза крылья подарила”, на які была запрошана аршанская паэтэса, член 

літаратурнага аб’яднання “Лотас” Людміла Ігнацьева. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 31 жн. – С. 3.) 

 
БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У жніўні адбылася нарада бібліятэчных работнікаў Браслаўскай 

раённай сеткі бібліятэк, на якой  разглядаліся пытанні аб 

добраўпарадкаванні бібліятэк і прылягаючых тэрыторый, ідэалагічнай 

рабоце ў бібліятэках, якасці масавых мерапрыемстваў.  

Удзельнікі клуба пажылых людзей “Сустрэча”, які працуе пры 

цэнтральнай бібліятэцы, наведалі выставу мінскай фотамастачкі Аліны 

Шаліма “Успамін пра каранацыю”, якая экспанавалася ў Музеі 

 7 жніўня ў Кушлікоўскай бібліятэцы-філіяле № 5 праведзены 

Дзень здароўя “Лекарство для души”. 

14 жніўня ў Багатырскай бібліятэцы-філіяле № 48 адбылося 

фальклорнае свята-кірмаш “Спас – усяго прыпас”.  

 
СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У жніўні Студзёнкаўская бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на 

свята “Спас - наливное яблочко”, Багданаўская бібліятэка арганізавала 

літаратурна-экалагічную кампазіцыю “І кветкі могуць размаўляць”, 

Чырванасельская бібліятэка правяла ўрок здароўя “Есть в травах и цветах 

целительная сила”. 

 Для дзяцей і падлеткаў праведзены тэатралізаванае прадстаўленне 

“Як мядзведзь трубку курыў” (Ходцаўская бібліятэка),  інфармацыйная 

гадзіна аб хлебе “Самая вкусная еда” (Какоўчынская бібліятэка), конкурс 

малюнкаў “Береги природу, человек!” (Белаліпская бібліятэка), 

экалагічная гульня-падарожжа “Эти забавные животные” (Сінягорская 

бібліятэка). 

 
УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Цэнтральная раённая бібліятэка ў жніўні правяла гадзіну 

духоўнасці “З летапісу жыцця святых, прапаведнікаў, гуманістаў”.  

Дзіцячая бібліятэка з удзельнікамі ваенна-патрыятычнага лагера 

наладзіла прэзентацыю бібліяграфічнага паказальніка “Яны абаранялі наш 

край”.  

Супрацоўнікі Градзянецкай бібліятэкі арганізавалі гульнявую 

праграму “Што? Дзе? Калі?”, правялі пасяджэнне аматарскага аб’яднання 

“Эвридика” і ўрок мастацтва “Дарование художника”. 

 
 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 
 21 жніўня ў музеі У. Караткевіча адбылася прэзентацыя кнігі 

“Жыцця спасцігнуць таямніцы…”, у якой змешчаны працы 18 паэтаў. 
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 традыцыйнай культуры г. Браслава.  

Праграму Тыдня краязнаўства, які прайшоў у Друеўскай 

бібліятэцы, склалі выстава-панарама “Мой родны край”, віртуальнае 

падарожжа “Мая родная Друя! Край гасцінны, прыгожы”, пасяджэнне 

клуба “Сустрэча” і іншыя мерапрыемствы. 

Дзень экалогіі “Чыстая крыніца ў тваім жыцці”, арганізаваны 

Зарачскай бібліятэкай, уключыў пазнавальна-экалагічную гадзіну 

“Цудоўны мір вады” і экалагічнае лато “У свеце флоры і фаўны”. 

Многія бібліятэкі раённай сеткі правялі мерапрыемствы да 100–

годдзя беларускай паэтэсы Ларысы Геніюш. У Пакульнянскай бібліятэцы 

адбылася літаратурная гадзіна “Слязой не спачувайце вы”, у Богінскай 

бібліятэцы - літаратурна-музычная кампазіцыя “Чайка з лётам арліным”, у 

Мяжанскай бібліятэцы - гутарка-партрэт “Мая душа з бою, а шлях мой з 

пакутаў”.  

 
ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Кіраўскай бібліятэцы дзейнічае выстава “Нідэрланды ў 

фотаздымках”. Аўтары прадстаўленых работ – Паул і Вераніка Ван дэр 

Вілен. 

  (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 28 жн. – С. 1.) 

 
ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У сельскай бібліятэцы аграгарадка Калінаўка адбылася 

літаратурна-пазнавальная гульня “Все на свете интересно” з падвядзеннем 

вынікаў летняга чытання “Нет каникул в стране Литературии”, а ў 

бібліятэцы аграгарадка Буда – конкурсна-пазнавальная праграма “Певец 

русской природы”, прысвечаная творчасці І. Левітана. 

 Конкурс дзіцячага малюнка “Все сказки в гости к нам” і КВЗ 

“Сказочный  денёк” арганізавала Ерамееўская бібліятэка. 

 У рамках мэтавай комплекснай праграмы “Читающая семья” 

многія бібліятэкі наладзілі шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 

праваслаўнаму святу Спаса. Так, у Зарубскай бібліятэцы праведзена 

гадзіна духоўнасці “Спас – усім у добры час”, у Станіславоўскай – 

“Светлые православные праздники”, у Сваташыцкай - “Святы нашых 

продкаў” і інш. 

 
ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

25 жніўня на базе бібліятэкі аграгарадка Горкі прайшлі заняткі 

творчай лабараторыі “Партрэт бібліятэк Горскага сельскага Савета”, 

падрыхтаваныя сумесна з Горскім сельскім Саветам і сярэдняй школай. У 

рамках лабараторыі была праведзена літаратурна-музычная вечарына 

“Табе складаю шчыра свой санет…”, у якой прынялі ўдзел сельскія 

бібліятэкары, работнікі сельскага Савета, мясцовыя жыхары і вучні 

школы. Бібліятэкары пазнаёмілі прысутных з гісторыяй узнікнення і 

развіцця роднай мовы. На мерапрыемстве гучалі вершы беларускіх паэтаў 

і кампазітараў, адбылася сустрэча з мясцовай паэтэсай, удзельніцай 

літаратурна-музычнага клуба “Выток” Соф’яй Несцярук. 

 
ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы адбылося адкрыццё 

мемарыяльнай дошкі ў гонар беларускага паэта Уладзіміра Дубоўкі, якому 

ў гэтым годзе споўнілася 110 гадоў з дня нараджэння. Аўтарам помніка 

з’яўляецца скульптар А. Шатэрнік. 

 Да 100-годдзя з дня нараджэння У. Корбана ў Варапаеўскай 

гарпасялковай бібліятэцы праведзены агляд творчасці “Байка – баявая 

збруя”, да 100-годдзя А. Жаўрука ў Камайскай бібліятэцы – літаратурны 

вечар-успамін “Лёс, абарваны вайной”, да 115-годдзя М. Зошчанкі ў 

Ваўкоўскай бібліятэцы – літаратурная гадзіна “Веселый грустный 

человек”. 

 
ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 жніўня ў Грамашчанскай бібліятэцы-клубе праведзена 

літаратурная кампазіцыя “Дзіўны край! Ён быццам для паэтаў”. 
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