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  (Віцебскі рабочы. – 2010. – 7 сент. – С. 1.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 14 верас. – С. 6.) 
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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 верасня. Інфармацыя за верасень, 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, Віцебскай гарадской сеткі бібліятэк, Бешанковіцкай, 

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Глыбоцкай, Дубровенскай, 

Міёрскай, Пастаўскай, Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай раённых сетак 

бібліятэк. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 

 
 
 
 
 
 

• ТЭАТР 

 22 верасня ў Міёрскім РДК з гастролямі выступіў Беларускі тэатр 

“Лялька”, які прадставіў для дзяцей спектакль “Дапытлівы слонік”. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 Прэм’ерай сезона Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа стаў спектакль “Квартэт” па п’есе Рональда Харвуда 

ў пастаноўцы Рыда Таліпава. 

  (Народнае слова. – 2010. – 28 верас. – С. 7.) 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

8 верасня ў абласной філармоніі адбыўся святочны канцэрт, 

прысвечаны Рош-а-Шана (яўрэйскаму Новаму году). Канцэрт 

падрыхтаваны пры падтрымцы дабрачыннага фонда “Джойнт” і гранта 

праекта “Тэатр на калёсах” федэральнага германскага фонда EVZ 

“Память, ответственность и будущее” сумесна з Міжнародным грамадскім 

аб’яднаннем “Взаимопонимание” па падтрымцы пажылых людзей. У 

канцэрце прынялі ўдзел вакальна-інструментальны ансамбль “Наша 

песня”, заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь “Зорка”, узорны 

ансамбль танца “Егоза” і народны тэатр музыкі “Мерхавім”. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 11 сент. – С. 2.) 

27 верасня ў актавай зале ДМШ адбыўся канцэрт з удзелам 

навучэнцаў і выкладчыкаў Беларускай акадэміі музыкі, лаўрэатаў 

міжнародных конкурсаў, у выкананні якіх прагучала музыка вядомых 

польскіх кампазітараў. Арганізатарамі канцэрта выступілі Польскі 

інстытут у Мінску і Міёрская дзіцячая школа мастацтваў. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

•  КІНАМАСТАЦТВА 

У Глыбокім адбыўся VI Міжнародны кінафестываль хрысціянскіх 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
  
 З 1 верасня Баравухская дзіцячая музычная школа атрымала 

афіцыйны статус школы мастацтваў. 

  (Новая газета (Наваполацк). – 2010. – 23 сент. – С. 2.) 

За дасягнутыя поспехі ў развіцці аматарскай творчасці, 

папулярызацыю нацыянальных, культурных традыцый, высокі мастацкі 

ўзровень і актыўную выставачную дзейнасць студыі “Каларыт” Расонскай 

дзіцячай школы мастацтваў прысвоена званне “ўзорнага аматарскага 

калектыву”. 

  (Голас Расоншчыны. – 2010. – 7 верас. – С. 1.) 

У Наваполацку адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя 52-й 

гадавіне яго заснавання. На свята прыехалі шматлікія госці, прадстаўнікі 

гарадоў-пабрацімаў, пасольстваў, міжнародных арганізацый. Звання 

ганаровага грамадзяніна горада Наваполацка быў удастоены архіепіскап 

Полацкі і Глыбоцкі Феадосій. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 9 сент. – С. 2.) 

 Верасень для жыхароў г. Барані прайшоў пад знакам святкавання 

юбілею паэта-байкапісца Уладзіміра Корбана. У горадзе прайшло шмат 

мерапрыемстваў: адкрыццё памятнага знака, конкурс паэтычных работ і 

сачыненняў, літаратурна-паэтычная гасцёўня, тэматычныя класныя 

гадзіны, экскурсіі, гарадское тэатралізаванае свята “Мы Корбану нашаму 

славу пяём”. У праграме свята: конкурс тэатралізаваных баек сярод 

вучняў сярэдніх школ горада “Талентаў у нас шмат!”, канцэртная 

праграма “Гучы, музыка душы! Жыві, байка, павучаючы!”, конкурсна-

гульнявая праграма “Малюем, гуляем, Корбана ўспамінаем!”. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 26 жн. – С. 3.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 21 верас. – С. 6.) 

У Мастацкім музеі і Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў 

“Дзвіна” адкрыліся выставы пад назвай “И гимн любви звучит 

неумолкая…”, прысвечаныя памяці кераміста Валерыя Кавальчука. 

  (Народнае слова. – 2010. – 23 верас. – С. 15.) 

Выстава жывапісу, графікі, скульптуры “Vivat, alma mater”, 

прысвечаная 100-гадоваму юбілею ВДУ імя П.М. Машэрава, адкрылася ў 

Мастацкім музеі. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 21 сент. – С. 2.) 

У верасні стартаваў другі этап грамадска-культурнай акцыі 

“Беларусь – гэта мы”, які прадстаўлены рэспубліканскай мастацкай 

выставай выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Зямля пад 

белымі крыламі”. У Віцебску “Зямля…” экспануецца ў выставачнай зале 

Цэнтра сучаснага мастацтва. Экспазіцыя аб’ядноўвае 113 твораў больш за 

70 мастакоў Віцебскай вобласці. Частка жывапісных твораў належыць 

вядомым майстрам 2-й пал. XX ст: А. Каржанеўскаму, І. Бароўскаму, П. 

Явічу; другая частка экспазіцыі знаёміць наведвальнікаў з лепшымі 

работамі сучаснікаў: А. Салаўёва, В. Шылко, С. Сотнікава і інш. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 16 сент. – С. VI.)  

У Мастацкім музеі адкрыта выстава фатаграфіі “Встреча с 

Петербургом” мастацтвазнаўца Васілія Варанцова, на якой прадстаўлены 

фатаграфіі майстра ад канца 70-х гг. XX ст. да сённяшняга дня. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 7 сент. – С. 7.; 

(Витебский проспект. – 2010. – 9 сент. – С. 23.) 

На працягу верасня ў Міёрскім раённым гісторыка-этнаграфічным 

музеі працавала персанальная выстава Вячаслава Стомы, на якой было 

прадстаўлена 30 новых работ. Асноўная тэма яго твораў – родная прырода 

Міёршчыны. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 У Гарадоцкім краязнаўчым музеі адкрылася персанальная выстава 

мастачкі з Віцебска Наталлі Салаўёвай. 

  (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 11 верас. – С. 1.) 
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  РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 На III Міжнародным дзіцячым фестывалі “Арфей у Італіі”, што 

прайшоў у горадзе Ліда Ды Йезома, заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь харэаграфічны ансамбль “Зорка” заваяваў два Гран-

пры. У конкурснай праграме “Зорка” выступіла ў двух намінацыях. 

Старэйшая група паказала харэаграфічную кампазіцыю з рэпертуара 

ансамбля “Полоса моя непаханная” і “Весялуха”, а малодшая – беларускі 

танец “Дудачка” і італьянскую “Тарантеллу”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 30 сент. – С. IV.) 

 Выхаванка мастацкага аддзялення Цэнтра эстэтычнага выхавання 

“Маладзік” школы мастацтваў № 3 Паліна Пазняк стала пераможцай II 

Бакінскага міжнароднага фестывалю дзіцячага малюнка. 

  (Витебский проспект. – 2010. – 30 сент. – С. 23.) 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

 1 верасня клубнымі ўстановамі сумесна са школамі Міёрскага 

раёна да Дня ведаў былі падрыхтаваны наступныя мерапрыемствы 

(гутаркі, тэматычныя вечары, ранішнікі): “До свиданья лето, здравствуй, 

школа!” (Наўгародскі СДК), “Па ўсёй краіне звініць званочак” (Істаўскі 

СК), “Наша школьная краіна” (Узмёнскі СК) і інш. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

2 верасня ў Друцкім сельскім клубе Талачынскага раёна 

праведзена свята “Наша мова як вечнасці ніць”. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

3 верасня ў Звяняцкім СДК Талачынскага раёна адбыўся 

тэматычны вечар “Мова беларуская, вольная, пявучая”. 

  (Віцебскі рабочы. – 21 верас. – С. 8.; 

Народнае слова. – 2010. – 11 верас. – С. 1.; 

Новая газета (Наваполацк). – 2010. – 9 сент. – С. 1.) 

18 верасня ў г. Барані з’явілася новая алея памяці вядомага 

пісьменніка Уладзіміра Корбана. 

 (Аршанская газета. – 2010. – 23 верас. – С. 5.) 

24 верасня ў Музеі беларускага кнігадрукавання прайшла 

прэзентацыя кнігі “Полацк - бацька гарадоў беларускі”, аўтарамі якой 

з’явіліся Н. Гальпяровіч і Н. Ваніна. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 28 верас. – С. 1.)  

25 верасня ў Докшыцах адбылося ўрачыстае адкрыццё Парка 

памяці загінуўшых у мірны час салдат. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 30 сент. – С. 2.) 

 Да 200-годдзя І.Ф. Хруцкага ў Полацкім раёне ўстаноўлены 

памятны знак у гонар вядомага беларускага жывапісца. Ва ўрачыстай 

цырымоніі яго адкрыцця прынялі ўдзел першы намеснік міністра 

культуры Рэспублікі Беларусь Уладзімір Карачэўскі, дырэктар 

Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракапцоў, старшыня 

Полацкага гарвыканкама Уладзімір Тачыла і іншыя ганаровыя госці. 

  (Віцебскі рабочы. – 2010. – 7 верас. – С. 1.) 

  

 
РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

16 верасня ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва падведзены 

вынікі інтэрнэт-галасавання выстаўкі-конкурса творчых работ навучэнцаў 

дзіцячых мастацкіх школ і школ мастацтваў “Перспектыва”.  

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 21 сент. – С. 2.) 
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  (Талачынскі РМЦ НТ і КАР)  

5 верасня да Дня беларускага пісьменства і друку ў Міёрскім 

раёне праведзены віктарына “Моўныя скарбы роднага краю” 

(Паташнянскі СК), гутаркі “Кніга ў нашым жыцці”, “Наша спадчына” 

(Туркоўскі СДК, Цвецінскі СДК), літаратурная віктарына (Дзісненскі 

ГЦК), круглыя сталы “Ф. Скарына і лёс беларускай культуры”, “Ад 

бяросты да паперы” (Дрыгучская, Ідолтаўская бібліятэкі) і інш. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

16 верасня на базе СШ № 2 г. Талачына народным 

кінавідэаклубам “Летапіс” Талачынскага ГДК праведзены кінавечар 

“Святло таямнічага каменя”. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

22 верасня ў Серкавіцкім СДК Талачынскага раёна адбыўся 

канцэрт “З крыніц адвечных”. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

У Вяркудскім СДК адбылася творчая сустрэча з паэтэсай Тамарай 

Барадзёнак і мастаком Дзям’янам Крупеняй. 

 (Патрыёт (Ушачы). – 2010. – 22 верас. – С. 4.) 

 

• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

 26 верасня ў Талачынскім ГДК адбыўся раённы конкурс 

аматарскіх аб’яднаняў і клубаў па інтарэсах “Краіна захапленняў”, у якім 

прынялі ўдзел калектывы Райцаўскага СДК, Азерацкага СДК, 

Варанцэвіцкага СДК, Талачынскага ГДК, раённага Дома рамёстваў. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

 У Валынецкім СДК (Верхнядзвінскі раён) прайшоў раённы 

фестываль народнай творчасці “Збіраем зорны карагод”. Фестываль 

праводзіцца з мэтай захавання і прымянення нацыянальнай, культурнай і 

гістарычнай спадчыны рэгіёна, прапаганды і развіцця мастацкай 

самадзейнасці, пашырэння і ўмацавання творчых кантактаў паміж 

працягу якога дзеці актыўна ўдзельнічалі ў конкурсе “Золотыми листьями 

осень расцвела”, экалагічным падарожжы ў Белавежскую пушчу, 

экалагічным лато “Знатоки природы”, віктарыне “Лес – наш зеленый 

друг”. 

 

ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 На працягу месяца ў Чарэйскай сельскай бібліятэцы праходзіла 

акцыя “Прачытай кнігу па-беларуску”. Бібліятэчныя работнікі праводзілі 

індывідуальныя і групавыя гутаркі на тэму акцыі ў падтрымку роднай 

мовы, наведвалі розныя арганізацыі з рэкамендацыйнымі аглядамі кніг 

беларускіх аўтараў. 

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 З 1 па 7 верасня ў Оршы Музейны комплекс гісторыі і культуры 

Аршаншчыны правёў Тыдзень беларускай мовы “Не пакідайце мовы 

беларускай, каб не ўмёрлі!”, прымеркаваны да Дня беларускага 

пісьменства. 2 верасня прайшла прэзентацыя выставы “Я прыйшоў дзеля 

Вас” з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Я. Коласа. 

Мерапрыемствы наведалі сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч, дырэктар 

літаратурнага музея паэта Зінаіда Камароўская.  

  (Народнае слова. – 2010. – 2 верас. – С. 8.; 

Аршанская газета. – 2010. – 9 верас. – С. 4.; 

Аршанская газета. – 2010. – 11 верас. – С. 1., 3.) 

9-10 верасня ў рамках святкавання 20-годдзя Музея беларускага 

кнігадрукавання ў Полацку прайшла навуковая канферэнцыя 

“Скарынаўскія чытанні”. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 2 сент. – С. 23.) 

11 верасня ў Лепелі адкрыўся помнік дзяржаўнаму і палітычнаму 

дзеячу, канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу (скульптар Леў 

Аганаў). 

14 7



  калектывамі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел вакальная група 

“Сар’яначка” Сар’янскага СДК, народны вакальны ансамбль 

“Прыдзвінскія напевы” Балінскага клуба-бібліятэкі, вакальная група 

“Журлівіца” Дзёрнавіцкага СДК, народны вакальны ансамбль “Гукі сэрца” 

Антонаўскага СДК, хор “Спадчына” Валынецкага СДК, народны 

фальклорны ансамбль “Сенькавіца” Сенькаўскага клуба. 

  (Дзвінская праўда. – 2010. – 17 верас. – С. 2.) 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

 22 верасня спецыялістам па фальклору РМЦ НТ і КАР 

Талачынскага раёна ў весцы Рамашкава праведзена экспедыцыя з 

відэазапісам рэцэптаў традыцыйнай ежы сялян, самабытных умельцаў па 

чаканцы і пляценні корабаў з нітак. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

У Музеі традыцыйнай культуры г. Браслава адкрылася выстава 

“Кветкі натхнення”, у якой прынялі ўдзел члены клуба “Ля возера”. 

 (Браслаўская звязда. – 2010. – 9 верас. – С. 6.) 

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 
 28-30 верасня на базе Пастаўскай і Глыбоцкай раённых бібліятэк 

адбыўся семінар загадчыкаў бібліятэчнага маркетынгу гарадскіх і раённых 

бібліятэк “Метадыст і яго роля ва ўдасканаленні бібліятэчнай справы ў 

ЦБС”. 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

2 верасня ў фае бібліятэкі адбылося адкрыццё выставы вядомага 

віцебскага пейзажыста Фелікса Кузняцова “Времена года”. У экспазіцыі 

прадстаўлена больш за 20 рэалістычных работ, якія прысвечаны 

прыгажосці роднай зямлі. 

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У бібліятэках Міёрскай раённай сеткі да Дня бібліятэк праведзены 

цыкл мерапрыемстваў “Лекі для душы, альбо Дзень бібліятэк”, які 

ўключыў Дзень адчыненых дзвярэй, выставы новых паступленняў, 

бенефісы чытачоў, экскурсіі па бібліятэках, агляды літаратуры. 

 24 верасня ў раённай бібліятэцы на сустрэчу з рэдактарам 

рэспубліканскага дзіцячага часопіса “Бярозка” Аленай Масла былі 

запрошаны навучэнцы гарадскіх школ. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Аддзел бібліятэчнага маркетынгу падвёў вынікі раённага 

конкурсу “Лепшае інфармацыйнае выданне па праблемах табакакурэння”. 

Лепшыя выданні атрымаліся ў бібліятэкараў Дунілавіцкай, Валкоўскай, 

Варапаеўскай і Лынтупскай бібліятэк. 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 верасня ў Полацкай дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 

праведзена пазнавальная гадзіна “Адкуль прыйшла кніга”, у 

Грамашчанскай бібліятэцы-клубе – літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Родная мова”, у Вароніцкай бібліятэцы – літаратурная кампазіцыя “Праз 

смугу стагоддзяў дайшло да нас слова”. 

 15 верасня ў Полацкай раённай бібліятэцы праведзены 

тэматычны вечар, прысвечаны Дню бібліятэк “Люди у книжных полок”. 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У пачатку верасня цэнтральная раённая бібліятэка для вучняў 7-х 

класаў правяла Дзень ведаў “Беларусь – краіна маёй будучыні”. 

Вучняў сярэдняга школьнага ўзросту на ўрок этыкету “Учимся 

правилам хорошего тона” запрасіла Ушацкая дзіцячая бібліятэка. 

Іллюшынская бібліятэка правяла Тыдзень экалалгічных ведаў, на 
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  8 верасня ў аддзеле беларускай літаратуры сабраліся прыхільнікі 

беларускай паэзіі на сустрэчу з вядомым беларускім паэтам Генадзем 

Бураўкіным. 

10 верасня аддзел эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры запрасіў на сустрэчу з членам Міжнароднай асацыяцыі 

вінаградараў Віктарам Кухаравым, дзе ўсе жадаючыя пазнаёміліся з 

тэхналогіяй вырошчвання і перапрацоўкі вінаграда, праглядзелі фільм 

“Вінаградная азбука”. 

15 верасня для жыхароў горада бібліятэка правяла Дзень 

адчыненых дзвярэй. Праграму мерапрыемстваў склалі выстава-панарама 

“Добро пожаловать в мир книги!”, прэзентацыя электроннай чытальнай 

залы, урачыстае адкрыццё выставы аматарскіх фотаздымкаў 

супрацоўнікаў бібліятэкі “Zнята!” і інш. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Да Дня беларускага пісьменства і друку бібліятэкай імя І. 

Крылова праведзены ўрок ведаў “Часоў былых і новых повязь…”, 

бібліятэкай імя Е. Лось – “Слаўныя сыны Беларусі”, бібліятэкай імя Е. 

Полацкай – “Імя славутае ў вяках”. 

 З 13 па 17 верасня ў Віцебскай ГЦБС прайшоў традыцыйны 

Тыдзень бібліятэк “Віцебск – горад чытаючы”. Для карыстальнікаў былі 

падрыхтаваны разнастайныя мерапрыемствы: дні адчыненых дзвярэй 

“Мой горад – мая бібліятэка”, гутаркі і кніжныя выставы “Віцебшчына 

літаратурная”, “Прэс-навіны” і інш. 

  (Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 14 сент. – С. 3.) 

 13 верасня ў бібліятэцы імя М. Астроўскага адбылося ўрачыстае 

адкрыццё Тыдня бібліятэк “Гаворыць і паказвае бібліятэка”. 

 21 верасня бібліятэка імя С. Маршака правяла гутарку 

“Шукальнік вечнай прыгажосці”, прысвечаную творчасці І. Левітана. 

 29 верасня ў бібліятэцы імя Е. Полацкай прайшло пасяджэнне 

клуба “Парасткі”, прысвечанае гісторыі вуліц “100 гадоў таму…”.  

ГЛЫБОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 верасня бібліятэка сямейнага чытання вітала навучэнцаў 

розных школ горада і раёна, падрыхтаваўшы для іх шэраг 

мерапрыемстваў. Так, для вучняў 2-х класаў бібліятэкары дзіцячай 

бібліятэкі правялі экскурсію “Дом, дзе жывуць кнігі”, для вучняў 4-х 

класаў – урок патрыятызму “Беларусь – краіна будучыні”, для вучняў 6-х 

класаў – урок-партрэт “Слава і гонар Беларусі”. Супрацоўнікі аддзела 

абслугоўвання ЦРБ прапанавалі вучням 10-х класаў літаратурна-

музычную гадзіну “Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова”. 

 15 верасня на базе Івеськай сельскай бібліятэкі адбыўся семінар 

“Бібліятэка як цэнтр захавання і развіцця краязнаўства”. У якасці 

паказальных мерапрыемстваў бібліятэкары правялі краязнаўчыя гадзіны 

пад агульнай назвай “Любі і ведай свой край”. 

 Літаратурным хіт-парадам “Веселые книги веселых писателей” 

адкрыў асенні сезон клуб “Усяведы” (Чарневіцкая бібліятэка), 

краязнаўчай гадзінай “Роднага краю вобразы мілыя” – клуб “Нашчадкі” 

(Шунеўская бібліятэка). 

 

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Да Дня беларускай пісьменнасці і друку бібліятэка аграгарадка 

Рэдзькі правяла гістарычны ўрок “Жывая спадчына”, бібліятэка 

аграгарадка Станіславова – літаратурны ранішнік “Сэрцам роднага слова 

крапіся”, бібліятэка аграгарадка Якубова – гістарычны ўрок “Все началось 

с таблички, свитка, бересты”. 

26 верасня бібліятэка аграгарадка Буда правяла конкурсна-

пазнавальную гульню “Апошні герой”. 

 26 верасня ў Сваташыцкай бібліятэцы на пасяджэнні дзіцячага 

экалагічнага клуба “Кропелька” адбылося адкрыццё конкурсу дзіцячага 

малюнка “Прырода маёй Радзімы”. 
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 АРШАНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 “Край мой милый, край мой белорусский” – пад такой назвай 

напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку ў Аршанскай раённай 

бібліятэцы прайшло пасяджэнне клуба цікавых сустрэч “Гармонія”, на 

якую быў запрошаны мясцовы пісьменнік Барыс Літаровіч. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 14 верас. – С. 3.) 

У бібліятэцы аграгарадка Лісуны адбылася сустрэча з членам 

Саюза пісьменнікаў Беларусі Анатолем Прохаравым. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 14 верас. – С. 3.) 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У вераcні ў Бешанковіцкай ЦРБ адбылося мерапрыемства “Сваёй 

прафесіяй ганаруся”, прысвечанае Дню бібліятэк. На сустрэчу былі 

запрошаны ветэраны бібліятэчнай справы, бібліятэкары і ўсе тыя, хто мае 

дачыненне да гэтай прафесіі.  

Напярэдадні Дня пажылых людзей раённая бібліятэка на базе 

сацыяльнага прытулка правяла тэматычную гадзіну “Мае гады, маё 

багаце”, на якой былі падрыхтаваны парады “Искусство, которым владеют 

немногие”, агляд навінак літаратуры і перыядычнага друку і інш. 

 

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 З нагоды 15-годдзя з часу заснавання Нацыянальнага парку 

“Браслаўскія азёры” ў многіх бібліятэках прайшлі экалагічна-

пазнавальныя падарожжы, вандроўкі, гутаркі, аформлены кніжна-

ілюстрацыйныя выставы.  

 На пасяджэнні падлеткавага клуба “Сучаснік”, што працуе пры 

цэнтральнай бібліятэцы, размова ішла пра славутых людзей 

Браслаўшчыны, якія пакінулі свой след у гісторыі краю. Гэта такія 

вядомыя дзеячы як Т. Ваўжэцкі, С. Нарбут, П. Сергіевіч, М. Пецюкевіч. 

 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Да Дня ведаў бібліятэкары Бігосаўскай бібліятэкі падрыхтавалі 

конкурсна-гульнявую праграму “Легко найдем любую книгу”, Нураўскай 

бібліятэкі – гадзіну цікавага паведамлення “Удивительное вокруг нас”, 

Марозаўскай і Каханавіцкай бібліятэк - святы “Когда прозвенит звонок” і 

“Веселые испытания в море знаний”.  

 Урокі ведаў і гісторыі, прысвечаныя Дню беларускага пісьменства 

і друку, адбыліся ў Асвейскай (“Які гэта цуд – мова твая”), 

Прудзінкаўскай (“Нам кнігу падарыў Скарына”), Шайцераўскай 

(“Светачы зямлі беларускай”) бібліятэках. 

 Святкаванне Дня бібліятэк у раённай і дзіцячай бібліятэках 

праходзіла пад дэвізам “Выберы бібліятэку!”. У фае ЦРБ была 

арганізавана выстава-конкурс кветкавых кампазіцый “Прекрасные 

спутники наши”, у чытальнай зале аформлена кніжная выстава “Любімыя 

кнігі бібліятэкараў”, праведзена мініпрэзентацыя творчых работ 

бібліятэкараў, аформленых для раённага конкурсу партфоліо “Аўтарства. 

Творчасць. Ініцыятыва”. На галоўнай плошчы горада была арганізавана 

кніжная выстава “Что читает Верхнедвинск сегодня”. Калектыў дзіцячай 

бібліятэкі арганізаваў дзень самакіравання “Библиотекарем пойду – пусть 

меня научат” і святочную віктарыну “Па старонках дзіцячых кніг”.  

  

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 верасня Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка для вучняў 

старэйшых класаў СШ № 1 правяла гадзіну ведаў “Імя славутае ў вяках” і 

віктарыну “Гістрыя Беларусі ў імёнах”. 

Да Дня беларускага пісьменства і друку дзіцячай бібліятэкай г. 

Гарадка праведзены ўрок беларусазнаўства “Не згаснуць зоркі ў небе”. 

29 верасня ў Гарадоцкай ЦРБ у рамках пасяджэння клуба 

“Цікавых сустрэч” адбыўся круглы стол на тэму “Где любовь и совет, там 

и горя нет”. 
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