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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 кастрычніка. Інфармацыя за кастрычнік, 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 Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Глыбоцкай, Лепельскай, 

Лёзненскай, Полацкай, Ушацкай, Шаркаўшчынскай раённых і Віцебскай 

гарадской сетак бібліятэк. 

 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 

 
 7 кастрычніка ў Цэнтры культуры “Віцебск” адбыліся святочны 

канцэрт і ўшанаванне лепшых прадстаўнікоў галіны культуры і мастацтва 

Віцебскай вобласці, а таксама ветэранаў працы, якія закладвалі аснову і 

традыцыі культурнага жыцця Прыдзвіння.  

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 9 окт. – С. 1-2.) 

У Наваполацку прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння 

гарадской прэміі “Прызнанне” лепшым дзеячам культуры і мастацтва. Яе 

атрымалі: 

 - у намінацыі “За вялікі асабісты ўклад у развіццё культуры 

горада” – Малых Віктар Леанідавіч, кампазітар; 

 - у намінацыі “За педагагічнае дасягненне” – Гарнык Ларыса 

Іванаўна, дырэктар дзіцячай мастацкай школы; 

 - у намінацыі “Творчая асоба” – Васільева Алена Навумаўна, 

выкладчык музычна-тэарэтычных дысцыплін УА “Наваполацкі 

дзяржаўны музычны каледж”; 

 - у намінацыі “Лепшы самадзейны калектыў мастацкай творчасці” 

– заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь цырк “Юность” ДК 

ААТ “Нафтан”; 

 - у намінацыі “Лепшы бібліятэчны работнік” – Сташкевіч Галіна 

Сяргееўна, бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі імя А.С. Пушкіна, кіраўнік 

народнага калектыву “Крылья”; 

 - у намінацыі “Лепшы клубны работнік” – Радзько Нэлі 

Аляксандраўна, кіраўнік народнага калектыву “Клуб народных майстроў і 

самадзейных мастакоў “Прамень” цэнтра рамёстваў і традыцыйнай 

культуры; 

 - у намінацыі “Лепшы творчы праект года” – канцэртна-

тэатралізаваная праграма “Новополоцк – большая семья, вместе мы – 

Зорын, Юрый Пейсаховіч, Аляксандр Гушчын, член саюза канцэртнай 

дзейнасці артыстаў “Петроконцерта” Уладзімір Клебанаў. 

(Витебский проспект. – 2010. – 7 окт. – С. 4.) 

 У канцы верасня ў Палацы культуры БелАЗА ў г. Жодзіна 

адбыўся IX Рэспубліканскі конкурс маладых эстрадных выканаўцаў 

“Белазаўскі акорд”. Канстанцін Цеўрызаў (саліст узорнай студыі 

эстрадных спеваў “Рафлезія” ГЦК г. Оршы) стаў уладальнікам дыплома II 

ступені. 

  (Телеком-экспресс (Орша). – 2010. – 21 окт. – С. 2.) 

 

 

 

РАЗДЗЕЛ 5 

 
 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 

НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ 
ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 
 

1. Долженко, Е. Качество мероприятий будет повышаться / Е. 

Долженко // Новая газета (Новополоцк). – 2010. – 5 окт. – С. 2. 

Ответ начальника отдела культуры Новополоцкого горисполкома В. 

Кищенко на обращение новополочанина Н. Корзина о недовольстве 

уровнем вечеров отдыха, которые проводятся для ветеранов города в 

Доме культуры и досуга. 

2. Татарановіч, М. З надзеяй на шчаслівы працяг гісторыі / М. 

Татарановіч // Наша Талачыншчына. – 2010. – 9 кастр. – С. 5. 

Аўтар артыкула ўзгадвае гісторыю маёнтка Цюндзявецкіх, які 

знаходзіўся ў в. Галошава Талачынскага раёна. Выказваецца думка аб 

неабходнасці аднаўлення (рэканструкцыі) былой панскай сядзібы, а 

таксама выкарыстанні яе ў якасці турыстычнага аб’екта. 
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  сто тысяч “я” гарадскога Палаца культуры; 

 - у намінацыі “За захаванне і развіццё нацыянальных традыцый” – 

узорны харэаграфічны ансамбль “Страна чудес” УА “Наваполацкая 

агульнаадукацыйная СШ № 7”. 

  (Новая газета. – 2010. – 9 окт. – С. 1.) 

 
 

 

РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

 
• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 1 кастрычніка ўдзельнікі лёзненскага раённага клуба “Ветэран” 

прадставілі Віцебшчыну на фестывалі ветэранскіх клубаў, які адбыўся ў г. 

Веліжы (Расія). 

  (Сцяг Перамогі. – 2010. – 8 кастр. – С. 5.) 

Верхнядзвінскі ансамбль “Ядрыца” вярнуўся з Эстоніі, дзе 

выступаў на свяце мастацтваў, прысвечаным Дню народаў Эстоніі. 

Міністр культуры Эстоніі Лайне Янес уручыла кіраўніку дэлегацыі, 

мастацкаму кіраўніку Верхнядзвінскага РДК Падзяку Міністэрства 

культуры за ўдзел у мерапрыемствах. 

  (Дзвінская праўда. – 2010. – 8 кастр. – С. 2.) 

 

 
• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

 У Браславе адбылася II Міжнародная канферэнцыя па 

трансгранічным супрацоўніцтве і развіцці інвестыцыйнай дзейнасці ў 

РАЗДЗЕЛ 4 
 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ, ЯКІЯ НЕ 
ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 З 14 па 18 верасня ў дубровенскім раённым Доме культуры была 

наладжана выстава кветак пад назвай “И станет мир цветущим садом”, у 

якой прынялі ўдзел шматлікія ўстановы, арганізацыі горада і раёна. 

Арганізатарам і кіраўніком конкурсу выступіў арганізацыйна-метадычны 

цэнтр раённага аддзела культуры. 

  (Дняпроўская праўда. – 2010. – 2 кастр. – С. 3.) 

25 верасня народны ансамбль народнай песні і музыкі 

“Вераснянка” Мазалаўскага СДК Віцебскага раёна наведаў фальклорны 

фестываль імя выканаўцы народнай песні Вольгі Сяргеевай ва Усвятах 

Пскоўскай вобласці. Калектыў выступіў з фрагментамі сучаснага 

шлюбнага абраду і быў ўдастоены дыплома за захаванне народных 

нематэрыяльных каштоўнасцей. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 9 окт. – С. 4.) 

28 верасня ў Доме культуры Віцебскага раёна адбылася сесія 

раённага Савета дэпутатаў, на якой разглядалася пытанне “Аб рабоце 

ўстаноў культуры па абслугоўванні насельніцтва раёна і мерах па 

ўдасканаленні іх работы”. У абмеркаванні дакладаў прынялі ўдзел 

дэпутаты і культработнікі раёна. 

 (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 2 кастр. – С. 1; 

Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 5 кастр. – С. 2.) 

Паэты і выканаўцы аўтарскай песні з Санкт-Пецярбурга і Масквы 

сталі гасцямі літаратурна-мастацкага вечара “Встречи с Петербургом”, які 

адбыўся 28 верасня ў абласным краязнаўчым музеі. Са сваёй творчасцю 

віцебскіх слухачоў пазнаёмілі кіраўнік бард-клуба “Парус” Валерыя 

Окунь, вядучая аўтарскіх праграм на Пецярбургскім радыё Екацярына 

Асмус, члены Усерасійскага міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў Алег 
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  рамках еўрарэгіёна “Азёрны край”. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з 

вопытам работы браслаўчан у сферы турызму, а таксама з вопытам калег 

па развіцці турызму ў еўрарэгіёнах “Нёман” (Гродзеншчына), “Днепр” 

(Гомельшчына), “Белавежская пушча” (Брэстчына). 

  (Дзвінская праўда. – 2010. – 12 кастр. – С. 1.) 

 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

1 кастрычніка ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень 

пажылых людзей. Урачысты канцэрт, прысвечаны гэтай даце, адбыўся ў 

Талачынскім ГДК, дзе сабраліся не толькі людзі сталага ўзросту, але і 

дзеці, моладзь. У канцэрце прыняў удзел хор народнага клуба “Ветэран”. 

Радавалі прысутных віртуозная ігра скрыпачкі Наталлі Ягоравай, песні і 

танцы ў выкананні навучэнцаў школы мастацтваў, Дома творчасці дзяцей 

і моладзі, артыстаў Дома культуры. “Мы пажылыя, таму што пажылі” – 

пад такой назвай у аграгарадку Кіраўскі Віцебскага раёна для людзей 

пажылога ўзросту былі наладжаны вячоркі. Ініцыятарамі свята выступілі 

работнікі мясцовай бібліятэкі, Дома культуры, а таксама Старасельскай 

ДМШ. Вечары адпачынку, святочныя канцэрты і іншыя мерапрыемствы 

таксамы былі праведзены ў Віцебску, Оршы, Полацку, Сянно, Дуброўне і 

іншых населеных пунктах Віцебскай вобласці.                                                    

(Голас Сенненшчыны. – 2010. – 9 кастр. – С. 6.; 

Дняпроўская праўда. – 2010. – 1 кастр. – С. 1.; 

Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 2 кастр. – С. 1.; 

Наша Талачыншчына. – 2010. – 9 кастр. – С. 4.) 

2 кастрычніка ў Расонах адбылося адкрыццё абноўленага Дома 

культуры. 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 5 кастр. – С. 4.) 

Да Дня маці паўсюдна ва ўстановах культуры вобласці былі 

праведзены шматлікія мерапрыемствы. 16 кастрычніка Цэнтр культуры 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 30 сент. – С. III.) 

У кастрычніку ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Я. Коласа адбылася прэм’ера спектакля “Вельмі простая 

гісторя” па п’есе Марыі Ладо ў пастаноўцы Юрыя Лізянгевіча. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 16 окт. – С. 4.) 

 У Беларускім тэатры “Лялька” прайшла танцавальная вечарына, 

прысвечаная 245-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага 

кампазітара, мастака, паэта і дзяржаўнага дзеяча Міхаіла Агінскага. 

  (Витебский проспект. – 2010. – 28 окт. – С. 4.) 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 1 кастрычніка канцэртам эстрадна-сімфанічнай музыкі 

Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віктара 

Бабарыкіна адкрыўся XII канцэртны сезон у Віцебскай абласной 

філармоніі. Для гледачоў беларускі калектыў выканаў праграму з лепшых 

узораў папулярнай і зарубежнай музыкі. 

  (Витебский проспект. – 2010. – 7 окт. – С. 6. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 30 сент. – С. III.) 

 У рамках гастрольна-дабрачыннага тура “Мы вместе” беларуская 

спявачка Паліна Смолава выступіла на сцэне Віцебскай абласной 

філармоніі. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 26 окт. – С. 2.) 

 

•  КІНАМАСТАЦТВА 

 З 11 па 17 кастрычніка ў Віцебску ў кінатэатры “Мір” прайшоў 

тыдзень французскага кіно, падчас якога дэманстраваліся кінастужкі без 

перакладу і субцітраў на роднай мове. У адкрыцці кінапаказу прынялі 

ўдзел прадстаўнікі пасольства Францыі ў Беларусі. 

  (Віцебскі рабочы. – 2010. – 9 кастр. – С. 8.; 

Народнае слова. – 2010. – 9 кастр. – С. 5.) 
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  “Віцебск” запрасіў на канцэрт, дзе святочны настрой прысутным стваралі 

ансамблі танца “Радость”, “Егоза”, ансамбль бальнага танца “Мазаіка”, 

студыя “Форум”. У гэты ж дзень у Віцебскай абласной філармоніі 

адбыўся дабрачынны канцэрт, у якім прыняў удзел Нацыянальны 

акадэмічны хор імя Г. Цітовіча пад кіраўніцтвам народнага артыста 

Беларусі Міхаіла Дрынеўскага. Полацкі гарадскі Дом культуры 

арганізаваў канцэрт “Во имя наших матерей”. Наваполацкі гарадскі Дом 

культуры правёў тэматычны канцэрт “Ее великодушие и святость”. У 

Верхнядзвінскім раёне тэматычны вечар, прысвечаны Дню маці, прайшоў 

у Дзёрнавіцкім сельскім Доме культуры. Цікавую праграму прапанавалі 

работнікі культуры Т. Маліноўская і В. Маева. На вечары гучалі вершы, 

песні, успаміны. Лявонішанскі сельскі Дом культуры сумесна з 

бібліятэкай арганізаваў вялікі канцэрт мастацкай самадзейнасці, у якім 

прымалі ўдзел настаўнікі і вучні Лявонішанскай школы. Супрацоўнікі 

аддзела культуры Дубровенскага раёна і раённага Дома культуры 

наладзілі сямейнае свята “Мама, нет тебя родней!” 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 14 окт. – С. 2.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 16 окт. – С. 2.; 

Дзвінская праўда. – 2010. – 19 кастр. – С. 1.; 

Дняпроўская праўда. – 2010. – 23 кастр. – С. 1.; 

Новая газета. – 2010. – 16 окт. – С. 1.; 

Полацкі веснік. – 2010. – 29 кастр. – С. 4.) 

 Вядомы беларускі пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў у 

Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка прэзентаваў сваю 

новую кнігу “Ля дзікага поля”. 

(Витебский проспект. – 2010. – 28 окт. – С. 23.) 

Першы сольны канцэрт “От барокко до современности” 

прадставіла слухачам пераможца міжнародных конкурсаў, навучэнка 

Наваполацкай музычнай школы Ганна Сырнева. 

(Новая газета. – 2010. – 16 окт. – С. 11.) 

У кастрычніку музычная гасціная дзіцячай школы мастацтваў № 3 

  (Народнае слова. – 2010. – 26 крас. – С. 7.) 

У аршанскай гарадской мастацкай галерэі адкрылася выстава 

“Зямля пад белымі крыламі”, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння 

Уладзіміра Караткевіча. На выставе, якую наладзіў Беларускі саюз 

мастакоў, прадстаўлены творы 28 аўтараў з розных куткоў краіны: Мінска, 

Віцебска, Магілёва, Пінска, Ваўкавыска. У залах галерэі можна ўбачыць 

ілюстрацыі да твораў У. Караткевіча, партрэты, драўляныя і бронзавыя 

скульптуры, аўталітаграфіі, пейзажы, габелены. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 28 кастр. – С. 4.) 

 Фотавыстава Карнэліуша Консэка была адкрыта ва Ушацкім музеі 

народнай славы імя У.Е. Лабанка. 

  (Патрыёт. – 2010. – 2 кастр. – С. 8.) 

 

• ТЭАТР 

 3 кастрычніка Беларускі тэатр “Лялька” распачаў 25-ты сезон. У 

гэты дзень днём для дзяцей была паказана казка “Жыў-быў Заяц”, а 

вечарам для дарослых - спектакль “Дэкамерон”.  

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

5 кастрычніка спектаклем “Несцерка” адкрыўся юбілейны 85-ты 

сезон у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа. 

Таксама ў тэатры адбылося ўрачыстае ўзнагарожданне пераможцаў 

творчага конкурсу сярод артыстаў.  У намінацыі “Лепшая жаночая роля” 

лепшай прызнана Ніна Обухава за ролю Машачкі і Жаклін у спектаклях 

“Мудрацы” і “О-ля-ля”. У намінацыі “Лепшая мужчынская роля” перамог 

Юрась Гапееў, які выканаў ролю Глумава ў спектаклі “Мудрацы”. 

Вызначаны таксама і ўладальнікі лепшых мужчынскай і жаночай ролі 

другога плана: Аляксандр Бузук за створаны вобраз Гарадуліна ў 

“Мудрацах” і Юлія Крашэўская – за ўвасабленне на сцэне вобраза Жонкі 

Незнаёмца ў спектаклі “Бездань”. 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 5 кастр. – С. 8.; 
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  г. Барані сабрала прыхільнікаў музыкі, паэзіі, харэаграфіі. На сустрэчу 

прыйшлі навучэнцы і выкладчыкі школы, жыхары горада. На працягу 

лекцыі-канцэрта гледачы пазнаёміліся з творчасцю беларускага 

кампазітара Ігара Лучанка. 

  (Телеком-экспресс (Орша). – 2010. – 21 окт. – С. 7.)  

 Ва Ушацкім раённым Доме культуры адбылася сустрэча членаў 

ветэранскай арганізацыі работнікаў культуры Ушацкага раёна. 

  (Патрыёт. – 2010. – 23 кастр. – С. 3.) 

У Шаркаўшчынскім раёне сярод маладых спецыялістаў галіны 

культуры быў праведзены агляд-конкурс “Лепшы па прафесіі”, 

пераможцай якога стала загадчыца Ручайскай бібліятэкі Вольга Чаранок. 

  (Кліч Радзімы. – 2010. – 27 кастр. – С. 2.) 

 

 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

2 кастрычніка шэсцем хлебаробаў, механізатараў, работнікаў 

розных сфер сельскагаспадарчай вытворчасці, удзельнікаў мастацкай 

самадзейнасці адкрылася ў Расонах абласное свята “Дажынкі-2010”. У 

рамках мерапрыемства адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання 

дыпломамі і каштоўнымі падарункамі пераможцаў спаборніцтва. У 

праграму “Дажынак” увайшлі выстава тавараў народнага спажывання, 

прадукцыі сельскагаспадарчай вытворчасці, прадпрыемстваў гандлю, 

“Горад майстроў” і інш. Для жыхароў і гасцей пасёлка адбыўся святочны 

гала-канцэрт з удзелам вядучых калектываў Цэнтра культуры “Віцебск” – 

заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь харэаграфічнага 

ансамбля “Зорка”, заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі 

Беларусь ансамбля танца “Лявоніха”, народнага тэатра песні “Прасторы”, 

народнага ансамбля гарманістаў “Дабрадзеі”. Перад удзельнікамі 

“Дажынак” выступілі Глеб Лапіцкі, шоў-балет “Сенсацыя”. Парадавалі 

сваёй творчасцю ансамблі народнай музыкі “Заманіха” (Полацк), 

50-годдзя, а выстава ікон, на якой прадстаўлена больш за 30 твораў XIX 

ст. з фондаў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, стварыла цэласнае 

ўяўленне аб іканаграфіі вобраза Багародзіцы. 

(Витебский проспект. – 2010. – 14 окт. – С. 23.; 

Витебский проспект. – 2010. – 21 окт. – С. 23.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 16 кастр. – С. 8.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 19 окт. – С. 11.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 26 окт. – С. 2.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 26 окт. – С. 7.) 

Свет кніжных ілюстрацый адкрыла гледачам выстава ў Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі пад назвай “Жили-были”. Свае работы для 

экспазіцыі прапанавалі мастакі з Германіі, Польшчы, Беларусі. Выстава 

арганізавана пры падтрымцы Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, 

інстытута Гётэ ў Мінску, Польскага інстытута ў Мінску. 

(Витебский проспект. – 2010. – 14 окт. – С. 23.) 

 “Как-то так...” – выстава пад такой назвай была адкрыта ў 

Музычнай гасцінай г. Віцебска. Тут свой першы вопыт прадставілі 

студэнты мастацкіх спецыяльнасцей ВДУ і ВДТУ Ігар Сямёнаў, Аляксей 

Бізуноў, Алег Мусін, Сяргей Сяргейчык. 

(Витебский проспект. – 2010. – 14 окт. – С. 23.) 

У выставачнай зале Музея гісторыі і культуры Наваполацка 

адкрылася персанальная выстава акварэлі віцебскага мастака Ігара 

Шкуратава. 

  (Информ плюс. – 2010. – 21 окт. – С. 4.; 

Народнае слова. – 2010. – 23 кастр. – С. 16.) 

У Прыродна-экалагічным музеі г. Полацка экспануецца 

фотавыстава аматара прыроды і фатаграфіі мінчаніна Аляксандра Батуры. 

  (Полацкі веснік. – 2010. – 29 кастр. – С. 23.) 

На працягу кастрычніка персанальныя выставы полацкага 

фатографа Эрнста Цецярэўскага былі арганізаваны ў Полацку і 

Наваполацку. 
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  фальклорны калектыў “Нежачкі” (Расоны), заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль “Паазер’е” (Паставы), узорны 

ансамбль песні і танца “Комарики” (Наваполацк). На святочную сцэну з 

віншаваннямі выйшлі заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Іна 

Афанасьева, народны артыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Скорыкаў, а 

таксама ансамбль народнай музыкі “Беседа”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 2 окт. – С. 6.;  

Голас Расоншчыны.  – 2010. – 5 кастр. – С. 1-2.;  

Народнае слова. – 2010. – 1 кастр. – С. 7.) 

З 28 кастрычніка па 28 лістапада ў Полацку праходзіць XV 

Міжнародны фестываль арганнай музыкі “Званы Сафіі”. Адкрыўся 

фестываль выступленнем вядомага польскага арганіста Рамана 

Пяруцкага, прафесара, дырэктара Польскай Балтыйскай філармоніі. Увазе 

прыхільнікаў класічнай музыкі былі прапанаваны творы Ф. Шапэна, М. 

Суржынскага, І. Баха, а таксама польская арганная музыка XVI ст. 

  (Віцебскі рабочы. – 2010. – 23 кастр. – С. 8.; 

Народнае слова. – 2010. – 26 кастр. – С. 8.; 

Полацкі веснік. – 2010. – 2 лістап. – С. 5.) 

 Другое месца, а разам з ім і Дыплом лаўрэата на III адкрытым 

конкурсе дзіцячай і юнацкай творчасці “Залатая ліра-2010”, што 

прайшоў у Мінску, атрымала салістка ўзорнай эстраднай студыі “Надзея” 

Юлія Іванова (Расонскі раён). 

  (Голас Расоншчыны. – 2010. – 19 кастр. – С. 3.) 

Майстрыхі народнага клуба лапікавага шыццця “Рошва” 

Полацкага цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур прывезлі 7 

дыпломаў з Масквы з прэстыжнага VIII Міжнароднага конкурсу 

лапікавага шыцця “Евроквилт-2010”. У ліку дыпламантак  - Валянціна 

Цвяцінская, Таццяна Злобіна, Людміла Баранкевіч, Надзея Самітава. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 22 кастр. – С. 2.) 

 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прадстаўнікоў Магілёўскага 

мастацкага музея імя П. Масленікава і Магілёўскай гарадской арганізацыі 

Беларускага саюза мастакоў. 

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

28 кастрычніка ў Полацкай мастацкай галерэі пачала працаваць 

выстава графікі Уладзіміра Правідохіна, якую ён прысвяціў 125-годдзю з 

дня нараджэння рускага паэта і празаіка Веліміра Хлебнікава. Усе работы, 

прадстаўленыя на выставе, мастак падараваў Нацыянальнаму Полацкаму 

гісторыка-культурнаму музею-запаведніку. 

  (Полацкі веснік. – 2010. – 29 кастр. – С. 23.) 

Персанальная выстава Ніны Кавалёвай адкрылася ў Віцебскім 

цэнтры сучаснага мастацтва. Яе аснову складаюць творы жывапісу, 

графікі, калажы, арт-аб’екты.  Па словах мастачкі, у кожнай з работ 

прысутнічае аўтапартрэт, назіранні або маленькія гісторыі жыцця.  

(Витебский проспект. – 2010. – 7 окт. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 19 окт. – С. 11.;) 

Шэраг творчых праектаў рэалізаваў у кастрычніку Мастацкі музей 

г. Віцебска, які арганізаваў персанальныя выставы Фелікса Гумена, 

Анатоля Ізаіткі, Алега Кастагрыза, а таксама выставу ікон і справаздачную 

выставу групы маладых віцебскіх мастакоў. Так, на адкрыццё выставы 

Фелікса Гумена “Золотая осень” павіншаваць аўтара прыйшлі Аляксандр 

Слепаў, Аляксандр Даманаў, Аляксандр Малей, Міхаіл Цыбульскі, сябры і 

калегі мастака. Вобразы славянскай міфалогіі, створаныя па матывах 

беларускіх абрадавых святаў, казак, песеннага фальклору, ажылі ў 

карцінах віцебскага мастака Анатоля Ізаіткі. Экспазіцыя на мове сімвалаў 

прадставіла аповед пра беларускія народныя традыцыі, дзе рэальныя з’явы 

цесна пераплецены з фантастычнымі. Важную частку выставы склалі 

рэалістычныя пейзажы. Тут мастак выступае як тонкі лірык, што 

адлюстроўвае прыгажосць і непаўторнасць беларускай прыроды. 

Персанальная выстава жывапісу Алега Кастагрыза адкрыла 

рэтраспектыву  работ,  якую  віцебскі  мастак  прымеркаваў  да  свайго  
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• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

 16 кастрычніка Цэнтр народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” 

запрасіў жыхароў горада на свята “Пакроўскі кірмаш”. Яго праграму 

склалі выстава-продаж вырабаў народных майстроў, канцэрт, у якім 

прынялі ўдзел народны хор “Надзея”, гарадскі ансамбль “Сябрына”, 

узорны ансамбль “Жалейка”, а таксама паказальныя выступленні клуба 

гістарынай рэканструкцыі “Нагльфар”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 14 окт. – С. 2.) 

 20 кастрычніка ў Пастаўскім раённым краязнаўчым музеі 

адбылося адкрыццё выставы “Хвіліны жыцця” мастака па метале, сябра 

Беларускага саюза майстроў і Беларускага саюза дызайнераў, аднаго з 

заснавальнікаў Беларускай гільдыі кавалёў Юрася Фурса. На выставе 

можна ўбачыць вырабы з металу, арт-аб’екты, канцэптуальным рэчы, 

дробную пластыку. 

  (Пастаўскі край. – 2010. – 16 кастр. – С. 9.) 

У выставачнай зале Дома рамёстваў г. Глыбокае адкрылася 

выстава “Чароўны россып”, на якой прадстаўлены вышыўка, саламяныя і 

вязаныя рэчы, створаныя майстрыхамі Марыяй Ермаловіч і Валянцінай 

Логвін. 

  (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 27 кастр. – С. 3.) 

 Сенненскі раённы краязнаўчы музей прэзентаваў выставу 

вышыўкі члена клуба народных майстроў “Натхненне” Аляксандры 

Краўчанкі пад назвай “Свет маіх захапленняў”. 

  (Голас Сенненшчыны. – 2010. – 23 кастр. – С. 5.) 

 Выстава Віцебскага народнага клуба фларыстыкі “Анюта” 

адкрылася ў Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі. 

  (Сцяг Перамогі. – 2010. – 19 кастр. – С. 4.) 

 

 

Л. Аляксеевым падчас навуковых экспедыцый. 

  (Народнае слова. – 2010. – 30 кастр. – С. 7.) 

У Верхнядзвінску знойдзены буйны клад, які складаецца з 392 

манет рознага наміналу. Манеты датаваныя 1557-1564 гадамі.  

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 12 окт. – С. 2.) 

 IV навукова-практычная канферэнцыя “Лепельскія чытанні” 

прайшла ў раённым краязнаўчым музеі. Для ўдзелу ў мерапрыемстве былі 

запрошаны супрацоўнікі навуковых устаноў, аматары краязнаўства, 

этнаграфіі. 

  (Лепельскі край. – 2010. – 5 кастр. – С. 3.) 

 

 

 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 Віцебская абласная арганізацыя “Беларускі саюз мастакоў” з 3 па 

10 кастрычніка правяла ў Шаркаўшчынскім раёне пленэр, прысвечаны 

памяці беларускага мастака XIX  стагоддзя Яна Лапацінскага. Як 

паведаміў аўтар і каардынатар праекта, прафесар Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры і мастацтваў Уладзімір Рынкевіч, лепшыя творчыя 

работы з шаркаўшчынскімі краявідамі будуць упрыгожваць у снежні адну 

з карцінных галерэй Мінска, а многія творы сучасных беларускіх мастакоў 

застануцца на гасціннай шаркаўшчынскай зямлі. Іх плануецца перадаць 

аддзелу культуры райвыканкама. 

  (Кліч Радзімы. – 2010. – 9 кастр. – С. 5.) 

З 15 кастрычніка па 15 лістапада ў Віцебскім цэнтры сучаснага 

мастацтва працавала выстава “Зямля пад белымі крыламі”, на якой былі 

прадстаўлены больш за 80 твораў жывапісу, графікі, скульптуры, 
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• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 14 кастрычніка супрацоўнікі бібліятэкі імя С. Маршака 

прапанавалі ўвазе сваіх карыстальнікаў музычную вечарыну “И вечно 

будет полонез звучать”, прысвечаную 245-годдзю М.К. Агінскага.  

“Дзецям аб мастацкім слове” – пад такой назвай 21 кастрычніка 

ў бібліятэцы імя Еўфрасінні Полацкай прайшла літаратурна-музычная 

кампазіцыя да 80-годдзя Уладзіміра Караткевіча. 

  

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылася 

сустрэча з паэтам Алесем Жыгуновым. 

  (Новая газета. – 2010. – 28 окт. – С. 8.) 

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Цэнтральная гарадская бібліятэка імя Ф. Скарыны арганізавала 

сустрэчу з паэтам і заснавальнікам міжнароднага руху Poetry Slam Маркам 

Смітам. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 13 кастр. – С. 4.) 

 

АРШАНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

  Да Дня пажылых людзей Аршанская раённая бібліятэка правяла 

свята пад дэвізам “Руки мастера дивное диво творят”. Прысутным было 

прапанавана праслухаць бібліяграфічны агляд паводле кніжнай выставы 

“Секреты рукоделия” і паўдзельнічаць у бяспройгрышнай латарэі 

“Хорошее настроение”. На свяце гучала музыка, песні, а  таксама вершы ў 

выкананні Надзеі Лялік і Барыса Літаровіча. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 19 кастр. – С. 3.)    

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

20 кастрычніка ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 

адбылася творчая сустрэча, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння 

казачніка Рыгора Шакулава. У мерапрыемстве прыняла ўдзел дачка 

пісьменніка Ніна Ільіна. 

(Витебский проспект. – 2010. – 28 окт. – С. 5.) 

21 кастрычніка ў канферэнц-зале Музея беларускага 

кнігадрукавання адбыўся семінар па тэме “Музеі і дашкольныя ўстановы: 

сучаснасць і перспектывы”, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі 

дашкольных устаноў і музеяў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-

культурнага музея-запаведніка, а таксама педагагічнай і музейнай сферы г. 

Наваполацка. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 22 кастр. – С. 2.) 

У абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава “Помню. 

Катынь 1940”, якая пазнаёміла з хронікай падзей, што папярэднічалі 

масавым расстрэлам, і дакументальнымі сведчаннямі сталінскіх рэпрэсій. 

У адкрыцці экспазіцыі прынялі ўдзел саветнік Пасольства Польшчы ў 

Беларусі, намеснік дырэктара Польскага інстытута ў Мінску Вяслаў 

Раманоўскі, намеснік дырэктара мемарыяла ў Катыні Галіна Андрыенкава. 

  (Народнае слова. – 2010. – 9 кастр. – С. 5) 

Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю з дня 

нараджэння археолага і гісторыка, буйнейшага даследчыка 

сярэднявяковай Беларусі Леаніда Аляксеева, адбылася ў Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі. У канферэнцыі прынялі ўдзел археолагі, 

гісторыкі, навуковыя супрацоўнікі музеяў з розных гарадоў Беларусі, 

Расіі, Украіны, Латвіі. На сустрэчы вучоныя абмеркавалі пытанні развіцця 

археалогіі і краязнаўства на сучасным этапе, фарміравання музейных 

комплексаў і ўмацавання міждзяржаўных навуковых і культурных 

сувязей. Да 90-годдзя Л. Аляксеева ў музеі аформлена выстава, на якой 

прадстаўлены фатаграфіі і дакументы, а таксама фотаздымкі, зробленыя 
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  БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

На базе Пагашчанскай бібліятэкі праведзены семінар 

бібліятэчных работнікаў раёна па тэме “Кніжная выстава: у пошуках 

новага аблічча”. 

  (Браслаўская звязда. – 2010. – 27 кастр. – С. 3.) 

 У цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 

юрыдычных прафесій “Выбар прафесіі - справа сур’ёзная”, падрыхтаваная 

для вучняў СШ № 2. На сустрэчу з падлеткамі прыйшлі намеснік 

пракурора раёна Ю. Кезік, адвакат Ю. Крупеня, натарыус Т. Друсь. 

(Браслаўская звязда. – 2010. – 27 кастр. – С. 3.) 

Шэраг мерапрыемстваў да Дня пажылых людзей арганізавалі 

супрацоўнікі Браслаўскай сеткі бібліятэк. Многія бібліятэкары ў гэты 

дзень правялі акцыі міласэрнасці, акцыі-віншаванні, наведалі пажылых 

людзей на даму. У бібліятэках былі аформлены кніжныя выставы і 

тэматычныя паліцы. Сапраўднае свята для ўдзельнікаў клуба “Сустрэча” 

правялі бібліятэкары Друеўскай бібліятэкі. На мерапрыемстве гучалі 

вершы, песні былых гадоў. Вечар адпачынку “Залатая восень жыцця” 

адбыўся ў Гірэйшанскай бібліятэцы. Сумесна з клубнымі работнікамі 

Опсаўская бібліятэка правяла музычную гадзіну “Сэрцы кранае народная 

песня”, а Богінская бібліятэка - сямейнае свята “У старости мудрое лицо”.  

Пасяджэнне клуба для пажылых людзей “Сустрэча” раённай 

бібліятэкі было прысвечана Дню Маці і насіла назву “Мама - это слово 

обретает музыку свою”. Удзельніц клуба са святам віншавалі работнікі 

Дома культуры, якія віталі ўсіх вершамі і песнямі. Да гэтай даты прайшлі 

мерапрыемствы і ў іншых бібліятэках. У клубе “Бяседа” Ахрэмаўскай 

бібліятэкі жанчыны былі запрошаны на літаратурна-паэтычную гасцёўню 

“Поэты и прозаики о матери”. У клубе цікавых сустрэч Слабодкаўскай 

бібліятэкі адбыўся вечар-ушанаванне “Самая прекрасная из женщин - 

женщина с ребёнком на руках”. Літаратурна-музычная кампазіцыя “Самая 

мілая, самая любімая” была падрыхтавана для ўдзельніц клуба “Вясковыя 

сустрэчы” Быстрамаўскай бібліятэкі. Тыдні Маці прайшлі ў Відзаўскай 

У дзіцячай бібліятэцы члены аматарскага аб’яднання “Крыніца” 

правялі літаратурны ранішнік па творах беларускіх паэтаў “Мама! 

Матуля! Чароўнае слова песняй ласкавай гучыць на ўсіх мовах!”. У 

Дубраўскай бібліятэцы было арганізавана свята “За всё спасибо, мама”. У 

іншых бібліятэках праведзены паэтычная гадзіна “Вобраз маці ў паэзіі” 

(Матырынская бібліятэка), літаратурна-музычная кампазіцыя “Мама 

драгоценная моя” (Кубліцкая бібліятэка), вечар-пашана “Вот опять ты мне 

вспомнилась, мама” (Сарочынская бібліятэка).  

На пасяджэнні аматарскага аб’яднання “Росинка” адбылося 

знаёмства з кніжнай выставай “Звяры ў мастацкіх творах”, праведзена 

эрудыт-лато “Лесная гавань”, падчас якога каманды спаборнічалі ў 

разнастайных конкурсах: “Батаніка”, “Складзі прымаўку”, “Лясныя 

загадкі”.  

Гарпасялковая бібліятэка правяла забаўляльна-пазнавальную 

праграму “Экалагічнае асарці”, якая ўключыла віктарыны, гульні, конкурс 

прыказак і прымавак. 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 кастрычніка ў раённай бібліятэцы адбылася сустрэча з 

найбольш актыўнымі чытачамі пажылога ўзросту. У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел члены народнага літаратурна-музычнага аб’яднання 

“Світанак”. З творчасцю “світанкаўцаў” пазнаёміла яго кіраўнік Кацярына 

Сосна. Дзіцячая пісьменніца Ірына Тарбецкая прэзентавала прысутным 

сваю апошнюю кнігу “Удивительные приключения Горюши”, а вядучая 

гасцёўні Аліна Яблонская правяла літаратурную віктарыну. 

  (Кліч Радзімы. – 2010. – 16 кастр. – С. 2.) 

 У кастрычніку раённая бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на 

выставу-падарожжа “Падарожнічаў па свеце, каб спазнаць сваю зямлю”, 

якая была прысвечана ўраджэнцу Глыбоцкага раёна, мастаку, пісьменніку, 

этнографу Язэпу Драздовічу. 
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 дзіцячай, Замошскай, Слабодкаўскай, Плюскай і іншых бібліятэках. Дзень 

Маці адзначылі ў Краснагорскай і Опсаўскай бібліятэках. 

  

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Дзёрнавіцкай бібліятэцы да Дня маці быў арганізаваны 

літаратурна-музычны вечар пад назвай “О той, кто жизнь дарует и тепло”. 

У мерапрыемстве прынялі ўдзел і павіншавалі прысутных са святам 

ўпраўляючая справамі сельвыканкама З. Валадзёнак, дырэктар 

Дзёрнавіцкай базавай школы Н. Асмалоўская, настаўнікі Я. Каськовіч, Н. 

Гасюль. Сярод удзельнікаў былі праведзены конкурсы і віктарыны, гучалі 

вершы і песні ў выкананні дзяцей. 

(Дзвінская праўда. – 2010. – 19 кастр. – С. 1.) 

 

ГЛЫБОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 кастрычніка ў бібліятэцы сямейнага чытання прайшла 

вечарына-сустрэча “Старость меня дома не застанет…”, на якую былі 

запрошаны ветэраны працы, былыя работнікі культуры. 

 17 кастрычніка актавая зала бібліятэкі сямейнага чытання 

сабрала мнагадзетных матуль на вечарыну-ўшанаванне “Мы ўсе жывем 

пад зоркаю Матулі”. Мерапрыемства падрыхтавалі супрацоўнікі аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу і дзіцячай бібліятэкі. 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Да Дня маці ў цэнтральнай раённай бібліятэцы была праведзена 

вечарына-віншаванне “Женщина-мать, ты в любви высока и прекрасна”, а 

ў бібліятэчнай галерэі Арт-Лепель прайшло адкрыццё выставы работ Г. 

Юсупавай “Крестик за крестиком”. 

 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Дзень пажылога чалавека быў адзначаны акцыяй “Мир вашему 

дому”, пад час якой бібліятэкары са святочнымі віншаваннямі наведалі не 

толькі сваіх сталых чытачоў, але і калег, якія зараз знаходзяцца на 

заслужаным адпачынку. 

У кастрычніку Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка 

запрасіла падлеткаў на Льняны баль – незвычайнае мерапрыемства, 

прысвечанае беларускаму льну. 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Да Дня пажылых людзей у бібліятэках сеткі праведзены 

літаратурныя вечары і кампазіцыі “…И от осени не спрятаться, не 

скрыться” (Грамашчанская бібліятэка-клуб), “Мудрой старости поклон” 

(Вароніцкая бібліятэка), “Осенних красок хоровод” (Зялёнкаўская 

бібліятэка) і інш. 

 Да Дня маці ў Полацкай дзіцячай бібліятэцы праведзены 

тэматычны вечар “Дзякуй табе, дарагая матуля”, у Ветрынскай 

гарпасялковай бібліятэцы і Бабыніцкай бібліятэцы-клубе - літаратурна-

музычны вечар “Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама”, у 

Фарынаўскай бібліятэцы - музычны вечар “Маці, імя тваё я нясу праз 

жыццё як святыню”, у Саланіцкай бібліятэцы-клубе - тэматычны вечар 

“Спасибо тебе, родная”. 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Галоўныя мерапрыемствы бібліятэк у кастрычніку былі прысвечаны 

Дню маці і людзям сталага ўзросту. 

Жарская бібліятэка сумесна з клубам да Дня пажылых людзей 

правялі агеньчык “Залаты ўзрост”, Глыбачская бібліятэка падрыхтавала 

вечар адпачынку “Жить не старея”, Іллюшынская бібліятэка - святочную 

вечарыну “Старость меня дома не застанет”. 
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