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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 лістапада. 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 аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Талачынскага 

РМЦ НТ і КАР, Віцебскай гарадской сеткі бібліятэк, Браслаўскай, 

Верхнядзвінскай, Дубровенскай, Лепельскай, Лёзненскай, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЗЕЛ 5 

 
 

 ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І 
НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ 

ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 

 
1. Буевич, Г. Установить памятный знак героям 1812 года / Г. 

Буевич // Народнае слова. – 2010. – 30 лістап. – С. 6. 

В статье автор предлагает на месте кровопролитных боев в д. 

Куковячино (Витебский район) установить памятный знак в память 

русских солдат, погибших во время Отечественной войны 1812 года. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
26 лістапада на пасяджэнні Шаркаўшчынскага райвыканкама 

разглядалася пытанне “Аб рэалізацыі праграмы развіцця галіны культуры 

на 2006-2011 гады”. У рабоце пасяджэння прыняў удзел начальнік 

упраўлення па народнай творчасці і культурна-асветнай рабоце 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь У.М. Шавялёў. 

(Кліч Радзімы. – 2010. – 1 снеж. – С. 1.) 

З 22 па 28 лістапада ў г. Оршы, на радзіме Уладзіміра 

Караткевіча, прайшоў тыдзень ушанавання памяці пісьменніка, 

прысвечаны 80-годдзю з дня яго нараджэння. Для прыхільнікаў таленту 

Уладзіміра Сямёнавіча былі падрыхтаваны літаратурныя вечарыны і 

канцэрты, сваіх наведвальнікаў чакалі мастацкія выставы. Распачалі 

тыдзень цыкл радыёперадач “Пяць хвілін з Уладзімірам Караткевічам” і 

пісьменніцкая акцыя “Жыву і дыхаю, мой родны край, табою”. Шмат 

цікавых мерапрыемстваў з нагоды юбілейнай даты адбылося непасрэдна ў 

дзень народзінаў аўтара. Героі твораў У.С. Караткевіча запрасілі аршанцаў 

і гасцей горада на літаратурныя чытанні ў Прыдняпроўскім парку. На 

свяце ля помніка паэту выступалі беларускія майстры слова і даследчыкі 

творчасці пісьменніка - Анатоль Верабей, Вячаслаў Рагойша, Сяргей 

Панізнік, Давід Сімановіч, Уладзімір Арлоў. У музеі У. Караткевіча 

адбылося спецгашэнне паштовага канверта з арыгінальнай маркай, якую 

выпусцілі да 80-годдзя пісьменніка-земляка. У мерапрыемстве прыняў 

удзел міністр культуры Павел Латушка. Завяршыўся першы юбілейны 

дзень урачыстай вечарынай і святочным канцэртам “Быў. Ёсць. Буду”. 

Арганізатарам мерапрыемства выступіў аддзел культуры Аршанскага 

Яўген Сушык, Вячаслаў Шайнуроў, Вольга Масакоўская, Вольга Каралёва і 

інш. 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 4 лістап. - С. 24.) 

З0 кастрычніка г. Барань адзначыла Дзень горада. У рамках 

свята прайшоў XIX фестываль беларускага мастацтва і фальклору 

“Бараньскія музыкі-2010”. Гасцямі фестывалю сталі народны 

фальклорны ансамбль “Вечарынка” Сенненскага РМЦ, баяніст Віталь 

Кавалёў, фальклорны калектыў “Спадчына” г.п. Лёзна, узорны 

харэаграфічны ансамбль “Весялушкі” ГЦК г. Оршы, студыя эстраднага 

танца “Шэп”, народная студыя эстраднай песні “Креатив” г. Оршы і інш. 

(Аршанская газета. – 2010. – 13 лістап. – С. 5.) 

Напрыканцы кастрычніка ў Віцебскім абласным краязнаўчым 

музеі адкрылася фотадакументальная выстава і прайшла навукова-

практычная канферэнцыя “Витебские древности”, прысвечаная 90-годдзю 

з дня нараджэння вучонага Леаніда Аляксеева (1921-2008 гг.). 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. -  13 лістап. - С. 13.) 

У Вілейцы прайшоў першы рэгіянальны конкурс аматарскага 

краязнаўчага фільма “Гэта мой край”. Па выніках конкурсу відэафільм 

“Горкая памяць вайны”, створаны творчым калектывам супрацоўнікаў 

Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея, атрымаў дыплом першай 

ступені ў намінацыі “Лепшая калектыўная работа”. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 3 лістап. – С. 5.) 
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  гарвыканкама. У святочным канцэрце прынялі ўдзел мясцовыя артысты, 

калектывы з г. Віцебска і г. Горкі, акцёры тэатра “Зніч” 

Белдзяржфілармоніі, дуэт Аляксандра і Канстанцін. На працягу тыдня 

былі падведзены вынікі гарадскіх конкурсаў паэтаў і мастакоў, віктарын, 

прысвечаных вядомаму земляку, прайшлі прэзентацыі відэафільмаў 

“Уладзімір Караткевіч і Орша” і “Ад Оршы да Рагачова з Уладзімірам 

Караткевічам”. Можна было наведаць выставы “Зямля пад белымі 

крыламі” Беларускага саюза мастакоў і пазнаёміцца з ілюстрацыямі 

Міколы Купавы да кнігі казак пісьменніка “Лебядзіны скіт”. У Аршанскім 

ГЦК адбылося ўручэнне прэміі імя У. Караткевіча, заснаванай Віцебскім 

аблвыканкамам. У намінацыі “Проза” адзначаны зборнік аповесцяў і 

апавяданняў “Хроника вражды” Генадзя Катлярова. З ліку паэтаў прэмію 

атрымала Тамара Краснова-Гусачэнка за сачыненне ў двух тамах “Спас” і 

зборнік вершаў “Где же солнышко ночует?”. Лепшым прапагандыстам 

літаратурнай спадчыны У. Караткевіча прызнана Вольга Пашковіч, 

старшы навуковы супрацоўнік Аршанскага музея У.  Караткевіча. 26 і 27 

лістапада працавала III Міжнародная канферэнцыя “Уладзімір 

Караткевіч: Глабальны погляд”,  якую адкрыў міністр культуры Павел 

Латушка. 3 дакладамі выступілі больш за 40 удзельнікаў, сярод якіх былі 

не толькі вядомыя навукоўцы, даследчыкі, але і аспіранты, магістранты 

ВНУ, журналісты, краязнаўцы, прадстаўнікі духавенства, настаўнікі, 

вучні.  

 (Народнае слова. – 2010. – 6 лістап. – С. 1.; 

Народнае слова. – 2010. – 23 лістап. – С. 3.; 

Народнае слова. – 2010. – 27 лістап. – С. 1.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 лістап. – С. 6.; 

Аршанская газета. – 2010. – 4 снеж. – С. 1.) 

 

 

 

• КІНАМАСТАЦТВА 

5-7 лістапада ў кінатэатры “Мир” адбыўся біенале “Восеньская 

стужка”, “Антиквариат”. Тэмай кінафестывалю стаў трыумф нямога кіно. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 4 нояб. – С. 2.) 

 

 

РАЗДЗЕЛ 4 

 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ, ЯКІЯ НЕ 
ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
4-8 кастрычніка ў г. Віцебску прайшлі абласныя курсы 

павышэння кваліфікацыі  работнікаў культуры па арганізацыі работы 

аматарскіх аб’яднанняў і клубаў па інтарэсах. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

22 кастрычніка ў г. Паставы адбылася выязная калегія 

ўпраўлення культуры аблвыканкама, тэмай якой стала работа аддзела 

культуры Пастаўскага райвыканкама па выкананні мерапрыемстваў 

Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця сяла на 2005-2010 гады і 

добраўпарадкаванні аб’ектаў культуры раёна. 

(Пастаўскі край. - 2010. - 3 лістап. - С. 2.) 

23 кастрычніка ў зале абласной філармоніі адбыўся канцэрт 

“Музыка парыжскіх сабораў”. Творы Клерамбо, Дакена, Бельмана, Верна 

выконваў вядомы расійскі арганіст Даніэль Зарэцкі. 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 2 лістап. - С. 2.) 

26 кастрычніка ў Мастацкім музеі  г. Віцебска была адкрыта 

выстава маладых віцебскіх мастакоў “Перекресток”. Сярод аўтараў 

Тамара Абабкава, Ганна Рубіс, Юрый Патоцкі, Наталля Даршакова, 

6 27 



  РАЗДЗЕЛ 2 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

З 4 па 9 лістапада ў г. Маскве праходзіў IV Адкрыты міжнародны 

конкурс выканаўцаў на шматструнных бязгрыфных інструментах імя 

Веры Гарадоўскай. Вучаніца 4-га класа Пастаўскай школы мастацтваў, 

цымбалістка Саша Барысюк у сваёй намінацыі стала лаўрэатам II ступені і 

ўладальніцай дыплома за высокі прафесіяналізм выканання конкурснай 

праграмы. Педагог таленавітай дзяўчынкі Г.Э. Барысюк удастоена 

дыплома за высокае педагагічнае майстэрства, а канцэртмайстар В.У. 

Іванова - дыплома за высокае прафесійнае майстэрства. 

(Пастаўскі край. - 2010. - 17 лістап. - С. 8.) 

Пытанні па пашырэнні супрацоўніцтва ў турыстычнай, 

адукацыйнай і сацыяльна-культурнай сферах сталі ключавымі тэмамі 

візіту дэлегацыі Віцебскага раёна ў г. Даўгаўпілс (Латвія). Па выніках 

сустрэчы было прынята рашэнне аб распрацоўцы сумеснага праекта 

“Культурное наследие Придвинья и Латгалии, его влияние на 

нравственно-эстетическое воспитание молодежи”. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 13 лістап. – С. 5.) 

На V Міжнародным фестывалі традыцыйнай народнай культуры 

“Покуть” у г. Харкаве (Украіна) народны ансамбль “Азерыца” з г.п. 

Езярышча (мастацкі кіраўнік Жана Комава) заняў другое месца. 

(Гарадоцкі веснік. – 2010. – 13 лістап. – С. 5.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 30 лістап. – С. 2.) 

Полацкі цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур наведала 

вялікая група вучняў адной з прыватных школ Смаленска. Мэтай іх 

прыезду ў г. Полацк стаў урок беларускай культуры, які падрыхтавалі 

• ХАРЭАГРАФІЯ  

З 24 па 28 лістапада ў г. Віцебску прайшоў XXIII Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі (IFMC). На фестывалі было 

прадстаўлена 26 творчых груп з 14 краін свету, у тым ліку з Люксембурга, 

Швейцарыі, Ізраіля, Японіі, Кітая. На фестывалі Беларусь прадставілі 6 

калектываў, якія добра вядомы аматарам сучаснай харэаграфіі: 

“D.O.Z.S.K.I.”, “Karakuli”, калектыў Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсістэта культуры і мастацтваў, “Тад”, “Паралелі” і тэатр сучаснай 

харэаграфіі Дзіяны Юрчанкі. Праграму фестывалю склалі выступленні 

Пермскага дзяржаўнага тэатра “Балет Яўгена Панфілава” (балет 

“Отторжение”, танец-спектакль “За краем край”), гасцей з Італіі 

(спектакль “Даўншыфтынг”), г. Кіева (балет-фантасмагорыя 

“Щелкунчик”) і інш. Журы конкурсу ўзначаліў вядомы харэограф, 

ганаровы старшыня Міжнароднага савета па танцы пры ЮНЕСКА ў 

Парыжы, прафесар Дзітмар Зайферт. Першую прэмію за аднаактны 

балет “Через круг” атрымала эстонская выканаўца. Гран-пры атрымалі 

салісты дзяржаўнага ансамбля танца Кітайскай народна-вызваленчай арміі 

за твор “Осмысление”. Спецыяльныя прэміі “За исключительное 

мастерство” ўручаны салістцы групы сучаснага танца Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Екацярыне Квіткоўскай і 

“За высокий профессионализм” – эстонскаму тэатру сучаснага танца “Fine 

five dance teatre”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 9 нояб. – С. 23.; 

Народнае слова. – 2010. – 4 лістап. – С. 10.; 

Народнае слова. – 2010. – 27 лістап. – С. 5.; 

Народнае слова. – 2010. – 30 лістап. – С. 8.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 4 лістап. – С. 3.) 

У Полацку прайшоў V гарадскі фестываль-конкурс аматараў 

усходняга танца “Oriental Belly dance”. Гран-пры фестывалю заваявала 

кіраўнік віцебскага калектыву “Азхар” Алена Давідовіч. 

  (Полацкі веснік. – 2010. – 5 лістап. – С. 19.) 
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  майстры цэнтра рамёстваў. 

(Полацкі веснік. – 2010. – 19 лістап. – С. 18.) 

У Полацкім цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур адбылася 

выстава пецярбуржскіх рукадзельніц “Лоскутное чудо”. Прадстаўніцы 

клуба лапікавага шыцця “Радова” прывезлі 30 работ. 

(Витебский проспект. - 2010. - 11 нояб. - С. 23.) 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

6 лістапада творчымі работнікамі Коханаўскага ГПДК 

праведзены канцэрт “Музыкально-спортивная  фееверия”,  прысвечаны  

адкрыццю спартыўна-аздараўленчага комплексу “Пульс”. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР)  

12  лістапада ў Талачынскім ГДК адбылося свята “Маладым 

усюды ў нас дарога”  для маладых спецыялістаў раёна. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

19 лістапада адбылося раённае свята “Слава тебе, человек труда” 

з удзелам калектываў аматарскай творчасці талачынскага ГДК, 

Коханаўскай ДШМ і ГПДК. На свяце таксама працавала выстава 

дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага народнага мастацтва 

“Перадавікам сяла” раённага Дома рамёстваў. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

15-20 лістапада ў г. Віцебску прайшлі абласныя курсы 

павышэння кваліфікацыі   дырэктараў СДК аграгарадкоў. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

24  лістапада  ў Міёрскім РДК  адбыўся  канцэрт  вядомага 

беларускага спевака і кампазітара  Сашы  Нэма. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 26 лістапада на  сцэне Міёрскага РДК  выступіў  вядомы  

выканаўца рускага шансона  Віктар Каліна. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

27 лістапада ў Лаўжанскім сельскім Цэнтры культуры і вольнага 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 27 лістап. - С. 5.) 

28 лістапада ў памяшканні абласной філармоніі прайшоў абласны 

заключны канцэрт вакальна-харавых калектываў Віцебскай вобласці ў 

рамках рэспубліканскага свята-конкурсу вакальна-харавых калектываў, 

прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Г.І. Цітовіча. У ім прынялі 

ўдзел лепшыя харавыя калектывы вобласці з выкананнем беларускіх 

народных песень у апрацоўцы нашага земляка Геннадзя Іванавіча 

Цітовіча. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

У Віцебскай абласной філармоніі адбыўся канцэрт польскага 

піяніста Яна Кшыштафа Броі, арганізаваны ў рамках аб’яўленага 

ЮНЕСКА года Фрыдэрыка Шапэна. 

  (Народнае слова. – 2010. – 2 лістап. – С. 6.) 

 Сольны канцэрт вядомага расійскага спевака, музыканта і 

кампазітара Уладзіміра Кузьміна, прымеркаваны да свайго 55-гадовага 

юбілею, адбыўся ў г. Віцебску. 

  (Народнае слова. – 2010. – 20 лістап. – С. 8.) 

 Канцэрты фартэпіяннай музыкі лаўрэата міжнародных і 

рэспубліканскіх конкурсаў, стыпендыята Спецыяльнага фонду Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі Арсенія Садыкава 

прайшлі ў абласной філармоніі і дзіцячай школе мастацтваў № 1 г. 

Віцебска. У канцэрце прагучалі сачыненні сусветнай класікі, у 

прыватнасці, творы С. Рахманінава, Ф. Ліста, С. Пракоф’ева. 

  (Народнае слова. – 2010. – 30 лістап. – С. 1.) 

 У лістападзе Ломашаўская музычная школа (Глыбоцкі раён) 

адзначыла 25-гадовы юбілей. 

  (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 13 лістап. – С. 2.) 

Канцэрт беларускага баяніста, саліста Дзяржаўнай 

рэспубліканскай філармоніі Уладзіслава Плігаўкі адбыўся ў 

Бешанковіцкай школе мастацтваў. 

  (Зара. – 2010. – 12 лістап. – С. 7.) 
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  часу прайшоў занальны тур абласнога конкурсу дыскатэчных праграм. 

(Герой працы. - 2010. - 23 лістап. - С. 1.)    

27 лістапада ў Палацы культуры энергетыкаў прайшло шоў 

“Споемте друзья”. 

(Чырвоны прамень. - 2010. - 27 лістап. - С. 1.)  

У Вярхоўскім Доме культуры адбыўся раённы конкурс 

прафесійнага майстэрства клубных работнікаў “Ярмарка талантов”. Па 

выніках конкурсу першае месца падзялілі Наталля Лісічонак (Вярхоўскі 

СДК) і Людміла Гаманько (Верхнякрывінскі СДК), другое месца 

прысуджана Марыне Логвін (Ржаўскі СДК), а трэцяе – Святлане Логвін 

(Бачэйкаўскі СДК). 

  (Зара. – 2010. – 30 лістап. – С. 2.) 

У лістападзе ў в. Крулеўшчыне (Докшыцкі раён) адкрыўся Дом 

культуры. 

 (Родныя вытокі. – 2010. – 1 снеж. – С. 1.) 

Па запрашэнні ДУ “Мінскканцэрт” калектыў народнага клуба 

“Играй, гармонь любимая-полочаночка” гарадскога Палаца культуры 

(кіраўнік А. Церабіла) прыняў удзел у свяце “Мінскі гармонік-2010”. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 30 лістап. – С. 2.) 

У Полацкім раённым Доме культуры адбылася прэзентацыя 

першай кнігі Веры Ена (Халімоненкі) – паэтычнага зборніка “Осень-

несмеяна”. На вечары выступалі ўдзельнікі творчага аб’яднання 

“Литературный ковчег” А. Мартыненка, А. Бясперстых, Р. Цітова, Н. 

Літвінава і інш. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 30 лістап. – С. 7.) 

 

 

 

 

 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 9 лістап. - С. 2.) 

10 лістапада ў рамках грамадска-культурнай акцыі “Беларусь – 

гэта мы!” у Віцебску адбыўся гала-концэрт з удзелам вядучых зорак 

беларускай эстрады Я. Паплаўскай і А. Ціхановіча, А. Саладухі, А. 

Хлястова, Я. Навуменкі, Л. Грыбалёвай, І. Афанасьевай, І. Дарафеевай, 

калектываў “Чысты голас”, “Тяни-толкай” і інш. Таксама ў рамках акцыі ў 

вялікай зале Віцебскай абласной філармоніі прайшоў канцэрт “Мелодии 

любви” сталічнага струнага квінтэта “Серенада” і салістаў Нацыянальнага 

акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Станіслава Трыфанава 

(барытон), Васіля Мінгалева (тэнар) і Таццяны Траццяк (сапрана). 

(Герой працы. – 2010. – 12 лістап. – С. 1; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 13 лістап. - С. 1-2.; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 20 лістап. - С. 8.) 

20 лістапада абласная філармонія запрасіла на прэм’еру цыкла 

кацэртна-пазнавальных праграм “Соткать душу из нот”, распрацаваную 

для цяжарных жанчын. У праграму канцэрта ўключаны музычныя творы 

Дэбюсі, Глюка, Шуберта, а таксама мелодыі сучасных аўтараў. Перад 

слухачамі выступілі інструментальны дуэт “Расіца”, салісты Аксана 

Новікава, Влад Сярпінскі, Алена Гракава, Таццяна Шахрай і інш. 

 (Народнае слова. – 2010. – 18 лістап. – С. 1.; 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 18 лістап. - С. 2.)  

21 лістапада на сцэне Віцебскай абласной філармоніі выступілі 

беларускі этнаджазавы гурт “Акана” і вядомы швейцарскі джазавы гурт 

“Albin Brune Alpin Ensemble” з праграмай “Казалпін” (“Kazalpin”). 

 (Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 23 лістап. - С. 6.) 

27 лістапада ў абласной філармоніі адбыўся юбілейны канцэрт 

Леаніда Кажарскага. Рэпертуар артыста ўключае звыш 250 твораў 

розных жанраў, у тым ліку арыі з опер і аперэт, рускія рамансы, 

беларускія, украінскія і неапалітанскія народныя песні. 

 (Народнае слова. – 2010. – 25 лістап. – С. 8.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 лістап. – С. 6. 
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•  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

13 лістапада ў Наваполацкім гарадскім Палацы культуры 

прайшло абласное свята літаратурных, музычна-літаратурных клубаў і 

гасцёўняў “Песняры Прыдзвінскага краю”. У ім прынялі ўдзел 14 

калектываў музычна-літаратурнага напрамку з большасці раёнаў і гарадоў 

Віцебшчыны: Ушацкага, Лёзненскага, Верхнядзвінскага, Глыбоцкага, 

Полацкага, Лепельскага, Браслаўскага, Шумілінскага, Шаркаўшчынскага, 

Талачынскага, Віцебскага раёнаў і гарадоў Полацка і Наваполацка. 12 

калектываў маюць ганаровае званне “народны” і “ўзорны”. Кожны 

калектыў прадставіў на свяце візітную картку “Разам нам цікава”; у 

творчым конкурсе “Таленты Прыдзвіння” ўдзельнікі клубаў дэкламавалі 

вершы, урыўкі з паэм, выконвалі песні, аўтарскія гумарыстычныя 

інтэрмедыі. На выставе “Творчыя дасягненні” клубы прапанавалі 

інфармацыю аб творчай і арганізацыйнай дзейнасці свайго калектыву. 

Арганізатары свята: упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама, ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, аддзел 

культуры Наваполацкага гарвыканкама. Пераможцы свята-конкурса: 

народнае літаратурнае аб’яднанне “Наддзвінне” Полацкага цэнтра 

рамёстваў і нацыянальных культур, кіраўнік Мікалай Балдоўскі (лаўрэат 1-

й ступені); народны літаратурна-музычны салон “Крылы” дзіцячай 

бібліятэкі імя А.С. Пушкіна Наваполацкай ЦБС, кіраўнік Галіна 

Сташкевіч (лаўрэат 2-й ступені); народная літаратурна-музычная 

гасцёўня “Крыніца” ЦРБ Шумілінскай ЦБС, кіраўнік Таццяна Іваноўская 

(лаўрэат 3-й ступені). 

(Віцебскі АМЦНТ; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 13 лістап. - С.13.) 

У Віцебску адбыўся XXIV гарадскі фестываль аўтарскай песні 

“Віцебскі лістапад”, у якім прынялі ўдзел больш за 20 чалавек. 

Лаўрэатамі фестывалю сталі калектыў з г. Вялікія Лукі (Расія) і віцяблянін 

Валерый Зімніцкі. Прыз глядацкіх сімпатый атрымала група “Landscaps” 

У выставачнай зале музея гісторыі і культуры г. Наваполацка 

адкрылася персанальная выстава фотамастака Эрнста Цецярэўскага 

“Мелодии кадра”. 

(Новая газета. - 2010. - 4 нояб. - С. 1.) 

Выстава жывапісу маладых мастакоў “Па старонках здраўнёўскіх 

пленэраў” пачала працаваць у выставачнай зале музея-сядзібы І.Я. Рэпіна 

“Здраўнёва”. 

(Витебский проспект. - 2010. - 11 нояб. - С. 23.)  

 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

20 лістапада для вучняў школ горада адбыўся спектакль  “Ад  

сваркі  да  вяселля адзін  крок”  у  пастаноўцы  народнага  тэатра  

Талачынскага  ГДК. 

                       (Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

У Наваполацку паспяхова прайшоў тэатральны тыдзень, 

ініцыяваны аддзелам культуры гарвыканкама. У рамках тыдня выступілі 

народныя тэатры “Арт”, “Время”, лялечны тэатр “Капялюш”, 

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа, а таксама 

Маскоўскі незалежны тэатр, які прадставіў спектакль “Собачье сердце” ў 

пастаноўцы народнага артыста Расіі Валерыя Залатухіна. 

  (Народнае слова. – 2010. – 4 лістап. – С. 3.) 

У пачатку лістапада ў Беларускім тэатры “Лялька” адбыўся 

прэм’ерны спектакль для дарослых “Дэкамерон” у пастаноўцы мастацкага 

кіраўніка “Лялькі” Віктара Клімчука. 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. -13 лістап. - С. 9.) 

     

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

7 лістапада ў канцэртнай зале “Віцебск” прайшла музычна-

забаўляльная праграма “И снова здравствуйте” з удзелам Галіны Калінінай 

і вакальнага ансамбля “Калінка”. 
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  (г. Віцебск). 

  (Народнае слова. – 2010. – 9 лістап. – С. 8.; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 11 лістап. - С.1.) 

 Выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў г. Полацка прынялі ўдзел 

у конкурсе дзіцячай і юнацкай творчасці “Залатая ліра-2010”. Квартэт 

“Шлягер” удастоены дыплома лаурэата II  ступені, саліст квартэта Андрэй 

Анісімаў стаў лаурэатам  III ступені. 

(Полацкі веснік. – 2010. – 19 лістап. – С. 18.) 

У рамках XV Міжнароднага фестывалю арганнай музыкі “Званы 

Сафіі” адбыўся канцэрт музычнай капэлы “Сонорус” пад кіраўніцтвам 

Аляксея Шута. 

  (Полацкі веснік. – 2010. – 26 лістап. – С. 15.) 

У лістападзе ў Глыбоцкім гарадскім цэнтры культуры прайшоў 

традыцыйны раённы фестываль юных талентаў “Вясёлыя галасы”. У 

фінальным этапе конкурсу сваё вакальнае майстэрства дэманстравалі 19 

юных зорачак. 

  (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 4 снеж. – С.1.) 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

13  лістапада ў раённым Доме рамёстваў г. Талачына прайшла 

прэзентацыя выставы дэкаратыўна-прыкладнога выяўленчага народнага 

мастацтва “Богатый  урожай”  народнага  клуба  майстроў  і  мастакоў-

аматараў  Талачынскага  раёна  “Талака”. 

(Талачынскі РМЦ НТ і КАР) 

З 26 кастрычніка па 19 лістапада ў выставачнай зале ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” (вул. Леніна,  

35-А) працавала   выстава народнага клуба народных майстроў і мастакоў 

“Майстры” Пастаўскага Дома рамёстваў “Стары млын”.  

(Віцебскі АМЦНТ) 

Выстава вышываных работ члена народнага клуба майстроў і 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 лістап. – С. 8.) 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава мастака 

Аляксандра Дасужава пад назвай “Геометрия чувств”, прысвечаная 65-

годдзю аўтара. 

(Народнае слова. – 2010. – 11 лістап. – С. 16.; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 13 лістап. - С. 4.) 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава да 100-годдзя з 

дня нараджэння беларускага мастака Антона Каржанеўскага, а таксама 

выстава да 55-годдзя творчай дзейнасці мастака-графіка Георгія Кісялёва. 

На персанальнай выставе Г. Кісялёў прадставіў 55 работ, якія пасля 

закрыцця экспазіцыі будуць перададзены ў фонд музея. 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 16 лістап. – С. 8.) 

 У музычнай гасцінай г. Віцебска адбылася выстава маладых 

мастакоў “Как-то так”, на якой прадстаўлены работы Алега Мусіна, Сяргея 

Сяргейчыка (ВДТУ) і Ігара Сямёнава, Аляксея Бізунова (ВДУ імя П.М. 

Машэрава). 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 9 лістап. - С. 4.) 

У Гарадоцкім краязнаўчым музеі адкрылася выстава графікі 

Генадзя Ісакава, прысвечаная  100-годдзю з дня ўтварэння Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсістэта імя П.М. Машэрава. 

  (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 23 лістап. – С. 2.) 

 “Фарбы роднай зямлі” – такую назву насіла выстава мастака 

Дзмітрыя Кузняцова, адкрыццё якой адбылося ў Музеі баявой 

садружнасці г.п. Расоны. 

  (Голас Расоншчыны. – 2010. – 5 лістап. – С. 2.) 

У Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-

культурнага музея-запаведніка пачала дзейнічаць выстава Заслужанага 

дзеяча мастацтваў, Народнага мастака Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Рэспублікі Беларусь, уладальніка дзесяткаў міжнародных і 

нацыянальных дыпломаў за кніжнае афармленне Арлена Кашкурэвіча. 

(Полацкі веснік. – 2010. –19 лістап. – С. 18.) 
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  самадзейных мастакоў “Докша” Дануты Даўжук адкрылася ў Доме 

рамёстваў г. Докшыцы. 

  (Родныя вытокі. – 2010. – 4 снеж. – С. 7.) 

 У цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” г. Віцебска 

адкрылася выстава ўдзельніцы народнага клуба аматараў фларыстыкі 

“Анюта” Ларысы Васільевай-Дзерабінай пад назвай “Дачыненне да 

творчасці”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 2 лістап. - С. 2.) 

Супрацоўнікі Цэнтра народных рамёстваў “Адраджэнне” і 

Віцебскага раённага музея адрадзілі два народныя абрады (Параскевы-

Пятніцы і “Кузьмінкі”). Свята прайшло ў в. Акцябрская. Яго праграму 

склалі выстава вырабаў народных майстроў клуба “Традыцыя”, рыцарскі 

турнір, выступленне зорак беларускай эстрады і інш. 

  (Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 13 лістап. – С. 1.; 

Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 20 лістап. – С. 5.) 

 “Каляровыя азарэнні” - так называлася выстава Аліны Мацецкай, 

удзельніцы народнага клуба самадзейных мастакоў “Белый холст”, якая 

адбылася ў выставачнай зале гарадскога Палаца культуры г. Полацка. 

(Полацкі веснік. - 2010. - 12 лістап. - С. 19.) 

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

22-27 лістапада ў г. Віцебску прайшлі абласныя курсы 

павышэння кваліфікацыі бібліятэкараў бібліятэк-філіялаў. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯІЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

Супрацоўнікі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна 

правялі дабрачынную акцыю - перадалі 90 кніг у цэнтр часовага 

прабывання для людзй без пэўнага месца жыхарства.  

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 25 лістап. - С. 2.) 

Максім Платаў, Вадзім Грышта, Валерыя Дударава, Дар’я Сарокіна, 

Яўгенія Кулакова, з Віцебскай вобласці – Сяргей Глушкоў і Уладзімір 

Уладзіміраў з Полацка і Полацкага раёна, Дзмітрый Дзмітрыеў і Інэса 

Самусенка з Лёзна, Валерый Салаў’ёў з Верхнядзвінска, Лілія Забаўленка з 

Суража, Дзмітрый Іўчанка з Талачына, Дзіяна Пенкальская з Ушач, 

Марына Дароніна, Сяргей Сляпцоў і Кацярына Шкрабо з Оршы,  а таксама 

прафесійныя фатографы з Віцебска: Юрый Антонаў, Аляксей Вронскі, 

Раланд Дуброўскі. Выстава будзе доўжыцца да 15 снежня. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

Дзве выставы, прысвечаныя Латвіі, адкрыліся ў Арт-цэнтры 

Марка Шагала. Удзел у адкрыцці мерапрыемства прыняла консул 

Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску Маргарыта Штэйна. Першую 

экспазіцыю пад назвай “Время” склалі фотаздымкі дзвюх унікальных 

фотаакцый, праведзеных з розніцай у 20 гадоў. У 1970 годзе каля 70 

прафесійных фатографаў з былога Саюза, Фінляндыі, Германіі правялі 

адзін дзень у Латвіі. У выніку атрымаўся калектыўны фотапартрэт аднаго 

дня краіны. У 2007 годзе праект вырашылі паўтарыць: запрасілі больш за 

50 прафесійных фатографаў з 24 краін свету, якія ў сваіх работах 

прадставілі ўласны погляд на сучасную Латвію. Другая выстава маладых 

фатографаў “... где Балтийское море и люди встречаются” тэматычна 

звязана з прэзентацыяй Латвіі ў свеце дзяржаў Балтыйскага мора. 

 (Народнае слова. – 2010. – 23 лістап. – С. 4.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 27 лістап. – С. 6.; 

Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 30 лістап. - С. 4.) 

Адкрыццё выставы “Праздник акварели” ў Мастацкім музеі г. 

Віцебска было прымеркавана да Міжнароднага дня акварэлістаў, што 

адзначаецца 23 лістапада па ініцыятыве мексіканца Альфрэда Гуаці Роха, 

які стварыў у 1967 годзе першы ў свеце музей акварэлі. Паўдзельнічаць у 

выставе арганізатары мерапремства запрасілі мастакоў з Санкт-

Пецярбурга, Адэсы, а таксама Латвіі і Бразіліі. 

(Народнае слова. – 2010. – 27 лістап. – С. 7.; 
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  30 лістапада  ў зале беларускай літаратуры абласной бібліятэкі 

імя. У.І. Леніна адбылася вечарына памяці “Часоў жывая плынь” да 80-

годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча. 

 

АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

3 нагоды 80-годдзя У. Караткевіча ў бібліятэцы імя А. Пушкіна ў 

канцы лістапада прайшла літаратурна-музычная гасцёўня “У імгнення 

вялікі працяг, у імгнення - імя Караткевіч”.  

У бібліятэцы імя У. Корбана адбылася літаратурна-музычная 

гасціная “Осенняя мелодия любви”, у якой прынялі ўдзел аршанскія паэты 

Марыя Дзмітранок і Уладзімір Жытнаў. 

(Аршанская газета. – 2010. – 4 снеж. – С. 1.) 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

10 лістапада ў бібліятэцы імя А. Гайдара адбылася 

мультымедыйная прэзентацыя  “Што такое права?”.  

11 лістапада ў бібліятэцы імя Еўфрасіні Полацкай праведзена 

мерапрыемства да Міжнароднага Дня правоў чалавека “Права на асобую 

абарону”.                                 

15 лістапада бібліятэка імя М. Лынькова правяла вечарыну-

партрэт “Міхасю Лынькову прысвячаецца”.  

22 лістапада ў  бібліятэцы імя Я. Купалы прайшла вечарына-

партрэт да 90-годдзя З. Тусналобавай-Марчанкі  “Урокі памяці - урокі 

гісторыі”.  

24 лістапада - “І не знікаць Паэтам вечна, у вечнай Песні 

жывучы” - так называлася літаратурнае свята да 80-годдзя У. Караткевіча, 

што прайшло ў бібліятэцы, якая носіць яго імя. Старшыня  абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. Краснова-Гусачэнка на свяце 

аб’явіла вынікі конкурсу “На канікулы з Караткевічам”. Першае месца 

падзялілі Ірына Карэліна і Таццяна Дубоўская. Дыплом другой ступені і 

прызы ад газеты “Віцьбічы” атрымала Таццяна Лівіцкая. Трэцяе месца 

размешчаны ля будынка езуіцкага калегіума. 

(Народнае слова. – 2010. – 23 лістап. – С. 8.; 

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

У Гарадку на будынку Гарадоцкага дзяржаўнага аграрна-

тэхнічнага каледжа адкрыта мемарыяльная дошка вядомаму выпускніку, 

акадэміку, заслужанаму дзеячу БССР Сяргею Іванавічу Марозаву. 

  (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 20 лістап. – С. 5.) 

 
 
 
РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

17 лістапада ў фае раённага Дома культуры адкрылася 

фотавыстава “Крыніца жыцця і любові - сям’я”. Яе аўтар - ксёндз 

Карнэлій Консэк з г. Баранавіч. Амаль на 50 здымках святаром удала 

адлюстраваны пазітыўныя моманты жыцця розных сем’яў. 

(Пастаўскі край. - 2010. - 17 лістап. - С. 8.) 

23 лістапада ў г. Віцебску стартаваў праект “Директория 

новаторства - пространство от Марка и Казимира”, прымеркаваны да 

некалькіх культурных святаў: 90-годдзя заснавання УНОВИСа, 120-годдзя 

з дня нараджэння Эль Лісіцкага і 90-годдзя выхаду плаката Эль Лісіцкага 

“Клином красным бей белых”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 27 лістап. - С.5.) 

24 лістапада ў выставачнай зале Дзяржустановы “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” адкрылася для прагляду 

абласная фотавыстава “Гарадскі ракурс”. У фотавыставе прымаюць удзел 

фотааматары з г. Віцебска – Кацярына Міхлюк, Вольга Шкуратава, 
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  дасталося юнай паэтцы Ганне Міцькавец.  

26 лістапада ў бібліятэцы імя А. Пушкіна адбылася гадзіна 

літаратурнай памяці да 80-годдзя У. Караткевіча “Маіх радкоў няма без 

Беларусі”. 

 

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК  

29 лістапада ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

адбылася літаратурна-музычная сустрэча, прысвечаная 80-годдзю з дня 

нараджэння У. Караткевіча. 

(Полацкі веснік. – 2010. –26 лістап. – С. 15.) 

У бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках праграмы “Мой город - 

Родины частица” прайшла гісторыка-літаратурная гадзіна “Полоцк в 

литературных произведениях”. 

(Полацкі веснік. – 2010. –19 лістап. – С. 8.) 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У раённай бібліятэцы адбыўся семінар “Бібліятэка ў новым 

тысячагоддзі: новыя задачы, новыя магчымасці”. 

  (Зара. – 2010. – 23 лістап. – С. 1.) 

 

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У ЦРБ на пасяджэнні клуба “Сустрэча” прайшла вечарына-

вернісаж “Фантазія лапікавага шыцця”. У госці да членаў клуба завіталі 

народныя майстры студыі “Ля возера” Музея традыцыйнай культуры з 

выставай сваіх работ. 

Члены клуба “Сучаснік” сталі ўдзельнікамі гутаркі–разважання 

“100 і 1 пытанне аб правах і абавязках падлетка”, якая суправаджалася 

электронай прэзентацыяй. 

Гадзіна беларусазнаўства “Талент чалавечнасці і дабрыні” па 

творчасці А. Макаёнка прайшла для вучняў старэйшых класаў СШ № 1, а 

літаратурны партрэт У. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду” быў прадстаўлены 

літаратуры “Тропинка к Храму счастья”. 

Для бібліятэчных работнікаў раена прайшоў семінар 

“Использование новых технологий в работе библиотек”.  

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

18 лістапада ў выставачнай зале “Духовской круглик” адбылася 

сустрэча з гісторыкам, мастацтвазнаўцай І. Абрамавай “Архитектура в 

лицах”, прысвечаная вядомаму архітэктару Т.В. Кібардзіну (1863-1933 гг.). 

(Віцьбічы=Витьбичи. - 2010. - 27 лістап. - С. 5.) 

Міёрскі гісторыка-этнаграфічны музей з 25 лістапада па 20 

снежня запрашае на новую выставу “Традыцыі  і культура Японіі”, якая 

арганізавана супрацоўнікамі музея сумесна з пасольствам Японіі ў 

Беларусі. Увазе наведвальнікаў прапануюцца для агляду прадметы быту: 

прыналежнасці для чайнай цэрымоніі, рознакаляровыя паветраныя змеі, 

маскі для традыцыйнага японскага тэатра “Но”. Асаблівае месца ў 

экспазіцыі адведзена лялькам з розных рэгіёнаў краіны. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

Калекцыяй рэдкіх фотаапаратаў і відэакамер, а таксама іншымі 

прадметамі, якія адлюстроўваюць гісторыю развіцця фотамастацтва, 

папоўніўся ў лістападзе Віцебскі абласны краязнаўчы музей. 

(Народнае слова. – 2010. – 4 лістап. – С. 2.) 

Выстава пячной кафлі “Глазам для радости, душе для тепла” з 

прыватнай калекцыі С. Юлюкевіча і музейных фондаў адкрылася ў 

абласным краязнаўчым музеі. На выставе можна ўбачыць узоры кафлі, 

якая ўпрыгожвала печ віцебскай ратушы, дом памешчыка Мінейкі ў 

Відзах і іншыя экспанаты. 

(Народнае слова. – 2010. – 13 лістап. – С. 5.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 23 лістап. – С. 7.) 

У Полацку ўрачыста адкрыта бронзавая скульптура (аўтар 

Аляксандр Прохараў), якая ўвекавечыла вобраз студэнта. Помнік 
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  вучням 10 класа СШ № 2. 

Гадзіна трывожных паведамленняў “Зямля без смецця: міф або 

рэальнасць?” прайшла ў Браслаўскай дзіцячай бібліятэцы. Там жа 

прайшоў Тыдзень прававых ведаў “Падлетак і закон”. 

У Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы адбыўся Тыдзень 

маральна-этычнага выхавання.  

Да Дня правоў дзіцяці бібліятэкары Друеўскай бібліятэкі правялі 

актуальную размову з выхаванцамі Друйскага дзіцячага дома “Узаемныя 

правы, узаемныя абавязкі”.          

Гадзіна духоўнасці “Цяпло старадаўніх ікон” прайшла ў 

Ахрэмаўскай бібліятэцы.  

У Іказненскай бібліятэцы прайшоў Тыдзень краязнаўства. 

Завочнае падарожжа па родным краі “Сем цудаў Браслаўшчыны” 

суправаджалася мультымедыйнай прэзентацыяй “Край дарагі, старонка 

мая”. На працягу Тыдня дэманстравалася выстава-прагляд краязнаўчых 

матэрыялаў “Лёсам звязаныя з Браслаўшчынай”. 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 З нагоды Міжнароднага дня адмовы ад курэння бібліятэкі 

Верхнядвіншчыны правялі наступныя інфармацыйныя гадзіны: “Вредным 

привычкам – книжный заслон” (Асвейская бібліятэка), “Тытунёвая 

эпідэмія” (Бялькоўшчынская с/б), “Три кита здоровья” (Каханавіцкая с/б), 

“Курить – себе вредить” (Шайцераўская с/б), “Жыццё без шкодных 

звычак” і “Почем пачка яда?” (Дуброўская  і Чыстапольская б-кі-клубы).  

Да юбілейнай даты з дня нараджэння У. Караткевіча ва ўсіх 

бібліятэках былі аформлены кніжныя выставы. Літаратурныя гадзіны адбыліся 

ў ЦРБ са слайд-праглядам “Рыцар Беларусі”, у Асвейскай бібліятэцы - “Ад 

палесскіх імхоў да Асвейскіх крыніц”, у Валынецкай – “Сэрца, поўнае 

натхнення”, у Каханавіцкай – “Абліччам светлы, голасам непаўторны”.  

Краязнаўчай тэматыцы прысвячаўся літаратурны ўрок “В земле 

нашей корни” (Каханавіцкая бібліятэка). 

рабоце бібліятэк”. Да семінара было падрыхтавана паказальнае масавае 

мерапрыемства прыз-табло “Долгие вёрсты войны”. 

25 лістапада ў Грамашчанскай бібліятэцы-клубе праведзены 

літаратурны вечар “Рыцар сумлення і свабоды”, прысвечаны У. 

Караткевічу. 

 

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Падведзены вынікі конкурсу прафесійнага майстэрства “Я - 

бібліятэкар”. Яго пераможцай стала бібліятэкар Багушэўскай 

гарпасялковай бібліятэкі Ж.Я. Цуран, якой прысвоена званне “Бібліятэкар 

года”. 

               (Голас Сенненшчыны. -  2010. - 30 лістап. - С. 2.) 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У Селішчанскай сельскай бібліятэцы на чарговым пасяджэнні 

аматарскага аб’яднання “Васілёк” прайшлі літаратурна-музычная 

кампазіцыя “У вечнай песні жывучы” і віктарына “Рыцар замка, дабрыні і 

спагады” да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча. 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла літаратурна-музычная 

кампазіцыя да Дня інвалідаў “Пусть мир станет добрее”.  

Мерапрыемства “Стравы па-ушацку, па-беларуску і па-іншаму” 

прайшло ў рамках чарговага пасяджэння клуба цікавых сустрэч 

“Ушачане”. Удзельнікі клуба пазнаёміліся з гісторыяй беларускай кухні, 

падзяліліся сакрэтамі прыгатавання сваіх любімых страў, сустрэліся з 

кіраўніком народнага клуба “Прысмакі”, які працуе пры РДК.  

 

ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

На базе Навалукамльскай гарадской бібліятэкі прайшла дэкада 

духоўнасці “Прамень адзінства і любові”, у  рамках якой праведзены 

гадзіна пытанняў і адказаў “Я к тебе иду, душа святая”, круглый стол 

“Твою душу услышит только Бог”, аформлена кніжная выстава духоўнай  
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  Удзельнікі клуба цікавых сустрэч “Сучаснік” збіраліся на 

чарговае пасяджэнне “Женщина, которая восхищает”, прысвечанае 

юбілею актыўнага члена аб’яднання, мастака, аматара турызму, 

непаўторнай яскравай жанчыны Валянціны Іванаўны Радзіёнавай. 

 

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

  “Не ради славы и почета” – пад такой назвай у рамках семінара 

бібліятэчных работнікаў адбылася прэзентацыя “Книги жизни” вёскі 

Палешына. На мерапрыемства былі запрошаны фальклорны калектыў 

“Традыцыя” Вайханскага СДК і жыхары навакольных вёсак. 

  (Гарадоцкі веснік. – 2010. – 7 снеж. – С. 4.) 

 

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

З нагоды 80-годдзя з дня нараджэння У.С. Караткевіча   ў 

бібліятэках праведзены наступныя мерапыемствы: віктарыны  “Дарога,  

якую прайшоў” (бібліятэка аграгарадка Ерамееўшчына), “Абуджаная 

памяць” (Пірагоўская бібліятэка-клуб), “Ён любіў  Беларусь” (бібліятэка 

аграгарадка Буда); літаратурная гадзіна “Старонкі  яго кніг - сама 

гісторыя” (бібліятэка-музей аграгарадка Баброва). 

У лістападзе ў бібліятэках праведзены мерапрыемствы з нагоды 

75-годдзя з дня нараджэння беларускага мастака, ураджэнца 

Дубровенскага раёна  Мікалая Апанасавіча Апіёка. 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У лістападзе быў праведзены Савет аддзела культуры “Аб рабоце 

ўстаноў культуры Домжарыцкага і Стайскага сельскіх Саветаў па 

арганізацыі вольнага часу сельскага насельніцтва”. 

На абанеменце цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшрў Тыдзень 

літаратуры “Пісьменнік. Грамадства. Час: У. Караткевічу – 80 год”. 

 У клубе “Добрыя сустрэчы” быў праведзены вечар паэзіі пад 

назвай “Чараўніцы беларускай паэзіі” па творчасці Э. Пашкевіч, Я. 

Янішчыц, Р. Баравіковай. На вечары адбылася сустрэча з паэткай і 

кампазітарам З. Лёцінай, ураджэнкай Лепельскага раёна.  

У маладзёжным клубе “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь” 

прайшла інфарміна “Выборы – это экзамен”. У рамках бібліяграфічнага 

ліцэя адбылася экскурсія “Знаёмства з бібліятэкай”.  

У галерыі “Арт-Лепель” прайшло адкрыццё выставы вышываных 

работ Л. Вячэрскай “Полет воображения”. 

Мультымедыйны цэнтр раённай бібліятэкі падрыхтаваў і правёў 

для інвалідаў па зроку электронную прэзентацыю-апавяданне пад назвай 

“К книге и чтению – через досуг и общение”. 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Народны клуб “Флора” для чытачоў Чкалаўскай гарпасялковай 

бібліятэкі правёў завочнае “Падарожжа ў краіну спецый і прыпраў”.  

Для бібліятэчных работнікаў раёна прайшоў Дзень прафесійных 

ведаў, на якім асвятляліся пытанні па рабоце з праблемнымі сем’ямі. 

 

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯСЕТКА БІБЛІЯТЭКА 

11 лістапада ў чытальнай зале Міёрскай ЦБ сумесна з 

грамадскім аб’яднаннем “Беларускі Чырвоны Крыж” быў арганізаваны 

“круглы стол” пад назвай “Жить без лекарств? Легко!”, прысвечаны 

нетрадыцыйным метадам лячэння. З карыснымі парадамі перад 

прысутнымі выступілі  ўрач-тэрапеўт і ўрач-бактэрыёлаг. Бібліёграфам 

бібліятэкі  былі падрыхтаваны кніжная выстава і агляд літаратуры 

“Компас ў краіну здароўя”. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

24 лістапада на базе Гомельскай бібліятэкі-філіяла № 23 

праведзены раённы  семінар бібліятэчных работнікаў па тэме “Інавацыі ў 
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