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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 снежня. Інфармацыя за снежань, якая не знайшла свайго 

адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні 

ў раздзеле “Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, 

атрыманыя з Віцебскага АНМЦНТ, аддзела культуры Міёрскага 

райвыканкама і Браслаўскай раённай сеткі бібліятэк. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЗЕЛ 4 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

30 лістапада ў  абласной філармоніі г. Віцебска   прайшоў канцэрт 

“Триумф джаза”, прысвечаны прэзентацыі  дэбютнага альбома “Blak sax” 

маладога саксафаніста Цімафея Хазанава (Расія).  

 (Народнае слова. – 2010. – 11 снеж. – С. 8.)  

30 лістапада ў Аршанскім гарадскім Цэнтры культуры адбыўся 

першы гарадскі парафестываль, у рамках якога экспанавалася выстава 

вырабаў гуртка народных промыслаў пры ДУ “Территориальный центр 

социального обслуживания населения г. Орши”.   

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

 
РАЗДЗЕЛ 5 

 

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

ВОБЛАСЦІ  

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет) 

1. Пастернак, Т. Где в городе “прописаться” художнику? / Т. 

Пастернак // Народнае слова. – 2010. – 2 снеж. – С. 7. 

Група віцебскіх мастакоў (на чале з Віктарам Буга) звярнулася ў 

газету са скаргай  на гарадскі аддзел культуры, абласное ўпраўленне 

культуры і Віцебскае абласное аддзяленне Беларускага саюза мастакоў, 

якія, па іх думцы, “не дают пробиться” радавым мастакам, не 

падтрымліваюць іх творчыя ініцыятывы.  
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

За шматгадовую добрасумленную працу і актыўны ўдзел у 

грамадскім жыцці Ганаровай граматай раённага выканаўчага камітэта 

ўзнагароджана дырэктар Міёрскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 

Скавародка Аліна Аляксееўна.  

(Міёрскія навіны. – 2010. – 28 снеж. – С. 1.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 2 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

6 снежня ў Санкт-Пецярбургу адкрылася выстава работ майстрых 

народнага клуба лапікавага шыцця “Рошва” Полацкага Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур, на якой прадстаўлена 20 лепшых работ. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 3 снеж. – С. 2.) 

9 снежня ў г. Віцебску прайшоў Дзень Ізраіля, у рамках якога 

адбыліся наступныя мерапрыемствы: лекцыі для студэнтаў універсітэтаў, 

паказ дакументальных фільмаў у Доме кіно, адкрыццё выстаў, святочны 

канцэрт у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. 

Коласа. У Арт-центры Марка Шагала адкрылася выстава ізраільскіх 

ханукальных падсвечнікаў. 

 (Народнае слова. – 2010. – 11 снеж. – С. 3.)  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 9 снеж. – С. 15.) 

(Віцьбічы= Витьбичы. – 2010. – 9 снеж. –  С. 4.; 14 снеж. 

– С. 5.) 

каледжа ім. І.І. Салярцінскага (мастацкі кіраўнік Аляксандр Раўзо) і 

вядучай актрысы Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. 

Коласа Святланы Жукоўскай. 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 7 снеж. – С. 6.) 

2 снежня ў канцэртнай зале “Віцебск” адбылося эстрадна-

спартыўнае прадстаўленне “Беларусь – спартыўная краіна”.  

(Віцьбічы= Витьбичы. - 2010. -  7снеж. - С. 1.) 

3 снежня ў Дзеркаўшчынскім цэнтры культуры прайшоў канцэрт 

зорак дзіцячага Еўрабачання: Паліны Ждановіч, Ксеніі Сітнік і Андрэя 

Кунца. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 15 снеж. – С. 5.) 

30 снежня ў Віцебскай абласной філармоніі прайшла прэм’ера 

дзіцячага мюзікла “По щучьему велению” на музыку расійскага 

кампазітара Уладзіміра Чарняўскага. У спектаклі заняты Глеб Лапіцкі, 

Аксана Новікава, Алена Гракава, Джуліетта Тарахчан. 

(Витебский проспект. - 2010. - 30 декаб. - С. 3.) 

У дзіцячай школе мастацтваў № 2 г. Оршы адбыўся канцэрт 

дзіцячага ўзорнага духавога аркестра (дырыжор і кіраўнік Айна Эрікаўна 

Раттасепп).  

(Аршанская газета. – 2010. – 16 снеж. – С. 4.) 

На працягу некалькіх дзён у дзіцячай школе мастацтваў г. Расоны 

праходзілі канцэрты па класах выкладчыкаў С. Дауцінай, Л. Задзвінскай, 

А. Лавецкай, І. Ермаковай. Гэта так званыя сходы-канцэрты для бацькоў і 

настаўнікаў, дзе юныя музыкі выконваюць па аднаму лепшаму твору.  

(Голас Расоншчыны. – 2010. –  24 снеж. – С. 1.) 

 У Сафійскім саборы прайшоў штогодны канцэрт  выхаванцаў  

фартэпіяннага аддзялення Полацкай дзіцячай школы мастацтва 

“Продолжая традиции”, прысвечаны 170-годдзю з дня нараджэння П.І. 

Чайкоўскага. 

(Полацкі веснік. – 2010. – 17 снеж. – С. 19.) 
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  14 снежня ў Цэнтры  нацыянальных культур г. Віцебска  

адбылася прэзентацыя кнігі “Русские в Беларуси”, выдадзеная з удзелам 

Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь і пры падтрымцы 

Урадавай   камісіі па справах суачыннікаў за мяжой. Аўтар і складальнік – 

філолаг, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўнівесітэта і ўраджэнец Расіі  

Анатоль Мікалаевіч Андрэеў.  

(Витебский проспект. –  2010. – 16 декаб. –  С. 5.) 

У Віцебскім цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў  “Дзвіна” 

адбылася святочная навагодняя праграма з удзелам школьнікаў з г. 

Смаленска. 

(Народнае слова. – 2010. – 23 снеж. – С. 9.)  

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

Амаль што ў кожнай клубнай установе вобласці адбыліся 

тэматычныя канцэрты “За Беларусь” у падтрымку перадвыбарнай кампаніі 

па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.  

24 снежня ў г. Віцебску ад плошчы Свабоды да плошчы Перамогі 

прайшло шэсце Дзедаў Марозаў у суправаджэнні духавых аркестраў.  

(Народнае слова. – 2010. – 23 снеж. – С. 3.)  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 28 снеж. – С. 2.) 

(Віцьбічы= Витьбичы. – 2010.  –  28 снеж. – С. 1.) 

(Витебский проспект. – 2010. – 30 декаб. – С. 3.) 

У вёсцы Шуневічы Глыбоцкага раёна адкрыты сельскі клуб. 

(Народнае слова. – 2010. – 24 снеж. – С. 1.)  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 28 снеж. – С. 4.) 

(Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 24 снеж. – С. 4.) 

24 снежня ў Лаўжанскім сельскім цэнтры культуры і вольнага 

часу Шумілінскага раёна прайшло ўрачыстае адкрыццё філарманічнай 

пляцоўкі з удзелам ансамбля танца, музыкі і песні “Талака” Віцебскай 

абласной філармоніі (мастацкі кіраўнік Мікалай Падаляк). 

Васільева, Павел Бранштэтэр, Ігар Барсукоў, Васілій Васільеў, Антаніна 

Фалей і інш. 

(Витебский проспект. – 2011. – 6 декаб. – С.  23.) 

 У снежні ў выставачнай зале Шаркаўшчынскага Цэнтра рамёстваў 

была прадстаўлена выстава “Унисон” мастака з г. Мінска Уладзіміра 

Кандрусевіча. 

(Кліч Радзімы. – 2010. – 1 снеж. – С. 2.) 

У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адбылася 

прэзентацыя першай кнігі апавяданняў Міхаіла Шнітко “А еще  был 

случай…” 

(Полацкі веснік. – 2010. – 14 снеж. – С. 19.) 

 У Бягомльскім музеі народнай славы Докшыцкага раёна 

адкрылася выстава работ мастачкі з г. Маладзечна Ядзвігі Сянько пад 

назвай “Пабудуем храм у душы сваёй”. 

(Родныя вытокі. – 2010. – 15 снеж. – С. 6.) 

 У магазіне-салоне “Скарбонка” г. Лепеля адкрылася выстава 

мастацкіх работ, выкананых шляхам роспісу па шкле. 

(Лепельскі край. – 2010. – 10 снеж. – С. 5.) 

 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 
16 снежня ў тэатры “Лялька” г. Віцебска адбылася прэм’ера 

спектакля “Цуды ў рэшаце” ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра 

Віктара Клімчука. 

(Народнае слова. – 2010. – 18 снеж. – С. 7.)  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 21 снеж. – С. 8.) 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

1 снежня ў Сялюцкім псіханеўралагічным доме-інтэрнаце для 

састарэлых і інвалідаў Віцебскага раёна адбыўся канцэрт з удзелам 

вакальнага ансамбля навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага музычнага 
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  (Герой працы. – 2010. – 21 снеж. – С. 2.)  

25 снежня ў парку культуры і адпачынку імя Савецкай Арміі г. 

Віцебска прайшла святочная праграма “Зіма – пара спартыўная”. 

(Народнае слова. – 2010. – 24 снеж. – С. 8.) 

 У Віцебскім культурна-забаўляльным цэнтры “Энергія” прайшоў 

маладзёжны форум “Сделай свой выбор”.  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 4 снеж. – С. 6.) 

(Браслаўская звязда. – 2010. – 15 снеж. – С. 3.) 

(Дзвінская праўда. – 2010. – 21 снеж. – С. 3.) 

З 20 снежня 2010 г. па 7 студзеня 2011 г. у Цэнтры культуры 

“Віцебск” праводзяцца шматлікія навагоднія мерапрыемствы.  

(Віцьбічы= Витьбичы. – 2010. – 16 снеж. – С. 3.) 

На пачатку снежня ў ДК г. Барані прайшоў штогадовы конкурс 

“Мисс Дюймовочка”. 

(Аршанская газета. – 2010. – 23 снеж. – С. 4.) 

25 снежня ў Шаркаўшчынскім РДК праведзена эстрадна-

цыркавая праграма “Узяў білет на самалёт – з намі сустрэнеш Новы год, 

або Пераднавагодняя абракадабра”. 

 (Кліч Радзімы. – 2010. – 31 снеж. – С. 2.) 

26 снежня ў раённым Доме культуры г. Міёры прайшла шоу-

праграма “Міёрская прыгажуня –  2010”. 

(Міёрскія навіны. – 2010. – 28 снеж. – С. 4.) 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

28 снежня ў Лёзненскім РДК прайшлі навагоднія прадстаўленні 

“Маскарад в царстве Снежной Королевы” для дзяцей з шматдзетных і 

прыёмных сямей, выхаванцаў прытулку і дзяцей-інвалідаў. 

(Сцяг Перамогі. – 2010. – 31 снеж. – С. 1.) 

29 снежня ў РДК г. Ушачы адбылася дабрачынная навагодняя 

ёлка для дзяцей з шматдзетных сямей, пераможцаў шматлікіх конкурсаў і 

алімпіяд, выдатнікаў вучобы. 

(Патрыёт. – 2010. – 31 снеж. – С. 1.) 

(Витебский проспект. - 2011. –9 декаб. - С. 23.) 

У выставачнай зале дзіцячай мастацкай школы № 1 г. Віцебска 

адкрылася персанальная выстава маладога мастака Паўла Пілаўца “Путь в 

будущее” 

(Витебский проспект. -  2010.  - 23 декаб. -  С. 23.) 

“Дефрагментация” – пад такой назвай адкрылася выстава мастака 

і выкладчыцы дызайну дзіцячай мастацкай школы № 1 Алены Чуйковай у 

выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва. 

(Витебский проспект. - 2011. – 6 декаб. - С. 23.) 

Творчыя працы дзяцей па тэме Раства і Новага года 

дэманструюцца на гарадской выставе дзіцячай творчасці “Шлях да 

вытокаў” у Мастацкім музеі г. Віцебска.  

(Витебский проспект. - 2010. - 23 декаб. -  С. 23.) 

15 снежня у Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” г. 

Віцебска адкрылася выстава маладых фотамастакоў “Объективная зима”. 

Партрэты і лірычныя пейзажы прадставілі Вераніка Курузава, Раман 

Яршоў, Ніка Краўчэнка, Ягор Лісоўскі, Віка Смалякова. Выстава будзе 

доўжыцца да 16 студзеня 2011 года. 

(Витебский проспект. – 2010. – 23  декаб. – С.  23.) 

Персанальная выстава віцебскага мастака Міхася Ляўковіча 

адкрылася ў г. Полацку. У экспазіцыі прадстаўлена 35 жывапісных 

палотнаў з партрэтамі знакамітых беларускіх пісьменнікаў, акцёраў 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа, 

краявіды, нацюрморты.   

(Полацкі веснік. – 2010. – 7 снеж. – С. 7.) 

У Мастацкім музее г. Віцебска адкрылася юбілейная выстава 

члена аб’яднання мастакоў “Квадрат” Аляксандра Слепава.  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 4 снеж. – С. 8.) 

Выніковую выставу года “Календарь – 3” у зале Музычнай 

гасцінай прадставілі выкладчыкі кафедры дызайну ВДТУ. Сярод 

удзельнікаў – Наталля Лісоўская, Святлана Врублеўская, Галіна 
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  29 снежня ў рамках дабрачыннай акцыі ў Міёрскім РДК прайшло 

навагодняе тэатралізаванае прадстаўленне “Навагодняя казка чароўнага 

люстэрка” з удзелам дзяцей-інвалідаў.  

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

30 снежня ў г. Глыбокае прайшоў другі раённы злёт-конкурс 

Дзедаў Марозаў і Снягурачак. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 29 снеж. – С. 8.)  

На пачатку снежня ў аграгарадку Нямойта ў рамках грамадска-

культурнай акцыі “Беларусь – это Мы” прайшоў сольны канцэрт групы 

“Близнецы”. У канцэрце прыняў удзел саліст групы “Точка кипения” 

Міхаіл Максімаў. 

(Голас Сенненшчыны. – 2010. – 21 снеж. – С. 1.) 

 У Дубровенскім  РДК прайшоў канцэрт віртуознага выканаўцы 

класічнай баяннай музыкі Уладзіміра Плігаўкі. 

(Дняпроўская праўда. – 2010. – 18 снеж. – С. 5.) 

У Дубровенскім  РДК адбыўся незвычайны кінасеанс – шоу-

прэзентацыя “Тайны седого Днепра” – прэм’ера фільма пра 

Дубровеншчыну, створанага ў рамках праекта Агенцтва тэлевізіных навін 

“Зямля беларуская” (тэлеканал “Первый”). 

(Дняпроўская праўда. – 2010. – 18 снеж. – С. 7.) 

У Віцебскім РДК прайшоў раённы конкурс творчасці інвалідаў 

“Свет души твоей”. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 11 снеж. – С. 6.) 

На базе ГЦК г. Докшыцы арганізавана аб’яднанне – клуб ветэранаў 

культуры і ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці “Добрыя сустрэчы”. 

(Родныя вытокі. – 2010. – 22 снеж. – С. 5.) 

 У кінаканцэртнай зале “Искра” г. Докшыцы адбылася рэтра-

вечарынка “Заходите к нам на “Огонек”. 

(Родныя вытокі. – 2010. – 15 снеж. – С. 4.) 

  

першай песні да альбома”. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2010. – 7 снеж. – С. 3.)  

28 снежня ў Віцебскім абласным музеі Героя Савецкага Саюза 

Міная Шмырова прайшоў вечар-канцэрт “Партызанская елка” для 

ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.  

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 24 снеж. – С. 1.) 

(Витебский проспект. - 2011. – 6 декаб. - С. 23.) 

Полацкі Музей беларускага кнігадрукавання атрымаў у дар ад 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 74 выдання, якія ўбачылі свет у 20-60-х 

гг. мінулага стагоддзя. 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 14 снеж. – С. 7.) 

Віцебскі гарвыканкам прыняў рашэнне ўстанавіць мемарыяльную 

дошку дзіцячаму пісьменніку Рыгору Лагінавічу Шакулаву на доме, дзе 

пражываў пісьменнік, па адрасе: г. Віцебск, вул. Чапаева, 14. 

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2010. – 16 снеж. – С. 3.) 

 
 
РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
1 снежня ў Мастацкай галерэі г. Полацка адкрылася выстава 

мастакоў з Полаччыны Віктара Жукава і Мікалая Нікіцені. 

(Полацкі веснік. – 2010. – 24 снеж. – С. 19.) 

4 снежня ў Віцебскім Мастацкім музеі прайшла персанальная 

выстава Рыгора Клікушына. 

(Витебский проспект. - 2010. – 9 декаб. - С. 23.) 

Да 65-годдзя з дня нараджэння члена аб’яднання “Витебские 

акварели” Ігара Шкуратава ў Цэнтры сучаснага мастацва адкрыта яго 

персанальная выстава. 
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•  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

З 2 па 22 снежня прайшоў XXII Міжнародны музычны 

фестываль імя І.І. Салярцінскага. У ім прынялі ўдзел струнны квартэт 

імя І.Ф. Стравінскага і піяніст  

І. Ур’яш з Санкт-Пецярбургу, піяністы Максім Магілеўскі і Ірына Смоліна 

з ЗША, Аляксандр Марковіч з Ізраіля, арганіст Эдуард Аганесян з 

Францыі, ансамбль салістаў “Классик-авангард” пад кіраўніцтвам 

Уладзіміра Байдава, сімфанічны аркестр Беларускага дзяржаўнага 

музычнага тэатра. У рамках фестывалю адбыўся канцэрт народнай 

артысткі Расіі прымы-балерыны Марыінскага тэатра Юліі Міхалінай і 

заслужанага артыста Расіі саліста балета Ігара Кузняцова.   

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

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2010. – 2 снеж. – С. 2.) 

 3-4 снежня Музей Марка Шагала ў г. Віцебску і Віцебская 

абласная філармонія сумесна правялі два буйных культуралагічных 

праекты: XII навуковыя чытанні фестывалю імя І.І. Салярцінскага і XX 

шагалаўскія чытанні пад агульнай назвай “Диалоги о культуре.  XXI век.” 

З дакладамі выступілі прафесар Санкт-Пецярбургскай філармоніі Альбіна 

Кручыніна, кандыдаты мастацтвазнаўства з Масквы Маргарыта Катунян 

і Ірына Віскова. Сын І.І. Салярцінскага, старшыня фонду Д. Шастаковіча 

Дзмітрый Салярцінскі прадставіў дакументальны фільм А. Сакурава 

“Альтавая саната Дзмітрыя Шастаковіча”. Падчас шагалаўскіх чытанняў 

адбылася прэзентацыя Санкт-Пецярбургскага выдавецтва “Вита Нова”, 

паказ дакументальных фільмаў Уладзіміра Камінскага аб пецярбургскіх 

мастаках. Ісак Кушнер з Санкт-Пецярбургу правёў прэзентацыю праекта 

“Авангард на Неве”. Усе 35 кніг прадстаўленай серыі перададзены ў дар 

Музею Марка Шагала ў г. Віцебску. 

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

4 снежня на базе Шаркаўшчынскага раёна прайшоў  абласны 

агляд-конкурс на лепшую арганізацыю дыскатэчных маладзёжных 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава 

“Привычки милой старины”, на якой прадстаўлены чайная і сталовая 

пасуда XVIII–XX стагоддзяў..  

(Витебский проспект. –  2010. – 16 декаб. – С.  23.) 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 11 снеж. – С. 8.) 

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2010. – 18 снеж. – С. 12.) 

“Арт-лялька” – пад такой назвай прайшла выстава работ 

навучэнцаў дзіцячай мастацкай школы № 1 г. Віцебска у Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі. 

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

22 снежня ў Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава 

“Белое”, на якой прадстаўлены работы трох віцебскіх мастакоў – Анатолія 

Ізаіткі, Андрэя Духоўнікава і Сяргея Сотнікава.   

(Витебский проспект. - 2010. - 30 декаб. - С. 23.) 

У выставачнай зале Музея сучаснага мастацтва адкрылася выстава 

“Арт-сезон-2010”. Экспазіцыя аб’яднала работы Аляксандра Салаўёва, Сяргея 

Сотнікава, Алега Кастагрыза, Аляксея Краўчанка, Генадзя Фалея, Наталлі 

Лісоўскай, Мікалая Дундзіна, Аляксандра Дасужава і інш. 

(Витебский проспект. - 2010. - 30 декаб. - С. 23.) 

Упершыню ў Арт-цэнтры Марка Шагала экспаніруецца выстава 

Алега Скавародкі “Поэзия живописи” 

(Витебский проспект. - 2010. - 30 декаб. - С. 23.) 

Напярэдадні навагодніх свят у Пастаўскім раённым краязнаўчым 

музеі адкрылася выстава аўтарскіх эксклюзійных лялек віцебскай майстрыхі 

Алёны Канюшкі “Казка”. 

(Пастаўскі край. – 2010. – 30 снеж. – С. 8.)  

17 снежня ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адкрылася 

штогадовая выстава “Калядныя ўзоры”. 

(Браслаўская звязда. – 2010. – 11 снеж. – С. 8.; 24 снеж. – С. 7.) 

 У выставачнай зале Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага 

музея экспануецца выстава творчых дасягненняў беларускіх артыстаў “Ад 
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  мерапрыемстваў па наступных намінацыях: вядучы дыскапраграмы, ды-

джэі, этнадыскатэка, шоу-праграма. Праграмы прадставілі ўдзельнікі з  

усіх раёнаў і гарадоў вобласці. Канчатковыя вынікі будуць падведзены ў 

лютым 2011 г. 

(Віцебскі АНМЦНТ) 

4  снежня  у Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбылося абласное свята сямейнай творчасці інвалідаў “Глядзі 

на мяне як на роўню”, прымеркаванае да Дня інвалідаў. У праграме: 

выстава дэкаратыўна-прыкладной творчасці ўдзельнікаў, канцэртная 

праграма, круглы стол па пытаннях сацыяльнай адаптацыі кожнага 

удзельніка асабіста і яго сям’і ў грамадстве, наведванне галерэі “Інво” па 

вул. Суворава. 

(Віцебскі АНМЦНТ) 

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2010. – 9 снеж. – С. 1.) 

24 снежня ў Лядовым палацы г. Віцебска адбылося абласное 

дабрачыннае навагодняе свята з удзелам старшыні Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта Аляксандра Мікалаевіча Косінца. На яго былі 

запрошаны 1500 хлопчыкаў і дзяўчынак Прыдзвінскага краю.  

 26 снежня на сцэне Глыбоцкага гарадскога Цэнтра культуры 

прайшоў традыцыйны раённы фестываль юных талентаў “Вясёлыя 

галасы”. Конкурс праводзіўся ў трох узроставых намінацыях: першая – 6-

9, другая – 10-12, трэццяя – 13-15 гадоў. Па рашэнні журы дыплом  I 

ступені ў першай узроставай намінацыі ўручаны Лаліце Віцензон 

(Дзеркаўшчынскі ЦК). У другой узроставай намінацыі лепшай стала Алена 

Яцкоўская (Падсвільская школа мастацтваў). Пераможцай у трэцяй 

узроставай намінацыі стала Дзіна Букоўская (Марцэбылінскі КСЦ). 

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

У Талачынскім ГДК прайшоў раённы фестываль “Молодежь за 

здоровый образ жизни” 

(Наша Талачыншчына. – 2010. – 11 снеж. – С. 6.) 

 

бібліяграфічныя агляды літаратуры. 

 (аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 

ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 5 снежня ў раённай дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі адбылася 

творчая сустрэча з мастаком Іосіфам Атрахімовічам.  

(Пастаўскі край. – 2010. – 4 снеж. – С. 12.) 

 

РАСОНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У бібліятэцы аграгарадка Краснаполле прайшла гульня-віктарына 

для дзяцей малодшага школьнага ўзросту “Планета казак”. 

(Голас Расоншчыны. – 2010. –  21 снеж. – С. 3.) 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У Арэхаўскай сельскай бібліятэцы праведзена літаратурна-

музычная кампазіцыя  “Няхай свет стане лепшым” для вучняў старэйшых 

класаў. 

(Патрыёт. – 2010. – 24 снеж. – С. 3.) 

 

•  МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У абласным краязнаўчым музеі г. Віцебска адкрылася выстава 

інквізітарскіх прыладаў катавання. Аўтар калекцыі  –  магілёвец Сяргей 

Нурматаў. 

(Витебский проспект. - 2010. - 16 декаб. - С. 5.) 

З 18 снежня 2010 г.  па 12 студзеня 2011 г. Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей запрашае на музейны  занятак-свята “Казкі зімовага 

лесу”  

(Витебский проспект. – 2010. – 16 декаб. – С.  23.) 

(Народнае слова. - 2010. – 18 снеж. - С. 6.) 

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2010. – 18 снеж. – С. 9.) 
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• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

 21 снежня у выставачнай зале Дзяржустановы “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” адкрылася выстава народнага 

клуба майстроў і мастакоў “Прамень” Наваполацкага цэнтра рамёстваў і 

традыцыйнай культуры.                                        

(Віцебскі АНМЦНТ) 

У раённым Доме культуры г. Верхнядзвінску адкрылася выстава 

дызайнерскіх елак і паштовак. 

(Дзвінская праўда. – 2010. – 31 снеж. – С. 2) 

Напярэдадні калядных і навагодніх свят у пастаўскім Доме 

рамёстваў “Стары млын” прайшла выстава фларыстыкі майстрых 

народнага клуба “Анюта” Цэнтра народных рамёстваў і мастацтваў 

“Дзвіна” з г. Віцебска. 

(Пастаўскі край. – 2010. – 30 снеж. – С. 4.) 

Выстава-продаж сувеніраў лепшых майстроў Гарадоччыны 

арганізавана ў Доме рамёстваў і фальклору. 

(Гарадоцкі веснік. – 2010. – 11 снеж. – С. 1.) 

 25-годдзю клуба майстроў і самадзейных мастакоў “Вытокі” 

прысвечана выстава ў Доме рамёстваў і фальклору г. Гарадка.   

(Гарадоцкі веснік. – 2010. – 14 снеж. – С. 1.) 

 У Гарбачэўскім СДК Расонскага раёна прайшоў вечар адпачынку 

“Каханню ўсе ўзросты пакорныя”. 

(Голас Расоншчыны. – 2010. –  14 снеж. – С. 3.) 

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

13-18 снежня 2010 года   ў г. Віцебску прайшлі абласныя курсы 

павышэння кваліфікацыі   бібліятэкараў бібліятэк аграгарадкоў. 

(Віцебскі АМЦНТ) 

 

 

(Зара. – 2010. – 24 снеж.. – С. 1.) 

 

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У Міжнародны дзень інвалідаў работнікі аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі да падапечных ТЦСАН завіталі з 

акцыяй “Няма межаў для дабрыні”.  

У ЦРБ на пасяджэнні клуба “Сучаснік” прайшоў круглы стол 

“Моладзь у сучасным свеце”, вечарына-вернісаж “Фантазія лапікавага 

шыцця”. У госці да членаў клуба завітала першы сакратар БРСМ 

Браслаўскага раёна Г.В. Паніч. 

У Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы для ўдзельнікаў 

аматарскага аб’яднання “Кругагляд” адбыўся тэматычны вечар “Шчодры 

жар”, тэмай якога стала руская баня.  

 Калядныя сустрэчы прайшлі ў клубе “Гаспадыня” Краснагорскай 

сельскай бібліятэцы. 

Да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам у Друйскай сельскай 

бібліятэцы прайшла гадзіна трывожных звестак “Са здароўем па жыцці”, 

Спрындаўская сельская бібліятэка правяла гадзіну пратэсту “СНІД – цана 

адной памылкі”. 

 

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

На сцэне Дубровенскага раённага Дома культуры прайшоў 

тэматычны вечар да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча 

“Рамантычнаму рыцару чалавечнасці”, падрыхтаваны супрацоўнікамі 

цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

(Дняпроўская праўда. – 2010. – 29 снеж. – С. 2.) 

 

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭКА 

Да Сусветнага Дня прафілактыкі СНІДу ў бібліятэках сістэмы 

арганізаваны бібліятэчныя выставы і тэматычныя паліцы, праведзены 

інфармацыйныя гадзіны, вечары пытанняў і адказаў, гутаркі і 
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 ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ  У.І. ЛЕНІНА 

8 снежня ў аддзеле літаратуры па мастацтве ў рамках мастацка-

эстэтычнага салона “ОЛИ-art” адбылася сустрэча з рэдактарам 

тэлерадыёаб’яднання “Витебск” У.C. Зяльвінскім. 

10 снежня ў абласной бібліятэцы прайшла сустрэча з 

прадстаўнікамі літаратурна-мастацкіх выданняў Беларусі. У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел дырэктар РВУ “Літаратура і мастацтва” і галоўны рэдактар 

аднайменнага штотыднёвіка А. Карлюкевіч, рэдактар аддзела публіцыстыкі І. 

Тулупава, намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Полымя” У. Мазго, 

галоўны рэдактар часопіса “Маладосць” Р. Баравікова, рэдактар аддзела 

паэзіі часопіса “Нёман” Ю. Сапажкоў, рэдактар аддзела літаратуры часопіса 

“Вожык” П. Саковіч, старшыня Віцебскага аддзялення Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Т.І. Краснова-Гусачэнка. На сустрэчу былі запрошаны чытачы, 

спецыялісты бібліятэчных сістэм Віцебскай вобласці, прадстаўнікі сродкаў 

масавай інфармацыі, пісьменнікі, літаратары.  

(Народнае слова. – 2010. – 14 снеж. – С. 6.) 

(Віцьбічы= Витьбичы. - 2010. -  18 снеж. - С. 12.) 

15 снежня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася 

ўрачыстая цырымонія перадачы Выдавецтвам Беларускага 

экзархата факсімільнага выдання Слуцкага Евангелля Віцебскай 

абласной бібліятэцы і сертыфіката да яго. 

(Віцьбічы= Витьбичы. - 2011. -  6 студз. - С. 4.) 

17 снежня ў аддзеле беларускай літаратуры адбылася прэзентацыя 

кнігі “Геральдычны вянок Віцебшчыны”. Яе аўтарамі з’яўляюцца дырэктар 

Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 

Беларусь Уладзімір Адамушка, галоўны спецыяліст Аддзела навуковага 

выкарыстання дакументаў і інфармацыі Дэпартамента па архівах і 

справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Марына Елінская, 

начальнік аддзела па архівах і справаводству Віцебскага аблвыканкама 

Сяргей Рублеўскі. 

(Віцьбічы= Витьбичы. – 2010. -  23 снеж. – С. 2.) 

(Витебский проспект. – 2010. – 23 декаб. – С. 3.) 

 (Народнае слова. – 2010. – 23 снеж. – С. 16.)  

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 23 снеж. – С. 2.) 

З 20 снежня 2010 г. па 20 студзеня 2011 г. аддзелам бібліятэка-

знаўства і навуковых даследаванняў аб’яўлена  дабрачынная акцыя “Подари 

детям книгу” па збору кніг для Вялікалетчанскага дзіцячага прытулку 

Віцебскага раёна. 

(Віцьбічы.= Витьбичы. - 2010. -  21снеж. – С. 7.) 

                      (Витебский проспект. – 2010. – 30 декаб. – С. 2.) 

23 снежня ў фае бібліятэкі адкрылася навагодняя выстава 

пейзажаў і нацюрмортаў мастака Віктара Андросава. 

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

 

АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

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.) 

 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

21 снежня ў бібліятэцы імя А.С. Пушкіна адбыўся канцэрт-

справаздача літаратурна-музычнага аб’яднання “Крылья”.  

 (Новая газета. – 2010. – 18 снеж. – С. 3.) 

Адкрыццё выставы пад назвай “Осенние мгновения” адбылося ў 

зале мастацтва цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага. Сваі работы на 

ёй прадставіў навучэнец мастацкай школы імя І. Хруцкага Раман Гюргель. 

(Новая газета. – 2010. – 31снеж. – С. 16.) 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У раённай бібліятэцы адбыўся конкурс прафесійнага майстэрства 

“Лепшы па прафесіі”. 
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