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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 студзеня 2011 года. Інфармацыя за студзень, 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 аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Бешанковіцкай, 

Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, 

Міёрскай, Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, 

Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Віцебскай, Наваполацкай гарадскіх 

сетак бібліятэк. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полацкі кінавідэацэнтр “Родина” праводзіць акцыю “Два билета 

по цене одного”: з панядзелка па пятніцу студэнты і школьнікі маюць 

магчымасць набыць 2 білеты ў залу 3D па кошту аднога на сеанс 16.00. 

(Информ. Плюс. – 2011. – 27 янв. – С. 4.) 

 

 

РАЗДЗЕЛ 4 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

 

Напярэдадні Новага года Віцебскі аблвыканкам прыняў рашэнне 

аб прысуджэнні прэмій таленавітай творчай моладзі. Шэсць навучэнцаў 

сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў культуры і мастацтва атрымалі 

па 20 базавых велічынь і па 15 базавых велічынь – дзесяць навучэнцаў 

дзіцячых музычных школ і школ мастацтваў з Віцебска, Полацка, 

Наваполацка, Шуміліна, Лепеля і Оршы.  

(Народнае слова. – 2011. – 4 студз. – С. 15.)  

29 снежня ў Бешанковіцкім раённым гісторыка-краязнаўчым 

музеі адкрылася пастаянная выстава “Акадэмік жывапісу з Улы”, 

прысвечаная І.Ф. Хруцкаму.  

(Зара. – 14 студз. – С. 1.)  

У снежні ў Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка 

адкрылася “Беларусккая фальклорная гасцёўня. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 14 студз. – С. 3.) 

28 снежня ў Пастаўскім раённым Доме культуры фінішаваў 

конкурс “Маладая семья – 2010”.  

(Пастаўскі край. – 2011. – 6 студз. – С. 3.)  

 

4 21



  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

Спецыяльная прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам 

культуры і мастацтва 2010 года прысуджана заслужанаму аматарскаму 

калектыву – цырку “Юность” Палаца культуры ААт “Нафтан”. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 студз. – С. 1.) 

(Новая газета. – 2011. – 8 студз. – С. 1.) 

7 студзеня начальнікам упраўлення культуры Віцебскага 

аблвыканкама прызначан Уладзімір Уладзіміравіч Цярэнцьеў . 

(Віцьбічы =Витьбичи. – 2011. – 13 студз. – С. 2.) 

28 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэтры 

імя Якуба Коласа прайшла цырымонія ўзнагароджвання ўладальнікаў 

ганаравога звання “Чалавек года Віцебшчыны”. Дыпломы лаўрэатаў, 

нагрудныя значкі і прэмію ў памеры 10 мільёнаў рублёў атрымалі 100 

лепшых працаўнікаў раёнаў у 19 намінацыях. Званне “Чалавек года 

Віцебшчыны” ў намінацыі “Культура, искусство, духовное возрождение” 

прысвоена: Басу Радзівону Майсеевічу – генеральнаму дырэктару 

дзяржаўнай установы “Цэнтр культуры “Витебск”, Раўзо Віталю 

Аляксандравічу – настаўніку харавых дысцыплін, хормайстру ўзорнага 

хору ўстановы культуры “Школа мастацтваў №1” г. Віцебска, Слядзеўскай 

Алёне Валянцінаўне – мастацкаму кіраўніку Пастаўскага раённага Дома 

культуры, Шлегу Міхаілу Віктаравічу – кіраўніку заслужанага аматарскага 

калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай песні і музыкі 

“Крыніца” Дубровенскага раённага Дома культуры.   

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 27 студз. – С. 11.) 

 

 

•  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

25 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя 

Я. Коласа адбыўся бенефіс  артысткі тэатра Раісы Грыбовіч.  

(Народнае слова. – 2011. – 25 студз. – С. 8.)  

(Віцьбічы = Витьбичы. –  2011. – 26 студз. –  С. 7.) 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 6 студзеня ў Віцебскай абласной філармоніі стартаваў праект 

Калядная музычная акадэмія. Выкладчыкі акадэміі –  Міхаіл Варатной 

(фартэпіяна) і Аксана Новікава (вакал). У рамках праекта адбыўся канцэрт 

камернага аркестра Віцебскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам 

Уладзіміра Беляўскага і гала-канцэрт выкладчыкаў і ўдзельнікаў 

мерапрыемства.. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 4 студз. – С. 6.) 

(Віцьбічы = Витьбичы. –  2011. –  6 студз. –  С. 1.) 

7 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа адбыўся канцэрт духоўнай музыкі. 

(Віцьбічы = Витьбичы.  –  2011. –  6 студз. –  С. 1.) 

У Докшыцкай дзіцячай школе мастацтва прайшло цікавае 

мерапрыемства – “Музычны брэйн-рынг”. 

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.) 

 

• КІНАМАСТАЦТВА 

17 студзеня ў культурна-дзелавым цэнтры “Первомайский” 

адбылося адкрыццё сучаснага 3D-кінатэатра “3Dевятое царство” – 

сумесны праект ААТ “Третье измерение” і аддзела культуры Віцебскага 

гарвыканкама. Зала разлічана на 362 месцы.  

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 студз. – С. 6.) 

(Віцьбічы = Витьбичы. –  2011. –  20  студз. –  С. 11.) 
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  РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Шведская мастачка Гуніла Пэтаў Шоберг у рамках праекта 

“Аспекты жыцця” прэзентавала ў Віцебскім Цэнтры сучаснага мастацтва 

сваю выставу “Рэльеф і скульптура з воўны” (праект прадстаўлены 

Пасольствам Швецыі ў Рэспубліцы Беларусь). 

(Витебский проспект. –  2011. –  27 янв. –  С. 5.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 29 студз. – С. 8.) 

(Народнае слова. – 2011. – 22 студз. – С. 7.)  

 Па выніках фестывалю духоўнай музыкі “Серебряные звоны” ў 

Даўгаўпілсе гарадскі народны маладзёжны хор г. Віцебска (кіраўнік – 

Віталь Раўзо, дырыжор – Аляксандр Раўзо) у намінацыі “Смешанные 

хоры” атрымаў  першую прэмію, вакальная група VitVox  Віцебскага 

дзяржаўнага музычнага каледжа імя І.І. Салярцінскага ўдастоена другой 

прэміі ў намінацыі “Женские ансамбли”. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 20  студз. – С. 11.) 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

7 студзеня Бешанковіцкі РДК правёў святочную праграму 

“Калядная зорка” на цэнтральнай плошчы райцэнтра. 

(Зара. – 2011. – 5 студз. – С. 8.) 

7 студзеня ў раённым Доме культуры г.п. Лёзна адбыўся канцэрт 

“Медуніца” збірае сяброў”. 

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 5 снеж. – С. 3.) 

7 студзеня ў глядзельнай зале Радзюкоўскага СДК было 

персанальная выстава Інгі Карашкевіч “преЛЮДИя”. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 18 студз. – С. 2.) 

У дзіцячай мастацкай школе № 1 г. Віцебска прайшла выстава 

студэнта  пятага курса мастацка-тэхналагічнага факультэта 

(спецыяльнасць “дызайн камунікацыйны”) ВДТУ Паўла Пілаўца. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 25 студз. – С. 12.) 

Выстава маладых мастакоў Полаччыны –  Аляксея Балтрушэвіча, 

Івана Іванова, Андрэя Піскуна, Уладзіміра Дарашкевіча, Андрэя 

Міхайлава, Таццяны Піскун і Андрэя Гура адкрылася ў Мастацкай галерэі 

г. Полацка.  

(Полацкі веснік. – 2011. – 21 студз. – С. 19.) 

Выстава сябраў Беларускага Саюза Мастакоў “Грунвальд 1410”, 

прысвечаная 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве, адкрылася  ў 

аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А. Грамыкі. На выставе 

прадстаўлены жывапісныя творы мастакоў розных пакаленняў.  

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С.31.) 

(Аршанская газета. – 2011. – 29 студз. – С. 3.) 

У раённым Доме рамёстваў г. Лепеля адбылася прэзентацыя 

выставы мясцовых мастакоў пад назвай “Лепельщина любимая мая…”. На 

ёй прадстаўлены карціны мастакоў Івана Будзіча, Аляксандра Саўчанкі, 

Уладзіміра Пшонкі, Леаніда Масцінскага, Паўла Жарнасека. 

(Лепельскі край. – 2011. – 28 студз. – С. 5.) 

23 студзеня   ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А. 

Грамыкі прайшлі дзесятые “Патриотические Оршеведческие чтения”, 

прысвечаныя літаратурным юбілярам Аршаншчыны. 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 13 янв. – С. 31.) 

(Аршанская газета. – 2011. – 20 cтудз. – С. 3.) 
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  праведзена фаль

андра Данілюк і Аляксандр Пусташыла, а 

таксама райкам 

 – сямейным клубе “Вера. Надзея. Любоў” прайшлі калядныя 

сустрэчы. 

Пришли святки – запевай колядки” для ветэранаў і 

пенсіянераў. 

кім раённым Доме культуры адбыўся 

традыцыйны Дз

а “Прывітанне, 

стары Новы год

цка прайшла гарадская калядная 

вечарына “Вели

(Новая газета. – 2011. – 13 студз. – С. 1; 18 студз. – С. 

дж” ў пастаноўцы Народнага тэатра “У пошуку” (кіраўнік Г.В. 

Цыганкоў).  

клорнае свята “Як Цярэшку жанілі”. 

(Кліч Радзімы. – 2011. – 12 студз. – С. 1.) 

8 студзеня ў кінаканцэртнай зале “Іскра” г. Докшыцы адбылася 

чарговая маладзёжная дыскатэка, арганізатарам якой стаў маладзёжны рух 

“EVENT”, яго лідары Алякс

ГА “БРСМ”. 

(Родныя вытокі. – 2011. – 15 студз. – С. 1.) 

9 студзеня ў Язненскім СДК Міёрскага раёна ў аматарскім 

аб’яднанні

(Міёрскія навіны – 2011. – 25 студз. – С. 2.) 

9 студзеня Дом культуры г. Наваполацка правёў дабрачынную 

вечарыну “

(Новая газета. – 2011. – 11 студз. – С. 1.) 

11 студзеня  ў Міёрс

ень прызыўніка. 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

13 студзеня ў Расонскім раённым Доме культуры ў межах 

пасяджэння жаночага клуба прайшла забаўляльная праграм

!”, у час якой была абрана “Мисс караоке”. 

(Голас Расоншчыны. – 2011. –  18 студз. – С. 3.) 

14 студзеня ў ГДК г. Навапола

чит душа моя Господа”. 

1.) 

15 студзеня ў Лёзненскім РДК прайшоў спектакль “Странная 

миссис Сэви

(Сцяг  Перамогі. – 2011. – 14 студз. – С. 1.) 

З 30 студзеня ў Міёрскім  раёне на базе аграгарадка Туркова 

іканапісу “Крыніца чысціні і спакою”, на якой прадстаўлена каля 70 ікон. 

Значная частка экспазіцыі – гэта старадаўнія іконы XIX стагоддзя. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 22 cтудз. – С. 2.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 22 студз. – С. 8.) 

Ва Ушацкім музеі народнай славы імя У.Е. Лабанка пачала 

дзейнічаць выстава-продаж пад назвай “Легенды душы”. Маладыя 

мастачкі з г. Віцебска – Вольга Масакоўская і Тамара Абабкава – 

прадставілі жывапісныя і графічныя кампазіцыі на любы густ. 

(Патрыёт. – 2011. – 22 студз. – С. 2.)  

 

 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Юбілейная выстава пейзажыста Фелікса Кузняцова  пад назвай 

“Поры года” адкрылася ў Віцебскім Мастацкім музеі.  

(Витебский проспект. - 2011. – 27студз. - С. 23.) 

У Віцебскім Мастацкім музеі прайшла персанальная выстава 

Вікенція Ральцэвіча. 

(Віцебскі рабочы. –  2011. – 18 студз. –  С. 8.) 

Выстава “Сцежкамі Эміліі Плятар” адкрылася  ў аршанскай 

гарадской мастацкай галерэі В.А. Грамыкі па выніках пленэра, які 

праводзіўся Культурна-асветніцкім цэнтрам імя Язэпа Драздовіча. На 

выставе прадстаўлены работы мастакоў з розных гарадоў Беларусі. 

(Народнае слова. – 2011. – 27 студз. – С. 16.) 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С.31.) 

(Аршанская газета. – 2011. – 29 студз. – С. 3.) 

У Цэнтры сучаснага мастацтва г. Віцебска адкрылася 
718 



  пачаўся першы тур агляду-конкурсу калектываў мастацкай самадзейнасці 

і народнага мас

аў прайшоў тэматычны 

канцэрт “А ну-к

дзіцячых  танцавальных калектываў пад назвай “Крыштальны 

чаравік”. 

арускага поўнаметражнага мастацкага фільма “Брэсцкая 

крэпасць”.   

музычна-тэатралізаваны фестываль 

мастацтваў “Ро

білейны абласны 

дыяцэзіяльны к

6  

мастацтва прайшло цікавае 

мерапрыемства 

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.) 

 

• 

тацтва “Беларусь – мая песня” 

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

(Міёрскія навіны.  –  2011. – 15 студз. – С. 1.) 

У Сенненскай дзіцячай школе мастацтв

а, сыграй-ка, певунья-балалайка”. 

(Голас Сенненшчыны. – 2011. –  18 студз. – С. 3.) 

На сцэне Дома культуры г. Дуброўна прайшоў раённы агляд-

конкурс 

(Дняпроўская праўда. – 2011. – 5 студз. – С. 2.) 

У раённым Доме культуры г. Дуброўна арганізаваны паказ 

расійска-бел

(Дняпроўская праўда. – 2011. – 22 студз. – С. 1.) 

У Асвейскім СДК адбыўся 

ждественская звезда”. 

(Дзвінская праўда. – 2011. – 6 студз. – С. 2.) 

 У Міёрскім Доме культуры прайшоў дзесяты ю

онкурс каляднай песні “Зорка Бэтліему”. 

(Кліч Радзімы. – 2011. – 2  студз. – С. 2.) 

У Докшыцкай дзіцячай школе 

– “Музычны брэйн-рынг”. 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 22 - 23 студзеня прайшоў XXVI Міжнародны конкурс 

спартыўнага бальнага танца “Віцебская сняжынка – 2011”. У групе 

“Дзеці 12 (да 9 гадоў) лепшымі сталі віцебляне Назар Дзіканаў і Ульяна 

Духноўская. У групе “Дзеці 2” (10-11 год) па праграме Latin у віцеблян 

Віцебшчыны 2-й паловы XX-пачатку XXI стагоддзя.” 

(Витебский проспект. – 2011. – 27 янв. – С. 5.) 

20 студзеня ў  Аршанскім музеі імя У.С. Караткевіча адбылася 

прэзентацыя непадцэнзурнага выдання навэлы У. Караткевіча “Ладдзя 

роспачы”. 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С. 31.) 

(Аршанская газета. – 2011. – 20 cтудз. – С. 3.) 

З 21 студзеня ў раённым ваенна-гістарычным музеі г. Лёзна 

працуе выстава калекцыйна-сувенірнай зброі. Арганізатар выставы – 

віцеблянін Рамазан Махмудаў. 

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 28 студз.  – С. 1.) 

28 студзеня ў Браслаўскім раённым Доме культуры прайшлі 

Браслаўскія праваслаўныя чытанні, прысвечаныя пытанням духоўна-

маральнага выхавання і духоўнай асветы, а таксама адкрылася выстава 

творчых работ на калядную тэму “Пад крылом анёла”. 

(Браслаўская звязда. – 2011. – 29 студз. – С. 1.) 

Мастацка-музычная імпрэза “Калядныя сустрэчы” прайшла ў 

Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. 

(Голас Сенненшчыны. – 2011. –  22 студз. – С. 6.) 

У Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава старых навагодніх цацак “Милые сердцу игрушки”. 

(Голас Сенненшчыны. – 2011. –  15 студз. – С. 5.) 

У гарадской выставачнай зале г. Наваполацка прайшла выстава 

філакартыі “Навагоднія віншавані мінулага стагоддзя”, на якой былі 

прадстаўлены навагоднія і калядныя паштоўкі, выдадзеныя ў другой 

палове XX  стагоддзя. 

(Новая газета. – 2011. – 8 студз. – С. 12.) 

У Гарадоцкім краязнаўчым музеі адкрылася выстава саломкі і 

баціка “Дыхание весны”. Яе аўтары  Іван і Кацярына Міхлюк . 

(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 29 студз. – С. 1.) 

 У Глыбоцкім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава 
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  шостае месца, а па праграме Standard Макс Шчэрбіч і Ірына Андрэева 

(“Дынама”) заваявалі серабро. Першае месца па гэтых праграмах атрымалі 

ўдзельнікі з г. Мінска. У камбінаванай праграме (4 танцы)  ў гэтай 

узроставай катэгорыі  віцебляне занялі 1-е і 2-е месца адпаведна – 

Уладзіслаў Зімнік і Улляна Цевялёва (“Фэст”) і Уладзіслаў Віткоўскі і 

Ірына Навасёлава (“Аэліта”), а ў праграме з 6 танцаў віцебляне Кірыл 

Таўкач 

с

у шасці танцах лідзіравалі Віктар Ульянаў і Марыя Салаўёва 

(“Дына

еренга”) і 3-е ў Арцёма Давалёва і Яны Ратомскай 

(“Арабе

а  “

ская (г. Мінск), 2-е – Аляксандр Самасюк і Сафія Аксянчук (г. 

Мінск). 

) 

  3.) 

і Анжэла Буевіч (“Фэст”) атрымалі бронзавы медаль.  

У групе “Юніёры 1” (12-13 лет) у лацінаамерыканскай праграме 

танцоры з Віцебшчыны ў фінал не выйшлі. У еўрапейскай праграме Алег 

Пятроўскі і Кацярына Ягорава (“Дынама”) занялі 4 ме ца. У камбінаванай 

праграме (4 танцы) 1-е месца ў палачан Глеба Хазарава і Сафіі 

Цыганковай, а 2-е – у віцеблян Данііла Рудака і Ганны Васюцінай 

(“Дынама”), 

ма”). 

У групе “Юніёры 2” (14-15 год) у абавязковай праграме Standard і 

Latin усе прызавыя месцы ў віцеблян: 1-е месца ў Арсенія Водадохава і 

Валерыі Раманавай (“Фэст”), 2-е ў Уладзіслава Масленікава і Марыі 

Гецьман (“М

ск”).  

У групе “Моладзь” (16-18 год) у лацінаамерыканскай праграме ў 

беларусаў 3-е месца (Аляксей Ткачук і Надзея Валуй, г. Мінск), у 

еўрапейскай праграме 1-е месца ў мінчан, а 2-е – у віцеблян Дзмітрія 

Пілецк га і Віты Поршынай (“Меренга”).      У групе Дарослыя”  (ад 16 

год і старэйшыя) у міжнародным рэйтынгавым турніры – IDSF 

International Open Latin – беларусы да фінала не дайшлі. Тут першае месца 

ў расіян Нікіты Броўкі і Анастасіі Мельнікавай.  У турніры IDSF 

International Open Standard 1-е месца занялі Ягор Дулебенец і Аляксандра 

Самарод

 (Віцьбічы =Витьбичи. – 2011. – 27 студз. – С. 9.

(Витебский проспект. – 2011. – 27 янв. – С. 1

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Напярэдадні свята Нараджэння Хрыстова ў раённай дзіцячай 

бібліятэцы прайшла калядная варажба з выхаванцамі сацыяльнага 

прытулку. 

(Кліч Радзімы. – 2011. – 22 студз.  – С. 7.) 

 У Германавіцкай сельскай бібліятэцы прайшла музычная гадзіна 

“Эстрада, створаная У. Мулявіным”. 

 

ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

6 студзеня ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы для моладзі 

прайшлі фальклорныя вячоркі “Будучае сваё пазнай”. 

22 студзеня ў ГДК прайшло пасяджэнне літаратурна-музычнай 

гасцёўні “З душой і ад душы”, прысвечаная Калядам, у якім прынялі ўдзел 

інваліды. 

26 студзеня ў Башнеўскай сельскай бібліятэцы была арганізавана 

акцыя “Бібліятэка – адчыненыя дзверы ў культурны свет” для вучняў 

старэйшых класаў сярэдней школы і моладзі.  

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 
З 24 па 28 студзеня прайшлі абласныя курсы навуковых 

супрацоўнікаў музеяў па тэме “Научное описание музейных коллекций” 

(Віцебскія абласныя курсы павышэння кваліфікацыі) 

14 студзеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі ў рамках 

сацыяльнага праекта “Центр возрождения старых традиций и этикета 

“Высокий стиль” прайшоў першы баль “Зимняя сказка”. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 20 студз. – С. 12.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 18 студз. – С. 1.) 

20 студзеня ў Духаўскім кругліку г. Віцебска адбылася 

прэзентацыя бібліяграфічнага даведніка Мікалая Півавара “Краязнаўцы 
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  (Віцебскі рабочы. – 2011. – 25 студз. – С.2.) 

(Народнае слова. – 2011. – 25 студз. – С. 1; 27 студз. – С. 

 

ь “Пілігрым” Гарадскога палаца культуры, 

выставы і прэс-

 

рчасці “Добры 

дзень, свет” пра

(Родныя вытокі. – 2011. – 12 студз. – С. 1.) 

 

• 
і мастацтваў 

“Дзвіна” прайш

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 6 студз. – С. 24; 11 студз. – С. 

1.) 

дкрылася выстава-

конкурс дзіцяча

астацтваў 

“Дзвіна” адбыўс ”. 

2.) 

 18 –  19 студзеня ў г. Мінску прайшлі  Дні Полацка як культурнай 

сталіцы краіны 2010 года. З творчай справаздачай выступілі  каля 400 

прадстаўнікоў горада. У праграме справаздачы былі – гала-канцэрт 

лепшых полацкіх творчых калектываў на сцэне Беларускага дзяржаўнага 

акадэмічнага музычнага тэатра, спектакль Заслужанага аматарскага 

калектыву Рэспублікі Беларс

канферэнцыі. 

(Народнае слова. – 2011. – 18 студз. – С. 7.)

(Полацкі веснік. – 2011. – 28 студз. – С. 4.) 

8 – 9 студзеня ў кінаканцэртнай зале “Іскра” г. Докшыцы ў 

рамках рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай тво

йшоў раённы фестываль “Юныя таленты”. 

САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

7 студзеня ў Віцебскім Цэнтры народных рамёстваў 

ло тэатралізаванае свята  “Віцебскія каляды”. 

(Народнае слова. – 2011. – 11 студз. – С. 8.) 

(Віцьбічы = Витьбичы. –  2011. –  11 студз. - С. 1.) 

8 студзеня ў Віцебскім цэнтры “Маладзік” а

й творчасці “Рождественские мотивы”. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 6 студз. – С. 1.) 

15 студзеня ў Віцебскім Цэнтры народных рамёстваў і м

я калядны канцэрт “Усе зорачкі ў госці да нас

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 15 студз. – С. 8.) 

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У раённым Доме культуры прайшло свята “Віншаванне на 

Ражство”, дзе супрацоўнікі Сенненскіх цэнтральнай і дзіцячай бібліятэк 

прапанавалі гасцям выставу-продаж “Калядныя прысмакі”. 

(Голас Сенненшчыны. – 2011. –  29 студз. – С. 7.) 

 

ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

“Імгненні жыцця” – пад такой назвай адбыўся ў цэнтральнай 

раённай бібліятэцы літаратурны вечар, прысвечаны 90-годдзю  з дня 

нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна.  

(Наша Талачыншчына. – 2011. – 22 студз. – С. 1.) 

У Коханаўскай бібліятэцы прайшло каляднае свята для дзяцей 

“Взошла звезда над Вифлеемом”. 

(Наша Талачыншчына. – 2011. – 15 студз. – С. 1.) 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

12 студзеня ў Іллюшынскай сельскай бібліятэцы ў межах 

пасяджэння жаночага клуба “Лада” была праведзена музычная вечарына 

“Звезда песняра”, прысвечаная 70-годдзю з дня нараджэння  народнага  

артыста Беларусі У. Мулявіна. 

25 студзеня ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прайшоў вечар-партрэт “У глыбіні жыцця” да 90-годдзя з дня нараджэння 

народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. 

28 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбыўся бенефіс 

чытача “Я расскажу вам”. 

  

ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Новалукомльскай гарадской бібліятэцы прайшоў вечар 

пытанняў і адказаў “Што ёсць чалавек? Таямніца стварэння чалавека”. 
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  17 студзеня ў Цэнтры культуры “Віцебск” адкрылася выстава 

“Зимний букет” 

а выставе

е, бісерапляценне, вышыўка, аплікацыя з саломы, маляванне, 

манатыпія. 

я калядны канцэрт з 

ўдзелам квінтэту . 

дкрылася  выстава вышытых карцін “Вальс 

кветак” Вольгі З

цця і выхавання імя 

Серафіма Сароў

Верхнядзвінскай есяцігоддзе. 

(Дзвінская праўда. – 2011. – 11 студз. – С. 1.) 

 

• ІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 

годдзя з  а

народнага клуба кветкаводаў-аматараў. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 15 студз. – С. 8.) 

(Народнае слова. – 2011. – 13 студз. – С. 1.) 

У Докшыцкім Доме рамёстваў адбылася справаздачная выстава 

клуба “Докш ” “Калядныя ўзоры”. На  прадстаўлены вырабы 19 

майстроў у розных тэхніцах: чаканка, разьба па дрэве, кераміка, 

лозапляценн

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.) 

 У Бешанковіцкай школе мастацтва адбыўс

 “Вакаліз” з аграгарадка Астроўна

 (Зара. – 2011. – 28 студз. – С. 8.) 

Падчас калядных святаў у Полацкім гарадскім Цэнтры рамёстваў і 

нацыянальных культур а

адоранка. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 14 студз. – С. 19.) 

22 студзеня ў аграгарадку Акцябрскі на базе Цэнтра рамёстваў  

“Адраджэнне” адкрыўся Цэнтр духоўнага разві

скага, адзіны ў Прыдзвінскім крае. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 25 студз. – С. 1.) 

 Народны тэатр моды  “Вобраз” (кіраўнік Т.В. Сыраватнікава) 

 дзіцячай школы мастацтваў адзначыў сваё дз

Б

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У студзені ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшлі Дні літаратуры да 90-

 дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Ів на Шамякіна. 

выстава творчых работ “Рукатворныя цуды”, падрыхтаваная  сумесна з 

Домам рамёстваў. 

13 студзеня адбылося адкрытае пасяджэнне народнага клуба 

“Субяседніца” – “Весяліцца за вокнамі завіруха”. 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У Чарэскай сельскай бібліятэцы экспануецца выстава “Зямля, 

адкуль мы родам”. На ёй прадстаўлена літаратура пра Віцебшчыну і 

Лепельшчыну, публікацыі з раённай газеты “Лепельскі край” пра 

землякоў, іх працоўныя будні і адпачынак. 

(Лепельскі край. – 2011. – 25 студз. – С. 6.) 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У сельскай бібліятэцы аграгарадка Якубоўшчына да 90-годдзя з 

дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна былі 

наладжаны “Шамякінскія чытанні”.  

 

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭКА 

 Прэзентацыя серыі кніг “Казкі новага стагоддзя” прайшла ў 

раённай дзіцячай бібліятэцы. Дзеці пазнаёміліся з новымі творамі Генадзя 

Аўласенкі, Наталлі Бучынскай і Вольгі Шчукінай. 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 5 студзеня ў  Кушлікаўскай сельскай бібліятэцы сумесна са 

школай прайшоў літаратурны рынг “Страна, которой нет на глобусе”. 

  6 студзеня ў Багатырскай  сельскай бібліятэцы сумесна з СДК 

прайшлі калядныя вячоркі “Добры вечар, шчодры вечар”.  

25 студзеня ў Шпакоўшчынскай бібліятэцы-клубе адбылася 

літаратурна-музычная вечарына “Татьянин день”. 
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 12 студзеня бібліятэка імя П. Броўкі для членаў клуба 

эстэтычнага выхавання “Вясёлка” правяла музычную вечарыну “Нота 

судьбы”

речи” з удзелам 

ворчай групы “Каўчэг” (мастацкі кіраўнік А.А. Іваноў). 

 

Маякоўскага 

адбыўся

удзельнікаў народнага літаратурна-

я зборніка “Подыхам адзіным”, які выдадзены ў серыі 

Гоман” (г. Мінск). 

 

6 ў

дзена фальклорна-этнаграфічная свята “Ой, 

калядны

 

0-годд ня народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна. 

  

Б Я  І

 бібліятэцы прайшло 

віртуал

, прысвечаную 70-годдзю з дня нараджэння У. Мулявіна.  

21 студзеня ў бібліятэцы імя І. Крылова  прайшло пасяджэнне 

літаратурна-музычнай гасцёўні “Рождественские вст

т

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

12 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. 

 калядны канцэрт “И пусть сияет Рождества звезда”. 

18 студзеня ў бібліятэцы імя А.С. Пушкіна прайшла вечарына 

“Мотивы и мелодии души”, прысвечаная творчаму і сямейнаму дуэту 

Венядзікта і Фаіны Грынёвых, 

музычнага аб’яднання “Крылья”.  

  (Новая газета. – 2011. – 15 студз. – С. 12.) 

 27 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага 

прайшла прэзентацы

“

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

  студзеня  Астровенскай сельскай бібліятэцы сумесна з РДК і 

школай мастацтва праве

я, бліны ладныя”. 

27 студзеня ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прайшла вечарына-партрэт “Пісьменнік з вялікай творчай спадчынай” да

9 зя з дня нараджэн

 

РАСЛАЎСКА  РАЁННАЯ СЕТКА Б БЛІЯТЭК 

28 студзеня  ў Мяжанскай сельскай

ьнае падарожжа “Мая радзіма – Беларусь”. 

30 студзеня ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы  адбылася 

сустрэча за круглым сталом “Только Белая Русь – дом родной” з ўдзелам 

старшы

ясцовым паэтам 

Д.К. Ва ком  і прэзентацыя яго кнігі “Браслаўскі вальс”. 

й бібліятэцы,  “Талент, дадзены богам” – у 

й бібліятэцы.   

                      

я падлеткаў 

Ветраз

гі 

.А. Мя

тэцы сямейнага чытання прайшоў 

зень с

на  “З цэлым 

ародам гутарку весці…” да 90-годдзя з дня яго нараджэння.  

 

слова”. На мерапрыемства быў запрошаны 

ратаірэй мясцовага храма.  

 

ні сельскага Савета Н.А.   Цыўнель.    

30 студзеня ў Слабодкаўскай сельскай бібліятэцы ў рамках 

пасяджэння клуба цікавых сустрэч быў рэалізаваны літаратурны міні-

праект “Браму скарбаў сваіх адчыняем” – сустрэча з м

ўч

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі 

Івана Шамякіна  праведзены літаратурныя ўрокі: “Іван Шамякін і яго 

кнігі” ў Сар’янскай сельска

Шайцераўска

ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Ацябрскай сельскай бібліятэцы ў рамках клуба дл

“ ь” прайшоў Дзень прававых ведаў “Падлетак і закон”. 

 У Суражскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася прэм’ера кні

Р дзведева “Александр Лукашенко: контуры белорусской модели”. 

 У Альгоўскай сельскай біблія

Д ям’і “Сям’я – прытулак душы”. 

 У Сасноўскай сельскай бібліятэцы праведзены бібліяграфічны 

агляд творчасці народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякі

н

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

28 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла гадзіна 

духоўнасці “Да дабра праз 

п

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

З 5 па 29 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла 
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