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ПРАДМОВА
“Культурнае

жыццё

Віцебскай

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ
вобласці”

–

штомесячнае

Інфармацыйнае паведамленне

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне
кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці
аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне.

2011 г.

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 28 лютага 2011 года. Інфармацыя за люты, 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,

Складальнік Н.М. Старавойтава

Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Дубровенскай,

Рэдактар В.М. Нявейкава

Лепельскай,

Міёрскай,

Пастаўскай,

Ушацкай,

Чашніцкай,

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Аршанскай,

Камп’ютарная вёрстка Н.А. Пугачова
Адказны за выпуск А.І. Сёмкін

Віцебскай, Полацкай, Наваполацкай гарадскіх сетак бібліятэк.
Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных
цэнтраў,

культурна-асветных

і

музейных

устаноў,

краязнаўцам,

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў.

Надрукавана на ксераксе
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
210601, Віцебск, Леніна, 8-а
E-mail: vlib@vlib.by
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Колосова, Л. У памятного знака / Л. Колосова // Полацкі веснік. –

РАЗДЗЕЛ 1

2011. – 18 лют. – С. 2.
Полоцкий горисполком отвечает на письмо жителя города о
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ

неприглядном виде у памятника “Воин-освободитель” по ул. Гагарина,
который создают размещенные за ним хозяйственные постройки.

18 лютага адбылося пасяджэнне пашыранай калегіі ўпраўлення
Чаму закрылі клуб? // Пастаўскі край. – 2011. – 2 сак. – С. 4.

культуры аблвыканкама, на якой былі разгледжаны пытанні: “Аб выніках

Чаму з 1 студзеня 2011 года закрылі клуб і бібліятэку ў вёсцы

работы органаў і ўстаноў культуры і мастацтва вобласці ў 2010 годзе і

Савічы Пастаўскага раёна адказвае начальнік аддзела культуры

задачах на 2011 год”, “Аб прысуджэнні прэмій Віцебскага абласнога

райвыканкама Н.М. Булавінцава.

выканаўчага камітэта за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і
мастацтва (па выніках работы за 2010 год)”.
У рамках пасяджэння адбылося ўзнагароджанне наступных
дзяржаўных устаноў культуры і навучальных устаноў мастацтва вобласці:
- у намінацыі “Лепшы раённы метадычны цэнтр” – Дубровенскі
раённы метадычны цэнтр;
- у намінацыі “Лепшы Цэнтр, Дом рамёстваў” – Віцебскі гарадскі
Цэнтр народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна”;
- у намінацыі “Лепшы раённы (гарадскі) Дом культуры” –
Верхнядзвінскі раённы Дом культуры;
- у намінацыі “Лепшы сельскі Дом культуры” – Камайскі СДК
Пастаўскага раёна;
- у намінацыі “Лепшая раённая (гарадская) бібліятэка” –
Віцебская гарадская бібліятэка імя І.А. Крылова;
- у намінацыі “Лепшая дзіцячая бібліятэка” – Глыбоцкая дзіцячая
бібліятэка;
- у намінацыі “Лепшая сельская бібліятэка” – Курынская сельская
бібліятэка Віцебскага раёна;
- у намінацыі “Лепшая музычная школа (школа мастацтваў)” –
Стайская дзіцячая школа мастацкай традыцыйнай культуры Лепельскага
раёна.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 11.)
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РАЗДЗЕЛ 4

(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 3.)
(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 3.)
Ганаровай граматай Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта
ўзнагароджана Навіцкая Валянціна Георгіеўна, кіраўнік народнага клуба

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК

аматараў беларускай нацыянальнай кухні “Разынка” Шумілінскага

29 студзеня ў г.п Шаркаўшчына пачаўся раённы агляд-конкурс

раённага Дома рамёстваў – за высокія творчыя дасягненні, актыўны ўдзел

калектываў мастацкай самадзейнасці клубных устаноў культуры раёна

у міжнародных, рэспубліканскіх і абласных мерапрыемствах, стварэнне

сярод аграгарадкоў пад сімвалічнай назвай “Битва титанов”.
(Кліч Радзімы. – 2011. – 19 лют. – С. 6.)

станоўчага іміджу беларускай нацыянальнай культуры.

30 студзеня ў Арт-цэнтры Марка Шагала г Віцебска адкрылася

(Герой працы. – 2011. – 25 лют. – С. 1.)
Ганаровай граматай Сенненскага раённага Савета дэпутатаў і
раённага

выканаўчага

камітэта

ўзнагароджана

Кучынская

Тамара

Міхайлаўна, кіраўнік народнага клуба майстроў “Натхненне” Сенненскага

выстава “Я родом из Рогачева” Анатоля Каплана (1902-1980 г.г.), на якой
прадстаўлена 122 экспаната з прыватнай калекцыі пецярбуржцаў Ісаака і
Людмілы Кушнір.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют. – С. 7.)

Дома рамёстваў – за шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме

30 студзеня на базе Туркоўскага сельскага Дома культуры

культуры, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.

Міёрскага

(Голас Сенненшчыны. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)
На базе гарадскога Дома культуры г. Талачына адбыўся раённы
семінар для спецыялістаў аддзелаў культуры, адукацыі і ідэалогіі па

раёна

прайшоў

першы

тур

раённага

агляду-конкурсу

калектываў мастацкай самадзейнасці і народнай творчасці “Беларусь – мая
песня”.
(Міёрскія навіны. – 2011. – 5 лют. – С. 6.)

пытаннях працоўнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, праблемах
дэмаграфічнай бяспекі і прафілактыцы алкагалізму.
(Наша Талачыншчына. – 2011. – 9 лют. – С. 1.)
РАЗДЗЕЛ 5
РАЗДЗЕЛ 2

ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І НЕДАХОПАХ У
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА

ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ
(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет)

•

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ
У Віцебскім Мастацкім музеі

Карповіч, К. РДК: блуканне па пакутах / К. Карповіч // Голас
прадстаўлена выстава вырабаў

Паўлавапасадскай хусткавай мануфактуры “Цветы России” (Расія).
Невялікую

калекцыю

паўлавапасадскіх

шаляў

галоўны

мастак

Сенненшчыны. – 2011. – 26 лют. – С. 2.
Аб праблемах капітальнага рамонту Сенненскага раённага Дома
культуры.

прадпрыемства Віктар Зубрыцкі перадаў у дар музею.
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•

(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)

У віцебскім клубе “Энергия” прайшоў канцэрт групы “Ляпис
Трубецкой”. Былі прадстаўлены песні з новага альбома “Веселые
картинки” і песні мінулых гадоў.

У Віцебскім Мастацкім музеі

іканапісу заслужанага мастака Расіі Аляксандра Хопкіна.
(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)

(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 10.)
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)
У Віцебскай абласной філармоніі адбылася творчая вечарынапартрэт дырэктара віцебскага Цэнтра сучаснага

мастацтва Валянціны

Кірылавай.
(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 15.)
5 лютага ў Віцебскай абласной філармоніі адбыўся творчы вечар

адкрылася выстава жывапісу і

3 лютага першы сакратар Пасольства Баліварыанскай Рэспублікі
і Рэспублікі Венесуэлы ў Беларусі, каардынатар Лацінаамерыканскага
культурнага цэнтра імя Сімона Балівара Херарда Эстрада Марцінес,
вядомы ў Венесуэле музыкант і дырыжор, наведаў г. Оршу. У рамках
візіту ён азнаёміўся з дзіцячай школай мастацтваў № 1, дзіцячай
бібліятэкай імя У. Караткевіча, этнаграфічным музеем “Млын” і інш.
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 5 лют. – С. 2.)

паэта Станіслава Валодзькі.

(Народнае слова. – 2011. – 1 лют. – С. 1.)

(Браслаўская звязда. – 2011. – 2 лют. – С. 7.)

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют.. – С. 5.)

24 лютага ў Цэнтры культуры “Витебск” прайшоў дабрачынны
канцэрт “Караван любви” “Солнечных бардов”.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 2.)

•

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

4 лютага ў Лепельскім раённым Доме культуры прайшла святочная

24 лютага ў канцэртнай зале “Витебск” прайшоў пушкінскі баль
“Бессмертие гения” з удзелам маладзёжнага тэатра “Колесо”, ансамбляў

КЛУБНАЯ СПРАВА

вечарына ўшанавання лепшых працоўных калектываў і пераможцаў
індывідуальнага спаборніцтва па выніках работы за 2010 год.
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 5 лют. – С. 2.)

бальнага (“Мозаика”) і класічнага (“Пируэт”) танца, вакальнага ансамбля
“Резананс”, арганізаваны Цэнтрам нацыянальных культур.

У раённым Доме культуры г. Браслава прайшоў кастынг для ўдзелу

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)

ў шоу-праграме “Мисс Браслава – 2011”, у якім прынялі ўдзел дзяўчаты ва

(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 8.)

ўзросце ад 16 да 22 год.

У вялікай зале ДШМ

№1 г. Оршы ў рамках “Музыкальной

гостиной” прайшоў канцэрт “Классика-джаз-трио” пад кіраўніцтвам
артысткі Беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццяны Старчанкі.
(Аршанская газета. – 2011. – 26 лют. – С. 4

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 6.)
6 лютага ў гарадскім Палацы культуры г. Наваполацка адбылася
канцэртная праграма “Таланты Богам нам даны”, прысвечаная творчасці
ўдзельніцы народнага літаратурна-музычнага калектыву “Крылья” Ганны
Аляскеравай.
(Новая газета. – 2011. – 1 февр. – С. 1.)
8 лютага ў раённым Доме культуры г. Міёры праведзены конкурс
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школьных агітбрыгад “Энергамарафон – 2011”.

выстава работ удзельніка народнага клуба майстроў “Натхненне”
Сенненскага Дома рамёстваў К.І. Бандарэнкі. Увазе наведвальнікаў былі

(Міёрскія навіны. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)
8 лютага ў гарадскім Доме культуры г. Гарадка прайшла
прэзентацыя творчасці Наталлі Саветнай “Литературное пространство”.

прадстаўлены графічныя копіі твораў вядомых мастакоў, іншыя графічныя
работы майстра.
(Голас Сенненшчыны. – 2011. – 19 лют. – С. 4.)

У ім прынялі ўдзел работнікі культуры раёна, удзельнікі літаратурнага
клуба “Гарадзянка”, навучэнцы прафесійна-тэхнічнага каледжа.
(Гарадоцкая сетка бібліятэк)

•

(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 12 лют. – С. 4; 26 лют. – С.
8.)
10 лютага ў рамках месячніка ваенна-патрыятычнага выхавання ў
гарадскім Цэнтры культуры г. Глыбокае прайшоў першы адборачны тур
гарадскога

конкурсу

патрыятычнай

песні

“Голас

моладзі, аддзел адукацыі Аршанскага гарвыканкама і ГК БРСМ.
10 лютага народная эстрадная студыя “X-Day” Полацкага РДК
з

сольным

канцэртам

перад

адбылася прэм’ера спектакля па п’есе Міхася Чарота “Мікітаў лапаць” у
пастаноўцы народнага аматарскага тэатра “Катарсіс”.
(Аршанская газета. – 2011. – 17 лют.. – С. 4.)

навучэнцамі

21 лютага на 63-м годзе пайшоў з жыцця вядомы рэжысёр,
лаўрэат міжнародных тэатральных
Фларыт Саліхавіч Таліпаў.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 12.)

Полацкага

(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 3.)

дзяржаўнага ліцэя сельгасвытворчасці ў вёсцы Пашуціна.

(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 15.)

(Полацкі веснік. – 2011. – 15 лют. – С. 5.)
12 лютага ў Віцебскім раёне прайшло зімовае спартыўнафальклорнае свята “Камаедзіца”.

Народны тэатр мініяцюр Зялёнкаўскага СДК Полацкага раёна
пацвердзіў званне “народны”.
(Полацкі веснік. – 2011. – 11 лют. – С. 3.)

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)
13 лютага ў раённым Доме культуры г.п. Лёзна адбылося
культурна-забаўляльнае мерапрыемства “Седьмое чувство”, прысвечанае
Дню Святога Валянціна.
(Сцяг Перамогі. – 2011. – 15 лют. – С. 4.)
19 лютага ў парку культуры і адпачынку імя Савецкай Арміі ў
Мазурына прайшло абласное культурна-спартыўнае свята “Витебская
лыжня – 2011”.
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 лют.. – С. 1.)
(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)

8

фестываляў мастацкі кіраўнік

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа

(Аршанская газета. – 2011. – 12 лют. – С. 3.)
выступіла

20 лютага на сцэне дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Оршы

пакаленняў”,

арганізатарамі якога выступілі аддзел культуры, аддзел па справах

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ

У лютым у Доме культуры г. Дуброўна адбыўся раённы аглядконкурс драматычных калектываў пад назвай “Тэатральны вернісаж”. У
конкурсе прынялі ўдзел 14 драматычных калектываў. Галоўны прыз у
дзіцячай узроставай катэгорыі атрымаў калектыў Дабрынскага сельскага
Дома культуры “Домовенок” з пастановай “Як казкі пераблыталіся”. У
другой узроставай катэгорыі – дарослай – пераможцай стаў тэатр
мініяцюр “Па-роль” Дубровенскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага
ліцэя.
(Дняпроўская праўда. – 2011. – 26 лют. – С. 5.)

21

батык і габелен. Сярод удзельнікаў – Таццяна і Аляксандр Ганжуравы (г.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 17 лют. – С. 1.)

Пінск), Ірэна і Андрэй Зянько, Алена і Алег Карпіцкія (г. Віцебск), Ігар
Штыкулаў (г. Мінск), Ігар Адамовіч (г. Магілёў), Алег Пракарына.

Ва Ушачах прайшоў раённы этап штогадовага абласнога
маладзёжнага конкурса “Песни юности наших отцов”.

(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)

(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 2.)

“Портрет Витебска” – пад такой назвай выстава карцін мастака
Віктара Сарокіна размешчана ў Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў

23 лютага ў Сенненскім раённым Доме культуры прайшла
святочная шоу-праграма “Супермужчина Сенненщины”.

г. Віцебска.

(Голас Сенненшчыны. – 2011. – 1 сак. – С. 1.)
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 8.)

У Мастацкім музеі г. Віцебска прайшла прэзентацыя выставы
гравюр “Антонис Ван Дейк и его эпоха”, якая прадстаўлена Гродзенскім

У раённым Доме культуры г. Браслава прайшоў святочны
канцэрт, прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл
Рэспублікі Беларусь.
(Браслаўская звязда. – 2011 – 26 лют. – С. 6.)

дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем.

24 лютага ў Браслаўскім раённым Доме культуры прайшла шоу-

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 20 .)
(Народнае слова. – 2011. – 8 лют. – С. 8 .)

праграма “Дзве зоркі”.
(Браслаўская звязда. – 2011 – 19 лют. – С. 8.)

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют. – С. 2.)

27 лютага ў раённым Доме культуры ў г.п. Арэхаўск адбыўся

У выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва ў 13-ы раз
адкрылася экспазіцыя “Абстракт”. Аўтар ідэі Аляксандр Дасужаў,

слёт перадавікоў Аршаншчыны.
(Аршанская газета. – 2011. – 1 сак. – С. 1.)

арганізатар Васілій Васільеў.
(Народнае слова. – 2011. – 15 лют. – С. 8.)
У Цэнтры эстэтычнага выхавання

“Маладзік” г. Віцебска

адкрылася выстава “Эхо тишины”. Яе аўтары – выхаванцы творчай

У Башнеўскім сельскім клубе Шумілінскага раёна прайшла
тэматычная сустрэча “За кубкам чаю” з інвалідамі аграгарадка Башні і
вёскі Саладуха.
(Герой працы. – 2011. – 1 лют. – С. 2.)

майстэрні “Фарба”, створанай на базе спецыяльнай агульнаадукацыйнай
школы г. Мінска для дзяцей з парушэннем слыху.
(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 2.)
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)
У выставачнай зале “Духовской круглик” Цэнтра культуры
“Витебск” прайшла сустрэча з віцебскім іканапісцам Сяргеем Пятровым
“Иконописные традиции в росписи витебских храмов”.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)
(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)
(Витебский проспект. – 2011. – 10 мар. – С. 3.)
У гісторыка-краязнаўчым музеі г. Сянно прайшла персанальная
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ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ
Гарадскі адборачны тур абласнога конкурсу “Песни юности

наших отцов” прайшоў у Цэнтры культуры “Витебск”. У ім прынялі ўдзел
больш за 20 маладых выканаўца.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 17 лют. – С. 1.)
Тэатр-студія сучаснай харэаграфіі Цэнтра культуры “Витебск”
(мастацкі кіраўнік Дыяна Юрчанка) паспяхова выступіў на Міжнародным
тыдні пластычных мастацтваў “Куфар-пластилин” у г. Мінску.

9

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 10 сак. – С. 21.)

(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 30.)

5 лютага ў Шумілінскім ГДК прайшоў раённы конкурс маладых

На

гістарычным

комплексе

“Первая

палатка”

адкрыта

выканаўцаў патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”.

мемарыяльная дошка Паўла Дзянісава – Героя Сацыялістычнай Працы,

Конкурс праходзіў па дзвюх намінацыях: “Саліст-вакаліст” і “Вакальны

выдатніка нафтаперапрацоўчай і нафтахімічнай прамысловасці СССР,

ансамбль”. У намінацыі “Саліст-вакаліст” першае месца журы прысудзіла

Ганаравага грамадзяніна г. Наваполацка.

Маргарыце

Шарстнёвай

–

удзельніцы

мастацкай

(Новая газета. – 2011. – 12 февр. – С. 1.)

самадзейнасці

У выставачнай зале Дома Саветаў г. Дуброўна адкрылася выстава

Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў. У намінацыі “Вакальны
ансамбль” лепшым стаў квартэт ГДК у складзе Андрэя Крыўцова, Валерыя

старадаўніх і сучасных гадзіннікаў “Куда уходит время”.
(Дняпроўская праўда. – 2011. – 12 лют. – С. 6.)

Дарзнекі, Яўгена Казлова і Аляксея Шчарбакова.
(Герой працы. – 2011. – 11 лют. – С. 1.)
13 лютага ў Шаркаўшчынскім раённым Доме культуры адбыўся
раённы конкурс маладых выканаўцаў “Песні юнацтва нашых бацькоў”,

РАЗДЗЕЛ 3

прысвечаны Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Выступленні былі
прадстаўлены ў трох намінацыях: “Саліст-вакаліст”, “Вакальны ансамбль”
МАСТАЦТВА

і “Вакальна-інструментальны ансамбль”. Пераможцамі конкурсу сталі:
Надзея Ерахновіч – мастацкі кіраўнік Навасельскага СДК, вакальны
ансамбль

Навасельскага

інструментальны

СДК

ансамбль

і

ААТ

“Агратэхсэрвіс”,

пярвічнай

арганізацыі

вакальнаБРСМ

Шаркаўшчынскай СШ №1.
(Кліч Радзімы. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)
15 лютага ў Лаўжанскім сельскім Цэнтры культуры і вольнага
часу Шумілінскага раёна прайшоў занальны тур абласнога конкурсу

•

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА
10 лютага ў Мастацкім музеі г. Віцебска прайшла вечарына-

ушанаванне старэйшага мастака горада, удзельніка Вялікай Айчыннай
вайны Рыгора Піліпавіча Клікушына, на якой ён быў узнагароджаны
нагрудным знакам Міністэрства культуры “За вклад в развитие культуры
Беларуси”.
(Народнае слова. – 2011. – 15 лют. – С. 8.)

“Песні юнацтва нашых бацькоў”. У ім прынялі ўдзел 65 асобных
выканаўцаў і груп з 11 раёнаў вобласці, а таксама з гарадоў Віцебск і
Орша.
(Герой працы. – 2011. – 18 лют. – С. 4.)
16 лютага ў Міёрскім РДК прайшоў рэгіянальны адборачны тур
абласнога конкурсу патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”.
(Міёрскія навіны. – 2011. – 26 лют. – С. 3.)
20 лютага ў гарадскім Цэнтры культуры г. Дзісна прайшоў
апошні тур агляду-конкурсу сельскіх калектываў мастацкай самадзейнасці

10

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)
Першая персанальная выстава графікі “…Из книги снов…” Алены
Гурынай адкрылася ў выставачнай зале Музея сучаснага мастацтва г.
Віцебска.
(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 24.)
Выстава

“Саракі”,

Грамніцы, працуе ў

прымеркаваная

да

праваслаўнага

свята

Мастацкім музеі г. Віцебска. Маладыя мастакі з

розных гарадоў Беларусі прадставілі работы ў розных тэхніках: жывапіс,
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•

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ

і народнай творчасці “Беларусь – мая песня”.
(Міёрскія навіны. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)

11 лютага ў Браслаўскім Музеі традыцыйнай культуры адкрылася

25 лютага ў раённым Доме культуры г. Лепеля прайшоў раённы

выстава “Народный костюм западной Витебщины”. На ёй прадстаўлены
жаночыя і мужчынскія ўборы, а таксама даматканыя паясы, рушнікі,

конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні.
(Лепельскі край. – 2011. – 1 лют. – С. 5.)

абутак і фатаграфіі канца XIX – пачатку XX стагоддзяў.
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 лют. – С.4. )
15 лютага ў Аршанскім этнаграфічным музеі “Млын” адкрылася
выстава “Иконы XIX века”, матэрыялы для якой прадстаўлены раённым
гісторыка-этнаграфічным музеем г. Дрыбіна Магілёўскай вобласці.
(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 31.)
16 лютага ў Аршанскім Мемарыяльным музеі Героя Савецкага
Саюза К.С. Заслонава прайшла інфармацыйная гадзіна “Наша гордость,
наша боль”.

•

САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ
3 лютага ў выставачнай зале Дзяржустановы “Віцебскі абласны

метадычны цэнтр народнай творчасці” адкрылася

выстава народнай

творчасці майстроў Шумілінскага Дома рамёстваў “Святкі на Калядкі”. У
экспазіцыі прадстаўлены: творы ткацтва, ганчарства, саломапляцення,
рэканструіраваныя рэгіянальныя народныя касцюмы, а таксама лялькі
народнага лялечнага тэатра “Батлейка”.

(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 29.)
21 лютага ва Ушацкім музеі народнай славы імя У.Е. Лабанка
адкрылася выстава матылькоў.

(Віцебскі АМЦНТ)
(Герой працы. – 2011. – 11 лют. – С. 5.)
З 7 па 17 лютага праведзены абласныя курсы павышэння

(Патрыёт. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)
“В мире банкнот” – пад такой назвай адкрылася выстава ў Музеі
прыватных калекцый г. Віцебска. На ёй прадстаўлена калекцыя папяровых
грошаў краін свету канца XIX – пачатку XXI стагоддзяў віцебскага
калекцыянера Анатоля Шыловіча.

кваліфікацыі спецыялістаў устаноў культуры па традыцыйных рамёствах .
(Віцебскі АМЦНТ)
У Глыбоцкім гарадскім Цэнтры культуры адкрылася выстава
члена народнага клуба майстроў народнай творчасці “Крыніца” Веры
Байковай “Краіна дзіўнае красы, дзе ручнікі і абрусы”.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)
У Аршанскім Музеі драўляных скульптур рэзчыка С.С. Шаўрова
адкрылася персанальная выстава вышытых работ “Душы прыгожыя
парывы” Алены Іванаўны Жандзінскай.
(Телеком-экспресс. – 2011. – 24 февр. – С. 29.)
(Аршанская газета. – 2011. – 12 лют.. – С. 4.)
У Музеі У.С. Караткевіча г. Оршы адкрылася персанальная

(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 23 лют. – С. 7.)
У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка
адкрылася выстава фотаработ Аляксандра Федарука.
(Полацкі веснік. – 2011. – 8 лют. – С. 7.)
У Дубровенскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў мастацкі
лекторый “Марк Шагал. Возвращение мастера”.
(Дняпроўская праўда. – 2011. – 12 лют. – С. 2.)

выстава фатографа-аматара з г. Талачына Дзмітрыя Іўчанкі “Вяртанне ў
адвечнае”.
(Аршанская газета. – 2011. – 24 лют.. – С. 4.)
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•

пасяджэнне круглага стала “На сваёй дарозе”, прысвечанае 90-годдзю з

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

дня нараджэння беларускага пісьменніка Івана Мележа.

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА
1

лютага

стартаваў

расійска-беларускі

конкурс-фестываль

22 лютага ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла вечарынауспамін “Вспомним годы армейские”.

літаратурнай творчасці “Читаем вместе”, сумесны праект Віцебскай
абласной біібліятэкі імя У.І. Леніна і Пскоўскай абласной універсальнай
навуковай бібліятэкі.

афганцам, ураджэнцам Чашніцкага раёна.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 3 лют. – С. 2.)
(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 12 лют. – С. 7.)
лютага

ўрачыстым

уручэннем

кніг

Раённая дзіцячая бібліятэка для вучняў старэйшых класаў правяла
вечарыну-рэквіем “Только он не вернулся из боя…”, прысвечаную воінам-

(Народнае слова. – 2011. – 8 лют. – С. 6.)
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ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

выхаванцам

Вялікалетчанскага дзіцячага прытулку Віцебскага раёна завяршылася
дабрачынная акцыя “Подари книгу детям”.

На працягу лютага ў бібліятэцы аграгарадка Верацеі працавала
выстава карцін Марыі Пятроўны Восіпавай, удзельніцы жаночага клуба
“Сяброўкі”.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 2.)
21 лютага ў рамках пасяджэння мастацка-эстэтычнага

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

салона

ОЛИ-art прайшла тэатральная сустрэча з актрысай Нацыянальнага
акадэмічнага драматычнага тэатра імя

15 лютага Кубелеўшчынская сельская бібліятэка сумесна з
сельскім клубам правялі вечарыну-віншаванне “Сапраўдныя мужчыны
служаць Айчыне”.

Я. Коласа Святланай Жукоўскай “Понять, впитать и прорасти…”.
(Віцебскі рабочы. – 2011. – 26 лют. – С. 8.)
(Витебский проспект. – 2011. – 3 мар. – С. 21.)
24 лютага адкрылася выстава-вернісаж мастака С. Сотнікава
“Между Псковом и Смоленском: этюды из поездок”.
(Витебский проспект. – 2011. – 3 мар. – С. 23.)
АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
У дзіцячай гарадской бібліятэцы імя У.С. Караткевіча прайшла
сустрэча прыхільнікаў роднай мовы, на якой адбылася прэзентацыя

ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
18 лютага ў Светласельскай сельскай бібліятэцы да Сусветнага
Дня роднай мовы прайшла літаратурна-музычная кампазіцыя “Жывая
спадчына”.
20 лютага ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі
прайшла літаратурная гадзіна “Жывое слова пісьменніка”, прысвечаная
90-годдзю з дня нараджэння беларускага пісьменніка Івана Паўлавіча
Мележа.
(Герой працы. – 2011. – 18 лют. – С. 1.)

паэтычнага штогодніка “Гомер – 2010”.
(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 30.)
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інтэрнацыяналістаў.

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
У лютым ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшлі Дні літаратуры
“Перачытаем І. Мележа” да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка.

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
На працягу лютага раённая дзіцячая бібліятэка прымала ўдзел у
адукацыйным інтэрнэт-праекце па захаванні клімата на планеце Зямля.
У Чэраскай сельскай бібліятэцы адбылася літаратурная сустрэча
“Я вельмі рад, што вырас тут, што край бяроз мая Радзіма”. Яна была
прысвечана празаіку і паэту Міледзю Кукуцю, ураджэнцу Міёрскага раёна.
ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
праведзена

літаратурна-музычная

вечарына

“На

падарожжа па кнізе У. Ягоўдзіка “Дзівосны карабель” і бібліяграфічны
агляд літаратуры “100 спатканняў з прыродай”.
15 лютага ў бібліятэцы імя Я. Купалы праведзена вечарына
духоўнасці “Нябачныя вытокі веры”.
НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

11 лютага ў Пастаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы да Дня
закаханых

10 лютага ў бібліятэцы імя Л. Талстога прайшлі гульня-

земле

19 лютага ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага
адкрылася фотавыстава Алёны Пітолінай “В ожидании весны”.
21 лютага ў бібліятэцы імя У.С. Караткевіча да Міжнароднага

торжествует любовь”.
21 лютага ў Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі
прайшла акцыя “Гавары па-беларуску”.

дня роднай мовы прайшла акцыя “Чытаем і размаўляем па-беларуску”.
У бібліятэцы імя К. Сіманава адкрылася мастацкая выстава
“Рождественские фантазии живут повсюду, важно только верить в чудо”.

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

(Новая газета. – 2011. – 15 февр. – С. 1.)

У рамках пасяджэння літаратурна-эстэтычнага клуба “Наедине”,
які працуе пры цэнтральнай раённай бібліятэцы, прайшла вечарынадыялог “Хорошо те щеголяют, у кого денежки гремят”. Тэмай размовы
сталі грошы.

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
16 лютага ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны
прайшла вечарына пытанняў і адказаў “Задай вопрос журналисту”.

(Голас Сенненшчыны. – 2011. – 12 лют. – С. 3.)

Гасцямі вечарыны сталі маладыя карэспандэнты мясцовай газеты
“Полацкі веснік” і полацкага радыё: Аляксандр Замкоўскі, Святлана

ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

Чаркоўская, Варвара Марозава.

12 лютага ў цэнтральнай бібліятэцы прайшла тэматычная

23 лютага ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны

вечарына да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў “И в памяти хранить

адбылася сустрэча “Духовное наследие преподобной Евфросинии”,

мы будем вечно ребят, которых нет уж среди нас”.

прысвечаная святкаванню “Дня праваслаўнай кнігі”. У рамках сустрэчы

(Наша Талачыншчына. – 2011. – 23 лют. – С. 1.)

прайшла прэзентацыя кнігі “Полоцкое Радование”, прысвечанай 100годдзю перанясення мошчаў прападобнай Еўфрасінні з Кіева ў Полацк.

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
8 лютага ў Вялікадолецкай сельскай бібліятэцы адбылося

16

25 лютага вечарына-партрэт “Звезда полей”, прысвечаная 75годдзю з дня нараджэння паэта Мікалая Рубцова, прайшла ў бібліятэцы
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імя Я. Купалы.

памяці “Афганскім падзеям прысвячаецца”.
З 10 па 28 лютага ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла
завочная чытацкая канферэнцыя “Кніжны марафон”.

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
2 лютага ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 5 лют. – С. 5.)
Сумесна з Домам культуры ў Шапечынскай сельскай бібліятэцы

адбылася прэзентацыя выставы вышываных карцін Касцюкевіч Ж.В.
24 лютага ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках
прафесійнага клуба бібліятэкараў “Сустрэча” прайшоў дзень прафесійных

праведзена вечарына-партрэт удзельніка вайны ў Афганістане Уладзіміра
Трубянкова.
(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 15лют. – С. 3.)

зносін па тэме “Работа бібліятэк па мэтавых праграмах”.
БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

ДОКШЫЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

18 лютага адбыўся круглы стол “Браслаўская ЦБС: традыцыі,

У лютым дзіцячая раённая бібліятэка правяла “Прочитай книгу –

інавацыі, творчы пошук”. У парадку пасяджэння – вынікі работы бібліятэк

удиви родителей” з мэтай развіцця і падрымання цікавасці да кнігі і

сеткі за 2010 год, абмен вопытам работы.

чытання.

27

лютага

ў

цэнтральнай

раённай

бібліятэцы

прайшла

З нагоды Дня Святога Валянціна ў цэнтральнай раённай
бібліятэцы праведзена конкурсна-забаўляльная праграма “Каханне жыве

літаратурна-музычная вечарына “Уладзімір Мулявін. Голас душы”.

для Сусвету, каханне жыве для дваіх”.
ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
У

лютым

усе

бібліятэкі

сеткі

прынялі

ўдзел

у

Тыдні

прафарыентацыі.

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
27 лютага на гарадскім стадыёне прайшло тэатралізаванае

Асвейская бібліятэка правяла літаратурную гадзіну “Імя ў
гісторыі роднага краю” да 100-годдзя з дня нараджэння Г. Геродніка.
Гадзіны смутку “Жалобныя званы Асвеі” прайшлі ў Сар’янскай і

прадстаўленне “А ў нас сёння Масленіца” клуба “Субяседніца” , які
працуе пры цэнтральнай раённай бібліятэцы.
Раённая дзіцячая бібліятэка правяла літаратурную сустрэчу
“Вандроўка з У. Ягоўдзікам”.

Нураўскай сельскіх бібліятэках.
ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
8 лютага ў Капцянскай сельскай бібліятэцы адбылася

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК
У Лепельскай цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла музычна-

прэзентацыя новай кнігі В.Д. Цярэшчанкі “Цветы на каменной плите: и

паэтычная гадзіна “На культурнай прасторы: старонкі гісторыі культуры

вновь война будоражит память” з удзелам аўтара.

Лепельшчыны” з удзелам народнага літаратурна-паэтычнага клуба

12 лютага ў Замастоцкай сельскай бібліятэцы прайшоў круглы
стол “Сакрэты сямейнага выхавання” з удзелам псіхолага.
15 лютага Курынская сельская бібліятэка правяла вечарыну
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“Вытокі” раённага Дома культуры.
15 лютага ў раённай дзіцячай бібліятэцы была праведзена гадзіна
мужнасці “Трагедия и доблесть Афгана”, прысвечаная Дню памяці воінаў-
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