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РАЗДЗЕЛ 4 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

25 лютага ў гарадскім палацы культуры г. Полацка прайшоў III 

адборачны тур гарадскога конкурсу дзі-джэяў “Дзі-джэй STAR - 2011”. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 1 сак.  – С. 5.) 

29 лютага ў Віцебскай абласной філармоніі прайшоў сольны 

канцэрт Глеба Лапіцкага. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 3  сак. – С. 7.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 10 сак. – С. 24.) 
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13 сакавіка ў Віцебскай абласной філармоніі  адбыўся гала-

канцэрт другога сезона тэлепраекта “Твой шанс”, у якім прынялі ўдзел 26 

фіналістаў; 18 з іх сталі лаурэатамі ў розных намінацыях. 

(Витебский проспект. – 2011. – 17 марта. – С. 13.) 

16 сакавіка навучэнцы Міёрскай дзіцячай школы мастацтваў 

прынялі ўдзел у другім туры абласнога агляду-конкурсу навучэнцаў 

дзіцячых школ мастацтваў па класе баяна-акардэона, які адбыўся на базе 

Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа. 

(Міёрскі  райвыканкам) 

16 сакавіка ў Віцебскай абласной філармоніі прайшоў канцэрт 

лаурэата міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, студэнткі 

Наваполацкога музычнага каледжа Натальі Шах (акардэон). 

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

19 сакавіка ў Цэнтры культуры “Витебск” прайшоў справаздачны 

канцэрт “А сердце песней говорит…” вакальнага ансамбля “Калинка” 

(мастацкі кіраўнік Галіна Калініна). 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 сак. – С. 12.) 

23 сакавіка ў Віцебскай абласной філармоніі прайшоў канцэрт 

піяніста Арсенія Садыкава, студэнта Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі. 

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

 

• КІНАВІДЭАМАСТАЦТВА 

У Палацы культуры г. Новалукомля адкрыты 3Dкіназал на 50 

месцаў. 

(Чырвоны прамень. – 2011. – 19 сак. – С. 4.)  
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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 сакавіка  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, Талачынскага райвыканкамаў, 

Бешанковіцкай, Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, 

Дубровенскай, Лепельскай, Міёрскай, Пастаўскай, Сенненскай,  Ушацкай, 

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Аршанскай, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

імя Якуба Коласа прайшоў святочны канцэрт, прысвечаны Міжнараднаму 

дню жанчын. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 5 сак. – С. 2.) 

(Народнае слова. – 2011. – 5 сак. – С. 2.) 

20 сакавіка Беларускі тэатр “Лялька” да Дня артыста-лялечніка 

падрыхтаваў для гледачоў святочную праграму “На рынкавай плошчы” (у 

пастаноўцы актрысы Вольгі Корзун). 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 22 сак. – С. 2.) 

У Міжнародны Дзень тэатра на сцэне Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа адбыўся спектакль 

“Ромео и Джульетта” ў пастаноўцы трупы “Свободное пространство” 

(Расія, г. Арол). 

(Народнае слова. – 2011. – 26 сак. – С. 8.) 

Аршанскі народны аматарскі тэатр гарадскога Цэнтра культуры 

(кіраўнік В. Мігаль) са спектаклем “Нязваны госць” па п’есе Святланы 

Бартохавай выступіў на сцэне ААТ “Беларускі аўтамабільны завод” у г. 

Жодзіна. 

(Аршанская газета. – 2011. – 12 сак. – С. 4.) 

З 22 па 29 сакавіка ў г. Оршы прайшла “Театральная неделя 

2011”, прысвечаная Міжнароднаму Дню тэатра.   

(Телеком-экспресс. – 2011. – 17 марта. – С. 3.) 

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

2 сакавіка ў дзіцячай школе мастацтваў № 1 г. Оршы адбыўся 

канцэрт ансамбля народных інструментаў (мастацкі кіраўнік Людзміла 

Сяргееўна Радкевіч). У канцэрце ўдзельнічалі дыпламант конкурсу імя І. 

Жыновіча, стыпендыят фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 

падтрымцы таленавітай моладзі Ганна Асеева і юны балалаечнік Багдан 

Кузьмін. 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 17 марта. – С. 31.) 
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РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

  

Па выніках выканання планаў сацыяльна-эканамічнага развіцця г. 

Наваполацка за 2010 год пераможцам сярод працоўных калектываў з 

занясеннем на гарадскую Дошку гонару прызнаны Наваполацкі 

дзяржаўны музычны каледж. 

  (Новая газета. – 2011. – 3 марта. – С. 1.) 

1 сакавіка на базе Талачынскага ГДК адбыўся раённы тэматычны 

семінар “Противодействие влиянию деструктивных религиозных сект и 

психокультов” для кіраўнікоў устаноў культуры.  

 (аддзел культуры Талачынскага райвыканкама) 

16 сакавіка на базе ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. 

Леніна” адбыўся абласны семінар для дырэктараў гарадскіх і раённых 

сетак публічных біблятэк “Публичные библиотеки в культурном 

пространстве Витебской области”. У рамках семінара абмяркоўваліся 

актуальныя пытанні развіцця бібліятэчнай справы ў вобласці. Былі 

падведзены вынікі работы бібліятэк у 2010 годзе.   

17 сакавіка адбыўся справаздачны сход работнікаў аддзела 

культуры Талачынскага райвыканкама. На ім падведзены вынікі работы 

галіны за 2010 год і абмеркаваны планы і задачы на наступны год. 

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

28 сакавіка на базе Віцебскага АМЦНТ адбыўся абласны семінар 

“Аб’екты нематэрыяльнай культуры Віцебшчыны: выяўленне, фіксацыя, 

ацэнка, захаванне”. У семінары прынялі ўдзел члены абласной камісіі па 

ацэнцы аб’ектаў нематэрыяльнай культуры на статус гісторыка-

 (Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 31 сак.  – С. 15.) 

(Народнае слова. – 2011. – 19 сак. – С. 1 .) 

18 сакавіка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава 

“Художники Витебска. Конец XX – начало XXI   веков”, прысвечаная 115 

– годдзю стварэння ў Віцебску студыі Юрыя Пэна. Яна аб’яднала 55 

маладых творцаў і прызнанных майстроў, якія прадставілі больш за 110 

работ канца XX – начала XXI   века. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 22 сак. – С. 6.) 

(Витебский проспект. – 2011. – 24 марта. – С.6.) 

У выставачнай зале Віцебскага Цэнтра сучаснага мастацтва 

адкрылася экспазіцыя графічных работ мастака з г. Гродна Юрыя 

Якавенкі. 

(Народнае слова. – 2011. – 15 сак. – С. 7 .) 

(Витебский проспект. – 2011. – 10 марта. – С. 23.) 

У гарадской мастацкай галерэі Віктара Грамыка прадстаўлен 

міжнародны выставачны праект “Коллегиум. 2011”. У экспазіцыі арт-

аб’екты, габелены, скульптуры, жывапіс, графіка беларускіх, расійскіх, 

нямецкіх і балгарскіх майстроў. 

(Аршанская газета. – 2011. – 17сак. – С. 4.) 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася персанальная выстава 

вядомага віцебскага мастака ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Анатоля 

Кавалёва “Они в сердце моем пробуждают мечты”. 

(Витебский проспект. – 2011. – 3 марта. – С. 23.) 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрыліся адразу дзве кітайскія 

выставы – “Искусство иероглифа” выдатнага кітайскага мастака Ян 

Сунгао і жывапіс яго сына Ян Ліміна. 

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

 

•  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

4 сакавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатре 
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  культурнай спадчыны. Адбыліся відэапрэзентацыі аб’ектаў 

нематэрыяльнай культуры раёнаў вобласці. 

(Віцебскі  АМЦНТ) 

22 сакавіка ў Браслаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы 

адбылася нарада бібліятэчных работнікаў.  

 Напрыканцы сакавіка на базе Верхнядзвінскай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў “Беларуская 

літаратура ў прасторы сённяшняга часу”. У праграму семінара ўвайшлі 

кансультацыі “Стан беларускай літаратуры” і “Прапаганда беларускай 

літаратуры ў публічных бібліятэках”, бібліяграфічны агляд беларускіх 

літаратурных часопісаў “Полымя”, “Неман”, “Маладосць” і 

мультымедыйная прэзентацыя “Верхнядзвінскі край і яго літаратурныя 

таленты”. 

Ганаровай граматай Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта 

ўзнагароджана акампаніятар Падсвільскага гарпасялковага Дома культуры 

Дзякун Святлана Леанідаўна – за высокі прафесіяналізм і творчыя 

адносіны да працы. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 23 сак. – С. 1.) 

 За высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва па 

выніках работы за мінулы год бібліятэкар Стрынадкаўскай сельскай 

бібліятэкі Лідзія Тумчонак прызнана лепшым бібліятэчным работнікам 

раёна. 

(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 23 сак. – С. 1.) 

На базе цэнтральнай раённай бібліятэкі г. п. Шуміліна адбыўся 

раённы семінар “Выставачная работа бібліятэк” для бібліятэчных 

работнікаў. Падчас семінара былі падведзены вынікі агляду-конкурсу 

“Аматарская творчасць устаноў культуры аграгарадкоў”. У намінацыі 

“Лепшая бібліятэка” пераможцам была вызначана Слабадская сельская 

бібліятэка. 

(Шумілінская сетка публічных бібліятэк) 

У Расонскай цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся семінар-

У абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава “Культура 

старообрядчества”, прадстаўленая Гомельскім палаца-паркавым 

ансамблем. 

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

У выставачнай зале музея У.С. Караткевіча г. Оршы адкрылася  

выстава работ стыпендыянтаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта 

Рэспублики Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі  дзіцячай школы 

мастацтваў № 3 г. Барані “Чароўны свет мастацтва”. 

(Аршанская газета. – 2011. – 19 сак.. – С. 5.) 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 31 марта.  – С. 31.) 

 У Музеі гісторыі і культуры г. Оршы адкрылася выстава “Тайны 

інквізіцыі XVI-XVII ст.” магілеўчаніна Сяргея Фазілавіча Нурматава. 

(Аршанская газета. – 2011. – 12 сак. – С. 4.) 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 10 марта.  – С. 31.) 

У Полацкім прыродна-экалагічным музеі адкрылася персанальная 

выстава выхаванкі Наваполацкай дзіцячай мастацкай школы імя І.Ф. 

Хруцкага Кацярыны Куксёнак “Аптека для душы”. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 25 сак. – С. 19.) 

 

РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

У Мастацкім музеі г. Віцебска прайшла творчая лабараторыя  для 

вучняў сярэдніх школ і школ мастацтваў горада. Серыю майстар-класаў 

правялі для юнацтва 12 аўтараў, працуючых у жанрах жывапісу, 

скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва - Фелікс Гумэн, 

Аляксандр Гвоздзікаў, Людміла Кавальчук, Мікалай Дундзін, Валерый 

Магучы, Сяргей Сотнікаў і інш. 
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  практыкум для бібліятэчных работнікаў “Справаздачнасць і планаванне 

работы сельскіх бібліятэк”. 

(Расонская сетка публічных бібліятэк) 

На базе Багатырскага СДК Полацкага раёна адбыўся раённы 

семінар-практыкум для клубных работнікаў па тэме “Работа ўстаноў 

культуры па прапагандзе беларускай мовы і народных культурных 

традыцый”. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 22 сак. – С. 11.) 

 

 
 
РАЗДЗЕЛ 2 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Дыплом лаурэата III ступені VI Міжнароднага фестывалю-

конкурсу дзіцячай і юнацкай творчасці “Окно в Европу”, які праходзіў з 

11 па 20 лютага ў Санкт-Пецярбургу, атрымала юная вакалістка эстраднай 

студыі “Надежда” Юлія Іванова з Расон (кіраўнік Таццяна Фамінчук). 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 1 сак. – С. 2.) 

(Голас Расоншчыны. – 2011. – 1 сак. – С. 2.) 

 3 сакавіка ў Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася выстава 

французскай мастачкі Франсуазі Лімузі. На адкрыцці прысутнічаў 

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Французскай Рэспублікі ў Рэспубліцы 

Беларусь Мішэль Рэнеры. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 1 сак. – С. 5.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 5 сак. – С. 2.) 

(Народнае слова. – 2011. – 5 сак. – С. 3.) 

(Витебский проспект. – 2011. – 10 марта. –  С. 23.) 

У Іёдскай сельскай бібліятэцы прайшла вечарына “Экскурс у 

мінулае маёй сям’і”.  

У Верацееўскай сельскай бібліятэцы прайшла пазнавальная 

гадзіна “И о том, и о сем разговоры поведем”. 

ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

1 сакавіка ў Башнеўскай сельскай бібліятэцы прайшло ток-шоу 

“Здароўе – гэта добра” да Сусветнага дня барацьбы з наркотыкамі. 

3 сакавіка выязное пасяджэнне “Свет жаночых захапленняў 

літаратурнай гасцёўні  “Крыніца” пры цэнтральнай раённай бібліятэцы  

прайшло ў вёсцы Добрына. 

 

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

22 сакавіка ў Міёрскім гісторыка-этнаграфічным музеі адкрылася 

выстава “Фоталетапіс даўжынёю ў паўстагоддзе”, на якой прадстаўлены 

каля 130 фотаработ протаірэя Паўла Валынцэвіча. 

(Міёрскі  райвыканкам) 

30 сакавіка ў выставачнай зале “Духовской круглик” прайшла 

вечарына-сустрэча “Галерея знаковых персон витебского средневековья” з 

мастаком, выкладчыкам Цэнтра эстэтычнага выхавання “Маладзік” – 

школы мастацтваў  № 3 Ігарам  Дуравым. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 сак. – С. 13.) 

У Аршанскім Мемарыяльным музеі Героя Савецкага Саюза К.С. 

Заслонава прайшла прэзентацыя другога выдання кнігі “Повесть об отце”. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 17 сак. – С. 22 .) 

(Аршанская газета. – 2011. – 19 сак.. – С. 1.) 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 24 марта. – С. 9.) 

“Свет прачысты” – пад такой назвай у Пастаўскім краязнаўчым 

музеі адкрылася выстава ікон прафесійнай мастачкі, выпускніцы 

Маскоўскага ўніверсітэта мастацтваў Ядзвігі Сянько. 

(Пастаўскі край. – 2011. – 12 сак. – С. 9.) 
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  Вучань 7-га класа дзіцячай музычнай школы № 1 г. Віцебска 

Кірыл Ячмянёў (педагог Алеся Пунчанка) удастоены Гран-пры V 

Маскоўскага адкрытага конкурсу юных выканаўцаў на рускіх народных 

інструментах імя В. Андрэева, які праходзіў з 5 па 14 сакавіка ў Маскве.   

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 сак. – С. 11.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 2 крас. – С. 4.) 

Віцебская паэтэса Тамара Краснова-Гусачэнка стала 

пераможніцай Міжнароднага паэтычнага конкурсу “Золотое перо” у 

намінацыі “Лучшие стихи, посвященные теме славянского единства”. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 29 сак. – С. 1.) 

У рамках супрацоўніцтва Веліжскага і Віцебскага раёнаў 

дэлегацыя аддзела культуры Віцебскага райвыканкама прыняла ўдзел у 

прафесійным свяце смаленскіх калег – Дне работнікаў культуры. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 26 сак. – С. 1.) 

 

 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

  4 сакавіка ў Міёрскім раённым Доме культуры прайшлі 

святочныя ўрачыстасці  да Міжнароднага Дня жанчын з паказам 

відэафільма, прысвечанага жанчынам-уладальніцам  ганаровага звання  

“Жанчына года Міёршчыны”. 

(Міёрскі  райвыканкам) 

   4 сакавіка ў Верхнядзвінскім раённым Доме культуры адбылася 

канцэртная праграма “Что в имени твоем?”, прысвечаная Міжнароднаму 

жаночаму дню. 

(Дзвінская праўда. – 2011. – 1 сак. –  С. 1.) 

7 сакавіка ў Расонскім РДК прайшоў канцэрт салістаў узорнай 

эстраднай студыі “Надзея”, вучняў і выкладчыкаў школы мастацтваў. 

(Голас Расоншчыны. – 2011. – 4 сак. – С. 2.) 

8 сакавіка ў Шаркаўшчынскім раённым Доме культуры адбыўся 

 У Лынтупскай гарпасялковай бібліятэцы да Міжнароднага 

жаночага дня прайшло пасяджэнне клуба “Сяброўка”  пад назвай “Сакавік 

– вясна і Жанчына”.  

 

РАСОНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Янкавіцкай сельскай бібліятэцы прайшоў вечар паэзіі “Вясёлка 

жыцця” з удзелам мясцовых паэтаў А. Матошкі і А. Памялоўскага. 

 У Селішчанскай сельскай бібліятэцы прайшло чарговае 

пасяджэнне клуба “Гаспадыня”  “Сямейны ачаг” для шматдзетных сямей. 

 Дзіцячая раённая бібліятэка правяла літаратурны вечар-партрэт 

“Жыццё як імгненне” да 90-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна. 

 

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У рамках акцыі “Тыдзень моды на здароўе” у цэнтральнай 

раённай бібліятэцы для старшакласнікаў была арганізавана сустрэча з 

начальнікам раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 

асяроддзя  “Подарите себе здоровье”. 

 Багданаўская сельская бібліятэка сумесна з клубам падрыхтавала 

да Дня жанчын літаратурна-музычную кампазіцыю “Быть матерью – 

завидней доли нет”. На свяце прысутнічалі дзеці, дарослыя, сталыя людзі 

аддзялення кругласутачнага прабывання. 

 Багушэўская гарпасялковая бібліятэка распачала Тыдзень 

дзіцячай і юнацкай кнігі святам “У книг не бывает каникул”. 

 

ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшла прэзентацыя 

кнігі М. Пазнякова “У родным краі”. 

 У цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў літаратурны вечар 

“Імгненні жыцця” да 90-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна. 

 

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 
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  конкурс прыгажосці “Міс Вясна – 2011”. 

(Кліч Радзімы. – 2011. – 16 сак. – С. 2.) 

У Іёдскім Доме культуры Шаркаўшчынскага раёна прайшла 

конкурсная праграма “А ну-ка, дедушки”. 

(Кліч Радзімы. – 2011. – 23 сак. – С. 3.) 

Напярэдадні свята жанчын у Лепельскім РДК адбылася ўрачыстая 

падзея – ушанаванне “Жанчына 2010 года Лепельшчыны”. Сярод іх – 

загадчыца Матырынскага сельскага клуба Людзміла Пшанко. 

(Лепельскі край. – 2011. – 15 сак. – С. 2.) 

11 сакавіка ў Гарадоцкім раённым Доме культуры прайшоў 

канцэрт актэту балалаек “Витебские виртоузы” Віцебскай абласной 

філармоніі. 

 (Гарадоцкі веснік. – 2011. – 22 сак. – С. 1.) 

13 сакавіка ў Доме культуры г. Паставы прайшоў традыцыйны 

фестываль маладых выканаўцаў “Пастаўскія зоркі”. 

 (Пастаўскі край. – 2011. – 12 сак. – С. 9.) 

13 сакавіка ў актавай зале дзіцячай школы мастацтваў г. Лёзна 

прайшоў першы этап конкурсу вакальнага майстэрства “Второе дыхание – 

2”. 

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 18 сак. – С. 8.) 

15 сакавіка ў Чапукоўскім сельскім Доме культуры Міёрскага 

раёна прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння пашпартоў маладым 

грамадзянам раёна. 

(Міёрскі  райвыканкам) 

У гарадскім Цэнтры культуры г. Оршы прайшоў гала-канцэрт 

гарадскога конкурсу  патрыятычнай песні “Голос поколений”. 

(Аршанская газета. – 2011. – 10 сак. – С. 4.) 

 19 сакавіка ў рамках абласной акцыі “Неделя моды на здоровье” 

ў гарадскім Цэнтры культуры г. Оршы прайшла рэтра-вечарынка 

“Дискотека – 80-х”.  

(Аршанская газета. – 2011. – 19 сак. – С. 1.) 

 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У сакавіку на абанеменце цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прайшоў Тыдзень  беларускай літаратуры “Духоўны свет жанчыны 

вачыма Івана Мележа і Івана Шамякіна”. 

 (Лепельскі край. – 2011. – 15 сак. – С. 1.) 

У сакавіку ў Каменскай сельскай бібліятэцы-музеі Т. 

Кляшторнага адбылася творчая сустрэча з дачкой паэта-земляка М.Т. 

Кляшторнай “…І не знікаць паэтам вечна”. 

У раённай дзіцячай бібліятэцы да Дня Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь прайшоў ранішнік “Нашы правы”. 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла інфармацыйна-

забаўляльная гадзіна “Літаратурная кухня” ў рамках пасяджэння клуба 

сталага чалавека “Добрыя сустрэчы”. 

(Лепельскі край. – 2011. – 15 сак. – С. 6.) 

 

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

3 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылося 

пасяджэнне “Дамскага клуба” пад назвай “О нас, о любимых! Или Все о 

женщине!!!” 

У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі раённая дзіцячая 

бібліятэка правяла падарожжа па перыядычных выданнях “Наша прэса – 

на ўсе інтарэсы”, гадзіну духоўнасці “Сустрэча з Вечнай кнігай”, майстар-

клас народных умельцаў “Цуд сваімі рукамі”, мультгадзіну “Планета 

казак і кіно”, тэатралізаваную шоу-праграму “На востраве Весялосць”.  

 

ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Пастаўская гарадская бібліятэка правяла Дзень здароўя 

“Здоровье… Стоит только захотеть”, які прайшоў пад дэвізам “Давайте 

полюбим себя”. 
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  31 сакавіка на сцене Міёрскага РДК адбыўся канцэрт дуэта Лесі 

Кодуш і Славы Нагорнага. У праграме папулярныя хіты і новыя песні, 

шоу-балет “Next” і эксклюзіўнае шоу пескаграфіі. 

(Міёрскі  райвыканкам) 

У гарадскім Палацы культуры г. Наваполацка прайшла акцыя 

“Молодежь против наркотиков”.  

(Новая газета. – 2011. – 10 марта. –  С. 1.) 

У Лявонішанскім СДК Верхнядзвінскага раёна прайшла вечарына 

“Ах, женщина! Красота и праздник”. 

(Дзвінская праўда. – 2011. – 11 сак. –  С. 2.) 

У Віцебскім раённым Доме культуры прайшоў фестываль 

замежных моў “Общение без границ”. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 19 сак. – С. 4.) 

У чарговы раз ансамбль народнай песні і музыкі “Вераснянка” 

Мазалаўскага СДК Віцебскага раёна абараніў званне “народны”. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 5 сак. –  С. 8.) 

У Дамах культуры аграгарадкоў Кавалі, Крынкі і Дабрамыслі 

Лёзненскага раёна прайшоў раённы агляд калектываў вакальна-харавога 

жанру “І песню бярыце з сабою”. 

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 15 сак. –  С. 7.) 

У кінаканцэртнай зале “Іскра” г. Докшыцы прайшла тэматычная 

дыскатэка “Я здароўе берагу, сам сабе дапамагу”. 

(Родныя вытокі. – 2011. – 26 сак. –  С. 7.) 

У Кушлікаўскім СДК Полацкага раёна напярэдадні Міжнароднага 

жаночага дня адбыўся святочны конкурс “Аграгарадок “Кушлікі” 

запрашае сяброў на вечарынку”. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 18 сак. –  С. 3.) 

  

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Абласны этап рэспубліканскага смотру-конкурсу дзіцячай творчасці 

краязнаўчая вандроўка “Тапаніміка Варонаўскага рэгіёна”. 

 

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 24 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла сустрэча 

“Клуба цікавых сустрэч” з літаратурным клубам “Гарадзянка” пад назвай 

“Доминанта вдохновения”. У ёй прынялі ўдзел мясцовыя паэты: Н.В. 

Саветная, В.С. Марозаў, Т.Е. Губернатарава. 

 24 сакавіка ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбылося адкрыццё 

Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі “Путешествие в Книгоград”.  

 

ДУБРВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У Сіпішчаўскай сельскай бібліятэцы прайшла тэматычная 

вечарына “Творчы подзвіг сатырыка”, прысвечаная 115-годдзю з дня 

нараджэння Кандрата Крапівы. 

 У Баброўскай сельскай бібліятэцы-музеі праведзена  літаратурнае 

падарожжа “Паэзія – гэта заўсёды непаўторнасць”. 

 

ДОКШЫЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

Да Сусветнага дня паэзіі ў дзіцячай раённай бібліятэцы прайшла 

літаратурна-гульнёвая праграма “Стихиада”. 

 Паэтычны вечар “Кніга і чытач у люстэрку паэзіі” з удзелам 

мясцовай паэткі Марыі Дзюбак адбыўся ў Сітцаўскай сельскай бібліятэцы. 

 У Бярэзінскай сельскай бібліятэцы прайшла літаратурна-

музычная вечарына для шматдзетных маці “Главное слово в нашей 

судьбе”. 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі да 

Міжнароднага жаночага дня адбылася святочная літаратурная вечарына 

“Есть что-то в ней, что красоты прекрасней…”. 

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 15 сак. – С. 8.) 
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  “Здравствуй, мир!” прайшоў у Віцебскай абласной філармоніі. 

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 12 сак.  – С. 8.) 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 24 сак.  – С. 24.) 

(Народнае слова. – 2011. – 10 сак. – С. 9.)  

Другі тур абласнога конкурсу маладых выканаўцаў прайшоў ў 

Віцебскай абласной філармоніі. У ім прынялі ўдзел 24 выканаўцы з 

Віцебска, Оршы, Наваполацка, Дуброўна, Шуміліна, а таксама з 

Полацкага, Пастаўскага і Шумілінскага раёнаў. Лепшымі сталі: аршанец 

Канстанцін Цяўрызаў (гарадскі Цэнтр культуры), навапалачанка Алена 

Віткоўская (ДК “Нафтан”) і выхаванка ўзорнай эстраднай студыі 

“Альтанка” віцебчанка Анастасія Валадкевіч.  

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

З 9 па 13 сакавіка ў г. Оршы прайшоў Міжнародны конкурс 

(аматарскай і прафесійнай) дзіцячай і юнацкай творчасці “Роза ветров в 

Беларуси”. 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 24 марта. – С. 31.) 

24 сакавіка ў г. Полацку адкрыўся XXIV Міжнародны фестываль 

старадаўняй і сучаснай камернай музыкі, у якім прымаюць удзел 

музыканты і выканаўцы з пяці краін. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 сак. – С. 6.) 

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

(Новая газета. – 2011. – 24 сак. – С. 3.)  

(Полацкі веснік. – 2011. – 18 сак. – С. 19.) 

Гарадскі конкурс “Песенный марафон пяти звезд” адбыўся ў Лепелі. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 сак. – С. 6.) 

З 18 па 20 сакавіка ў  г. Наваполоцку адбыўся  адкрыты конкурс 

юных выканаўцаў эстраднай песні “Хали-Хало-2011”. У адборачным туры 

прынялі ўдзел больш за 200 выканаўцаў ва ўзросце ад 8 да 18 год з розных 

куткоў Беларусі. У склад журы ўвайшлі Пётр Ялфімаў, Алег Ялісеенкаў (г. 

Мінск), Алег Афанасьеў (г. Віцебск), Ганна Сцяпанава (г. Адэса). 

Узначаліў журы кампазітар и аранжыроўшчык з г. Наваполоцка Андрэй 

 30 сакавіка ў цэнтры прававой інфармацыі пры цэнтральнай 

раённай бібліятэцы            праведзена юрыдычная кансультацыя “Абарона 

правоў спажыўцоў” з ўдзелам адвакатаў юрыдычнай канторы.   

 

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 25 сакавіка ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла экаінфарміна 

“Озера – природные богатства Беларуси” з удзелам навуковых 

супрацоўнікаў Браслаўскага Нацыянальнага парка. 

27 сакавіка ў рамках пасяджэння клуба “Сустрэча” прайшла 

літаратурна-музычная кампазіцыя "Поэзия как терапия души”, у якой 

прынялі ўдзел мясцовыя паэты. 

 

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У сакавіку ўсе бібліятэкі сеткі прынялі ўдзел у Тыдні дзіцячай і 

юнацкай кнігі.  

 Да Дня Канстытуцыі ў бібліятэках былі арганізавны кніжныя 

выставы і інфармацыйныя гадзіны: “Галоўны закон жыцця краіны” ў 

Бігосаўскай і Дзёрнавіцкай сельскіх бібліятэках, “Закон адзіны для 

дзяржавы, што Канстытуцыяй завуць” у Лявонішанскай сельскай 

бібліятэцы. 

 

ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 11 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся Дзень 

прафесійных ведаў “Бібліятэкі сітэмы: пошук іміджа і павышэнне 

сацыяльнай ролі ў грамадстве”.  

У сакавіку ў Кіраўскай сельскай бібліятэцы прайшоў Тыдзень 

гісторыі культуры Беларусі “Сведкі сівой даўніны”.   

 З 25 па 31 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіў 

практыкум для  сельскіх бібліятэкараў “Бібліятэчны фонд. Аналіз і 

выкарыстанне”.  

 28 сакавіка ў Варонаўскай сельскай бібліятэцы прайшла 
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  Мітрошкін. 

Гран-пры рэгіянальнага адкрытага конкурсу юных выканаўцаў 

эстрадной песні “Хали-Хало-2011” ўручаны Шушкову Цімуру з г. 

Магілёва. У малодшай узроставай катэгорыі (8 - 11 год) пераможцамі 

сталі Вікторыя Місюль (г. Вілейка), Уладлена Іванова   (г. Бабруйск), 

Ангеліна Трыпута   (г. Мінск);  у сярэдняй катэгорыі (12 - 14 год) – 

Лізавета Шуляк (г. Мінск), Дзмітрый Ярмузевіч (г. Гомель), Кацярына 

Мурашка (г. Магілёў); у старшай катэгорыі (15 - 18 год) – Анастасія 

Філіпава  (г. Міёры), Валерыя Грыбусава  (г. Магілёў) і Вікторыя 

Пятросава  (г. Наваполацк). 

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

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

(Новая газета. – 2011. – 10 сак. – С. 1.)  

(Полацкі веснік. – 2011. – 25 сак. – С. 3.) 

У пачатку сакавіка на сцэне Дома культуры чыгуначнікаў г. 

Оршы адбыўся фінал абласнога конкурсу маладых выканаўцаў 

патрыятычнай песні “Песни юности наших отцов”. У намінацыі 

“Вакальны ансамбль” першае месца атрымала студыя “Дубль – N” пад 

кіраўніцтвам Наталлі і Надзеі Хадкевіч; другое месца – салісткі народнай 

студыі эстрадных спеваў “Креатив” (кіраўнік Алена Дзёмух) Ганна 

Стаброўская і Ліна Антохіна і дуэт эстраднай студыі “Надежда”; трэццяе 

– народны вакальны ансамбль з г. Полацка “Весна”. Першае месца сярод 

салістаў-вакалістаў заняла студэнтка ВДТУ Арына Жучкова. Другое месца 

падзялілі Дзмітрый Шыц з Полацка і Таццяна Барысава з Аршанскага 

раёна. Трэццяе месца ў Вольгі Горынай (г. Віцебск) і  Аляксея Сёмухі (г. 

Орша). Заахвочвальны прыз глядацкіх сімпатый атрымаў квартэт 

“Дважды два” з Шумілінскага раёна, прыз за артыстычнасць – Кіра 

Валынка з Віцебска,  прыз за стварэнне лепшага сцэнічнага вобраза – 

Вікторыя Іскарадава з Віцебска. 

(Аршанская газета. – 2011. – 12 сак.. – С. 1.) 

(Телеком-экспресс. – 2011. – 10 марта. – С. 2.) 

кранаюць сэрца”.  

 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

1 сакавіка ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага прайшоў 

Дзень праваслаўнай кнігі, на якім прысутнічала настаяцельніца Полацкага 

Спаса-Еўфрасіньеўскага манастыра ігумення Еўдакія і сёстры абіцелі. 

Была прадстаўлена новая кніга “Полацкае Радованіе”, выдадзеная да 100-

годдзя пераноса мошчаў Еўфрасінні з г. Кіева ў г. Полацк. 

25 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака адбылася 

прэзентацыя зборніка “Со-бытие” літаратурнага аб’яднання Полаччыны 

“Літаратурны каўчэг”, у якой прынялі ўдзел аўтары: Міхаіл Камякоў, 

Анатоль Бясперстых, Наталля Літвінава. 

  

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 22 сакавіка ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

прайшла літаратурна-музычная кампазіцыя “Мысль, вооруженная 

рифмами”. У мерапрыемстве ўдзельнічалі члены клуба “Золотой возраст”, 

літаратурнага саюза “Полоцкая ветвь”, літаратурнага аб’яднання 

“Надзвінне” і інш.  

 22 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшло 

ўрачыстае адкрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі “В поисках 

сокровищ”. 

27 сакавіка ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

прайшло чарговае пасяджэнне клуба “Я Палачанін” “Дулаг 125: новые 

факты и документы” з удзелам навуковага супрацоўніка Музея баявой 

славы Сяргея Пятровіча Копыла. 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 23 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках клуба 

“Росток” адбылося пасяджэнне “Сакрэты Тыбецкай медыцыны” з удзелам 

прадстаўнікоў карпарыцыі “Тяньшы”. 
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  Выхаванцы Полацкай дзіцячай школы мастацтваў прынялі ўдзел у 

III  Адкрытым конкурсе навучэнцаў дзіцячых музычных школ, дзіцячых 

школ мастацтваў, музычных вучылішчаў, прысвечаным 1150-годдзю г. 

Смаленска. Першае месца ў Расціслава Піскарова (флейта, выкладчык 

Б.О. Балтрушэвіч, канцэртмайстар Е.В. Шыхель) і  Вячэслава Рэзнічэнкі 

(ударные інструменты, выкладчык Т.І. Пашкевіч, канцэртмайстар Е.В. 

Шыхель); другое месца ў  Аляксандра Філіпенкі (ударные інструменты, 

выкладчык Е.В. Ткачонак, канцэртмайстар В.В. Базюль). 

(Полацкі веснік. – 2011. – 22 сак. – С. 11.) 

 

 

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

З 25 сакавіка па  19 красавіка ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” адкрыта выстава  

народнага клуба народных майстроў  “Майстар” Чашніцкага Дома 

рамёстваў, на якой прадстаўлены творы па розных накірунках 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: саломапляценне, разьба па дрэве, 

вышыўка, ткацтва, кераміка і інш. Сярод удзельнікаў – майстры-

пераможцы конкурсаў па народных рамёствах падчас Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” -  Тэрэза Худзякова, 

Валерый і Ларыса Варчэня і інш. 

  (Віцебскі АМЦНТ) 

У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адбылася 

азербайджанская вечарына, на якой выступіў неаднаразовы чэмпіён 

Еўропы і свету, заслужаны майстар спорту па самба і дзюдо Націк 

Багіраў. 

(Народнае слова. – 2011. – 29 сак. – С. 1.)  

16 сакавіка ў выставачнай зале Талачынскага райвыканкама 

адкрылася выстава фотаработ члена народнага клуба народных майстроў і 

мастакоў аматараў Дзмітрыя Іўчанкі “Покорение Карпат”. 

супрацоўнікаў сектара краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі і аддзела 

беларускай літаратуры. Кульмінацыяй мерапрыемства стала прэзентацыя 

кнігі М. Рыўкіна “Краязнаўчыя нарысы і артыкулы”, якая была складзена 

А.М. Падліпскім. У кнігу ўвайшлі работы даследчыка па чатырох 

раздзелах, якія не выходзілі раней асобнымі выданнямі. Кніга выйшла ў 

Віцебскай абласной друкарні за кошт грашовых сродкаў родных Міхаіла 

Рыўкіна.  

 

АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 Напярэдадні Міжнароднага жаночага дня ў чытальнай зале ЦГБ 

імя А.С. Пушкіна прайшло пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні 

“Вы – современности прекрасное лицо”. 

17 сакавіка ў дзіцячай гарадской бібліятэцы імя Н. Крупскай 

прайшла гадзіна гераічнага партрэта “Мир отстояли, внукам завещали”, 

прысвечаная 80-годдзю Героя Савецкага Саюза А.С. Пустэльнікаву.  

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

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 У сакавіку ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшоў Тыдзень дзіцячай і 

юнацкай кнігі. На працягу Тыдня праводзіліся наступныя мерапрыемствы: 

гульня-падарожжа “За руку с Чиполлино”, кніжны калейдаскоп 

“Остановись на минутку, полистай новую книгу”, брэйн-рынг “Казачны 

домік”, свята кнігі “Лепшых кніг адкрыты нам старонкі”, гадзіна цікавых 

паведамленняў “Радзіма белая буслоў”, мультымедыявіктарына “Свет 

вялікі адкрываецца ў мове” і інш. 

2 сакавіка ў бібліятэцы імя Л. Талстога для навучэнцаў 10-х і 11-

х класаў СШ № 18 прайшла сустрэча з урачамі Віцебскага занальнага 

цэнтра гігіены і эпідэміялогіі “Не ломай свою судьбу”, прысвечаная 

Міжнародному дню барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам.  

22 сакавіка ў бібліятэцы імя У. Караткевіча  да Сусветнага дня 

паэзіі праведзена сустрэча з паэтам Давідам Сімановічам “Вершы, што 
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 (Наша Талачыншчына. – 2011. – 19 сак. – С. 1.)  

   

У Доме рамёстваў і фальклору г. Гарадка адкрылася персанальная 

выстава вышываных работ ганаровага члена народнага клуба  “Вытокі” 

Яўгеніі Фёдараўны Дземьяненка.     

(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 22 сак. – С. 1.) 

У Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” адкрылася 

фотавыстава Ліліі Забаўленка. 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 26 сак. – С. 5.) 

“Свет у кроплях прыгажосці” – пад такой назвай ў Цэнтры 

рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адкрылася персанальная 

выстава майстра бісерапляцення з г. Магілёва Таісіі Аўласцавай. 

(Полацкі веснік. – 2011. – 15 сак. – С. 7.) 

  

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

З 14 па 18 сакавіка адбыліся абласныя курсы павышэння 

кваліфікацыі для дырэктароў сетак публічных бібліятэк. 

 17 сакавіка ў Музеі беларускага кнігадрукавання г. Полацка 

адкрылася выстава “Книга книг – Евангелие”. Экспазіцыю складаюць 15  

выданняў з фондаў Веткаўскага музея народнай творчасці імя Ф.Г. 

Шклярова. 

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 сак. – С. 6.) 

(Народнае слова. – 2011. – 12 сак. – С. 7.) 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

14 сакавіка супрацоўнікі аддзела эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры прынялі ўдзел у пасяджэнні гарадскога 

клуба кветкаводаў.  “Разговаривайте с цветами, и они откроют вам тайну”, 

– пад такім дэвізам адбылася чарговая сустрэча людзей, якія аб’яднаны 

сваім захапленнем, што прайшла ў гарадскім Цэнтры культуры і была 

прысвечана веснавым работам у садзе, знаёмству з раяніраванымі на 

Віцебшчыне сартамі пладовых дрэў. 

Для ўдзельнікаў клуба спецыялісты Віцебскай абласной бібліятэкі 

падрыхтавалі бібліяграфічны спіс літаратуры “Удивительный мир цветов” 

і правялі агляд новых кніг і часопісаў па садаводстве, агародніцтве і 

кветкаводстве. 

З 19 сакавіка па 19 красавіка ў аддзеле беларускай літаратуры 

прадстаўлена экспазіцыя “Ён быў прыгожы чалавек. І пісаў прыгожа…: 

мова твораў І.П. Мележа”. Гэта трэцяя па ліку выстава з цыкла “А на зямлі 

яго не згасне след”, прысвечанага 90-годдзю з дня нараджэння І. Мележа. 

21 сакавіка ўвазе карыстальнікаў бібліятэкі аддзел беларускай 

літаратуры прадставіў трэцюю выставу з цыкла “Сэрца на далоні часу”,  

прысвечанага  90-гадоваму юбілею беларускага пісьменніка І.П. 

Шамякіна. Выстава экспануецца па 18 красавіка пад назвай “У скарбонку 

настаўнікам: вывучэнне творчасці І. Шамякіна ў школе”. 

21 сакавіка сектар замежнай літаратуры і нямецкая чытальная 

зала ў рамках літаратурнай гасцёўні правялі сустрэчу з віцебскім паэтам, 

празаікам і перакладчыкам У.А. Папковічам. На сустрэчы гучалі вершы на 

беларускай мове, пераклады беларускіх твораў на нямецкую мову, 

гумарыстычныя вершы, напісаныя ў розны час. Удзельнікі конкурсу 

чытальнікаў “Мая любімая замежная паэзія” прадставілі відэапраекты, дзе 

чыталі вершы сваіх любімых аўтараў. Завяршылася мерапрыемства 

ўручэннем прызоў пераможцам конкурсу, сярод якіх Вікторыя Давідовіч, 

Кацярына і Аксана Івановы, Вольга Кавалеўская, Аліса Лейнава, Елізавета 

Макарава, Кацярына Мяцеліца, Марыя Уліцкая, Марына Шпакава. 

22 сакавіка ў аддзеле беларускай літаратуры адбыўся 

літаратурны вечар, прысвечаны памяці знакамітага краязнаўца, вучонага, 

педагога Міхаіла Сцяпанавіча Рыўкіна, усё жыццё якога непарыўна  

звязана з Віцебскам. Мерапрыемства было падрыхтавана краязнаўцам 
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