
   

 

 

 



  УДК 008 

ББК 71.41(4Беи – 4Вит) 

К 90 

 

 

Складальнікі  Н.М. Старавойтава, А.М. Лемеш 

Рэдактар В.М. Нявейкава 

Камп’ютарная вёрстка  Н.А. Пугачова 

Адказны за выпуск А.І. Сёмкін 

 

 

 

 

Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : інфармацыйнае паведамленне / 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, Аддзел 

бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры ; [склад. 

Н.М. Старавойтава, А.М. Лемеш]. – Віцебск, 2011. – 22 с. 

 

 

 

 

                                                                                         

 

      

 

                                                

 

 

     

© ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, 2011 г. 

 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 

Інфармацыйнае паведамленне 

 

 

2011 г. 

 

 

 

 

 

Складальнікі Н.М. Старавойтава, А.М. Лемеш 

Рэдактар В.М. Нявейкава 

Камп’ютарная вёрстка Н.А. Пугачова 

Адказны за выпуск А.І. Сёмкін  

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail: vlib@vlib.by

210601, Віцебск, Леніна, 8-а 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” 

Надрукавана на ксераксе 

 

 

 

mailto:vlib@vlib.by


  ЗМЕСТ 
 

ПРАДМОВА.........................................................................................  4. 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ............................  5.  

РАЗДЗЕЛ 2. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА ............................. 6. 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ .............................................................. 6. 

• КЛУБНАЯ СПРАВА .................................................................... 8. 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ .......................................  8.  

• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ ............................................... 11. 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА ........................................................ 11. 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ....................... 18. 

РАЗДЗЕЛ 3. МАСТАЦТВА.................................................................19. 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА ................................................ 19. 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ ............................................................... 20. 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ ......................................................... 21. 

РАЗДЗЕЛ 4. МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў  

ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК.............................................................................. 22. 

 
 

 
 

 
 
 

РАЗДЗЕЛ 4 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 
ВЫПУСК 

31 сакавіка ў выставачнай зале мастацка-графічнага факультэта 

ВДУ імя П.М. Машэрава адкрылася сумесная выстава студэнтаў мастацка-

графічных факультэтаў ВДУ імя П.М. Машэрава і Смаленскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта пад назвай “Пленэр – 2010”, якая прысвечана 

Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. 

Витебский проспект. – 2011. – 7 апр. – С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
322 



  ПРАДМОВА 
 

“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і 

аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на аснове 

публікацый з гарадскіх і раённых газет Віцебскай вобласці за перыяд з 1 

па 30 красавіка  2011 года. Інфармацыя за красавік, якая не знайшла 

свайго адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым 

выданні ў раздзеле “Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні 

выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, 

атрыманыя з Віцебскага АМЦНТ, аддзела культуры Міёрскага 

райвыканкама, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, 

Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, Лёзненскай, Лепельскай, 

Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай,  Талачынскай, Ушацкай, Шумілінскай 

раённых сетак бібліятэк, 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. 

 

 

 

 

 

 

•  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

15 красавіка ў Беларускім тэатры “Лялька” прайшла святочная 

праграма “Карнавал у Венецыі” (аўтар сцэнарыя і пастаноўшчык 

праграмы актрыса тэатра Вольга Корзун).  

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 крас.  – С. 7. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 крас. – С. 8. 

18–19 красавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Якуба Коласа прайшоў фінальны тур 15-га фестывалю 

школьных тэатраў “Школьны тэатр – 15”, у якім прынялі ўдзел 

пераможцы раённых аглядаў. Галоўны прыз фестывалю атрымаў 

драматычны калектыў віцебскай гімназіі № 2 (кіраўнік Э. Петрачэнка) за 

спектакль “Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае” паводле рамана-

эсэ Алега Лойкі. Першае месца падзялілі паміж сабой калектыў Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага раёна г. Віцебска пад 

кіраўніцтвам Т. Куценкі за спектакль “Кацёл з каменьчыкамі” паводле 

казкі Уладзіміра Караткевіча і ўзорны драматычны калектыў “ТэСт” СШ 

№ 4 за спектакль “Верыць і любіць” паводле казкі У. Караткевіча 

“Лебядэіны скіт” (кіраўнік Г. Мароз). За другое месца былі адзначаны 

школьны тэатр гімназіі № 1 г. Віцебска за спектакль “Вераб’іная ноч” А. 

Дударава (кіраўнік Т. Быкава)  і драматычны калектыў Цэнтра творчасці 

дзяцей і моладзі Першамайскага раёна за аўтарскі спектакль “Споведзь 

лішніх” (кіраўнік Я. Літвінко). За трэццяе месца – калектыў СШ № 31 г. 

Віцебска пад кіраўніцтвам Л. Купчанкі за спектакль “Меч і здрада” 

паводле рамана Л. Дайнекі “Меч князя Вячкі” і драматычны калектыў СШ 

№ 45 за спектакль “Кветка для Анёлка” Ігара Сідарука (кіраўнік А. 

Чачанец). Прыз глядацкіх сімпатый уручылі школьнаму тэатру віцебскай 

СШ № 3 (кіраўнік І. Пахальчак) за спектакль “Страшнік Гам” паводле 

п’есы Пятра Всючэнкі.  

Витебский проспект. – 2011. – 21 апр. – С. 6. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23 крас.  – С. 11. 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
4 красавіка ў Мінску на пасяджэнні Рэспубліканскай экспертнай 

камісіі па народнаму мастацтву, народных промыслах і рамёствах у 

Рэспубліцы Беларусь разглядалася пытанне аб наданні статусу “народны 

майстар” творцам Віцебскай вобласці. Сярод майстроў, якія атрымалі гэта 

званне, – Наталля Петухова з Лепеля, Ніна Кудзіна з Лепельскага раёна, 

Вера Байкова (ткацтва) і Марыя Ермаловіч (саломапляценне) з Глыбокага, 

Уладзімір Лук’янец з Браслава (лозапляценне). 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 крас. – С. 11. 

Віцебскі АМЦНТ 

12 красавіка адбылася нарада работнікаў культуры Лёзненскага 

раёна “Аб выкананні Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

11.03.2004 года “Аб мерах па ўзмацненню грамадскай бяспекі і 

дысцыпліны, выкананне правілаў працоўнага раскладу, працоўнай і 

выканаўчай дысцыпліны”. 

 26-27 красавіка ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры 

народнай творчасці прайшоў абласны семінар для работнікаў культуры 

“Захаванне і развіццё нацыянальных культур на Віцебшчыне”, які быў 

прысвечаны ролі ўстаноў культуры ў папулярызацыі розных 

нацыянальных культур. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з 

этнаканфесіянальнай сітуацыяй у рэспубліцы і вобласці, вопытам работы  

Цэнтра нацыянальных культур г. Віцебска па ўзаемадзеянні з 

нацыянальнымі грамадскімі аб’яднаннямі, праектамі Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур г. Полацка. 

Віцебскі АМЦНТ 

 

У Полацкай мастацкай галерэі адкрылася персанальная 

фотавыстава навапалачаніна Віталя Гідрановіча “60 колераў старога 

парасона”. 

Народнае слова. – 2011. – 9 крас. – С. 7 . 

 У Аршанскай гарадской  мастацкай галерэі В.А. Грамыкі 

адкрылася персанальная  выстава члена беларускага саюза мастакоў,  

майстра  беларускай акварэлі  І. Шкуратава.  

 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

У Віцебскай абласной філармоніі  адбыліся ўрачысты сход і 

святочны канцэрт, прысвечаныя Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 крас. – С. 2. 

 9 красавіка ў Віцебскай абласной філармоніі  прайшоў канцэрт 

“Primavera. Звуки весны”, у якім прынялі ўдзел лаўрэаты міжнародных 

конкурсаў, стыпендыяты Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі Марына Рамейка 

(фартэпіяна), Уладзімір Куніца (альт), Сяргей Карачун (кантрабас), Андрэй 

Шынкевіч (кантрабас).  

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 12 крас. – С. 2. 

21 красавіка на сцэне Міёрскай дзіцячай школы мастацтваў 

прайшоў канцэрт вядомага баяніста, лаўрэата шматлікіх міжнародных і 

рэспубліканскіх конкурсаў, выкладчыка Мінскага музычнага вучылішча 

Уладзіслава Плігаўкі.  

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

22 красавіка ў Віцебскай абласной філармоніі адбыўся канцэрт 

салісткі філармоніі Аксаны Новікавай “Пообещайте мне любовь”. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 21 крас. – С. 24. 
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  РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Удзельнік народнага тэатра песні “Просторы” Цэнтра культуры 

“Витебск” Максім Пісарэнка (кіраўнік Аркадзь Кірылаў, выкладчык па 

вакале Алена Гужава) стаў лаўрэатам IX Міжнароднага дзіцячага 

конкурсу вакалістаў “Золотой микрофон”, які прайшоў з 28 сакавіка па 17 

красавіка ў Кастанаі (Казахстан). 

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 2. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23  крас.  – С. 11. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 26 крас. – С. 1. 

4 красавіка ў Арт-цэнтры Музея Марка Шагала адбылася 

юбілейная 5-я выстава артпраекта “Cinematograf”, удзельнікамі якой сталі 

творчыя асобы з Беларусі, Украіны, Польшчы і Ізраіля. 

Витебский проспект. – 2011. – 7 апр. – С. 21. 

Народнае слова. – 2011. – 9 крас. – С. 7. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 крас. – С. 8. 

8 красавіка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава 

жывапісу “Возвращение” нямецкай мастачкі Марыны Сайлер 

(Дюсельдорф, Германія). 

Витебский проспект. – 2011. – 14 апр. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 крас.  – С. 14. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 30 крас.  – С. 16. 

Народнае слова. – 2011. – 16 крас.  – С. 7. 

Салісты шоў-групы “Какао” пры дзіцячай студыі “Гулливер” 

(Віцебск) атрымалі дыпломы пераможцаў 14-га адкрытага Міжнароднага 

конкурсу выканаўцаў новай дзіцячай песні “День рождения”, які праходіў 

РАЗДЗЕЛ 3 

 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

7 красавіка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава 

фларыстыкі “Красота простоты” Л. Сарокінай. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 крас.  – С. 14. 

22 красавіка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава “С 

чего начинается Родина?”, на якой прадстаўлены 80 работ 38 аўтараў. 

Сярод знакамітых майстроў – Аляксандр Салаўёў, Анатолій Кавалёў, 

Міхаіл Ляўковіч, Вікенцій Ральцэвіч, Уладзімір Напрэенка, скульптары 

Аляксандр Гвоздзікаў і Валерый Магучы. 

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 28  крас.  – С. 11. 

Да 70-годдзя з дня нараджэння мастака Фелікса Гумена ў 

Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася юбілейная персанальная выстава 

“Витебская акварель”. 

Витебский проспект. – 2011. – 7 апр. – С. 23. 

Народнае слова. – 2011. – 2 крас. – С. 1 . 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 крас. – С. 8. 

У выставачнай зале Віцебскага Цэнтра сучаснага мастацтва 

адкрылася сумесная выстава “Настроение” мастакоў Андрэя Стурэйка (г. 

Гродна) і  Леаніда Мядзвецкага (г. Віцебск). 

 Витебский проспект. – 2011. – 7 апр. – С. 23. 

Да 60-годдзя з дня нараджэння члена Беларускага саюза мастакоў, 

мастака-абстракцыяніста Аляксандра Малея ў Віцебскім  Цэнтры 

сучаснага мастацтва адкрылася выстава “Экзистенция”. 

Витебский проспект. – 2011. –21 апр. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 крас.  – С. 11. 
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  15-17 красавіка ў Санкт-Пецярбургу. Шасцігадовая Варвара Капская 

атрымала дыплом II ступені за выкананне песні “Божья коровка”, а група 

вакалістаў (6-8 год) за выкананне песні “Я люблю какао” ўзнагароджана 

дыпломам I ступені.  

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 2. 

Выстава жывапісу Андрэя і Ніны Гаргоц (г. Краслава, Латвія) 

адкрылася 21 красавіка ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры 

народнай творчасці. Праект ажыццяўляецца ў рамках пагаднення аб 

культурным супрацоўніцтве паміж упраўленнем культуры Віцебскага 

аблвыканкама і Краслаўскай краявой думай. 

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 3. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23  крас.  – С. 11. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 26 крас. – С. 8. 

Віцебскі АМЦНТ 

У абласным краязнаўчым музеі экспануецца выстава сучаснай 

польскай графікі факультэта графікі Акадэміі выяўленчага мастацтва г. 

Катавіцы (Польшча).  

Витебский проспект. – 2011. – 14 апр. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14  крас.  – С. 13. 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася фотавыстава 

“Память души” Аляксандра Булыгіна (Латвія), прысвечаная ветэранам 

Вялікай Айчыннай вайны. 

Народнае слова. – 2011. – 30 крас. – С. 8. 

Беларускі тэатр “Лялька” паказаў спектакль “Загубленая душа, 

або Пакаранне грэшніка” на Міжнародным фестывалі ў Польшчы.  

Народнае слова. – 2011. – 2 крас.  – С. 8. 

Узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі” Верхнядзвінскага 

раённага Дома культуры прыняў удзел у XVIII Міжнародным 

танцавальным фестывалі “Gerve 2011” у літоўскім горадзе Вісагінасе. 

Народнае слова. – 2011. – 5 крас.  – С. 7. 

 У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі экспануецца выстава 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

2 красавіка ў гарадскім пасёлку Баравуха Полацкага раёна была 

адкрыта мемарыяльная дошка, прысвечаная памяці земляка, Героя Расіі 

Аляксея Вераб’ёва, які разам з баявымі таварышамі 1 сакавіка 2000 года 

загінуў на Паўночным Каўказе. 

Народнае слова. – 2011. – 7 крас. – С. 8. 

24 красавіка на сядзібе Зюзі Паазерскага ў Пастаўскім раёне 

ўсталявалі першы ў Беларусі помнік велікодному яйку. 

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 2. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 28 крас. – С. 1 . 

29 красавіка ў абласным музеі Героя Савецкага Саюза М.П. 

Шмырова адкрылася экспазіцыя, прысвечаная Ганароваму грамадзяніну г. 

Віцебска М.Я. Чуманіхінай.   

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 28 крас. – С. 2. 

У Музеі прыватных калекцый г. Віцебска адкрылася выстава 

будыйскіх танкаў мінчаніна Валерыя Калесінскага “Китайская, бурятская, 

монгольская живопись XVIII – начала XX века”. 

Витебский проспект. – 2011. – 28 апр. – С. 23. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23 крас. – С. 7. 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася прэзентацыя 

кнігі Сцяпана Стурэйкі “Антропология архитектурного наследия: взгляд 

на Беларусь”. 

Народнае слова. – 2011. – 21 крас. – С. 9. 
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  работ нямецкай мастачкі Эды Дахрот, на якой прадстаўлены абстрактны 

(беспрадметны) жывапіс. 

  

• КЛУБНАЯ СПРАВА 

 1 красавіка на сцэне Шаркаўшчынскага РДК з канцэртнай 

праграмай выступіў спявак Эдуард Вялічка, эстрадны гурт “Fashion” і 

музыкант Мікалай Кірыенка. 

Кліч Радзімы. – 2011. – 13 крас. – С. 2.  

У Цэнтры культуры “Витебск” прайшоў справаздачны канцэрт 

Народнага тэатра-студыі аўтарскай песні “Живут такие люди”. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19  крас.  – С. 5. 

У школе мастацтваў г.п. Лёзна адбыўся дабрачынны марафон 

“Подари надежду” ў падтрымку дзяцей  з асаблівасцямі псіхафізічнага 

развіцця і дзяцей-інвалідаў. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 12  крас.  – С. 2. 

 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

3 красавіка ў Магілёўскім спорткомплексе “Олимпиец” прайшоў 

традыцыйны гарадскі конкурс бальнага танца “Весеннее танго”, на якім 

паспяхова выступілі выхаванцы школы бальнага танца “Сузор’е” з Оршы. 

Кіраўнік школы – Надзея Чэпік. 

Телеком-экспресс. – 2001. – 14 апреля. – С. 3. 

3 красавіка ў раённым Доме культуры г. Браслава адбыліся 

фіналы конкурсаў “Міс Браслава-2011” і “Маладыя галасы”. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 5  крас. – С. 1-2. 

6 красавіка ў Палацы творчасці дзяцей і моладзі г. Віцебска ў 

межах парафестывалю аматарскай творчасці інвалідаў адбыўся абласны 

інтэлектуальна-пазнавальны конкурс “Эрудыт” грамадскага аб’яднання 

“БелТІЗ”, які правялі Віцебская абласная арганізацыя  ГА “БелТІЗ” і ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. У конкурсе, 

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

З 1 па 30 красавіка ў раёне прайшла прафілактычная акцыя “Дом 

без насилия”, у якой актыўны ўдзел прымалі бібліятэкары Сенненскай 

раённай сеткі.                          .  

13 красавіка ў раённай бібліятэцы быў праведзены семінар-

практыкум для сельскіх бібліятэкараў.  

Вечар-рэквіем “Пад знакам палыннай зоркі-Чарнобыль” адбыўся 

ў Чырвонасельскай бібліятэцы. 

 

ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

23 красавіка Усвіжбукская сельская бібліятэка правяла 

літаратурна-музычны вечар “Чарнобыль-боль, які спальвае сэрца”. 

 

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

2 красавіка ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі ў 

рамках пасяджэння аматарскага аб’яднання “Ушачане” прайшла гадзіна 

гумару “Слова сатыры і гумару”. У мерапрыемстве прымалі ўдзел члены 

Саюза пісьменікаў Беларусі Т. Барадзёнак і В. Міхно.  

2 красавіка ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшоў Дзень 

краязнаўства, у рамках якога адбылося пасяджэнне аматарскага 

аб’яднання “Крыніца” “Звон жалобны над краем”.  

  

ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

5 красавіка ў чытальнай зале Шумілінскай раённай бібліятэкі 

адбыўся прагляд літаратуры “Сила – в единстве”, прысвечаны Дню 

яднання народаў Беларусі і Расіі.  

 24 красавіка ў Слабадской сельскай бібліятэцы была праведзена 

гульнёвая праграма “Запрашае касмадром”, прысвечаная 50-годдзю 

першага палёту чалавека ў космас. 
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  што праводзіўся па правілах гульні брэйн-рынга, прынялі ўдзел 8 каманд з 

Оршы, Глыбокага, Віцебска, Лепеля, Ушач.  

Віцебскі АМЦНТ 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

сумесна з аддзелам культуры Лёзненскага і Глыбоцкага райвыканкамаў 

правёў у трэці раз абласны агляд-конкурс маладзёжных аматарскіх тэатраў 

сельскіх устаноў культуры “Тэатральныя далягляды вёскі”. 9-10 

красавіка ў аграгарадку Падсвілле Глыбоцкага раёна сустрэліся 9 

аматарскіх калектываў з Браслаўскага, Верхнядзвінскага, Глыбоцкага (2 

калектывы), Докшыцкага, Полацкага, Пастаўскага, Ушацкага і 

Шаркаўчынскага раёнаў. 

Віцебскі АМЦНТ 

Народнае слова. – 2011. – 2 крас. – С. 1. 

Народнае слова. – 2011. – 9 крас. – С. 7. 

10 красавіка ў Полацкім раённым Доме культуры прайшоў 

абласны конкурс выканаўцаў беларускай песні “На зямлі святой Сафіі”. 

Народнае слова. – 2011. – 7 крас. – С. 15. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 2 крас. – С. 6. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

З 14 па 18 красавіка Цэнтр культуры “Витебск” правёў 

традыцыйнае свята творчасці “Апрельские встречи”. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 16  крас.  – С. 3. 

28 красавіка ў Міёрскім РДК адбыўся раённы конкурс 

культарганізатараў. Першае месца сярод праграм клубных устаноў 

атрымала праграма “Язненская шнобілеўка” Язненскага сельскага Дома 

культуры. Другое месца было прысуджана Дзісненскаму гарадскому Дому 

культуры за гульнёва-забаўляльную праграму “На вылет”. Трэцяе 

прызавое месца атрымала праграма Завуццеўскага сельскага клуба “Для 

галачкі”. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

 29 красавіка на базе Дзісненскага ГЦК Міёрскага раёна адбыўся 

25-годдзю з дня трагедыі на Чарнобыльскай АЭС.  

26 красавіка ў сельскай бібліятэцы аграгарадка “Веляшковічы” 

для ўдзельніц жаночага клуба “Бабье царство” адбылася літаратурная 

сустрэча з мясцовай паэткай В. Пячонавай “Ключи от счастья”. 

 

ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 1 красавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках чарговага 

пасяджэння клуба па інтарэсах “Сучаснікі” прайшла літаратурная гадзіна 

“І жартам, і ўсур’ёз”, прысвечаная 70-годдзю альманаха “Вожык” і выхаду 

кнігі галоўнага рэдактара Ю.Ф. Зарэцкай “Шчаслівыя людзі”. 

 Да 120-годдзя з дня нараджэння З. Бядулі ў Варапаеўскай 

гарпасялковай бібліятэцы прайшоў бібліяграфічны агляд “Пясняр 

зачараванага краю”. 

 

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У красавіку ў Захарніцкай сельскай бібліятэцы адбылося 

пасяджэнне круглага стала “Я і грамадства”. 

 “Чарнобыль у беларускай паэзіі” – пад такой назвай прайшла 

вечарына ў раённай дзіцячай бібліятэцы. 

 Мацюшэўская сельская бібліятэка сумесна з сельскім Домам 

культуры правялі вячоркі “Хрыстос Уваскрэсе”. 

 Духоўнае свята “День святых чудес” праведзена ў Саланіцкай 

бібліятэцы-клубе.  

 

РАСОНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

З 26 сакавіка па 2 красавіка ў Клясціцкай сельскай бібліятэцы 

праходзіў Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. Сярод мерапрыемстваў, якія 

былі прапанаваны дзецям у бібліятэцы, – экскурсіі, кніжныя выставы, 

выставы-гульні, літаратурныя прадстаўленні і інш.  

   

 
916 



  фінал абласнога агляду-конкурсу дыскатэчных маладзёжных праграм. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

Віцебскі АМЦНТ 

У г. Глыбокае прайшоў шматдзённы фестываль праваслаўнай 

культуры “Кладезь”, у рамках якога адбылася дабрачынная акцыя 

“Подари книгу детям”. 

Народнае слова. – 2011. – 2 крас. – С. 5. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 2 крас. – С. 6. 

У Клецку (Мінская вобласць) прайшоў III адкрыты фестываль-

конкурс фартэпіяннай музыкі “Музыкальные искорки”. Рашэннем журы ў 

малодшай узроставай групе ў намінацыі “Сола” ўзнагароджаны 

навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў № 3 г. Барані  Аршанскага раёна – 

Кірыл Атрошчанка (дыплом III ступені і званне лаўрэата), Вольга 

Галдыцкая (дыплом і званне дыпламанта). У сярэдняй узроставай групе ў 

намінацыі “Сола” вызначылася Анастасія Калініна (дыплом II ступені і 

званне дыпламанта), у  намінацыі “Ансамбль” – Вікторыя Ляхава і 

Святлана Партнова (дыплом II ступені і званне лаўрэата).  У старэйшай 

узроставай групе перамагла Карына Жураўлёва (дыплом II ступені і 

званне лаўрэата). 

 Телеком-экспресс. – 2011. – 28 апр. – С. 4. 

На базе Віцебскага цэнтра эстэтычнага выхавання “Маладзік” 

прайшло ўрачыстае ўзнагароджанне пераможцаў штогадовага абласнога 

агляду-конкурсу дзіцячай творчасці “Выратавальнікі вачыма дзяцей”. 

Удзельнік узорнай студыі эстраднай песні “Форум” Цэнтра 

культуры “Витебск” Уладзіслаў Старчанка атрымаў першую прэмію ў I 

Міжнародным фестывалі-конкурсе сучаснай дзіцячай і юнацкай песні 

“Два кота”.  

 

 

 

выклікала выстава “Кнігі з аўтографамі”, на якой былі экспанаваны кнігі 

беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку А. Салтука, П. Броўкі, А. Вярцінскага. 

 26 красавіка ў дзіцячай бібліятэцы ў рамках акцыі “Дом  без 

насилия” адбылася сустрэча “Горькая иллюзия” з урачом-валеолагам.  

    

ДОКШЫЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

             Гарадзішчанская  сельская бібліятэка ў рамках пасяджэння клуба 

па інтарэсах “Жаночыя сакрэты” правяла ўрок-экскурсію “Па ручніку, 

што з роднай хаты, мы пазнаём сваю Радзіму”.  

 

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

7 красавіка ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшло 

тэатралізаванае прадстаўленне “Что нужнее и важнее в XXI веке”, 

прысвечанае адкрыццю Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі. 

19 красавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў семінар 

для бібліятэчных работнікаў “Работа з беларускай кнігай – прыярытэтны 

накірунак дзейнасці сучаснай бібліятэкі”. У рамках семінара адбылася 

сустрэча з сучаснымі беларускімі пісьменнікамі Э. Ялугіным, А. Зэкавым, 

а таксама з намеснікам галоўнага рэдактара часопіса “Бібліятэка 

прапануе” Л. Несцяровіч.  

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У красавіку на абанеменце цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прайшоў Тыдзень   літаратуры “Что нам стоит дом построить”. 

 У чытальнай зале раённай бібліятэкі да Сусветнага дня здароўя 

для моладзі была праведзена гадзіна інфармацыі “Экалогія і здароўе” і 

мультымедыйная прэзентацыя “Чарнобыль: ліхалеццю 25 год”. 

 

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 26 красавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла 

літаратурна-музычная вечарына “З тых дзён трывожных…”, прысвечаная 
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• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

Да 19 красавіка ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” працавала выстава народнай 

творчасці майстроў Чашніцкага Дома рамёстваў, на якой былі 

прадстаўлены творы па розных накірунках дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва: саломапляценні, разьбе па дрэве, вышыўцы, ткацтве, кераміцы 

і інш. 

Віцебскі АМЦНТ 

У Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” адкрылася 

выстава дзіцячай творчасці “Мартовские коты”. 

Витебский проспект. – 2011. – 7 апр. – С. 2. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 крас. – С. 2. 

У музеі драўлянай скульптуры разбяра С.С. Шаўрова адкрылася 

выстава самадзейнага разьбяра па дрэве М.У. Крукоўскага “Натхненне”, 

на якой былі прадстаўлены скульптура, карнепластыка. 

Телеком-экспресс. – 2011. – 28 апр. – С. 5.                                

Ва Ушацкім музеі  імя У. Лабанка адкрылася выстава творчасці 

народных майстроў Ушаччыны “З крыніц адвечнай прыгажосці”. 

Народнае слова. – 2011. – 12 крас. – С. 1. 

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

4 красавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве ў рамках салона 

“ОЛИ-Art” адбылася сустрэча з віцебскім майстрам акварэлі Феліксам 

Фёдаравічам Гуменам. 

 4-5 красавіка ў фае бібліятэкі прайшла выстава-прагляд новых 

паступленняў аддзела абанемента “Книжный калейдоскоп”, на якой было 

прадстаўлена звыш за 300 кніг. 

5 красавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася 

прэзентацыя “Вопыт работы бібліятэкі па пошукавай і даследчай 

дзейнасці, стварэнні этнаграфічнага кутка, вядзенні Летапісу вёскі 

Слабодка”, наведванне выставы “Касцюм заходняй Віцебшчыны” ў Музеі 

традыцыйнай культуры, кансультацыя “Краязнаўства ў бібліятэках: 

традыцыйныя каштоўнасці і новыя тэндэнцыі”.  

            28 красавіка дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на свята 

“Дом, дзе ўсіх любяць”, у праграме якога: экскурсіі па бібліятэцы з 

літаратурным героем Алоўкам, гульня-віктарына па творах Э. Успенскага, 

прагляд мультыплікацыйных фільмаў.   

  

  ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

У красавіку бібліятэкары Верхнядзвінскай сеткі бібліятэк правялі 

мерапрыемствы, прысвечаныя 25-годдзю Чарнобыльскай трагедыі: 

экалагічны вечар “Береги свой дом, сваю планету” (Боркавіцкая сельская 

бібліятэка), вусны часопіс “Звон жалобны над краем” (Валынецкая 

сельская бібліятэка), экалагічную гадзіну “Чарнобыль-боль, які спальвае 

сэрца” (Дзёрнавіцкая сельская бібліятэка). Раённая бібліятэка запрасіла 

вучняў 10-х класаў СШ № 2 на гадзіну памяці “Дзень, што аднойчы стаў 

чорнай датай”. 

 

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК                        

 15 красавіка ў рамках рэспубліканскай акцыі “Чытаем па-

беларуску”  ў раённай бібліятэцы адбыўся дзень павышэння кваліфікацыі 

бібліятэчных работнікаў, прысвечаны тэме: “Папулярызацыя твораў 

беларускіх пісьменнікаў – прыярытэтны накірунак сучаснай бібліятэкі”. 

Супрацоўнікі раённай бібліятэкі запрасілі ўдзельнікаў нарады на 

літаратурную вечарыну памяці беларускага байкапісца К. Крапівы 

“Талент народны народу прысвечаны”. Супрацоўнікі Бычыхінскай, 

Пальмінскай, Віраўлянскай сельскіх бібліятэк прадставілі міні-

прэзентацыі аўтарскіх рэкламных буклетаў, прысвечаных жыццю і 

творчасці беларускіх пісьменнікаў. Вялікую цікавасць прысутных 
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 прэзентацыя публіцыстычнага зборніка Міхаіла Кузьміча “Стрела в 

бесконечность”, які быў выдадзены пры падтрымцы абласнога аддзялення 

Беларускага фонду міру. 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 крас. – С. 4. 

Народнае слова. – 2011. – 9 крас. – С. 6.  

Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 крас. – С. 8. 

14 красавіка ў аддзеле беларускай літаратуры прайшла 

прэзентацыя бібліяграфічнага даведніка “Краязнаўцы Віцебшчыны 2-ой 

паловы XX – пачатку XXI стст.”, складальнікам якога выступіў кандыдат 

гістарычных навук, выкладчык Лужаснянскай школы-гімназіі-інтэрната 

для здольных і таленавітых дзяцей і ВДУ імя П.М. Машэрава Мікалай 

Васільевіч Півавар. 

Народнае слова. – 2011. –19 крас. – С. 7. 

26 красавіка ў аддзеле беларускай літаратуры была праведзена 

вечарына “Прырода памылак не даруе: экалагічны стан Віцебшчыны”. 

 

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА  БІБЛІЯТЭК 

 6 красавіка ў чытальнай зале Віцебскай цэнтральнай  гарадской 

бібліятэкі адбыўся   “Прававы дыялог” для вучняў старэйшых класаў СШ 

№ 46. 

12 красавіка гарадская бібліятэка імя Ефрасінні Полацкай 

ушанавала памяць паэтэсы Т. Кляшторнай вечарынай “…І засталася 

памяць”. На сустрэчы прысутнічалі родныя Т. Кляшторнай, былыя члены 

гуртка “Паэтычная сцяжынка”, віцебскія паэты  Д. Сімановіч і У. 

Папковіч. 

26 красавіка ў гарадской бібліятэцы імя Талстога прайшоў Дзень 

памяці “Чарнобыльскі шлях пралягае праз сэрца”. У мерапрыемстве бралі 

ўдзел навучэнцы прафесіянальна-тэхнічнага каледжа, вучні 7-9 класаў  

СШ  № 18.   

У дні веснавых канікул ва ўсіх бібліятэках Віцебскай гарадской 

сеткі адбыўся Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі “Кніжкіны імяніны”. 

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

5 красавіка ў Наваполацкай цэнтральнай бібліятэцы імя У. 

Маякоўскага адбылося адкрыццё выставы выцінанкі і разьбы па дрэве 

“Ажурнае спляценне лёсу”.  

6 красавіка прайшлі выязныя заняткі творчай лабараторыі, 

створанай пры Наваполацкай цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага. 

Маладыя бібліятэкары Наваполацкай сеткі бібліятэк пазнаёміліся з 

работай калег  Полацкай  гарадской сеткі бібліятэк. 

            

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 14 красавіка ў спецыялізаванай бібліятэцы для інвалідаў па зроку 

адбылася сустрэча з урачом-тэрапеўтам па тэме “Фітатэрапія. Здароўе без 

лекаў”.  

 22 красавіка ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшоў пяты 

штогадовы турнір “Ад Полацка пачаўся свет”. Тэма турніра – “Полацк 

турыстычны”. 

26 красавіка ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках праграмы “Под 

сенью духовности” адбылася прэзентацыя выданняў Полацкага Спаса-

Еўфрасіннеўскага манастыра. 

 

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

 27-28 красавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся 

семінар-практыкум для сельскіх бібліятэкараў “Планы, справаздачы і 

іншыя бібліятэчныя справы”. У праграме: гульня-практыкум “У нас… 

экзамен”, гадзіна прафесійных ведаў “Планаванне – эфектыўнасць работы 

бібліятэкі”, краязнаўчая гутарка “Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”, 

бібліявізіт у Рубежскую сельскую бібліятэку “Вучымся ў калег”. 

  

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК 

           19 красавіка адбыўся раённы выязны семінар бібліятэкараў ЦБС на 

базе Слабодкаўскай сельскай бібліятэкі. У праграме семінара: электронная 
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