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маладых выканаўцаў эстраднай песні “Дзве сястры: Беларусь і Расія”,

ЗМЕСТ

прысвечаны Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. Журы конкурсу
ацэньвала вакальныя дадзеныя, выканальніцкае майстэрства і сцэнічную
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3

“Пасхальныя традыцыі армянскага народа”.

ПРАДМОВА

Народнае слова. – 2011. – 5 мая. – С. 16.
“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 мая

2011 года. Інфармацыя за май, якая не знайшла свайго

адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні

28 красавіка па выніках IX інтэрнэт-прэміі міжнароднай
спецыялізаванай

паведамленне

таксама

ўтрымлівае

Міёрскага

райвыканкама,

Аршанскай,

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай,
Лёзненскай, Лепельскай, Міёрскай, Пастаўскай, Чашніцкай, Шумілінскай
раённых сетак бібліятэк, Віцебскай, Полацкай, Наваполацкай гарадскіх
сетак бібліятэк.
Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных
цэнтраў,

культурна-асветных

і

музейных

устаноў,

абласная

філармонія”,

http://philharmonic.vitebsk.by/

(распрацоўшчык

Артур Баранок, web.la.by). Адзначаны дыпломам і актэт балалаек
“Віцебскія

віртуозы”,

http://vitvirtuoz.la.by/

(распрацоўшчык

Артур

Баранок, web.la.by).
http://www.tc.by/exhibitions/tibo/news/1054.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Razrabotki-BELTAzavoevali-nagrady-internet-premii-TIBO-2011_i_552598.html
29

красавіка

харэаграфічны

ансамбль

“Ладушкі”

пад

кіраўніцтвам А. Казловай, выступіў з канцэртам на пацвярджэнне звання
“Узорны харэаграфічны ансамбль”. Рэпертуар калектыву налічвае да 60
ігравых і лірычных танцаў. На сцэну культурна-спартыўнага цэнтра
Віцебскага аддзялення Беларускай чыгункі, у якім займаюцца юныя
артысты, выйшлі ўсе узроставыя групы “Ладушак”.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 5 мая. – С. 4.

краязнаўцам,

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў.

інтэрнэт-рэсурсам

намінацыі “Культура і мастацтва” II месца прысуджана ДКУ “Віцебская

звесткі,

Бешанковіцкай,

лепшым

конкурс было пададзена больш за 400 заявак у 15 намінацыях. У

атрыманыя з Віцебскага АМЦНТ, Талачынскага РМЦ НТ і КАР, аддзела
культуры

“ТИБО-2011”

Беларусі і іх распрацоўшчыкам былі ўручаны прэміі і кубкі. Усяго на

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

выставы

30 красавіка ў Талачынскім ГДК супрацоўнікамі РМЦ НТ і КАР
праведзены заключны канцэрт лепшых калектваў аматарскай творчасці
раёна “Таленты Талачыншчыны”, у якім прынялі ўдзел калектывы і
асобныя выканаўцы Коханаўскай і Талачынскай ДШМ, Жукнеўскага
СК,

Талачынскага

ГДК,

Коханаўскага

Гаршчэўшчынскага СК, Славенскага СК.

ГПДК,

Слаўнаўскага СДК,

У будынку Дома культуры

працавала выстава дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва
“Майстры Талачыншчыны” раённага Дома рамёстваў.
Талачынскі РМЦ НТ і КАР
У Віцебску

4

адбыўся

адкрыты абласны фестываль-конкурс

41

Сафіі”. Па традыцыі праходзіў ён у дзвюх намінацыях: “Беларуская

РАЗДЗЕЛ 1

песня” і “Эстрадная песня”. Пасля падвядзення вынікаў, у намінацыі
“Беларуская песня” дыпломам I ступені ўзнагароджана Наталля Скамейка
(г. Полацк), II ступені – Марына Хахлова (Полацкі раён), III ступені – Яна

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ

Ігнацьева (г. Орша). У намінацыі “Эстрадная песня” сярод салістаўвакалістаў вызначыліся сем дыпламантаў. На I месца выйшла Кацярына

За дасягненні ў 2010 годзе найлепшых вынікаў у выкананні

Чарвінская (Міёрскі раен), на II месца – Сяргей Калодкін (г. Віцебск) і

прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, павышэння

Святлана Літвінка (г. Орша), на III месца – Яніна Гарбар (Віцебскі раён),

эфектыўнасці вытворчасці, забеспячэння высокіх паказчыкаў па эканоміі

Андрэй Краўцоў (г.п. Шуміліна) і Любоў Мядзведская (Аршанскі раён).

паліўна-энергетычных і матэрыяльных рэсурсаў прызнаны пераможцамі

Выступленне Юліі Жукоўскай (г. Гарадок) таксама адзначана дыпломам.

спаборніцтва і занесены сярод арганізацый культуры:

Сярод вакальных ансамбляў дыплом I ступені ўручаны ўзорнай студыі
эстрадных спеваў “Дубль № 1” (г. Орша), дыплом II ступені – вакальнаму
трыа Глыбоцкага СДК і народнай эстраднай студыі “Х-DАY” (Полацкі
раён), дыплом III ступені – групе “Двойчы два” (г.п. Шуміліна). У

–

на Дошку гонару Віцебскай вобласці – тэатральна-

відовішчная ўстанова «Беларускі тэатр “Лялька”»;
–

на Дошку гонару горада Віцебска – дзяржаўная ўстанова

«Цэнтр культуры “Віцебск”».
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 5 мая. – С. 4.

намінацыі “Творчы падыход да беларускай народнай песні” роўных не
было Вользе Мішурной (г. Верхнядзвінск), а Наталля Курыловіч (Полацкі

На

пасяджэнні

Наваполацкага

гарвыканкама

разглядалася

раён) атрымала перамогу не толькі ў намінацыі “Арыгінальнае выкананне

пытанне “Аб рабоце клубных устаноў аддзела культуры па арганізацыі

сучасных аўтарскіх твораў”, але і слухачы прысудзілі ёй свой “Прыз

вольнага часу насельніцтва, развіцці аматарскай творчасці”.
Новая газета. – 2011. – 2 июня. – С. 2.

глядацкіх сімпатый”.
Полацкі веснік. – 2011. – 17 мая. – С. 5.
26-27 красавіка ў абласным метадычным цэнтры народнай

РАЗДЗЕЛ 2

творчасці адбыўся семінар для работнікаў культуры “Захаванне і развіццё
нацыянальнай

культуры

на

Віцебшчыне”.

Удзельнікі

семінара

пазнаёміліся з этнаканфесійнай сітуацыяй у Беларусі, работай Віцебскага
цэнтра нацыянальных культур па ўзаемадзеянні з нацыянальнымі
грамадскімі аб’яднаннямі, з праектамі Полацкага цэнтра рамёстваў і
нацыянальных культур. На семінары народны клуб нацыянальных культур
“Дружба” Іллюшынскага СДК (Ушацкі раён) у сваім святочным
пасяджэнні “Нам 10 год!” прадставіў беларусаў, рускіх, украінцаў,
марыйцаў, башкір, татар, узбекаў, казахаў. Клуб армянскай культуры
“Хаш” Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў правёў пасяджэнне на тэму

40

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА
9 мая – Дзень Перамогі
5 мая напярэдадні 66-й гадавіны з Дня Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне ў Віцебску адбыўся дабрачынны канцэрт, на якім гучалі
песні ваеннага часу ў выкананні беларускіх артыстаў. У канцэрце прынялі
ўдзел ваенны духавы аркестр Віцебскай камендатуры, спевакі Глеб

5

Лапіцкі, Влада, Ларыса Грыбалёва, Герман, Іскуі Абалян, Жанет, Аляксей

фільмы пра Рэспубліку Азербайджан, а напрыканцы вечара ўсе прысутныя

Хлястоў, група “Арт-беларусы”, ансамбль “Верасы”, Марына Хлебнікава.

мелі магчымасць пачаставацца азербайджанскімі прысмакамі.

У гэты ж дзень у амфітэатры прайшоў канцэрт народных артыстаў

Полацкі веснік. – 2011. – 17 мая. – С. 5.

Беларусі Ядвігі Паплаўскай і Аляксандра Ціхановіча з удзелам Аляксандра

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”

Сярова, Анне Вескі, Іны Афанасьевай, Руслана Аляхно, Дзмітрыя Калдуна,

сумесна з аддзеламі культуры Лёзненскага і Глыбоцкага райвыканкама

Аляксандра Саладухі, Марыны Хлебнікавай, Аляксея Хлястова, ВІА “Синяя

правёў абласны агляд-конкурс маладзёжных аматарскіх тэатраў сельскіх

птица”, “Новый Ариэль”, групы “Фрийстал” і інш.

устаноў культуры “Тэатральныя далягляды вёскі”. Абласны агляд-конкурс

6 мая ў выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва адкрылася

прайшоў па дзвюх зонах. 2–3 красавіка ў аграгарадку Новае Сяло

персанальная выстава “Дарогі салдата” ветэрана Вялікай Айчыннай вайны,

Лёзненскага раёна прынялі ўдзел у аглядзе-конкурсе 8 маладзёжных

члена БСМ, кандыдата мастацтвазнаўства, прафесара мастацка-графічнага

аматарскіх

факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава Анатоля Кавалёва. Экспазіцыя

Дубровенскага, Віцебскага, Шумілінскага, Сененскага, Лёзненскага (2

прысвечана 66-годдзю Перамогі і 85-гадоваму юбілею мастака, які ён

калектывы) раёнаў. I месца прысуджана народнаму тэатру ДК аграгарадка

адзначыў 10 мая. Вайна і мір – так можна вызначыць змест новай выставы,

Веляшковічы Лёзненскага раёна (Васіль Сігараў “Дэтэктар хлусні” /рэж.

на якой былі прадстаўлены партрэты вядомых людзей, жанравыя

Сцяпан Мехаў/), II месца – тэатру мініяцюр “Трын-трава” Стайскага СДК

кампазіцыі, пейзажы.

Лепельскага раёна (Міхась Чарот “Мікітаў лапаць” /рэж. Вольга

Віцебскі абласны краязнаўчы музей падрыхтаваў персанальную

тэатральных

калектываў

з

Лепельскага,

Гарадоцкага,

Шкіранда/), III месца – тэатральнаму калектыву Перамонтаўскага СДК

фотавыставу “Памяць душы” мастака з Латвіі, ураджэнца Беларусі Аляксея

Лёзненскага

Булыгіна,

Салабутаў/). 9–10 красавіка ў аграгарадок Падсвілле Глыбоцкага раёна

прысвечаную

Дню

Перамогі.

Асновай

экспазіцыі

стаў

раёна

(Васіль

Ткачоў

“Перапалох”

/кір.

Уладзіслаў

фотарэпартаж, зроблены ля помніка Вызвалення Рыгі. На прэзентацыі

прыехалі

экспазіцыі, якая ўключыла больш за 30 работ, гучалі вершы латвійскай

Верхнедзвінскага, Глыбоцкага (2 калектывы), Докшыцкага, Полацкага,

паэтэсы Ларысы Раманавай. Праект выставы падтрымалі Пасольства

Пастаўскага, Ушацкага і Шаркаўшчынскага раёнаў. I месца прысуджана

Рэспублікі Беларусь у Латвіі, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь,

народнаму тэатру мініяцюр “Ідучыя на смех” ДК аграгарадка Падсвілле

Рыжская дума, Віцебскі і Мінскі аблвыканкамы, беларускія і латвійскія

Глыбоцкага раёна за спектакль “Сказка о Емеле-лодыре”

прадпрымальнікі.

Уладзіміра Панфілава, II месца – тэатральнаму калектыву Відзаўскага

9

маладзёжных

аматарскіх

калектываў

з

Браслаўскага,

па п’есе

Акцыяй памяці “Дзень белых жураўлёў”, якая з кожным годам

ГПДК Браслаўскага раёна за спектакль “Трыбунал” па п’есе Андрэя

пашырае свае межы, 6 мая ўсе бібліятэкі Віцебскай гарадской сеткі

Макаёнка (рэж. Жана Яўчук), III месца – народнаму тэатральнаму

публічных бібліятэк адзначылі Дзень Перамогі. Ад будынкаў бібліятэк ці

калектыву Дзеркаўшчынскага ЦК Глыбоцкага раёна за спектакль

бліжэйшых да іх помнікаў былі запушчаны паветраныя шары з белымі

“Сасноўскія прыгоды” (рэж. Таццяна Фярковіч).

папяровымі жураўлямі ў памяць аб загінуўшых на вайне. Да правядзення
акцыі актыўна далучыліся супрацоўнікі і навучэнцы СШ № 46, ВДПТК

Віцебскі АМЦНТ
10 красавіка ў раённым Доме культуры г. Полацка прайшло
абласное свята-конкурс выканаўцаў беларускай песні “На зямлі святой

лёгкай прамысловасці і інш.

6
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лацінаамерыканскіх танцаў. Па выніках конкурсу, на самай высокай

9 мая ў Віцебску адбылося святочнае шэсце, у якім прынялі ўдзел

ступені п’едэстала пабывалі 25 пар разных узроставых груп. Прадстаўнікі

калоны ветэранаў, працоўных калектываў, прадстаўнікоў духавенства і

кожнага калектыву, па словах арганізатараў, занялі ганаровыя месцы, што

грамадскасці. У культурна-гістарычным комплексе «Золотое кольцо

сведчыць аб росквіце бальнага танца не толькі ў Віцебску, але і Полацку,

города Витебска “Двина”» адбыўся канцэрт харавых і эстрадных

Наваполацку, Оршы і Гарадку.

калектываў устаноў адукацыі і культуры “Расцветали яблони и груши…”.

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. V.

Святочныя мерапрыемствы і народныя гулянні прайшлі ў парку імя

20 мая ў абласной філармоніі прайшоў справаздачны канцэрт
народнай студыі сучаснага танца (мастацкі кіраўнік Ірына Бухавецкая).

Савецкай Арміі, парку культуры і адпачынку чыгуначнікаў, пляцоўцы
каля цэнтра эстэтычнага выхавання “Маладзік”. Летні амфітэатр запрасіў

http://philharmonic.vitebsk.by/ru/afisha/398-buhoveckaya.html

гледачоў на канцэрт з удзелам народнай артысткі Расіі Надзеі Бабкінай і
ансамбля “Русская песня”, плошча Перамогі – на канцэрт студэнцкіх
калектываў і святочны салют.

РАЗДЗЕЛ 4

Напярэдадні Дня Перамогі ў в. Мазалава Віцебскага раёна
адбылася культурна-дасугавая акцыя “Про то, что дорого и свято”, якая

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ
ВЫПУСК

пачалася з урока мужнасці ў мясцовай школе і ўшанавання ветэранаў
Вялікай Айчыннай вайны. У рамках акцыі былі арганізаваны мітынгрэквіем, канцэрт з удзелам ансамбля “Вераснянка”, хора ветэранаў

17 сакавіка ў Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур адбыўся

“Крыніца”, студыі сучаснага танца “Гранд”, тэатра-студыі “Ля-ля-фань-

з

ка”, харэаграфічных і вакальных калектываў Мазалаўскай школы

азербайджанскай абшчынай гарадоў Полацка і Наваполацка. На вечары

мастацтваў. Сярод запланаваных мерапрыемстваў прайшлі таксама

выступілі консул Рэспублікі Азербайджан у Мінску спадарыня Чандзерэлі

выставы кніг “Строки, опаленные войной” і фотаздымкаў удзельнікаў

і

вайны

вечар

азербайджанскай

старшыня

кангрэса

культуры,

азербайджанскіх

падрыхтаваны

абшчын

сумесна

Беларусі,

вядомы

“Пусть

поколения

помнят”,

падведзены

вынікі

конкурсу

спартсмен Націк Багіраў. 3 цікавай інфармацыяй пра ўзаемадзеянне

сачыненняў “Никто не забыт, ничто не забыто”, а таксама конкурсу

азербайджанскай і беларускай культур у рэтраспектыве часу выступіў

малюнкаў на асфальце для дзяцей і дыскатэка для моладзі.
У Талачынскім раёне да Дня Перамогі клубнымі работнікамі

загадчык кафедры гісторыі Полацкага дзяржаўнага ўнініверсітэта Д.У.
Дук. У зале было вывешана палатно “Вянок садружнасці”, створанае

былі

падрыхтаваны

майстрыхамі народнага клуба па шыцці з абрэзкаў тканіны “Рошва”, якое

Родину” (Слаўнаўскі

ў выглядзе лістоў дрэва прадстаўляе ўсе нацыі, што насяляюць

(Варанцэвіцкі СДК), “Войной испепеленные года” (Коханаўскі ГПДК),

рэспубліку. У ходзе мерапрыемства старшыня азербайджанскай абшчыны

акцыі “Ветэран”, “Помнік” (в. Райцы), конкурс дзіцячага малюнка “Моя

гарадоў Полацка і Наваполацка Эльдар Надзіраў прымацаваў да палатна

азбука Победы” (Дзімітраўскі СДК), вечары-партрэты, вечары-сустрэчы

азербайджанскі сцяжок. Увазе гледачоў былі прапанаваны пазнавальныя

“Я перад вамі з памяццю сваёй” (Талачынскі ГДК), “Был месяц май”
(Коханаўскі
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і

праведзены канцэрты

СДК), “Никто

ГПДК), “Где

же вы

7

не

“Они

забыт,

теперь

ничто

друзья

сражались
не

за

забыто”

однополчане”

(Серкавіцкі

СДК), прыпевачны

спектакль

“Распроклятая

война”

Народнае слова. – 2011. – 26 мая. – С. 9.

(Райцаўскі СДК), выязная выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 мая. – С. 5, 9.

“Счастливый май” раённага Дома рамёстваў (г. Талачын).

Падведзены вынікі конкурсу «“Лялька” вачыма гледачоў», у якім
мастацтваў

прынялі ўдзел больш за 60 юных мастакоў. Асаблівую актыўнасць

Рэспублікі Беларусь, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны “Партызанская

праявілі навучэнцы віцебскай мастацкай школы № 1, а таксама гурткоўцы

быль” Івана Сталярова адкрылася ў Лёзненскім ваенна-гістарычным

пазашкольных устаноў Кастрычніцкага раёна і абласнога аб’яднання

музеі.

пазашкольнай працы. Для ўзнагароджання журы, якое ўзначальваў

Выстава

графічных

работ

заслужанага

дзеяча

Мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце, адбыліся таксама ва
ўсіх раёнах Віцебскай вобласці.

галоўны мастак тэатра Аляксандр Сідараў, падзяліла аўтараў на дзве
ўзроставыя катэгорыі: малодшую – да дзевяці гадоў і старэйшую – для

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 мая. – С. 2, 5.

тых, каму ўжо споўнілася дзесяць. Агульныя сімпатыі заваяваў самы юны

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 7 мая. – С. 6.

ўдзельнік конкурсу – Уладзіслаў Лапін, які ў свае два з паловай гады

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

рашуча адмовіўся ад мамінай дапамогі і ставарыў абстракцыю, у якой,

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 12 мая. – С. III.

паводле ягоных тлумачэнняў, сумясціўся момант адкрыцця занавесу і

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 мая. – С. 4.

з’яўлення на сцэне герояў спектакля “Брэменскія музыкі”. А пераможцамі,

Віцебскі рабочы. – 2011. – 7 мая. – С. 8.

якім дыпломы ўручыў дырэктар тэатра Апяксандр Грыгор’еў, былі

Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 мая. – С. 24.

абвешчаны Варвара Хмыльніна, Любоў Уласенка, Яна Гарадная і Карына

Народнае слова. – 2011. – 12 мая. – С. 16.

Рашнава. Узнагароджанне аздобілі яскравыя канцэртныя нумары ў

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна

выкананні вучаніц СШ № 33, а таксама поўныя экспрэсіі танцы калектыву

Сцяг Перамогі. 2011. – 7 мая. – С. 2.

“Тэра-дэнс” абласнога аб’яднання пазашкольнай работы. Салодкія
пачастункі ад Беларускага тэатра “Лялька” і гандлёвай маркі “Анега:
даліна злакаў” атрымалі ўсе юныя мастакі.

15 мая – Міжнародны дзень сям’і

Народнае слова. – 2011. – 14 мая. – С. 9.

Міжнародны дзень сям’і (International Day of Families) заснаваны
Генеральнай Асамблеяй ААН у 1993 годзе. У Віцебскай вобласці, як і па
ўсёй Беларусі, па традыцыі шырока адзначаецца Дзень сям’і. З гэтай
нагоды праводзяцца дабрачынныя вечары, сустрэчы з моладдзю,
святочныя

мерапрыемствы

для

дзяцей

са

шматдзетных

і

малазабяспечаных сем’яў.

•

ХАРЭАГРАФІЯ
15 мая ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыліся спаборніцтвы па

спартыўных бальных танцах “Сустрэча сяброў”. Дапамогу ў правядзенні
мерапрыемства аказалі ўпраўленне спорту і турызму аблвыканкама, Цэнтр

У Віцебскай абласной філармоніі да Дня сям’і быў арганізаваны

культуры

“Віцебск”,

узорны

асамбль

бальнага

танцу

“Фэст”.

дабрачынны канцэрт з удзелам актэта балалаек “Витебские виртуозы”,

Харэаграфічныя здольнасці прадэманстравалі больш за 200 пар. Самаму

інструментальнага дуэта салістаў “Расіца”, Аксаны Новікавай, Алены

маленькаму выканаўцу было 4 гады, самаму старэйшаму – 35 год.

Гракавай,

Конкурсная праграма традыцыйна ўключала разнавіднасці еўрапейскіх і

Леаніда

Кажарскага,

8

Глеба

Лапіцкага,

Уладзіслава
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Расія) і Таццяна Лук’янава (Беларусь).

Сярпінскага, Таццяны Шахрай, Таццяны Савіцкай і інш. У праграме гучалі

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 26 мая. – С. 1.

народныя песні, песні савецкага перыяду, творы сучасных кампазітараў, а

http://philharmonic.vitebsk.by/ru/afisha/401-255-let-mocart.html

таксама сцэны дзіцячых праграм рэпертуару XXII канцэртнага сезона

У

Віцебскім

дзяржаўным

музычным

каледжы

імя

І.І.

абласной філармоніі.

Салярцінскага адбылася навукова-практычная канферэнцыя “Формы і

Ва ўстановах культуры Міёрскага раёна былі праведзены вечары

метады работы з навучэнцамі на ўроках музыкі і па пазашкольнай рабоце

сямейнага адпачынку “Главней всего погода в доме” (Цвецінскі СДК),

ў агульнаадукацыйнай школе”.

“Сям’я – гэта любоў” (Папшулёўскі СК), “Разам – дружная сям’я”

Народнае слова. – 2011. – 14 мая. – С. 4.

(Чапукоўскі

СДК),

“Саюз

родных

сэрцаў”

(Туркоўскі

СДК),

“Родительский дом – начала начал” (Сіцькоўскі СК), “Мир вашему дому”

•

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ
18 мая спектакль “Несцерка” ў пастаноўцы тэатра імя Я. Коласа

адсвяткаваў сваё 70-годдзе. Пасля заканчэння спектакля гледачы сталі
сведкамі ўшаноўвання коласаўцаў з гэтай нагоды. Дырэктар тэатра
заслужаны артыст Беларусі Рыгор Шацько ўручыў дыпломы народнаму
артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўнай прэміі БССР Тадэвушу Кокштысу
– за вернасць спектаклю “Несцерка” з 1958 года (ролі Чорта, Скамароха,
Другога Шляхцюка), Пятру Ламану – за вернасць спектаклю з 1971 года
(Хлапец, Юрась, Шкаляр, Мацей, Несцерка), Георгію Лойку – за вернасць
спектаклю з 1981 года (Хлапец, Пан, Першы Шляхцюк), Валянціну
Салаўёву – за вернасць спектаклю з 1986 года (Хлопец, Пан, Несцерка,
Суддзя), Валянціну Цвяткову – за вернасць з 1974 года і творчы рост у
спектаклі (ад Пана з масоўкі да Пана Бараноўскага), заслужанай артыстцы
БССР, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі Беларусі Валянціне Петрачковай – за
вернасць ролі Свахі ў спектаклі з 1958 года, заслужанай артыстцы
Беларусі Тамары Скварцовай – за вернасць спектаклю з 1971 года
(Дзяўчына, Пані, Мальвіна, Жонка Суддзі), Ульяне Ацясавай – за ўдалы
дэбют у дзень юбілейнага спектакля. На вечары былі ўручаны Ганаровыя
граматы абласнога ўпраўлення культуры актрысам, якія ў розныя гады
выконвалі ролю Настачкі: Людміле Заграбельнай, Святлане Жукоўскай,
Наталлі Аладцы, Алене Шарэпчанцы.
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(Дзісненскі ГЦК), конкурсна-гульнявыя праграмы “Дружная сямейка”
(Узмёнскі СК), “Калі мы разам” (Лявонпальскі СДК), “Усё пачынаецца з
сям’і” (Перабродскі СДК), клубныя вячоркі і агеньчыкі “З песняй па
жыцці” (Павяцкі СДК), “Адпачываем усёй сям’ёй” (Істаўскі СК), “Дом,
где тебя любят и ждут” (Наўгародскі СДК) і інш. У бібліятэках Міёрскай
сеткі

публічных

бібліятэк

былі

праведзены

агляды

літаратуры,

падрыхтаваны кніжныя паліцы, праведзены конкурсныя праграмы,
сямейныя тэматычныя вечары “Святло сям’і”, “Усё пачынаецца з сям’і” і
іншыя мерапрыемствы.
Дзень сям’і на Сенненшчыне быў адзначаны фестывалем “Сузор’е
сямейных талентаў”, агранізатарамі якога выступілі аддзелы культуры,
ідэалогіі, па справах моладзі райвыканкама, а таксама раённая арганізацыя
ГА “Беларускі саюз жанчын”. Мерапрыемства адбылося ў раённым Доме
культуры, у ім прынялі ўдзел больш за дзясятак сямей. Спаборнічалі яны ў
трох намінацыях: “Сцэнічная творчасць”, “Дэкаратыўна-прыкладная
творчасць”, “Наша сям’я”. У фае РДК размясцілася выстава вырабаў
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: вышыўка, выцінанка, кераміка,
разьба па дрэве і інш. Усе сем’і, якія прынялі ўдзел у фестывалі, былі
адзначаны дыпломамі.
У Талачынскім раёне былі падрыхтаваны і праведзены вечары
адпачынку “Праздник

семьи” (Азерацкі

СДК), “Чудесная

семерка”

(Славенскі СК), “Сямейны калейдаскоп” (Воўкавіцкі СК), конкурс “В

9

дружной

семье

много

рук” (Гаршэўшчынскі

СК), кіналекцыя

“Горад света” – фотавыстава протаіерэя Аляксандра Захарава,

“Загляните в семейный альбом” (Райцаўскі СДК), спартландыя “Папа,

якую можна ўбачыць у культурна-гістарычным комплексе «Залатое

мама, я – спортивная семья” (Дзімітраўскі СДК, Серкавіцкі СДК) і іншыя

кальцо горада Віцебска “Дзвіна”». Духоўнае імкненне аўтара ўзвысіць

мерапрыемствы.

жыццё, адлюстраваўшы яго прыгожыя бакі, стала прычынай з’яўлення
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 мая. – С. 7.

серыі мастацкіх фотаздымкаў, прысвечаных Віцебску і прыродзе краю.

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама

Работы суправаджаюцца вершамі-анатацыямі, якая дапаўняюць творчую

Голас Сенненшчыны. – 2011. – 24 мая. – С. 3.

задуму аўтара.

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна

Витебский проспект. – 2011. – 12 мая. – С. 23.
“Па дарозе ў лета” – так лірычна і ў той жа час па-філасофску

Да 50-годдзя Беларускага фонду міуру

назвала Наталля Самсонава сваю дзясятую персанальную выставу,

Віцебскае абласное аддзяленне БФМ створана ў 1971 годзе як

прысвечаную Міжнароднаму дню музеяў, якая адкрылася ў музеі-сядзібе

камісія па садзейнічанні Савецкаму фонду міру. У 1984 годзе камісія

І.Я. Рэпіна “Здраўнёва”. Мастачка прадставіла 15 жывапісных палотнаў

пераўтворана ў абласное аддзяленне Беларускага фонду міру і абядноўвае

апошняга часу.
Витебский проспект. – 2011. – 28 мая. – С. 23.

сёння 4 гарадскія і 24 раённыя арганізацыі.
Да 50-годдзя Фонду міру Віцебскі абласны музей Героя Савецкага
Саюза М. Шмырова арганізаваў конкурс “Я вижу мир”. Яго ўдзельнікамі

У дзіцячай мастацкай школе № 1 адкрылася эксапзіцыя маладога
мастака з Пінска Віктара Чміля.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. VI.

сталі навучэнцы цэнтра эстэтычнага выхавання “Маладзік” ва ўзросце ад 8
да 14 год, якія ўвасаблялі на асфальце ў парку музея сваё бачанне свету і
сябе ў ім. Акрамя таго ў рамках святкавання 50-годдзя Фонду міру быў
праведзены “круглы стол”, прысвечаны ролі няўрадавых арганізацый у
развіцці міжнацыянальнага дыялога і супрацоўніцтва. У “круглым стале”
прынялі ўдзел міратворцы з Беларусі, Расіі, Украіны. Заключным акордам
мерапрыемства стала выступленне старшыні Віцебскага аддзялення саюза
пісьменнікаў Беларусі Тамары Красновай-Гусачэнкі з прэзентацыяй
вершаў з новай кнігі “У света тени нет”. А 12 мая ў парку ля музея з
удзелам прадстаўнікоў дабрачынных арганізацый было пасаджана Дрэва
дружбы.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 17 мая. – С. 4.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. 2.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 мая. – С. 16.
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•

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ
21 мая Віцебская абласная філармонія правяла праграму для

матуль “Соткать душу из нот”. Пры падтрымцы Віцебскага абласнога
краязнаўчага музея сустрэча з гэтага музычнага цыкла ўпершыню
адбылася ў музеі-сядзібе І.Я. Рэпіна “Здраўнёва”.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 мая. – С. 16.
22 мая ў вялікай зале Віцебскай абласной філармоніі прайшла
музычная праграма “Героі дзіцячых кніг”.
http://philharmonic.vitebsk.by/ru/afisha/400-geroi-detskih-knig.html
27 мая да 255-годдзя Вольфанга Амадэя Моцарта камерны хор
Віцебскай абласной філармоніі выступіў з праграмай “В.А. Моцарт.
Прысвячэнне”. У канцэрце прынялі ўдзел Людміла Канавалава (Масква,

35

Народнае слова. – 2011. – 12 мая. – С. 16.

•

Витебский проспект. – 2011. – 12 мая. – С. 23.

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ

21 красакавіка–13 мая ў выставачнай зале АМЦНТ працавала

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. IV.

выстава жывапісу мастакоў з г. Краславы (Латвія) Андрэя і Ніны Гаргоц,

Полацкі веснік. – 2011. – 7 мая. – С. 15.

якая

была

арганізавана

ў

рамках

Пагаднення

аб

культурным

супрацоўніцтве паміж упраўленнем культуры Віцебскага аблвыканкама і

РАЗДЗЕЛ 3

Краслаўскай Краявой Думай. На выставе прысутнічалі старшыня
Краслаўскай Краявой Думы Гунарс Упеніекс і спецыяліст па пытаннях
культуры Язэп Дабкеві.
Віцебскі АМЦНТ

МАСТАЦТВА

“Живите в радости” – пад такой назвай 13–15 мая ў г. Слоніме

•

Гродзенскай вобласці праходзіў IV Рэспубліканскі фестываль сямейнай

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА
5 мая ў Пастаўскім раённым краязнаўчым музеі адкрылася

творчасці, на якім Віцебшчыну прадстаўлялі народны сямейны ансамбль

фотавыстава “Была зіма…”. Аўтарамі работ выступаюць Андрэй Мацур,

“Забава” Лаўжанскага сельскага цэнтра культуры і дасуга Шумілінскага

Рыта Шалей, Андрэй Стабуленец.

раёна і сям’я майстраў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Баляслава і
Галіны Чарняўскіх з Міёр. У намінацыі “Лепшая аўтарская песня” дыплом

Пастаўскі край. – 2011. – 14 мая. – С. 5.
Шэраг

экспазіцый

Рэтраспектыўная

выстава

прапанаваў
Валерыя

прадстаўляе на суд гледачоў

у

Белага

маі

Мастацкі

музей.

“В

формате

образа”

абстрактыныя і рэалістычныя работы,

створаныя за апошнія 20 гадоў. “Знакі душы” – так назваў сваю

фестывалю атрымаў ансамбль “Забава”.
Народнае слова. – 2011. – 19 мая. – С. 5.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 24 мая. – С. 1.
Віцебскі АМЦНТ

персанальную выставу Уладзімір Вольнаў, у цэнтры якой інсталяцыя

20–21 мая ў Оршы адбыліся Дні культуры Венесуэлы. Горад над

“Распяты шлях”, прысвечаная памяці народнага пісьменніка Беларусі

Дняпром наведалі Першы сакратар Пасольства Баліварыанскай Рэспублікі

Васіля Быкава. Сярод знакавых работ – “Каўчэг памяці”, створаны са

Венесуэла ў Рэспубліцы Беларусь Херарда Эстрада Марцінес, а таксама

старога драўлянага карыта, у якім размешчаны прадметы сялянскага

творчая дэлегацыя, у склад якой увайшлі музычны калектыў “Али

побыту. Цэлая зала прысвечана ахвярам халакоста. Іншыя карціны,

Примера” і група фальклорнага танца “Йоланда Морено”. Госці прынялі

калажы і інсталяцыі нагадваюць пра Вялікую Айчынную вайну,

ўдзел у адкрыцці выставы партрэтаў “Галерэя герояў”, якая была

Чарнобыль, закінутыя храмы. Работы выкананы ў розных тэхніках і

размешчана ў будынку езуіцкага калегіўма. Аркестр Магілёўскай

стылях.

гарадской капэлы выступіў з канцэртам лацінаамерыканскай музыкі.
Віцебскі рабочы. – 2011. – 21 мая. – С. 8.
Витебский проспект. – 2011. – 28 мая. – С. 23.
Народнае слова. – 2011. – 24 мая. – С. 5.
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Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 мая. – С. 1.
У Палацы мастацтваў прайшла выстава “Беларускі нацюрморт XX
стагоддзя”. Разам з творамі з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея,

11

Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, асабістых збораў твораў

нямецкую ўніформы дэманстравалі віцебскія ўдзельнікі ўсебеларускага

Беларускага саюза мастакоў прадстаўлены работы з фондаў Полацкай

клуба “Сябры па зброі” пры фондзе “Памяць Афгана”. Можна было

мастацкай галерэі. Гэта 8 карцін знакамітых беларускіх мастакоў – Нінэлі

назіраць і ўдзельнічаць у гістарычнай рэканструкцыі “Партызанскі лагер”

Шчаснай, Гаўрылы Вашчанкі, Віталя Цвірко, Святланы Катковай,

– дзеянні праходзілі ў зямлянках, адноўленых на тэрыторыі парку. Усю

Анатоля Кузняцова, Мікалая Бушчыка і Валяр’яны Жоўтак.

ноч пад адкрытым небам на вялікім экране ішла дакументальная хроніка.

Полацкі веснік. – 2011. – 12 мая. – С. 2.
У маі ў Летнім амфітэатры адбылося выступленне на каньках

Узаемаадносіны бацькоў і дзяцей сталі асноўнай тэмай акцыі
“Ноч музеяў”, што прайшла 14 мая ў Полацку.

артыстаў Маскоўскага цырка Нікуліна на Цвятным бульвары.

Полацкі нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 24 мая. – С. 2.

падтрымлівае гэты праект трэці год. Праграма акцыі максімальна

У Мастацкім музеі адкрылася выстава акцёра і мастака з СанктПецярбурга Віктара Бердакова “Грим-Асы”.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 мая. – С. 16.

разнастайная: кожны ўдзельнік можа знайсці тут мерапрыемствы на свой
густ. Арганізатары пастараліся падрыхтаваць для наведвальнікаў шмат
сюрпрызаў, а таксама ўдвая зменшылі кошт уваходных квіткоў. Да таго
арганізатары прапанавалі жыхарам рэгіёна прыняць удзел у акцыі “Упішы

•

КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ
У Полацку адбылося XXV пасяджэнне Савета Еўрарэгіёна

“Азёрны край” з удзелам прадстаўнікоў Латвіі, Літвы і Беларусі. Асноўнай
тэмай стустрэчы стала зацвярджэнне новага палажэння па развіцці
турызму, малога прадпрымальніцтва, адукацыі і культуры ў рамках
Еўрарэгіёна.
Полацкі веснік. – 2011. – 27 мая. – С. 2.

сваё імя ў гісторыю горада”, якая прайшла з 14 да 18 мая, і была скіравана
на збор рэчаў, звязаных з гісторыяй, культурай і традыцыямі роднага
краю. Удзельнікі акцыі атрымалі асабістыя пасведчанні, а іх імёны –
занесены ў Ганаровую кнігу дарыцеляў.
Усе музеі горада Полацка працавалі да 22 гадзін, а Сафійскі сабор,
дзе адбыўся канцэрт арганнай музыкі, – і яшчэ пазней. 70-годдзю з
пачатку Вялікай Айчыннай вайны была прысвечана маладзёжная акцыя ва
ўрочышчы “Пяскі”. 3 удзелам ветэранаў прайшлі таксама мерапрыемствы
ў прыродна-экалагічным музеі і тэатралізаваная экскурсія “Ажываюць

•

старонкі гісторыі” ў краязнаўчым музеі. Мастацкая галерэя запрасіла на

КЛУБНАЯ СПРАВА
“Парк вновь собирает друзей ” – пад такім дэвізам у комплексе

канцэрт юных музыкаў і адкрыццё выставы жывапісу Андрэя і Ніны

культурна-масавага адпачынку імя Савецкай Арміі традыцыйна ў

Гаргоц з Латвіі, а музей традыцыйнага ткацтва Паазер’я правёў вечарыну

першамайскае свята адкрыўся вясенне-летні сезон. Яго галоўнай падзеяй

беларускага танца і прадэманстраваў народнае адзенне Віцебшчыны.

стала ўстаноўка 6 стацыянарных атракцыёнаў, на набыццё якіх з

Майстар-клас Ігара Гарбунова “Стойкі алавяны салдацік” можна было

гарадскога бюджэту было выдаткавана звыш 1 млрд. рублёў і дадатковая

пабачыць у музеі беларускага кнігадрукавання, а дзіцячы музей

сума ў 270 млн. рублёў на мантаж і добраўпарадкаванне. Праграма

прапанаваў выставу галаўных убораў з прэзентацыяй марожанага

адкрыцця паркавага сезона сабрала аматараў актыўнага адпачынку.

Полацкага малочнага камбіната.

Атмасферу свята стваралі артысты Цэнтра культуры “Віцебск” студыя
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Народнае слова. – 2011. – 12 мая. – С. 3.
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эстраднай песні “Форум”, калектыў эстраднага танца “Радасць”, а таксама

Арганізацыя і правядзенне акцыі “Ноч у музеі” на Віцебшчыне
18 мая адзначаецца Міжнародны дзень музеяў. Напярэдадні свята

група “Аксент-акробент” Палаца творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага

якая

раёна г. Віцебска. На адкрытай сцэне адбыўся канцэрт, а каля парку –

падтрымліваецца Міжнародным саветам музеяў і праводзіцца пад

паказальныя выступленні “На крылах Пегаса” конна-спартыўнага клуба

патранажам Савета Еўропы з 2005 года па ініцыятыве Міністэрства

“Каліпса”.

адбываецца

агульнаеўрапейская

акцыя

“Ноч

у

музеі”,

культуры і камунікацыі Францыі. Па традыцыі да гэтай акцыі далучаюцца

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 5 мая. – С. 2.
1 мая Цвецінскі сельскі Дом культуры (Міёрскі раён) адзначыў

і музеі Віцебшчыны.
Так, у Віцебску 14 мая з 18.00 да 23.00 у Віцебскім абласным

50-гадовы юбілей.

краязнаўчым музеі і да 6 гадзін раніцы 15 мая ў музеі Героя Савецкага

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама

Саюза М. Шмырова былі адкрыты дзверы для наведвальнікаў.

Міёрскія навіны. – 2011. – 28 мая. – С. 2.

“Ноч у музеі” ў ратушы прайшла ў японскім стылі. Японскае кіно,
мультыплікацыя, ігратэка, усходнія адзінаборствы, чайная цырымонія.
Жадаючыя маглі прысутнічаць на майстар-класах, узяць урокі па

6 мая канал СТВ у Летнім амфітэатры правёў гала-канцэрт
пераможцаў і ўдзельнікаў праекта “Звездный ринг”.
Витебский проспект. – 2011. – 12 мая. – С. 23.

мастацтве арыгамі, бодзі-арта, бансай, вытворчасці паштовак у тэхніцы

16–21 мая на базе абласных курсаў павышэння кваліфікацыі

укіё-э. Быў праведзены відэа-клас “Мастацтва бансай”. Можна было

работнікаў культуры былі праведзены абласныя курсы для дырэктароў

паназіраць за работай навучэнцаў індустрыяльна-педагагічнага каледжа,

СДК аграгарадкоў.

якія рабілі прычоскі ў японскім стылі. Паглядзеўшы пластычны
перфоманс “1/8 міліметра” студыі сучаснай харэаграфіі “Паралелі”
Анастасіі Махавай або анімэ і дакументальныя стужкі пра Японію,
прысутныя маглі даследаваць адкрытыя экспазіцыі. Сярод іх – выставы

Віцебскі АМЦНТ
22 мая на сцэне Міёрскага РДК адбыўся канцэрт з удзелам
Дзяржаўнага нацыянальнага ансамбля “Песняры”.
Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама

віцебскіх масаткоў “Японскія асацыяцыі” Людмілы Сарокінай, графіку

24–25 мая на базе ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр

Аляксея Краўчанкі, жывапіс Валянціны Ляховіч. Але галоўнай падзеяй

народнай творчасці” і ўстаноў культуры Шумілінскага раёна прайшоў

“Начы ў музеі” стала адкрыццё “Планеты Японіі”. Выстава, якая будзе

абласны Савет дырэктароў раённых метадычных цэнтраў “Работа ўстаноў

працаваць у музеі да канца ліпеня, прадстаўлена Японскім цэнтрам

культуры новага тыпу на сучасным этапе”. На сустрэчы разглядаліся

культуры “Дзэнкан” і часткова Пасольствам Японіі ў Беларусі. Экскурсію

прыарытэтныя напрамкі ў рабоце клубных устаноў вобласці, адбылося

па ратушы правялі дзяўчыны ў кімано і мужныя самураі. Скончылася дзея

знаёмства з работай устаноў культуры новага тыпу.
Віцебскі АМЦНТ

шэсцем са свечкамі да р. Віцьбы.
Ноч у музеі Героя Савецкага Саюза М. Шмырова прывабіла

25 мая ў актавай зале Міёрскай ДШМ адбылася прэм’ера

аматараў ваеннай гісторыі. Тут, у парку Партызанскай Славы, пасля

музычнай казкі “Прыгоды трох парасят” у пастаноўцы навучэнцаў

канцэрта духавога аркестра школы мастацтваў № 2 адкрылася выстава

тэатральнага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў.

“Воінскае абмундзіраванне перыяду Другой сусветнай вайны”. Савецкую і

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама
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29 мая ў Вялікай зале Віцебскай абласной філармоніі адбыўся

QR-код для мабільных тэлефонаў, у якім зашыфраваў даведачную

справаздачны канцэрт народнага ансамбля народнага танца “На ростанях”

інфармацыю аб музеях Віцебска. Прэзентацыя работы першага ў Беларусі

УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтва” (мастацкі кіраўнік

турыстычнага штрых-кода адбылася ў Віцебскім абласным краязнаўчым

Сяргей Ракоўскі).

музеі.

http://philharmonic.vitebsk.by/ru/afisha/402-rosstan.html

Адна з вядучых аўтараў Віцебскай акварэльнай школы, член

У Палацы культуры ААТ “Полацк-Шкловалакно” адбыўся канцэрт

Беларускага саюза мастакоў, удзельніца выстаў у Іспаніі, Германіі, Расіі,

народнага ансамбля беларускай песні “Нявіда” Фарынаўскага СДК. Сёння

Беларусі, Эстоніі Валянціна Ляховіч перадала ў дар краязнаўчаму музею

ў калектыве – 13 удзельнікаў. Асноўны састаў – жаночы. Кіруе ансамблем

32 творы – жывапісныя работы і аб’ёмныя кампазіцыі з выставы

Таццяна Іванько. Аляксандр Трафімаў – гукарэжысёр, Ірына Коскіна –

“Рэтраспекцыя”, якая дэманстравалася ў ратушы ў маі. Акрамя таго ў

харэограф. Высокая тэхніка выканання, сцэнічная культура, музычны густ

музеі адкрыліся выставы рушнікоў і посцілак канца XIX – сярэдзіны XX

вылучаюць “Нявіду” сярод іншых творчых калектываў Полацкага раёна.

стст., а таксама выстава “Из глубины минувших лет”, прысвечаная Дню

Рэпертуар у ансамбля разнастайны. Выконваюцца беларускія народныя

славянскай пісьменнасці і праваслаўнай кнігі. У двух залах экспанаваліся

песні, творы самадзейных аўтараў Полаччыны.

рарытэтныя

Полацкі веснік. – 2011. – 17 мая. – С. 5.

выданні

з

фондаў

краязнаўчага

музея

і

царкоўна-

археалагічнага музея Віцебскай епархіі. У экспазіцыі прадстаўлена больш

У аграгарадку Сар’я Верхнядзвінскага раёна пасля капітальнага

за 40 унікальных праваслаўных кніг, самая старажытная з якіх –

рамонту адкрыўся Дом культуры. У новых сценах прайшла канцэртная

“Евангелие Почаевской Лавры” 1758 года. Выстава таксама знаёміць з

праграма, падрыхтаваная калектывамі Сар’і і Верхнядзвінскага РДК, а

матэрыяламі археалагічных раскопак, якія сведчаць аб распаўсюджванні

таксама

пісьменства на віцебскіх землях.

пачала

работу

выстава

народных

умельцаў

Канстанціна

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. IV.

Піскуновіча і Яўгеніі Кухаронак.
Віцебскі рабочы. – 2011. – 24 мая. – С. 1.

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 21 мая. – С. 7.

Дзвінская праўда. – 2011. – 31 мая. – С. 1.

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 26 мая. – С. 2.

Ва Ушацкім раёне адбыўся семінар для работнікаў сельскіх

Народнае слова. – 2011. – 19 мая. – С. 5.

клубных устаноў, прысвечаны арганізацыі работы аматарскіх аб’яднанняў.

Народнае слова. – 2011. – 21 мая. – С. 8.

Удзельнікі семінару прынялі ўдзел у паказальным пасяджэнні народнага

У Лепелі адкрыта мемарыяльная дошка поўнаму георгіеўскаму

клуба творчых сустрэч “Муза” (кіраўнік Г. Варатынская), пазнаёміліся з

кавалеру Дамініку Канапко (1886–1975). Ва ўрачыстсцях прынялі ўдзел

работай народнага клуба майстроў “Адраджэння” (кіраўнік А. Куксёнак),

родныя героя, вучні СШ № 1, якія займаліся пошукавай работай па

створаных пры РДК.

вывучэнні біяграфіі земляка. А ў Лепельскім краязнаўчым музеі да Дня

Патрыёт. – 2011. – 11 мая. – С. 3.

Перамогі адкрыта выстава рэчаў ваеннага побыту.
Народнае слова. – 2011. – 19 мая. – С. 2.
Лепельскі край. – 2011. – 11 мая. – С. 5.
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ШУМІЛІНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

•

Круглы стол “Бацькі і дзеці” для вучняў 10-х класаў СШ № 1
прайшоў 13 мая ў чытальнай зале Шумілінскай ЦРБ. Аўдыторыі былі
прапанаваны псіхалагічныя тэсты.
Гульнявая праграма “Шчаслівы той, хто шчаслівы дома”
Дабейскай сельскай бібліятэцы праводзілася 14 мая. Сямейныя каманды
ўдзельнічалі

ў

конкурсах

“Роднасныя

сувязі”,

“Пацеш

бацькоў”,

15 мая

чалавека, у якога няма душы” праходзіў у Башнеўскай сельскай
бібліятэцы 15 мая. На мерапрыемства былі запрошаны сямейныя пары з
ліку самых актыўных чытачоў бібліятэкі. Кожны выказваў свае думкі і
меркаванні, як заахвоціць сваіх дзяцей да чытання кніг, часопісаў і газет.
Літаратурна-музычныя пасядзелкі “Мой радавод” прайшлі ў
Мішнявіцкай бібліятэцы 15 мая. Гасцямі мерапрыемства сталі 4 сям’і з

ўдзел

калектывы

праведзены 22 мая народнай літаратурна-музычнай гасцёўняй “Крыніца”
ў чытальнай зале раённай бібліятэкі. На сустрэчу былі запрошаны
шматдзетныя сем’і, для якіх былі падрыхтаваны вясёлыя конкурсы,
інтэлектуальныя віктарыны, гумарэскі. Кіраўнік гасцёўні падрыхтаваў для

Суравенскай сельскай бібліятэцы. Мерапрыемства было праведзена для
ўдзельнікаў клуба “Односельчанка”.
•

сучасным

тэхналогіям,

ГДК,

На Лёзненшчыне ў в. Страганы 21 мая адбылося тэатралізаванае
свята-конкурс гісторыка-культурнай спадчыны XIX ст. у гонар 200-годдзя
з дня нараджэння вядомага фалькларыста Аляксандра Рыпінскага.
Удзельнікамі свята сталі народны аматарскі калектыў “У пошуку”
Лёзненскага РДК, вучні школ раёна. Сваё майстэрства са сцэны
прадэманстравалі больш за 20 творчых калектываў Віцебшчыны, а
таксама фальклорны калектыў Дзямідаўскага раёна Смаленскай вобласці.
Віцебскі рабочы. – 2011. – 28 мая. – С. 1.
Віцебскі АМЦНТ
27

мая

праведзены

раённы

конкурс

культарганізатараў

“Гульнявыя забавы-2011”, у якім прынялі ўдзел калектывы Трасцянскага
КБ,

Серкавіцкага

СДК, Навасельскага

СК,

Варанцэвіцкага

СДК,

Валосаўскага СК, Усвіж-Букскага ПДК, Райцаўскага СДК, Рамашкаўскага
КБ, Дзімітраўскага СДК, Звяняцкага СДК, Азерацкага

СДК, народны

тэатр гульні “Балаболы” Коханаўскага ГПДК.
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
28 мая ў зале Віцебскай абласной філармоніі адбыўся конкурс
вакальна-інструментальных ансамблей, прысвечаны 70-годдзю з дня
нараджэння

народнага

артыста

СССР

Уладзіміра

Мулявіна.

Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. У конкурсе

турысты

змогуць

лёгка

арыентавацца ў Віцебску. Інтэрнэт-партал gorod.vitebsk.by распрацаваў

30

Талачынскага

Заснавальнікамі свята выступілі ўпраўленне культуры аблвыканкама і

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ
Дзякуючы

рамёстаў,

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна

ўдзельнікаў фотакалаж і нумары мастацкай самадзейнасці.
Дыскусійная гутарка “Сам сабе куцюр’е” прайшла 29 мая ў

Дома

СДК.

Запрошаныя члены сямей расказвалі пра свой род, карані, узгадвалі
Дзень калектыўнага адпачынку “Семь Я – большая семья” быў

раённага

Коханаўскага ГПДК, Райцаўскага СДК, Серкавіцкага СДК, Азерацкага

ліку чытачоў бібліятэкі. На свяце гучалі песні і вершы пра родны край.
продкаў.

ў Талачынскім ГДК прайшоў раённы конкурс аматарскіх

аб’яднанняў і клубаў па інтарэсах “Краіна захапленняў”, у якім прынялі

выконвалі песні, распавядалі сямейныя гісторыі.
Дыспут пра сямейнае чытанне “Дом, у якім няма кнігі, падобны да

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ

прынялі ўдзел лепшыя вакальна-інструментальныя ансамблі вобласці з
Пастаў,

Верхнядзвінска,

Барані,

Полацка,

15

Віцебска,

Віцебскага

і

Аршанскага раёнаў. Па выніках конкурсу I месца прысуджана вакальнаінструментальнаму ансамблю з Бараньскага ГДК, II месца – народнаму

18–19 мая аддзел бібліятэчнага маркетынгу правёў двухдзённы
семінар на тэму “Бібліятэка і праблемы правоў чалавека”.

ВІА “Скіфы” з Пастаўскага РДК і II месца – ВІА “Індра” з Палаца
культуры г. Полацка.

28 мая Норыцкая сельская бібліятэка расчыніла дзверы для
ўдзельнікаў аматарскага аб’яднання “Сучасніца”, пасяджэнне якога было

Віцебскі АМЦНТ

прысвечана 120-годдзю з дня нараджэння М. Багдановіча.

28-29 мая ў г. Верхнядзвінску прайшло рэгіянальнае дзіцячае
свята “Двина-Дзвіна-Daugava”. У гэтым годзе яно праводзілася ў выглядзе

СЕННЕНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

фестывалю-конкурсу дзіцячых тэатраў мод “Сияние-2011”. У рамках свята

Выязны семінар “Кніга – спадарожніца сямейнага выхавання”

працавала выстава работ ДШМ “На хвалях натхнення”, выстава

прайшоў у Багданаўскай сельскай бібліятэцы. Удзельнікі семінара

графічных работ “Марская фантазія” В. Сакалова (Эстонія), выстава

пазнаёміліся з выставай сямейнай творчасці “Сям’я – крыніца натхнення”.

роспісу па шоўку “Стары Талін” (Эстонія). На свяце калектывы

Для

прадставілі па 2 калекцыі і па 2 паказальныя выступленні. I месца

рэкамендацыі “Роля бібліятэкі ў станаўленні сям’і”. Вопытам работы ў

прысуджана Верхнядзвінскаму тэатру моды “Вобраз” і Віцебскаму тэатру

гэтым накірунку падзяліліся бібліятэкары Судзёнкаўскай і Ходцаўскай

моды “Стыль”. На II месцы – тэатр моды Марыны Алекс з Масквы і “Max

бібліятэк.

супрацоўнікаў

бібліятэк

былі

падрыхтаваны

метадычныя

Голас Сенненшчыны. – 2011. – 24 мая. – С. 1, 3.

Moda” – з Эстоніі. На III – “Gold Star” з Оршы і “Топ-топ” з Наваполацка.
Спецыяльныя прызы атрымалі тэатр моды “Фэст” з Наваполацка і
“Меланж” з Дуброўна, а таксама Марына Крэцініна з Масквы, як самы

ТАЛАЧЫНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
У Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы адкрылася персанальная

юны дызайнер.
Віцебскі АМЦНТ

выстава Наталлі Хадаронак пад назвай “Магия каменная – бонсай”,

Дзвінская праўда. – 2011. – 27 мая. – С. 1.

прысвечаная 500-годдзю пасёлка.
Наша Талачыншчына. – 2011. – 25 мая. – С. 1.

Дзвінская праўда. 2011. – 31 мая. – С. 1.
У Віцебску адбыўся IV адкрыты конкурс выканаўцаў рускай
музыкі і песні “Горад княгіні Вольгі”. Арганізатарамі гэтай творчай

ЧАШНІЦКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

сустрэчы выступілі Цэнтр нацыянальных культур, аддзел па справах

Для бібліятэчных работнікаў на базе цэнтральнай бібліятэкі

моладзі адміністрацыі Кастрычніцкага раёна, «Рускі культурны цэнтр

прайшоў семінар “Бібліятэка і моладзь – разам у будучыню”. Праграму

“Русь”», “Русский дом”, Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы

семінара склалі:

Беларусь. Для ўдзелу ў конкурсе было пададзена каля 100 заявак.

патрэбныя

Пераможцаў у конкурсе вызначалі ў чатырох намінацыях: “Руская

прафарыентацыйнай рабоце сярод старшакласнікаў”, інформ-дайджэст

народная музыка”, “Рускі народны фальклор”, “Рускі раманс” і “Руская

“Прадстаўляем новыя прафесіі”, гадзіна творчай ініцыятывы “Я прапаную

эстрадная песня”.

свой вопыт: работа бібліятэк па правядзенні тыдня прафарыентацыі”,

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 19 мая. – С. IV.
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гутарка з галоўным спецыялістам ЦЗН “Прафесіі,

раёну”,

гадзіна

метадыста

гульнявая праграма “Лабірынт прафесій”.
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“Роля

бібліятэк

у

25 мая ў галерэі “Арт-Лепель” адбылося адкрыццё выніковай
выставы “Вясеннія фарбачкі” навучэнцаў ДШМ.

У Палацы культуры г.п. Руба прайшоў традыцыйны конкурс
“Рубовские соловьи”, у якім прынялі ўдзел дзеці з 3-х да 11 год. Гран-пры
конкурсу атрымала 6-гадовая Вольга Цітова, I месца – яе равесніца Аня

ЛЁЗНЕНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

Стаян. Дуэт 10-гадовай Насці Воўк і 11-гадовай Ілоны Мельянцовай

Да Дня Перамогі ў бібліятэцы-музеі аграгарадка “Кавалі” для

заваяваў II месца. Пакарылі журы і 3-гадовыя Маша Шэйно і Уладзік

дзяцей і падлеткаў прайшоў Дзень патрыятызму “Славім вялікі подзвіг”, у
праграму якога ўвайшлі кніжна-ілюстрацыйныя выставы, экскурсіі па
выставачных залах музея, электронная прэзентацыя “Каб помнілі…”,

Зычкаў, якім прысуджана ганаровае III месца.
Народнае слова. – 2011. – 26 мая. – С. 1.
У Фарынаўскім цэнтры кульуры і дасуга прайшkj традыцыйнае
раённае свята-конкурс дзіцячых і юнацкіх тэатральных калектываў “Новая

віктарына “Гарады-героі”.
Да Дня сям’і ў раённай бібліятэцы адбылося сямейнае свята

версія-2011”, у якім прынялі ўдзел 9 лепшых тэатральных калектываў

“Семья – единство помыслов и дел”, праведзенае сумесна з Лёзненскай

Полацкага раёна. Акцёрскім ансамблем уразіў Руднянскі СДК, якому за

дзіцячай школай мастацтваў. Мерапрыемства складалася з канцэрту

мініяцюру “Стоп-кадр” быў уручаны дыплом I ступені. Выразна выступіў

выхаванцаў ДШМ, агучанай выставы “Сямейнае права ад Дамастроя да

з казкай “Залаты ключык” дзіцячы драматычны тэатр Мацюшэўскага СДК

Сямейнага Кодэкса”, падрыхтаванай супрацоўнікамі ПЦПІ.

(дыплом II ступені). Дыплом III ступені ўручаны дзіцячаму тэатру
мініяцюр Навагаранскага СДК за інсцэніроўку па матывах казкі “Этот

МІЁРСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

ненормальный Вилли”. Тэатр паэзіі і прозы Зялёнкаўскага СДК прадставіў

26 мая на базе Чэраскай бібліятэкі адбыўся семінар “Роля і месца

пастаноўку на тэму экалогіі. Кіраўнік калектыву А. Фурс адзначана

бібліятэк аграгарадкоў у адраджэнні нацыянальных традыцый”. У

дыпломам “За лепшую рэжысуру”. За спектакль-казку “Три поросенка”

праграме семінара былі пазначаны выступленні старшыні Міёрскага

калектыву лялечнага тэатра “Солнышко” Ветрынскага гарпасялковага

сельскага Савета, якая пазнаёміла з работай устаноў культуры, рэдактара

Дома культуры ўручаны дыплом “За лепшую сцэнаграфію”.

раённай газеты “Міёрскія навіны”, краязнаўчае мерапрыемства “Па
ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаём сваю Радзіму”.

Полацкі веснік. – 2011. – 12 мая. – С. 7.
Раённы конкурс дзіцячай творчасці “Зорны шлях” адбыўся ў
пачатку мая ў раённым Доме культуры г. Верхнядзвінска. Дзеці

ПАСТАЎСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

спаборнічалі ў майстэрстве выканання песень у трох узроставых

17 мая ў Камайскай сельскай бібліятэцы было праведзена

катэгорыях: 6–9 гадоў, 10–13 гадоў, 14–18 гадоў. 22 канкурсанты

літаратурнае падарожжа “Уладар чароўнага ключыка”, прысвечанае 100-

прадставілі ўвазе журы па 2 песні: аб прафесіі, працы і на выбар. У выніку

годдзю з дня нараджэння В. Віткі. Падарожжа было арганізавана для

ва ўзроставай катэгорыі 6–9 гадоў дыпломам I ступені ўзнагароджана

вучняў малодшага школьнага ўросту, увазе якіх быў прапанаваны

Дзіяна Аўзін (кіраўнік Н. Акуневіч, РДК), II ступені – Елізавета Драпей

літаратурны каляндар, прысвечаны жыццю і творчасці В. Віткі.

(кіраўнік Л. Вайнілорвіч, Валынецкі СДК), III ступені – Дар’я Аўсюк

Вандруючы па сцежках творчасці В. Віткі, дзеці ўдзельнічалі ў віктарыне,

(кіраўнік Н. Акуневіч). Ва ўзроставай катэгорыі 10–13 гадоў дыплома I

адгадвалі загадкі, слухалі творы беларускага казачніка.

ступенні ўдастоена Екацярына Яскевіч (кіраўнік Д. Гагалінскі, РДК); II
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ступені – Валянціна Сіняўская (кіраўнік Н. Акуневіч), III ступені –

бібліятэкі – міні-музея этнаграфіі, пабывалі на раённым свяце-конкурсе

Вікторыя Шайкоўская (кіраўнік Д. Гагалінскі). У групе 14–18 гадоў

маладых сем’яў “Пусть плывёт кораблик счастья!”, які прайшоў у

дыпломам I ступені ўзнагароджана Вольга Мішурная (кіраўнік Н.

Вархоўскім СДК у рамках праекта РМЦ “Клуб – вяскоўцам”. У свяце-

Акуневіч), II ступені – Вольга Сумак (кіраўнік Л. Вайніловіч, Dалынецкі

конкурсе прынялі ўдзел пяць лепшых сем’яў з розных куткоў раёна, якія

СДК), дыплом III ступені падзялілі Вікторыя Шульга і Аляксандр Малей

прайшлі шэраг творчых выпрабаванняў. Відовішчнасць мерапрыемству

(кіраўнік Н. Акуневіч). Прафесійнае журы адзначыла таксама ў

надалі выступленні дзіцячага ансамбля “Гарадок”, ансамбля ГДК “Свае

спецыяльнай намінацыі Анжаліку Мялешку (РДК), Вольгу Гагалінскую

хлопцы і дзяўчаты” і гумарыстычная каманда “Вар’яцкая сямейка” з

(УА “Верхнядзвінская гімназія”), Аляксандра Малея (РДК), Святаслава

аграгарадка Вархі.
Гарадоцкі веснік. – 2011. – 28 мая. – С.1.

Ганчарова (Запрудзьеўскі СДК), Аляксея Савіцкага (Асвейскі ГДК),
Вераніку Долгіх (Асвейская ДМШ). Прыз глыдацкіх сімпатый атрымаў

.

Аляксей Савіцкі (Асвейскі ГДК).

ДУБРОВЕНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
7 мая ў Дзяцельскай сельскай бібліятэцы-клубе адбылася

Дзвінская праўда. – 2011. – 24 мая. – С. 5.
У канцы мая на базе раённага Дома культуры г.п. Ушачы прайшоў

літаратурна-музычная кампазіцыя “Гэта быў час, які нельга забыць”.

фестываль дзіцячай творчасці “Вясёлка талентаў”, арганізатарамі якога

29 мая ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў семінар

выступілі аддзел адукацыі райвыканкама і цэнтр пазашкольнай работы.

“Бацькоўская радзімая сям’я: выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў у

Сваім майстэрствам усіх прысутных парадавалі салісты Алеся Бойчанка,

зберажэнні гісторыка-культурнай спадчыны”.

Дзіяна Герцык, Віктар Тарасенка і інш. У фае ДК была наладжана

дзіцячага сада праведзена тэатралізаванае прадстаўленне “Падарожжа ў

выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Патрыёт. – 2011. – 14 чэрв. – С. 2.
Раённы

метадычны

цэнтр

аддзела

У бібліятэцы аграгарадка Асінторф для дзяцей старэйшай групы
краіну яе Вялікасці Кнігі”.

культуры

Гарадоцкага

райвыканкама арганізаваў раённы конкурс дзіцячай творчасці “Сияй,

ЛЕПЕЛЬСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

звездочка!”. У намінацыі “Эстрадная песня” лепшымі сталі: сярод салістаў

Аддзел абслугоўвання і інфармацыі раённай бібліятэкі прыняў

– Святлана Ляонава (Езярышчанскі ГПДК), Васіліса Каралёва (Гарадоцкі

удзел у святкаванні Дня Перамогі, які адбыўся ў гарадскім парку 9 мая.

ГДК), сярод груп – дзіцячая вакальная група “Гарадок” (Гарадоцкі ГДК),

Супрацоўнікі аддзела арганізавалі “Франтавую бібліятэку” і пазнаёмілі

дзіцячая вакальная група Езярышчанскага ГПДК. У намінацыі “Эстрадны

наведвальнікаў з літаратурай аб вайне на выставе-праглядзе “У кніжнай

танец” перамагла група “Непоседы” (Гарадоцкая ЦВР). У намінацыі

памяці – імгненні вайны”, а таксама прынялі ўдзел у інтэлектуальным

“Народны танец” – танцавальная група Езярышчанскага ГПДК. У

марафоне

намінацыі “Музычна-інструментальны жанр” сярод ансамблей лепшымі

задавальненнем слухалі вершы пра вайну, а найбольш актыўныя – самі

вызначаны ўзорны аркестр баяністаў Гарадоцкай ДШМ, дуэт АнтонаЧто

чыталі любімыя паэтычныя творы ваеннай тэматыкі. У дзіцячай

могут руки женские Барванава і Яўгена Сушчыка (Гарадоцкая ДМШ),

бібліятэцы да Дня Перамогі прайшлі ўрок мужнасці “Опять стою у

салістка

вечного огня” і ўрок памяці “Опять весна на белом свете”.

Васіліна

Марвіна

(Езярышчанская

18

ДМШ).

У

намінацыі

“Дарогамі

Перамогі”.

27

Аматары

паэтычнага

слова

з

той, хто шчаслівы ў сябе дома” адбыліся ў Варонаўскай, Вымнянскай,

“Дэкаратыўна-прыкладное

Пестуніцкай сельскіх бібліятэках. 17 мая ў Курынскай сельскай

Спецыяльны прыз Дома рамёстваў і фальклору быў уручаны Леаніду

бібліятэцы

Конану (Гарадоцкі Дом рамёстваў і фальклору), а ў намінацыі

прайшла

этнаграфічная

гадзіна

“Бабуліны

ручнікі”,

прымеркаваная да Дня сям’і. Дзеці пазнаёміліся з экспазіцыяй ручнікоў,

мастацтва”

перамагла

Віталіна

Іванова.

“Выяўленчае мастацтва” – Марыі Парчук (Гарадоцкая ДШМ).
Гарадоцкі веснік. – 2011. – 11 мая. – С. 2.

сурвэтак, абрусаў, посцілак, палавікоў, даведаліся, чым займаліся іх
родзічы ў вольную гадзіну, якія прыгожыя рэчы яны выраблялі.
Напрыканцы мерапрыемства прайшлі практычныя заняткі па авалоданні
ткацкім станком.
19 мая ЦРБ правяла сямейна-забаўляльны конкурс “Тата, мама, я
– чытаючая сям’я”. За званне самай чытаючай сям’і змагаліся 4 сямейныя
пары. Асабліва захапілі чытачоў міні-спектаклі па матывах любімых
дзіцячых кніг, у якіх удзельнікі прадсталі ў арыгінальных касцюмах,
зробленых сваімі рукамі. Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава
кніг і перыядычных выданняў “Я і мая сям’я”, прадстаўлены малюнкі

•

САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ
З 20 мая амаль 300 творчых работ Лёзненскага дома рамёстваў

прадстаўлена на выставе «Ад родных лёзненскіх “Крыніц”», якая
адкрылася ў абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. На ёй
прадстаўлены вышыўка, пляценне з прыродных матэрыялаў, кераміка,
ручное ткацтва, саломапляценне, роспіс і іншыя віды дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва.
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 24 мая. – С. 2.

дзяцей.

Віцебскі АМЦНТ
ГАРАДОЦКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
5 мая Гарадоцкая ЦБ у рамках клуба “Залаты ўзрост” правяла

сустрэчу-ўспамін франтавікоў да Дня Перамогі “Нас вдохновляет подвиг
ваш, пред вами голову склоняем!” Сустрэча праходзіла ў Доме ветэранаў.
Супрацоўнікі

бібліятэкі

падрыхтавалі

для

ўдзельнікаў

святочнае

мерапрыемства, гучалі песні і вершы ваенных гадоў.
20 мая на базе Гарадоцкага ГДК, Вархоўскай бібліятэкі і СДК
адбыўся

выязны

тэматычны

семінар

бібліятэчных

і

клубных

супрацоўнікаў. Яго тэму “Работа ўстаноў культуры з сем’ямі: павышэнне
прэстыжу і статусу сям’і ў сучасным грамадстве”

раскрылі ў сваіх

выступленнях намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх Н.
Ляшковіч, начальнік аддзела загса Т. Краўчанка, начальнік аддзела
культуры В. Каўрыга, прадстаўнік ад мясцовага духавенства айцец Іаан

25 мая ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо
горада Віцебска “Дзвіна”» адкрылася выстава вырабаў членаў Беларускага
саюза майстроў народнай творчасці Любові Трэгубенкавай, Тамары Волах,
Святланы Лягковай, Святланы Сяляевай пад назвай “Что могут руки
женские”.
Віцебскі рабочы. – 2011. – 28 мая. – С. 1.
Юбілейная выстава фларыстыкі Раісы Спачыньскай “Этот
волшебный мир” адкрыта ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое
кальцо горада Віцебска “Дзвіна”».
Витебский проспект. – 2011. – 12 мая. – С. 23.
У Міёрскім гісторыка-этнаграфічным музеі на працягу мая
працавала выстава палачанкі Вольгі Задарэнкі “Вышыванне стужкамі”.
Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама

Валашчук, а таксама спецыялісты РНМЦ. Семінар прадоўжыўся ў
аграгарадку Вархі, дзе яго ўдзельнікі пазнаёміліся з работай Вархоўскай
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•

вечнага агню” і інш.

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА
Падведзены

вынікі

штогадовага

Рэспубліканскага

конкурсу

“Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры” за 2010 год, у якім
прынялі ўдзел 39 публічных бібліятэк.

31 мая міністрам культуры

Рэспублікі Беларусь П. Латушка быў падпісаны загад № 95 «Аб выніках
XIX рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай

Да Сусветнага Дня адмовы ад курэння прайшлі наступныя
мерапрыемствы: у Каханавіцкай бібліятэцы – вечар-пратэст “Суд над
никотином”, у Асвейскай – бібліяграфічны агляд “Жизнь без табака”, у
Бігосаўскай і Дзёрнавіцкай – інфармацыйныя гадзіны “Дым, уносящий
здоровье”.

культуры”». У ім адзначаны і бібліятэкі Віцебскай вобласці:

ВІЦЕБСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

– у намінацыі “За значны ўклад у выхаваўчую работу з

1–9 мая да Дня Перамогі ў публічных бібліятэках Віцебскай

падрастаючым пакаленнем” трэцяя прэмія прысуджана Мяжанскай

раённай сеткі былі падрыхтаваны ўрокі мужнасці, гадзіны памяці,

сельскай бібліятэцы сеткі публічных бібліятэк Браслаўскага раёна

тэматычныя вечары, вечары-сустрэчы: “Партызанскімі сцежкамі краю”

(бібліятэкар Л. Бялюн);

(Сушчоўская сельская бібліятэка), “Ёсць у памяці імгненні вайны”

– заахвочвальная прэмія прысуджана Віцебскай цэнтральнай

(Вымнянская сельская бібліятэка), “Іх подзвігі – нашчадкам запавет”

гарадской бібліятэцы імя М. Горкага (вядучы бібліятэкар аддзела

(Суражская гарпасялковая бібліятэка), “У гонар памяці аб далёкай вайне”

бібліятэчнай рэкламы і маркетынгу С. Каржыцкая).

(Сасноўская, Палудзеткінская сельскія бібліятэкі, Скрыдлеўская сельская
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бібліятэка-клуб), “Пра тое, што дорага і свята” (Мазалаўская сельская
бібліятэка). Курынская сельская бібліятэка ў рамках акцыі “Успомні

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА

салдата, пакланіся герою” правяла ўрок міласэрнасці “Дарыць цяпло

18 мая ў фае бібліятэкі адкрылася юбілейная выстава фларыстыкі

душы”. Валанцёры клуба “Міласэрнасць”, што пры Вымнянскай сельскай

Герасімаўны

бібліятэцы, у рамках акцыі “Дзякуй табе, Перамога!” наведалі на даму

Раісы

Спачыньскай

“Моменты

истины”,

на

якой

прадстаўлена 15 работ, створаных на працягу апошняга года. Работы Р.
Спачыньскай

прывабліваюць

тонкасцю,

прыгажосцю,

ветэранаў з аддаленых вёсак Астрэйкава і Лебартова.

нечаканымі

1–30 мая наведвальнікі Віцебскай РЦБС прымалі ўдзел у

мастацкімі знаходкамі. Таму так гарманічна прагучалі на адкрыцці

завочнай чытацкай канферэнцыі “Кніжны марафон”, аб’яўленай аддзелам

выставы музычныя творы ў выкананні Алены Марчанкі і яе вучняў,

бібліяэчнага

вершы паэтэсы Наталлі Салаўёвай, а таксама танцавальнае віншаванне

прапанову расказаць аб кнізе, якая захапіла, пакінула асаблівы след у лёсе.

заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля

Урыўкі з найбольш цікавых разваг апублікаваны на старонках раённай

класічнага танца “Піруэт”.

газеты “Жыцце Прыдзвіння” (31 мая).

20 мая, напярэдадні Міжнароднага Дня абароны дзяцей, аддзел
дзіцячай

літаратуры

і

аддзел

бібліятэказнаўства

і

маркетынгу.

Людзі

розных

узростаў

адгукнуліся

на

13 мая да Дня сям’і ў Альгоўскай сельскай бібліятэцы адбылася

навуковых

прэзентацыя праекта “Расцім чытача”, які будзе здзяйсняцца сумесна з

даследаванняў падрыхтавалі і правялі свята дзіцячай творчасці “Радуга

дзіцячым садком. 15 мая тэматычныя вечары, вечары сямейнага

детства”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел чытачы аддзела дзіцячай

адпачынку “Калі ўсім весела”, “Добрая семья прибавит ума”, “Шчаслівы
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сям’я”, “Самая гаспадарчая сям’я”, “Самая артыстычная сям’я”, “Самая

літаратуры, пісьменніца Маіна Бабарыка. Яркімі і запамінальнымі былі

вяселая сям’я” і “Самая крэатыўная сям’я”.

выступленні ўзорнага харэаграфічнага ансамбля “Рамонкі” і вакальна-

БЕШАНКОВІЦКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
Гутарка-дыялог “Ёсць у памяці імгненні вайны”, прысвечаная
Дню Перамогі, адбылася 6 мая ў сацыяльным прытулку. Бібліятэкары
цэнтральнай раённай бібліятэкі запрасілі на сустрэчу з пражываючымі
аддзялення кругласутачнага знаходжання вучняў старэйшых класаў.
29

мая

адкрылася

выстава

“Жаночых

фантазій

палет”,

падрыхтаваная Ульскай сельскай бібліятэкай, на якой прадстаўлены
работы членаў клуба “Гаспадыня”.

разглядаліся пытанні аб вядзенні дакументаў і летапісаў клубаў і
аб’яднанняў пры бібліятэках. Завяршыла сустрэчу літаратурная гасцёўня
“Межаў няма для крылатага слова”, у якой прынялі ўдзел паэты з Латвіі С.
Валодзька, Я. Голубева, мясцовая паэтэса С. Цыўнель, барды.
29 мая ЦРБ правяла пасяджэнне клуба “Сустрэча” для пажылых
людзей пад назвай “Здароўе – мудрых ганарар” з удзелам герантолага
Браслаўскай ЦРБ І.А. Арэхва, а Відзаўская гарпасялковая бібліятэка –
пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Кругагляд”, на якое быў запрошаны
псіхолаг Відзаўскага прафесійна-тэхнічнага каледжа Г. Садоўская.

Да Дня Перамогі літаратурныя і літаратурна-музычныя вечары
прапанавалі сваім наведвальнікам бібліятэкары Асвейскай бібліятэкі “Без
Лявонішанскай

–

“Пожар

Віцебскага

РДК

Ноўкінскай

сярэдняй

школы.

Акцёры

Беларускага тэатра “Лялька” падрыхтавалі міні-спектакль і правялі з
дзецьмі майстар-клас па вырабе тэатральных лялек. У фае бібліятэкі была
арганізавана кніжная выстава “Давайте читать, чтоб творить и мечтать!” і
выстава дзіцячых малюнкаў і вырабаў чытачоў аддзела дзіцячай
літаратуры. Таксама ўсе жадаючыя маглі пазнаёміцца з творчымі работамі

Боркавіцкай
войны

не

–

“Эхо

гаснет

в

забытой
наших

войны”,
сердцах”,

Каханавіцкай – “Вайна – вялікая бяда, вялікая перамога”, Бігосаўскай –
“Нам памяці звоняць званы”, Жыгулёўскай бібліятэкі-клуба – “Прыйсці да
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23 мая супрацоўнікі нямецкай чытальнай залы правялі відэа-ўрок
“Гарады Германіі: гісторыя і штодзеннасць” у школе № 34 г. Віцебска.
Вучні адкрылі для сябе самабытны Мюнхен, казачны Брэмен, жамчужны
Дрэздэн, кафедральны Кельн. Але найбольш поўную інфармацыю
школьнікі атрымалі аб сталіцы Германіі – Берліне, горадзе-сімвале
аб’яднання краіны, падзеленай калісьці на две часткі сцяной, аб горадзе з
адметным знакам – мядзведзь, які намаляваны на гербе горада і сувенірах,
аб горадзе, дзе нарадзіліся і тварылі такія геніі, як Дзюрэр, Гётэ, Бах і
Гейнэ.
30 мая падведзены вынікі расійска-беларускага конкурсуфестывалю літаратурнай творчасці “Читаем вместе!”, арганізатарамі

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

сумлення”,

“Лучик”

дзецьмі.

18 мая ў цэнтральнай бібліятэцы адбылася нарада, на якой

няма

арганізацыі пазашкольнай работы з дзецьмі, тэатральнага калектыва

гурткоўцаў абласнога аб’яднання па арганізацыі пазашкольнай работы з

БРАСЛАЎСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

памяці

эстраднай студыі “Серпанцін” Віцебскага абласнога аб’яднання па

якога з’яўляюцца Пскоўская абласная навуковая бібліятэка (РФ) і
Віцебская абласная бібліятэка (РБ). Па рашэнні Нацыянальнага
экспертнага савета па выніках Інтэрнэт-галасавання дыпломамі I ступені
ў трох узроставых групах па двух тэмах узнагароджаны Маклакоў Арцём
Уладзіміравіч (Віцебск), Лялькіна Марыя Васільеўна (Віцебск), Ціханава
Алена Антонаўна (Бешанковіцкі раён), Дабракова Алена Васільеўна
(Віцебск). Дыпломам II ступені ўзнагароджана Андронава Дар’я
Віктараўна (Віцебск). Спецыяльным прызам чытацкіх сімпатый

21

карыстальнікаў
Уладзіміравіч

сеткі

Інтэрнэт

(Віцебск).

узнагароджаны

Урачыстае

Маклакоў

ўзнагароджанне

Арцём

пераможцаў

конкурсу адбудзецца 15 верасня ў Дзень бібліятэк Беларусі.

ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
19 мая ў дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 7 адбылася конкурсная
праграма “Детство – маленькая страна”, прысвечаная Дню абароны
дзяцей. Мерапрыемства праводзілася для дзяцей з абмежаванымі

АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
16 мая ў ЦГБ імя А. Пушкіна ў рамках мэтавай комплекснай

магчымасцямі. Маленькія ўдзельнікі адгадвалі літаратурных герояў,
малявалі, складвалі пазлы.

прайшоў

24 мая ў цэнтральнай бібліятэцы ім. Ф. Скарыны адбылася

літаратурны вечар “Майстар містэрыі”, прысвечаны 120-годдзю з дня

юрыдычная кансультацыя “Вопросы наследственных отношений” пры

нараджэння М. Булгакава.

ўдзеле загадчыка дзяржаўнай натарыяльнай канторы Полацкага раёна і г.

праграмы

“Через

чтение

к

духовному

возрождению”

Телком-экспресс. – 2011. – 26 мая. – С. 29.

Полацка, якая кампетэнтна адказала на пытанні прысутных аб парадку
атрымання спадчыны, афармленні дагавора дарэння маёмасці, коле

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

прэтэндэнтаў на атрыманне спадчыны і г.д.

14 мая ў бібліятэцы імя М. Астроўскага адбыўся вечар адпачынку

У бібліятэцы імя Я. Купалы ў межах літаратурна-музычнай

“Усё пачынаецца з сям’і” для дзяцей і бацькоў, наведвальнікаў клуба

гасцёўні “Под сенью духовности” адбыўся вечар рускага раманса “И мир

“Востраў надзеі”.

души прольется в песню”, прысвечаны 210-годдзю з дня нараджэння

16 мая бібліятэка імя У. Караткевіча для вучняў 4-х класаў СШ №
28 правяла поле цудаў “Ведай свае правы”.

музычнага каледжа г. Наваполацка, вучні СШ № 10, жыхары мікрараёна

17 мая ў чытальнай зале ЦГБ імя М. Горкага для навучэнцаў
станка-інструментальнага

каледжа

ў

кампазітара А. Варламава. Гасцямі мерапрыемства сталі настаўнікі

рамках

пасяджэння

клуба

“Гармония” адбыўся дыспут “Курение и мы несовместимы: поговорим,
подумаем, поспорим”.

Марыненкі.
АРШАНСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК
5–8 мая ў цэнтральнай раённай бібліятэцы да Дня Перамогі
праведзена вахта памяці “Помнить прошлое ради будущего”, якая

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК

19 мая ў бібліятэцы імя Я. Коласа прайшла творчая сустрэча
“Маладыя галасы Беларусі”, на якой бард Таццяна Беланогая і журналіст
Глеб Лабадзенка сабралі шмат прыхільнікаў роднай мовы. Яны пазнаёмілі
прысутных з новым выданнем кнігі У. Караткевіча “Ладдзя роспачы”,
песнямі на беларускай мове як самой спявачкі, так і на вершы М.
Багдановіча.

ўключала наступныя мерапрыемствы: літаратурна-музычную вечарыну
“Дзень вызвалення прамяністы святкуе беларускі край”, урок мужнасці
“Святую, памятную дату навеки помнить молодым”, віншаванне
ветэранаў на даму “Паклон ветэрану”, прэзентацыю краязнаўчага
медыяпраекта “Идя по отцовской земле, листаем страницы Победы”.
Да Дня сям’і ў Зубаўскай сельскай бібліятэцы сумесна з сельскім
выканаўчым камітэтам, школай і Домам культуры праведзена свята “В
семье наша сила”. На мерапрыемства былі запрошаны шматдзетныя
бацькі, арганізавана спаборніцтва па пяці намінацыях: “Самая дружная
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