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месца ў еўрапейскай праграме; 
– Вользе і Генадзю Карчэўскаму, катэгорыя “Сеньёры” – 4-е 

месца ў еўрапейскай праграме; 
– Андрэю Ярашэвічу і Святлане Кавалёвай, катэгорыя 

“Сеньёры” – 5-е месца ў еўрапейскай праграме. 
Але “Віцебская сняжныка – 2012” – гэта не толькі 

спаборніцтвы. У гэтым годзе яна складалася з двух частак – 
спаборніцкай і віншавальнай, – прысвечанай 25-годдзю клуба 
“Фэст”. Клуб віншавалі госці турніра. Яго педагогам сказалі шмат 
цёплых слоў і падаравалі свае нумары выпускнікі ансамбля “Фэст”, 
якія зараз самі рыхтуюць дзяцей, выхоўваюць моцныя конкурсныя 
пары, развіваючы мастацтва бальнага танца ў Віцебску і іншых 
гарадах краіны. 

З года ў год у Віцебск прыязджаюць танцоры з розных краін 
не проста за дыпломамі, кубкамі, медалямі – іх прыцягвае 
магчымасць паказаць сябе перад суддзямі міжнароднага ўзроўню 
вышэйшай катэгорыі з правам судзейства турніраў міравога класа, 
паглядзець на сваіх калег, набрацца вопыту і новых уражанняў. 
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  ПРАДМОВА 

 
“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячны 

інфармацыйны веснік, разлічаны на сістэматычнае інфармаванне 
кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 
вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне 
можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, 
культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 
выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

Пастаянная рубрыка “Хроніка падзей” уключае тэкставыя 
вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, 
падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх, раённых газет 
Віцебскай вобласці і іх электронных версій за перыяд з 1 па 31 
студзеня 2012 года. “Хроніка падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, 
атрыманыя з аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, 
Беларускага тэатра “Лялька”, Віцебскага АМЦНТ, Браслаўскай, 
Верхнядзвінскай, Віцебскай, Дубровенскай, Лёзненскай, 
Пастаўскай, Ушацкай, Шаркаўшчынскай, раённых сетак бібліятэк, 
Віцебскай, Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк. 

Рубрыка “У цэнтры ўвагі” прысвечана XXVII Міжнароднаму 
турніру па спартыўных бальных танцах “Віцебская сняжынка – 
2012”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З-за вялікай колькасці ўдзельнікаў спаборніцтвы праходзілі 
адначасова на дзвюх сцэнах нядаўна адрамантаванай канцэртнай 
залы "Віцебск". Акрамя беларусаў віцебскі паркет абнавілі пары з 
Азербайджана, Англіі, Грузіі, Даніі, Ізраіля, Латвіі, Літвы, Малдовы, 
Польшчы, Расіі, Украіны і Эстоніі. Ацэньвалі танцы трынаццаць 
прафесійных суддзяў з трынаццаці краін свету. Арганізатарамі 
турніра выступілі Беларуская федэрацыя танцавальнага спорту, 
Віцебскі абласны выканаўчы камітэт, Цэнтр культуры “Віцебск”, клуб 
спартыўнага танца “Фэст”. 

Спаборніцтвы праходзілі ў сямі катэгорыях: "Дзеці-1" (7—10 
гадоў), "Дзеці-2" (10—11 гадоў), "Юніёры-1" (12—13 гадоў), 
"Юніёры-2" (14—16 гадоў), "Моладзь" (16—18 гадоў), "Дарослыя" 
(21 год і больш) і "Сеньёры" (ад 35 гадоў і больш). У апошняй 
катэгорыі, якая на віцебскім турніры з'явілася ўпершыню, беларусам 
удалося заваяваць два першыя месцы. Ігар Сівоў і Алена Собаль 
занялі 1-е месца ў лацінаамерыканскай праграме, а Дзяніс Палякоў 
і Таццяна Ганначка – у еўрапейскай праграме. 

Новым у “Віцебскай сняжынкі – 2012” стала незвычайнае 
для Беларусі спаборніцтва Фрыстайл па стандартнай і 
лацінаамерыканскай праграмах. Гэта адзін з самых маладых відаў 
спаборніцтваў у міжнароднай праграме. Для выступлення кожная 
пара рыхтуе сваё шоу пад самастойна выбраную музычную 
кампазіцыю. Тут сумяшчаюцца спартыўныя спаборніцтвы, бальны 
танец і сучасная харэаграфія. У Фрыстайле пяць танцаў, якія ў 
звычайных спаборніцтвах выконваюць па чарзе, і якія аб’яднаны ў 
адным нумары пры дапамозе вобраза. Фрыстайл па аналогіі з 
фігурным катаннем, у якім ёсць абавязковая і вольная праграмы, 
можна назваць вольнай праграмай на паркеце. І гэта нестандартная 
частка спаборніцтваў падаравала гледачам сапраўднае 
задавальненне. 

Міжнароднае журы адзначыла высокі прафесійны ўзровень і 
бліскучае выканальніцкае майстэрства многіх беларускіх 
удзельнікаў. У прыватнасці “Віцебская сняжынка – 2012” прынесла 
перамогу наступным суайчыннікам: 

– Нікіце Ліпеню і Лізавеце Умрыхінай, катэгорыя “Юніёры-2” 
– 2-е месца ў лацінаамерыканскай праграме; 

– Кірылу Арэхоўскаму і Аляксандры Багушэвіч, катэгорыя 
“Юніёры-2” – 6-е месца ў лацінаамерыканскай праграме; 

– Аляксандру Самасюку і Валерыі Лобач, катэгорыя 
“Моладзь” – 2-е месца ў еўрапейскай праграме; 

– Арцёму Казыра і Анастасіі Вясловай, катэгорыя 
“Дарослыя” – 6-е месца ў еўрапейскай праграме і 8-е месца ў 
лацінаамерыканскай праграме; 

– Віктару Пашкевічу і Людміле Свірыдзенцы, катэгорыя 
“Сеньёры” – 2-е месца ў лацінаамерыканскай праграме; 

– Андрэю і Ніне Селязнёвай, катэгорыя “Сеньёры” – 2-е 
4 21 



  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 
 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
 

4 студзеня ў Палацы культуры горада Барані адбылося 
ўрачыстае ўручэнне прэмій абласнога выканаўчага камітэта для 
падтрымкі таленавітай творчай моладзі. Іх атрымалі навучэнкі 
аршанскай дзіцячай школы мастацтваў № 3 Дар’я Воранава, 
Вікторыя Ляхава і Святлана Партнова. 

http://nspaper.by/2012/01/04/talanty-iz-barani.html 
Загадам № 6 ад 5 студзеня 2012 года “Аб прысуджэнні 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам 
культуры і мастацтва за 2011 год” па прадстаўленні Міністэрства 
культуры і савета фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
падтрымцы культуры і мастацтва за выдатныя дасягненні ў галіне 
мастацтвазнаўства, выяўленчага, музычнага і тэатральнага 
мастацтва, аматарскай мастацкай творчасці, музейнай справы, 
навучання і выхавання моладзі, што атрымала грамадскае 
прызнанне, спецыяльная прэмія прысуджана: 

– заслужанаму аматfраскаму калектыву Рэспублікі 
Беларусь харэаграфічнаму ансамблю “Зорка” дзяржаўнай установы 
«Цэнтр культуры “Віцебск”» – за значны ўклад у эстэтычнае 
выхаванне дзяцей і падлеткаў, актыўны ўдзел у культурным жыцці 
Рэспублікі Беларусь і міжнародных творчых праектах; 

– Шутаву Генадзю Фёдаравічу, мастаку-графіку, члену 
грамадскага аб’яднання "Беларускі саюз мастакоў", заслужанаму 
дзеячу мастацтваў Рэспублікі Беларусь – за значны ўклад у 
развіццё сучаснага выяўленчага мастацтва і стварэнне ўнікальных 
нацюрмортаў.  

Витебский проспект. – 2012. – 12 янв. – С. 22. 
Віцебскі рабочы. – 2012. – 10 янв. – С. 1, 3. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2012. – 10 янв. – С. 2. 
http://www.president.gov.by/press136072.html#doc 

Рашэннем Віцебскага аблвыканкама № 13 ад 23 студзеня 
2012 года ганаровае званне “Чалавек года Віцебшчыны” ў 
намінацыі “Культура, мастацтва, духоўнае адраджэнне” 
прысуджана: 

– Барадзейцы Алене Іванаўне – дырэктару 
Лепельскага Дома рамёстваў; 

– Гушчы Марыне Леанідаўне – кіраўніку гуртка па 

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 

 
XXVII МІЖНАРОДНЫ ТУРНІР ПА СПАРТЫЎНЫХ 

БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ  
“ВІЦЕБСКАЯ СНЯЖЫНКА — 2012” 

 

 
 
“Віцебская сняжынка” – адзін з самых прэстыжных 

беларускіх турніраў па спартыўных танцах. Яго гісторыя  
пачалася з 1986 года, калі на сцэне Віцебскага педагагічнага 
інстытута выступілі дуэты з Мінска, Віцебска і Мазыра.  

З кожным годам пашыралася геаграфія танцавальнага 
форуму, павялічвалася колькасць удзельнікаў розных узростаў, 
конкурс атрымаў статус міжнароднага. 

Рэйтынг “Віцебскай сняжынкі” значна павялічыўся, калі 
было атрымана права праводзіць турніры сусветнай класіфікацыі 
(IDSF OPEN) – адкрытыя спаборніцтвы пад эгідай Міжнароднай 
федэрацыі танцавальнага спорту.  

Сёння “Віцебская сняжынка” прымае лепшыя танцавальныя 
пары, пераможцаў прэстыжных конкурсаў з бліжняга і далёкага 
замежжа.  

 
На працягу двух дзён, 21 і 22 студзеня, у Віцебску 

праводзіўся XXVII Міжнародны турнір па спартыўных бальных 
танцах. У гэтым годзе абласны цэнтр прыняў рэкордную для 
беларускіх танцавальных турніраў колькасць пар: 80 – у намінацыі 
WDSF International Open Standard і 89 – у намінацыі WDSF 
International Open Standard.  
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  ткацтве Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору; 
– Клімчуку Віктару Ігнатавічу – мастацкаму кіраўніку 

тэатральна-відовішчнай установы «Беларускі тэатр “Лялька”»; 
– Шаколе Ганне Казіміраўне – акампаніятару ўстановы 

адукацыі “Глыбоцкая раённая дзяржаўная гімназія”. 
Віцебскі рабочы. – 2012. – 26 янв. – С. 14. 

 
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 
 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 
 
Віцебскія мастакі па тэкстылі Наталля Лісоўская і Святлана 

Баранкоўская прынялі ўдзел у IV Міжнародным фестывалі 
дэкаратыўнага мастацтва “Незабытыя традыцыі”, які праходзіў з 22 
снежня па 5 лютага ў выставачнай зале «Галерэя “Бяляева”» ў 
Маскве. Традыцыйны творчы праект быў прысвечаны тэме “Знакі 
роднай зямлі” і сабраў майстроў з розных рэгіёнаў Расіі, а таксама 
прадстаўнікоў мастацкіх школ з больш чым 10 краін свету. Дацэнт 
кафедры дызайну Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэта, член БСМ 
Наталля Лісоўская прадставіла на выставу-конкурс чатыры работы: 
габелены: “Пасхальны”, “Сонечны год”, “Знакі роднай зямлі” і 
“Дрэвы гінуць без каранёў”. Творчасць члена БСМ Святланы 
Баранкоўскай была прадстаўлена дыптыхам “Крыжы”. 

Народнае слова. – 2012. – 10 студз. – С. 3. 
З 9 па 14 студзеня ў г. Сочы (Расія) праходзіў VIII 

Міжнародны конкурс-фестываль дзіцячай і юнацкай (аматарскай і 
прафесійнай) творчасці “Workchop”, у якім прынялі ўдзел каля 1200 
дзяцей з розных куткоў Расіі. Адзінымі прадстаўнікамі Беларусі былі 
навучэнцы Аршанскай школы мастацтваў № 3. У намінацыі 
“Эстрадны вакал. Сола” дыпломам II ступені ўзнагароджана Анжэла 
Талай (старэйшая група) і дыпломам III ступені – Вольга Шыкіна 
(малодшая група). 

 Телеком-экспресс. – 2012. – 26 янв. – С. 21. 
12 студзеня адбыўся першы семінар работнікаў культуры 

Браслава, Зарасая і Даўгаўпілса ў рамках міжнароднага праекта па 
развіцці культурных сувязей, далучэнні моладзі да творчасці і 
культуры Беларусі, Латвіі і Літвы. У семінары прынялі ўдзел 
дырэктар Зарасайскага цэнтра культуры Іавіта Мікутавічыене, 
загадчыца ўпраўленнем культуры даўгаўпілскага краю Інара 
Мукане, намеснік старшыні Браслаўскага райвыканкама Іна 
Лысенка, якія абмеркавалі план работы, узаемадзеяння і графікі 
сустрэч. Праект разлічаны на 18 месяцаў і скончыцца канцэртам у 
ліпені 2013 года ў Літве. Да таго часу запланавана правядзенне 16-
ці сустрэч, 3-х семінараў, 4-х лагераў і 12-ці канцэртаў, якія будуць 
праведзены ва ўсіх краінах-удзельніцах. Праект падзелены на 4 

№ 2 адбыўся абласны семінар для кіраўнікоў дзіцячых і дарослых 
аркестраў Віцебшчыны па тэме “Падрыхтоўка да абласнога 
конкурса духавой музыкі “Віват, аркестр-2012”, прысвечанага 200-
годдзю Айчыннай вайны 1812 года.  

Віцебскі АМЦНТ 
25–28 студзеня ў Віцебскай абласной філармоніі прайшла 

Раждзественская музычная акадэмія. На некалькі дзён філармонія 
пераўтварылася ў сапраўдную музычную ўстанову. Тут прайшлі 
майстар-класы, канцэртныя выступленні, выстава “Радуга фантазій” 
дзіцячай узорнай студыі “Цюбікі”. Удзельнікамі акадэміі сталі самыя 
таленавітыя навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа 
імя І. Салярцінскага – Анастасія Яфімава, Таццяна Саўчанка, 
Марына Абадоўская, Дар’я Пятрова. Сярод выкладчыкаў акадэміі – 
выдатны маскоўскі піяніст Дзмітрый Людкоў, які правёў майстар-
клас па фартэпіяна. У гэтым годзе Раждзественская акадэмія 
шырока прадставіла маскоўскую выканальніцкую школу. У рамках 
акадэміі прайшоў канцэрт фартэпіяннай музыкі ўраджэнца Віцебска, 
выпускніка ДМШ № 4, студэнта Маскоўскай дзяржаўнай 
кансерваторыі імя П. Чайкоўскага Андрэя Іванова. У адной праграме 
з ім выступілі лаўрэаты міжнародных конкурсаў, студэнты 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Яўген Галанаў і Артур 
Сейфулаеў. У канцэрце прагучалі творы кампазітараў XIX–XX стст. 
26 студзеня канцэртную пргараму твораў А. Скрабіна выканаў 
Дзмітрый Людкоў. 27 студзеня ў Віцебскім музычным каледжы імя І. 
Салярцінскага старэйшы выкладчык кафедры клавішных 
інструментаў Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. 
Чайкоўскага Аляксей Шаўчэнка прачытаў лекцыю па гісторыі 
выканальніцтва на рэдкіх інструментах. Арганізатары падрыхтавалі 
падарунак і для аматараў камернай музыкі: канцэрт салістаў 
барочнай капэлы “Золотой век” Аляксея Шаўчэнкі (арган, клавесін) і 
Аляксандра Лістратава (віяланчэль), якія выступілі з праграмай 
твораў А. Вівальдзі, І.-С. Баха, Ж.-Ф. Рама. Фінальным акордам 
акадэміі 28 студзеня стаў гала канцэрт удзельнікаў сумесна з 
камерным аркестрам Віцебскай абласной філармоніі пад 
кіраўніцтвам Уладзіміра Бяляўскага. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 янв. – С. 2. 
Віцебскі рабочы. – 2012. – 26 янв. – С. 3. 

 
 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 
ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
Дзіцячай музычнай школе № 1 г. Віцебска прысвоена імя 

народнага артыста Беларусі Анатоля Багатырова. 
Народнае слова. – 2012. – 12 студз. – С. 15. 
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  накірункі, у адпаведнасці з якімі будуць дзейнічаць семінары і 
лагеры: этнакультурны, творчасці моладзі, танцавальны, 
тэатральны. Падчас заняткаў моладзь навучыцца іграць на 
народных інструментах, вывучыць танцы, песні, падрыхтуе 
тэатральныя пастаноўкі. Першым, напрыканцы сакавіка, на 
Браслаўшчыне пачне работу этнакультурны лагер, дзе ўвага будзе 
скіравана на вывучэнне фальклору, народных традыцый і культуры.  

http://www.braslav-star.by/2012/01/v-braslave-sostoyalsya-
seminar-rabotnikov-kultury-belarusi-litvy-i-latvii/ 

З пачатку бягучага года пачалася рэалізацыя праекта 
“Захаваннне і прасоўванне культурна-гістарычнай спадчыны 
Рэзекненскага і Браслаўскага раёнаў” па праграме прыгранічнага 
супрацоўніцтва Латвіі, Літвы і Беларусі ў рамках еўрапейскага 
партнёрства. Галоўнай мэтай праекта, які разлічаны на 18 месяцаў, 
з’яўляецца захаванне і папулярызацыя культурнай і творчай 
спадчыны праз правядзенне семінараў, фестываляў, сумесных 
выстаў, майстар-класаў і рамесленых кірмашоў. 24 студзеня ў 
Браславе адбылося пасяджэнне каардынацыйнага савета, у якім 
прыняла ўдзел дэлегацыя з Рэзекне на чале са старшынёй думы 
Аляксандрам Барташэвічам. На пасяджэнні ішла размова пра 
ўдзел рэзекненскіх калектываў і майстроў у гэтым годзе ў 
фестывалі сярэдневяковай культуры “Меч Брачыстава”, а 
прадстаўнікоў Браслаўшчыны – у кірмашах у Рэзекне. 

http://www.braslav-star.by/2012/01/braslav-navestila-
delegaciya-iz-rezekne/ 
У Гомелі адбыўся X Міжнародны конкурс “Музыка надежды”, 

у якім прынялі ўдзел выканаўцы з Украіны, Малдовы, Латвіі, Бельгіі, 
Казахстана і Беларусі. У намінацыі “Струнныя і смычковыя 
інструменты” дыпломам лаўрэата III ступені ўзнагароджана 
навучэнка Полацкай дзіцячай школы мастацтваў Анстасія Жыбуль. 
  Полацкі веснік. – 2012. – 10 студз. – С. 7. 
 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
 

5 студзеня калектыў аршанскай дзіцячай школы № 1 для 
ветэранаў работнікаў культуры падрыхтаваў канцэрт, у якім 
выступіў народны ансамбль народных інструментаў (кіраўнік Л. 
Радкевіч). 

Телеком-экспресс. – 2012. – 26 янв. – С. 21. 
12 студзеня ў браслаўскім Доме культуры праведзена 

вечарына, прысвечаная сакральнаму музычнаму інструменту 
беларусаў – дудзе. Імпрэза адбылася ў межах праекта “Тыдзень 
дударскай музыкі ў Беларусі” пры матэрыяльнай падтрымцы 
пасольства ЗША і этнагістарычнага цэнтра “Явар”. А зладзілі ўсё 
ўдзельнікі “Шальмоўскага тэатра ДыГрыза” з Мінска, тыя самыя, 
якія штогод арганізоўваюць на возеры Укля танцавальны летнік 

Шмакава і Мікалая Міцкевіча, былога дырэктара тэатра Геральда 
Асвяцінскага. Эмоцыі і непаўторныя фарбы вечару надалі 
выступленні акцёраў тэатра, якія сыгралі ролі пайшоўшых 
коласаўцаў з зорных спектакляў "Улада цемры", "Трыбунал", 
"Зацюканы апостал", "Званы Вiцебска", "Энергiчныя людзi", 
"Матухна Кураж i яе дзецi", "Заставайцеся сонцам", "Кастусь 
Калiноўскi", "Позняе каханне".  

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 22. 
24 студзеня адбылося ўрачыстае падвядзенне вынікаў 

конкурсу “Мой анёлак”, арганізатарам якога выступіў Беларускі 
тэатр "Лялька". Удзел у конкурсе прынялі 137 гледачоў тэатра ва 
ўзросце ад 5 да 16 гадоў, якія прадставілі на конкурс выявы анёлаў, 
зробленыя з розных матэрыялаў, што можна размясціць на 
навагодняй ёлцы. Пераможцы конкурсу былі ўзнагароджаны 
прызамі ад тэатра “Лялька”, адзначаны спецпрызамі ад газеты 
“Звязда”, “Віцебскі праспект”, кампаніі “Анега”. Іншыя ўдзельнікі 
конкурсу атрымалі падзякі і салодкія падарункі.  

Народнае слова. – 2012. – 28 студз. – С. 8. 
26 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Я. Коласа адбыўся вечар, прысвечаны юбілею народнай 
артысткі Беларусі Святланы Акружной. Павіншаваць актрысу 
выйшлі намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Уладзімір 
Карачэўскі, намеснік начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага 
аблвыканкама Ларыса Аленская, начальнік упраўлення культуры 
Віцебскага гарвыканкама Наталля Шыянок, генеральны сакратар 
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Віктар Калбанаў і інш. 

 Віцебскі рабочы. – 2012. – 28 янв. – С. 8. 
 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 
Традыцыйна на Ражаство ў Віцебску праходзіць свята 

духоўнай музыкі. 6 студзеня ў музычнай гасцінай адбыўся сольны 
канцэрт маладога піяніста, лаўрэата міжнародных і рэспубліканскіх 
конкурсаў Арсенія Садыкава. 7 студзеня аматары духоўнай музыкі 
сабраліся ў тэатры імя Я. Коласа на канцэрт з удзелам вядомых 
калектываў вобласці. А 8 студзеня арганізатары свята запрасілі ў 
храм Праабражэння Гасподня (ніжні храм Свята-Успенскага 
кафедральнага сабора), дзе адбыўся канцэрт духавой музыкі з 
удзелам народнага маладзёжнага хору г. Віцебска, а таксама 
гасцей з Латвіі – саліста Латвійскай оперы Сяргея Мартынава, 
Алены Барэле, хору “Даўгава”. 

Витебский проспект. – 2012. – 12 янв. – С. 22. 
Віцебскі рабочы. – 2012. – 10 янв. – С. 2. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2012. – 12 янв. – С. 2. 
Народнае слова. – 2012. – 5 студз. – С. 8. 

14 студзеня на базе Віцебскай дзіцячай школы мастацтваў 
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  “Паўночны вецер”. Прысутныя на вечарыне пабачылі ўрывак з 
фільма “Старыя інструменты Беларусі” (рэж. Зміцер Сасноўскі), 
прынялі ўдзел у віктарыне і майстар-класе па народных беларускіх 
танцах пад жывую музыку дуды. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 25 студз. – С. 5. 
17 студзеня ў Музычнай гасцінай г. Віцебска прайшоў 

творчы вечар “Имею честь принадлежать”, прысвечаны віцебскаму 
паэту Давіду Сімановічу. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 янв. – С. 2. 
21 студзеня ў Цэнтры культуры “Віцебск” адбыўся канцэрт 

“Живут такие люди” народнага тэатра-студыі аўтарскай песні, у якім 
прынялі ўдзел барды, паэты і музыканты горада. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 22. 
У Лескавіцкім сельскім клубе для людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі, якія пражываюць на тэрыторыі Светласельскага 
сельсавета Шумілінскага раёна, праведзена свята “Рабі дабро”. 

http://www.shumilino.by/?p=5887#more-5887  
Сенненскі раённы метадычны цэнтр і Дом рамёстваў у 

мясцовым Доме культуры правялі сумеснае мерапрыемства 
(вячоркі) “Майстры сваёй справы”. Сцены фае культурнай установы 
ўпрыгожылі вырабы народнага дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, выкананыя сенненскімі майстрыхамі, а музычнымі 
выступленнямі забаўляла ўсіх фальклорная група Някрашаўскага 
сельскага клуба. Гасцям свята не давялося стаяць убаку. Як на 
сапраўдных вячорках былі тут і танцы, і гульні, і конкурсы на лепшае 
выкананне прыпевак і кадрылі. 

http://www.senno.by/?p=8272#more-8272 
 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 

4 студзеня ў Міёрах прайшоў XI конкурс-фестываль 
каляднай песні “Зорка Бэтлеема”. У конкурсе прынялі ўдзел 
прадстаўнікі 11 парафій – з Віцебска, а таксама Міёрскага, 
Пастаўскага, Шаркаўшчынскага і Глыбоцкага раёнаў.Удзельнікі былі 
рознага ўзросту, ад маленькіх дзяцей да студэнцкай моладзі. 
Конкурсная праграма перапляталася забавамі і прыгожым вясёлым 
спевам груп. Сам фестываль праходзіў у радаснай атмасферы. 
Адбылося шмат цікавых выступленняў, з якіх кожнае было па-
свойму прыгожым і вясёлым. Моладзь парадавала ўсіх не толькі 
цудоўным спевам, але і танцамі. Біскуп Уладзіслаў Блін скіраваў да 
ўдзельнікаў словы шчырай падзякі за тое, што яны ёсць у парафіях, 
за іх радасць і таленты, якімі яны дзеляцца з іншымі 

 З 29 студзеня ў раёне пачаўся першы тур традыцыйнага 
агляда-конкурса калектываў мастацкай самадзейнасці і народнага 
мастацтва “Беларусь – мая песня”. Тэма сёлетняга агляда-конкурса 
“Грай, спявай душа мая!” Агляд-конкурс аб’яўлены сярод 

• ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
 
17 снежня ў Шаркаўшчынскім Цэнтры рамёстваў адкрыта 

выстава пад назвай “А ў нашай хаце майстры жывуць”. 
 Кліч Радзімы. – 2012. – 28 студз. – С. 6. 
19 студзеня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці адкрылася выстава 
“Повязь часоў” народнага клуба майстроў “Дубравушка” 
Дубровенскага Дома рамёстваў, на якой прадстаўлены творы 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: разьба па дрэве, 
саломапляценне, кераміка, ткацтва, лапікавае шыццё і інш. 
Асаблівую цікавасць выклікаюць сувенірныя лялькі. У экспазіцыі 
таксама прадстаўлена змястоўная калекцыя этнаграфічных і 
адноўленых ручнікоў: шлюбныя, ручнікі-набожнікі, вышытыя 
крыжыкам у чорна-чырвонай каларыстыцы, традыцыйнай для 
дубровенскіх мясцін. На адкрыцці выставы ў адноўленых касцюмах 
мясцовага строю выступіў народны фальклорны гурт “Кудзеліца”.  

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 23. 
У Сенненскім раённым краязнаўчым музеі прайшла выстава 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Колокола старой сказки”, на 
якой былі прадстаўлены працы майстроў Дома рамёстваў,  клуба 
народных майстроў “Натхненне” і выхаванцаў Сенненскага 
раённага цэнтра дзяцей і моладзі: карціны, выкананыя фарбамі, 
роспіс на шкле, вырабы  з саломкі і іншых прыродных 
матэрыялаў навагодняй і каляднай тэматыкі. Першымі 
наведвальнікамі выставы сталі выхаванцы дзіцячых садоў і вучні 
школ горада. Для іх была арганізавана не толькі экскурсія. 
Фальклорны калектыў “Спадчына” СШ № 2 г. Сянно, кіраўніком 
якога з’яўляецца Наталля Сачнёва, прадэманстравалі маленькім 
гледачам інсцэніроўку святкавання Каляд, а ўдзельнікі дзіцячага 
тэатра кнігі “Пятрушка” паказалі тэатралізаваную казку “Заяц, ліса і 
певень”. 

http://www.senno.by/?p=8139 
 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 
23 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Я. Коласа адбыўся “Вечар адыграных роляў”, які 
аб’яднаў акцёраў тэатра і тэатралаў Віцебска. Мерапрыемства 
было прысвечана памяці вядомых артыстаў віцебскага тэатра, якія 
ў гэтым тэатральным сезоне адзначылі свае юбілейныя дні 
нараджэння. Так, на камернай сцэне тэатра артысты і гледачы 
дзяліліся ўспамінамі пра факты творчай біяграфіі, памятныя 
выступленні  заслужанага артыста БССР Баляслава Сяўко, 
заслужанага работніка культуры БССР Якава Буракова, народнай 
артысткі Беларусі Яніны Глебаўскай, народных артыстаў Фёдара 
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  калектываў мастацкай самадзейнасці, клубных устаноў і 
педагагічных калектываў сельскіх школ, сярод гарадскіх сярэдніх 
школ і дашкольных устаноў, а таксама прамысловых 
прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў гг. Міёры і Дзісны. Гэта 
мерапрыемства праводзіцца штогод на працягу многіх гадоў і 
заўсёды праходзіць на высокім арганізацыйным і прафесійным 
узроўні. Традыцыйна агляд-конкурс праходзіць у 5 этапаў. Першы 
тур агляда-конкурса адбыўся на базе аграгарадка Чэрасы, у якім 
прынялі ўдзел 4 творчыя калектывы клубных устаноў і сельскіх 
школ, сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Наперадзе новыя 
сустрэчы ў клубных установах аграгарадкоў. Журы прадстаўлена 
магчымаць ацаніць яшчэ 3 туры конкурсу ў аграгарадках Узмёны, 
Нікалаёва, Язна. Заключны этап раённага агляда-конкурса 
калекываў мастацкай самадзейнасці і народнага мастацтва 
“Беларусь – мая песня” адбудзецца 26 лютага  2012 года ў Міёрскім 
Доме культуры. Будзе дзейнічаць выстава народнай творчасці, на 
якой прадставяць лепшыя вырабы майстры дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва традыцыйных рамёстваў Міёршчыны. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
 Віцебскі рабочы – 2012. – 10 янв. – С. 8. 

На Сенненшчыне падведзены вынікі традыцыйнага конкурсу “Песні 
юнацтва нашых бацькоў”. На раённым этапе журы прызнала 
пераможцамі Яну Шэгідзевіч (навучэнку СШ № 2 г. Сянно), Арцёма 
Шлыка (супрацоўніка Ульянавіцкага лясніцтва ДЛГУ “Багушэўскі 
лясгас”), Ніну Міхайлоўскую (выхаванку Сенненскай школы-
інтэрната), якія 17 лютага прадставяць раён на занальным 
адборачным туры ў Лепелі. Заключны этап конкурсу адбудзецца ў 
абласным цэнтры ў сярэдзіне сакавіка, дзе і будзе выбраны лепшы 
малады выканаўца. 

http://www.senno.by/?p=8299 
 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 
З 8 студзеня ў нямецкай чытальнай зале пачаў дзейнічаць  

цыкл літаратурна-турыстычных выстаў "Новы позірк на Германію: 
прырода і культура ад Бадэн-Вюртэмберга да Цюрынгіі". Увазе 
карыстальнікаў бібліятэкі прадстаўлена кніжная экспазіцыя па 
маршруце "Федэральныя землі Германіі: Бадэн-Вюртэмберг, 
Баварыя, Берлін, Брандэнбург". 

12 студзеня ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася 
прэзентацыя біябібліяграфічнага паказальніка «Светлана 
Окружная. Вся жизнь без антракта», прысвечанага актрысе 
Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба 
Коласа, народнай артыстцы Беларусі, лаўрэату мноства прэмій і 
тэатральных фестываляў Святлане Арцёмаўне Акружной. У 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 
Выстава “Свет исходящий” памяці жывапісца Мікалая 

Ткачова (1941–2011) адкрылася ў Цэнтры сучаснага мастацтва. У 
экспазіцыі прадстаўлена серыя работ, якая расказвае пра асноўныя 
падзеі з жыцця Ісуса Хрыста. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 23. 
“Дар прекрасный, дар бесценный…” – так называлася 

выстава, якая адкрылася ў Мастацкім музеі г. Віцебска. Экспазіцыя 
прымеркавана да 20-годдзя ўстановы і ўключае па адной рабоце 
майстроў віцебскай мастацкай школы, падараваныя музею за гады 
яго існавання.  

Народнае слова. – 2012. – 28 студз. – С. 7. 
У Арт-цэнтры Марка Шагала пачала работу выстава пад 

назвай “Памяці Анатоля Каплана”, на якой можна ўбачыць 65 
твораў, выкананых у розных тэхніках, блакноты для эскізаў, кнігі 
мастака са збору музея. Экспазіцыя, прымеркавана да 110-годдзя 
са дня нараджэння А. Каплана.  

Витебский проспект. – 2012. – 19 янв. – С. 22. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2012. – 28 янв. – С. 15. 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 
экспазіцыя “У пошуках Атлантыды. Смаляны”. Куратар праекта – 
Екацярына Мяснікова. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 янв. – С. 32. 
Віцебскі рабочы. – 2012. – 28 янв. – С. 8. 

Выставачная зала музея драўлянай скульптуры рэзчыка С. 
Шаўрова прадставіла персанальную выставу работ двух маладых 
мастачак Вольгі і Екацярыны Леўчанковых пад назвай “Графіка. 
ART-лініі”. 

  Телеком-экспресс. – 2012. – 5 янв. – С. 21. 
У выставачнай зале цэнтра эстэтычнага выхавання 

“Маладзік” адкрыта сумесная выстава жывапісу віцебскіх мастачак 
Ірыны Барсуковай і Наталлі Самсонавай “Знакі душы”. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 янв. – С. 23. 
Дзіцячая мастацкая школа № 1 прадставіла выставу 

Наталлі Дзямшовай “Морения” (ад франц. – абломкі горных парод, 
перамешчаных леднікамі, або адклады пры раставанні). У 
экспазіцыю ўвайшл творы розных гадоў, аб’яднаныя ў серыі 
“Балет”, “Лес”, “Мора”. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 23. 
У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі 

адкрылася выстава мінскай мастачкі Кацярыны Сумаравай  
“Панарама года”. 

Телеком-экспресс. – 2012. – 19 янв. – С. 4. 
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  паказальніку прадстаўлена 432 публікацыі 265 аўтараў з 63 
выданняў, а таксама аўтабіяграфічны нарыс, выказванні дзеячаў 
літаратуры і мастацтва аб Святлане Акружной, спіс тэатральных і 
кінаработ, узнагароды актрысы. Прысутныя на вечары мелі 
магчымасць не толькі паслухаць выступленні тых, хто па выказванні 
самой Святланы Арцёмаўны "асвятляў яе шлях" у сродках масавай 
інфармацыі, але і паглядзець урыўкі з кінафільма аб С. А. Акружной, 
а таксама электронную прэзентацыю аб жыццёвым і творчым 
шляху. На сустрэчу са Святланай Арцёмаўнай прыйшлі яе сябры, 
акцёры, грамадскія дзеячы, музыканты, мастакі, паэты, прыхільнікі 
таленту. У адрас актрысы гучалі радкі вершаў, музычныя творы, 
цёплыя словы падзякі і любві. Былі прапанаваны ўрыўкі з двух 
артыкулаў да паказальніка, напісаных А. Дударавым і Р. Таліпавым. 

19 студзеня адбылася творчая сустрэча “Благодарю свою 
звезду” з прэзідэнтам міжнароднага Інстытута кіравання (г. 
Архангельск, Расія), членам Саюза пісьменнікаў Расіі Анатолем 
Мікалаевічам Яжовым. Напярэдадні сустрэчы ў агульнай чытальнай 
зале пачала дзейнічаць выстава-прагляд літаратуры “Спорт і кніга”. 
На вечары выступілі старшыня абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка, старшыня 
абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў Аляксандр 
Гвоздзікаў, паэт Давід Сімановіч. Пра супрацоўніцтва Віцебскага 
філіяла МІПСА з Інстытутам кіравання расказаў яго дырэктар 
Веніямін Космач, а прафесар гэтага ж універсітэта Уладзімір Іваноў 
– пра сумесныя з А. Яжовым гады вучобы ў Віцебскім тэхнікуме 
сувязі. На вечары быў паказаны відэафільм пра падарожжы 
Анатоля Мікалаевіча ў экстрэмальныя кропкі свету. Гучалі 
паэтычныя радкі (рубаі), як у выкананні самаго аўтара, так і яго 
калегі, прарэктара Інстытута кіравання Міхаіла Собалева. У 
мерапрыемстве прынялі ўдзел выкладчыкі, навучэнцы і студэнты, 
прадстаўнікі спартыўнага руху і творчай інтэлігенцыі горада. 

25 студзеня ў фае бібліятэкі адкрылася персанальная 
выстава жывапісу “Ландшафты” члена Саюза мастакоў Беларусі 
Віктара Аляксандравіча Шылко. У экспазіцыі прадстаўлена 12 
работ мастака, якія выкананы ў розныя гады і аб’яднаныя адной 
тэмай. 

 
Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

26 cтудзеня адбылося пасяджэнне кінасалона “Класіка + 
кіно” і прагляд мастацкай кінастужкі “Высоцкий. Спасибо, что живой” 
у цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя М. Горкага. 

27 студзеня ў дзіцячай бібліятэцы імя Я. Маўра былі 
ўрачыста падведзены вынікі абласнога конкурсу на лепшы 
алімпійскі вымпел з удзелам прадстаўнікоў НАК па Віцебскай 
вобласці В. В. Базекам, В. А. Обухавай, вядучага спецыяліста 
Упраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама В. П. Савіцкага, 

У музеі прыватных калекцый г. Віцебска прадстаўлена 
калекцыя статуэтак (анёлаў) віцебскай школьніцы Елізаветы 
Маркевіч. 

Витебский проспект. – 2012. – 12 янв. – С. 22. 
 

• АХОВА ПОМНІКАЎ 
 

Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь да 1150-годдзя 
Полацка выпусціў сярэбраную памятную манету “Полацк. Ганзейскі 
саюз” наміналам у 20 руб., тыражом 7000 штук, якая была 
адчаканена ў АТ “Манетны двор Польшчы” ў Варшаве. На рэверсе 
юбілейнага вырабу размешчаны надпіс “Полацк”, у цэнтры – 
фрагмент гандлю на гарадскім рынку на фоне рэканструкцыі сцяны 
старажытнага горада. На аверсе нанесена стылізаваная карта з 
гандлёвымі маршрутамі і гандлёвы паруснік, а таксама выява 
трызубца (атрыбута рымскага бога мора Няптуна) і кадуцея, які 
заўсёды быў у руках рымскага бога гандлю Меркурыя. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 12 янв. – С. 1. 
У музейным комплексе “Гісторыя і культура Аршаншчыны” 

на працягу студзеня было праведзена шэраг мерапрыемстваў. У 
сярэдзіне месяца ў музеі прайшла прэзентацыя кнігі Віктара 
Яфрэмава “Яфрэмізмы, байкі, парадызмы” з удзелам членаў 
літаратурнага аб’яднання “Дняпроўскія галасы”. Сярод выставачных 
экспазіцый былі прадстаўлены калекцыя аршанкі Наталлі 
Яўсеевай, прысвечаная хатняй жывёле – карове (130 экспанатаў, 
вырабленых з фарфору, керамікі, дрэва і іншых матэрыялаў), а 
таксама калекцыя матылькоў віцябляніна Рамазана Мухамедава. 
Акрамя таго, напрыканцы студзеня ў музеі была адкрыта 
экспазіцыя, прысвечаная 105-годдзю з дня нараджэння пісьменніка і 
кінарэжысёра Мікалая Садковіча. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 26 янв. – С. 15. 
 

МАСТАЦТВА 
 

• АРХІТЭКТУРА 
 

18 студзеня ў выставачнай зале “Духаўскі круглік” адбылася 
сустрэча з галоўным архітэктарам Віцебска Віталем Дубікам, на 
якой былі разгледжаны пытанні, прысвечаныя перспектывам 
развіцця архітэктурнай планіроўкі сучаснага Віцебска. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 янв. – С. 2. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2012. – 26 янв. – С. 3. 
Народнае слова. – 2012. – 28 студз. – С. 2. 
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  намесніка дырэктара Абласнога цэнтра фізічнага выхавання вучняў 
і студэнтаў С. П. Бабіча, пераможцаў конкурсу і іх кіраўнікоў. 

31 студзеня прайшла сустрэча ў салоне “Аўтограф” ЦГБ імя 
М. Горкага з начальнікам аддзела псіхалагічнай і карэкцыйнай 
дапамогі ВДУ імя П. Машэрава Наталляй Казіміраўнай Кантаровіч. 

 
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

Шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных Нараджэнню Хрыстову, 
адбыўся ва ўсіх бібліятэках-філіялах г. Полацка.  

Калядны вечар “Одна звезда – благая весть» 4 студзеня 
бібліятэка імя Я. Купалы прысвяціла памяці полацкага выкладчыка, 
паэта і фотамастака Уладзіміра Мікалаевіча Глушкова. На вечар у 
літаратурна-музычнай гасцінай “Под сенью духовности» сабраліся 
сябры, сакурснікі, паэты і калегі У. М. Глушкова, а таксама чытачы 
бібліятэкі. Гучала лірыка і песні на вершы знакамітага палачаніна ў 
выкананні сапраўдных прыхільнікаў творчасці Уладзіміра 
Мікалаевіча. Атмасфера вечара кранула цеплынёй усіх прысутных. 

Яшчэ адна цікавая калядная сустрэча “Святая ночь на 
небосклон взошла” абдылася ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. 
Скарыны 12 студзеня. На ёй прысутнічалі ўдзельнікі народнага 
клуба “Ветеран», чытытачы бібліятэкі, вучні СШ № 1. Гасцям быў 
паказаны фільм пра святкаванне праваслаўных каляд, гучалі вершы 
і калядныя песні ў выкананні царкоўнага хора. Пра Нараджэнне 
Хрыстова з прысутнымі размаўляў святар Аляксандр са Спаса-
Еўфрасіннеўскага манастыра. Кожны меў магчымасць набыць на 
памяць аб сустрэчы сувенір у царкоўнай лаўцы, якая працавала тут 
жа, у канферэнц-зале бібліятэкі. 

19 студзеня прапанаваў малодшым школьнікам чарговае 
пасяджэнне экалагічны клуб “ЭКОША” пры дзіцячай бібліятэцы імя 
Л. М. Талстога. На гэты раз вучні 3 “А” класа СШ № 10 прынялі 
ўдзел у літаратурна-экалагічнай праграме “Проказы матушки зимы» 
(з цыклу «Чарующие звуки времён года»). Дзеці шмат цікавага 
даведаліся пра зімовыя месяцы з твора В. Біанкі “Синичкин 
календарь”, выконвалі заданні, узгадвалі прыказкі і адгадвалі загадкі 
пра зіму. Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 27 студзеня 
запрасіла на юрыдычную кансультацыю “Развод и алиментные 
обязательства”, прысвечаную нормам заканадаўства, якія 
рэгулююць парадак і ўмовы скасавання шлюбу, збірання аліментаў і 
інш. На шэраг пытанняў па гэтай тэме прысутным былі дадзены 
кваліфікаваныя і поўныя адказы прадстаўнікамі Полацкай 
адвакатуры. 

 
Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

29 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы Браслава адбылося 
юбілейнае пасяджэнне клуба для пажылых людзей “Сустрэча” : 
“Дзесяць гадоў разам”. 

вершы, адбыліся гульні з каляднымі традыцыямі. Панавала 
святочная атмасфера, дзеці атрымалі станоўчыя эмоцыі, 
пазнаёміліся з літаратурай, якая ёсць у бібліятэцы на тэму 
“Каляды”. 

Варапаеўская дзіцячая бібліятэка-музей правяла 
пазнавальную гутарку ”Свет Вифлеемской звезды”. Падабраны па 
тэме матэрыял даў магчымасць дзецям пашырыць круг ведаў, 
атрымаць цікавыя звесткі пра свята Нараджэння Хрыстова. 

 
Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

  У студзені ў Іллюшынскай сельскай бібліятэцы ў межах 
пасяджэння жаночага клуба “Лада” была праведзена музычная 
гадзіна “И вальсы Шуберта”, а чытачы Ушацкай ЦРБ імя Е. Лось 
прынялі ўзел у віртуальнай вандроўцы “Адкуль ва ўшацкай вуліцы 
імя?”. Пазнавальны вечар “Свет Вифлеемской звезды” прайшоў у 
Арэхаўскай бібліятэцы, а ўдзельнікам літаратурнага аб’яднання 
”Голубая лагуна” было прапанавана інформ-дасье на тэму “Вода 
известная и неизвестная”. Дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх 
чытачоў на ўрок-вандроўку “Путешествие в Спасибоград”, 
прысвечаную Сусветнаму дню “Спасибо”. 

 
Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 
У бібліятэках раённай сеткі прайшлі традыцыйныя 

святкаванні Каляд. На калядных пасядзелках “Под снегом чистым 
Рождества” (Малонкаўская б-ка), “Каляда – Калядзіца, прыходзь да 
нас павесяліцца” (Навасёлкаўская б-ка), “Волшебство в Рождество” 
(Каўшэлеўская б-ка) размова вялася аб тым, як святкуюць Каляды ў 
нас і ў іншых краінах свету. А бібліятэкары Дворнаўскай, 
Пялікаўскай, Зоркаўскай, Радзюкоўскай бібліятэк прынялі ўдзел у 
абрадзе калядавання. Яны разам з калядоўшчыкамі спяшаліся ад 
хаты да хаты з песнямі і найлепшымі пажаданнямі. 
 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 
 

З 24 студзеня ў Полацкім музеі беларускага 
кнігадрукавання можна ўбачыць лепшыя кнігі Беларусі. Ужо 
дваццаць гадоў Міністэрства інфармацыі краіны перадае  музею на 
захаванне выданні, што з’яўляюцца пераможцамі нацыянальнага і 
міжнароднага (сярод краін СНД) конкурсаў “Мастацтва кнігі”. Пасля 
апісання калекцыі і здачы яе ў фонды кнігі экспануюцца на выставе 
для шырокага кола наведвальнікаў. У сёлетняй калекцыі 470 
музейных прадметаў – разнастайных узораў дзіцячай, навучальнай, 
краязнаўчай і мастацкай літаратуры, што сталі пераможцамі 
юбілейнага – пяцідзясятага – нацыянальнага конкурсу.  

http://nspaper.by/2012/01/23/sluckae-evangelle-i-
pashtoki-shagala.html 
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 29 студзеня ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшло 
пасяджэнне клуба “Кругагляд”: літаратурная гасцёўня “З любоўю да 
Радзімы, або Красуюць кветкі правінцыі” (па творчасці пісьменніка Г. 
Марчука). 
У тыдзень зімовых канікул з 2 па 6 студзеня ў дзіцячай бібліятэцы 
былі праведзены наступныя мерапрыемствы: пазнавальна-
забаўляльная гульня “Погода снежная стоит, а нам читать охота”; 
рэпартаж з рэзідэнцыі беларускага Дзеда Мароза “Где живёшь ты, 
Дед Мороз?”, завочнае падарожжа “Заколдованный лес” (зіма ў 
творчасці беларускіх мастакоў), мультхвілінка “Зімнія мульцікі.” 

 
Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

16 студзеня ў Верхнядзвінскай дзіцячай бібліятэцы адбыўся 
літаратурны вечар па кнізе А. Мілна “Винни-Пух и все-все-все”. У 
праграму ўваходзілі літаратурная гульня, віктарына, конкурс 
малюнкаў, які быў падрыхтаваны з дапамогай школы мастацтваў. 

 
Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

4 студзеня ў Курынскай сельскай бібліятэцы прайшла 
чытацкая канферэнцыя па аповесці Я. Хвалея “Прынцэса з тусоўкі”, 
якая была прымеркавана да 65-годдзя з дня нараджэння аўтара. 
Падлеткі шукалі адказы на многія хвалюючыя пытанні: як выжыць у 
маладзёжных суполках, як пазбегнуць канфліктных сітуацый, як не 
трапіць у складаныя жыццёвыя ўмовы.  
 7 студзеня для жыхароў в. Задзвінне бібліятэкар Курынскай 
сельскай бібліятэкі М. А. Карновіч падрыхтавала гадзіну інфармацыі 
“Энергія Дзвіны: будаўніцтва гідраэлектрастанцыі”. Плюсы і мінусы 
будаўніцтва абмяркоўваліся на падставе артыкулаў, размешчаных 
на старонках газеты “Жыццё Прыдзвіння”. 
 7 студзеня ў Акцябрскай сельскай бібліятэцы адбылося 
пасяджэнне клуба “Ветразь” на тэму “Закон адзін для ўсіх” з 
удзелам сацыяльнага педагога гімназіі №1 Віцебскага раёна А. С. 
Жгіравай, псіхолага В. М. Клімковай. 

 З 8 па 10 студзеня прайшлі калядныя пасядзелкі “А каб 
Калядак – нядзель з дзясятак” (Мазалаўская сельская бібліятэка 
сумесна з СДК), “Шчодры вечар, добры вечар” (Скрыдлеўская 
сельская бібліятэка-клуб), фальклорна-гульнявая праграма “Ой, 
Калядачкі, бліны-ладачкі” (Курынская сельская бібліятэка), 
пазнавальна-забаўляльная праграма “Ехала Каляда ў чырвоным 
вазочку” (Сушчоўская сельская бібліятэка). Калядныя сустрэчы 
адбыліся і ў Акцябрскай сельскай бібліятэцы ў рамках літаратурна-
музычнай гасцёўні “На ростанях”. 

 
Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

19 студзеня ў чытальнай зале Гарадоцкай раённай 
цэнтральнай бібліятэцы прайшла гадзіна роздуму “Дотык да 

духоўнасці продкаў”. Мерапрыемства праходзіла ў рамках “Клуба 
цікавых сустрэч”. На гэтым пасяджэнні размова ішла пра свята 
Ражаства Хрыстова, Святкі, Вадохрышча, прыкметах і гаданнях  на 
Ражаство. 

 
Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 студзеня Баеўская сельская бібліятэка-клуб запрасіла на 
літаратурна-музычную кампазіцыю “І ціха памалюся”. 

6 студзеня сельская бібліятэка аграгарадка Станіславова 
прадставіла фальклорнае свята “У госці да нас Каляда ідзе”. 

13 студзеня ў дзіцячай бібліятэцы адбыўся навагодні 
ранішнік “У чаканні цуда”. 

 
Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

10 студзеня  бібліятэка аграгарадка “Зубкі” запрасіла 
моладзь на літаратурна-конкурсную праграму “Знатоки права”.  

14 студзеня народны клуб кветкаводаў-аматараў “Флора” 
раённай бібліятэкі прыняў удзел у першым абласным конкурсе 
сюжэтна-гульнявых і шоу-праграм “Навагоднія дзівосы”. 

19 студзеня бібліятэка аграгарадка “Пушкі” сумесна са 
святаром правяла гадзіну духоўнасці “Сила Крещенской воды” для 
ўдзельнікаў клуба “Надзея”.  

20 студзеня ў раённай бібліятэцы адбыўся вечар памяці 
для моладзі і настаўнікаў “Пушкин. Его последняя дуэль».  

 
 Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк 
5 студзеня на базе Міёрскай дзіцячай бібліятэкі праведзены 

літаратурны вернісаж “Паэтычныя хвілінкі”, прысвечаны 70-годдзю 
са дня нараджэння Пятра Сушко, нашага земляка. Да ўвагі 
прысутных быў прапанаваны агляд жыццёвага і творчага шляху 
беларускага пісьменніка. Прымалі ўдзел школьнікі гарадскіх 
сярэдніх школ. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 
20 студзеня гарадская бібліятэка правяла падарожжа па 

галерэі мастакоў  “Учись видеть прекрасное”, прысвечанае 180-
годдзю з дня нараджэння мастака І. Шышкіна. Прысутным была 
прапанавана кніжная выстава, якая змяшчала рэпрадукцыі карцін 
знакамітага мастака.  

23 студзеня ў памяшканні дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі 
была праведзена фальклорна-этнаграфічная гадзіна “Каляда-
калядачка”, на якой прысутнічалі ўдзельнікі клуба “Нашчадкі”. 
Змястоўна і цікава бібліятэкары распавялі пра традыцыі 
святкавання Калядаў, дзеці спявалі песні, у іх выкананні прагучалі 
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