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4 лістапада – 125 гадоў з дня нараджэння Цішкі Гартнага (1887–
1937), беларускага пісьменніка, гісторыка, публіцыста. 

 

6 лістапада – 270 гадоў з дня нараджэння Фабіяна Саковіча (1742–
1787), беларускага паэта, перакладчыка. 
 

14 лістапада – 200 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Багрыма (1812–
1891), беларускага паэта. 

 

16 лістапада – 75 гадоў з дня нараджэння Валянціна Лукшы (1937), 
беларускага пісьменніка, перакладчыка, публіцыста. 
 

18 лістапада – 110 гадоў з дня нараджэння Міхася Машары (1902–
1976), беларускага пісьменніка, перакладчыка. 

 100 гадоў з дня нараджэння Паўла Кавалёва (1912–
1995), беларускага пісьменніка, перакладчыка, 
драматурга. 

 

26 лістапада – 105 гадоў з дня нараджэння Міхася Скрыпкі (1907–
1991), беларускага пісьменніка-сатырыка, драматурга. 

 

 

2 снежня – 110 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вольнага (1902–1937), 
беларускага паэта, празаіка, кінадраматурга. 

 

4 снежня – 100 гадоў з дня нараджэння Аляксея Русецкага (1912–
2000), беларускага паэта, перакладчыка. 

 

5 снежня – 65 гадоў з дня нараджэння Алеся Разанава (1947), 
беларускага паэта, перакладчыка, эсэіста. 

 

22 снежня – 90 гадоў з дня нараджэння Алены Васілевіч (1922), 
беларускай пісьменніцы. 

 

27 снежня – 90 гадоў з дня нараджэння Івана Сіўцова (1922–1959), 
беларускага паэта, пісьменніка, крытыка. 

3 47 



  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 спецыялстам інфармаыйных цэнтраў, 

культурна-асветных 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 сакавіка па 

30 красавіка 2012 года. “Хроніка падзей” таксама ўтрымлівае 

звесткі, атрыманыя з аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, 

Беларускага тэатра “Лялька”, Віцебскага АМЦНТ, Браслаўскай, 

Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, Лепельскай, Лёзненскай, 

Міёрскай, Полацкай, Пастаўскай, Сенненскай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай раённых сетак бібліятэк, Наваполацкай і 

Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 кастрычніка – 80 гадоў з дня нараджэння Івана Пташнікава (1932), 
беларускага пісьменніка. 
 

9 кастрычніка – 80 гадоў з дня нараджэння Івана Калесніка (1932–
1979), беларускага паэта, публіцыста, перакладчыка. 

 

10 кастрычніка – 55 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дранько-Майсюка 
(1957), беларускага паэта. 

13 кастрычніка – 80 гадоў з дня нараджэння Алены Кобец-Філімонавай 
(1932), беларускай пісьменніцы. 

 

15 кастрычніка – 105 гадоў з дня нараджэння Рамана Сабаленкі (1907–
1975), беларускага пісьменніка, публіцыста. 

 

17 кастрычніка – 75 гадоў з дня нараджэння Мікалая Чаргінца (1937), 
беларускага пісьменніка, журналіста, публіцыста. 

 

20 кастрычніка – 65 гадоў з дня нараджэння Юркі Голуба (1947), 
беларускага паэта. 

 

28 кастрычніка – 90 гадоў з дня нараджэння Міхася Даніленкі (1922), 
беларускага пісьменніка, публіцыста. 

   

 

1 лістапада – 75 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Верамейчыка 
(1937–1999), беларускага паэта, публіцыста. 

 

3 лістапада – 130 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа (1882–1956), 
народнага паэта Беларусі. 

100 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Палескага 
(1912–1971), беларускага паэта, драматурга. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 

Канцэпцыя развіцця інфраструктуры ў раёне Спаса-

Еўфрасіннеўскага манастыра і Сафійскага сабора ў Полацку 

разгледжана на пасяджэнні аблвыканкама. 

Народнае слова. – 2012. – 1 сак. – С. 2. 

Праграма захавання гісторыка-культурнай спадчыны 

Віцебска на 2012-2015 гады была разгледжана 20 сакавіка на 21-й 

сесіі Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў 26-га склікання. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 22 марта. – С. 3. 

Народнае слова. – 2012. – 22 сак. – С. 3. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 24 сак. – С. 2. 

У сакавіку ў Браслаўскім РДК прайшло выніковае 

пасяджэнне аддзела культуры райвыканкама. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 17 сак. – С. 3. 

У актавай зале Міёрскай дзіцячай музычнай школы ў 

сакавіку адбылася выніковая нарада работнікаў культуры, на якой 

са справаздачным дакладам выступіў начальнік аддзела культуры 

райвыканкама А. С. Тронькін. У абмеркаванні даклада прымалі 

ўдзел работнікі шэрагу гарадскіх і сельскіх устаноў культуры, 

устаноў культуры аграгарадкоў. Лепшым работнікам 

культасветустаноў былі ўручаны граматы і грашовыя прэміі па 

выніках работы за 2012 год. Вынікі нарады падвяла намеснік 

старшыні Міёрскага райвыканкама М. М. Баніфатава. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

 

3 верасня – 85 гадоў з дня нараджэння Анатоля Сульянава 
(1927), беларускага пісьменніка. 
 

 
85 гадоў з дня нараджэння Алеся Адамовіча (1927–
1994), беларускага пісьменніка, крытыка, літаратура-
знаўца. 

  

4 верасня – 80 гадоў з дня нараджэння Святланы Яўсеевай 
(1932), беларускай паэтэсы, перакладчыцы, крытыка. 

  

10 верасня – 70 гадоў з дня нараджэння Рыгора Яўсеева (1942), 
беларускага паэта-сатырыка, перакладчыка, крытыка. 

  

14 верасня – 120 гадоў з дня нараджэння Сяргея Абрадовіча 
(1892–1956), беларускага паэта, перакладчыка. 

  

17 верасня – 90 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка 
(1922–1994), беларускага празаіка, крытыка. 

 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка (1912–
1995), народнага паэта Беларусі. 

 105 гадоў з дня нараджэння Сяргея Дзяргая (1907–
1980), беларускага паэта, перакладчыка. 

  

21 верасня – 80 гадоў з дня нараджэння Даіра Слаўковіча (1932), 
беларускага пісьменніка, паэта. 

  

30 верасня – 120 гадоў з дня нараджэння Зоські Верас (1892-1991), 
беларускай пісьменніцы, публіцысткі, выдаўца. 
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  КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ 

ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У вялікай выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва 

адкрылася выстава работ вядомага графіка з Мінска Рамана 

Сустава, аднаго з мастакоў, якія ствараюць рэпутацыю беларускай 

графікі ў свеце. На выставе ў Віцебску прадстаўлена 45 работ 

мастака. Гэта экслібрысы, выкананыя па заказу буйных 

калекцыянераў, лінагравюры. 

Витебский проспект. – 2012. – 1 марта.– С. 23. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 9 марта. – С. VI. 

У сакавіку ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кола горада Віцебска “Дзвіна”» прайшла выстава “Резное дерево” 

Смаленскага абласнога цэнтра народнай творчасці. На выставе 

прадстаўлена больш за 250 работ, якія ўяўляюць сабой 

разнастайныя формы мастацкай апрацоўкі дрэва. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 31 марта. – С. 5. 

Выставу работ мінскага жывапісца Мацвея Басава 

“Безмолвный разговор” прадстаўляе ў сакавіку Арт-цэнтр Марка 

Шагала, а ў Цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася экспазіцыя яго 

графічных работ. 

Витебский проспект. – 2012. – 15 марта.– С. 23. 

Народнае слова. – 2012. – 15 сак. – С. 15. 

Витебский проспект. – 2012. – 29 марта.– С. 23. 

З 21 па 26 сакавіка ў эстонскім горадзе Кохтла-Ярве 

праходзіў VI Міжнародны конкурс акадэмічнага вакалу сярод дзяцей 

і юнацтва, на які з’ехаліся больш за семдзесят удзельнікаў з Эстоніі, 

Латвіі, Расіі, Азербайджана і Беларусі. Адной з прадстаўніц нашай 

краіны на конкурсе была 14-гадовая пастаўчанка Валерыя Пронька, 

якая стала ўладальніцай трэцяй прэміі. 

 

4 жніўня – 95 гадоў з дня нараджэння Янкі Брыля (1917–
2006), народнага пісьменніка Беларусі. 
 

5 жніўня – 105 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Самуйлёнка 
(1907–1939), беларускага пісьменніка, драматурга. 

  

7 жніўня – 80 гадоў з дня нараджэння Адама Мальдзіса 
(1932), беларускага празаіка, крытыка, публіцыста. 

  

8 жніўня – 100 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Чарнышэвіча 
(1912–1967), беларускага пісьменніка. 

  

14 жніўня – 130 гадоў з дня нараджэння Аляксандра 
Мікульчыка (1882–1918), беларускага паэта. 

  

17 жніўня – 105 гадоў з дня нараджэння Васіля Каваля (1907–
1937), беларускага празаіка. 

  

19 жніўня – 100 гадоў з дня нараджэння Барыса Мікуліча 
(1912–1954), беларускага пісьменніка, крытыка. 

  

23 жніўня – 95 гадоў з дня нараджэння Пімена Панчанкі (1917–
1995), народнага паэта Беларусі. 

  

25 жніўня – 80 гадоў з дня нараджэння Пятруся Макаля (1932–
996), беларускага паэта, драматурга. 

  

27 жніўня – 90 гадоў з дня нараджэння Алеся Махнача (1922–
2001), беларускага паэта, празаіка, публіцыста, 
драматурга. 

  

31 жніўня – 90 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Шыціка 
(1922–2000), беларускага пісьменніка. 
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  Віцебскі рабочы. – 2012. – 10 крас. – С. 8. 

У рамках праекта “Художественные школы Европы" Віцебскі 

мастацкі музей прадстаўляе вядомую строганаўскую школу 

жывапісу. Член Саюза мастакоў Расіі, прафесар кафедры 

праектавання інтэр’ера Маскоўскай дзяржаўнай мастацка-

прамысловай акадэміі імя С. Р. Строганава Алена Сурава прапануе 

выставу “Москва-Париж”. Выкладчык гэтай жа акадэміі Андрэй 

Радыёнаў дэманструе рэтраспектыву акварэляў “Моя страна”. 

Витебский проспект. – 2012. – 22 марта.– С. 23. 

З 29 сакавіка па 2 красавіка па запрашэнні ўкраінскай і 

беларускай нацыянальна-культурных аўтаномій Растова-на-Доне, 

Растоўскага аддзялення Пасольства Беларусі ў Расіі народны тэатр 

песні і музыкі “Прасторы” г. Віцебска прымаў удзел у святочных 

мерапрыемствах, прымеркаваных да Дня яднання народаў 

Беларусі і Расіі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 31 марта. – С. 4. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 31 крас. – С. 3. 

У абласным краязнаўчым музеі адкрылася фотавыстава, 

прысвечаная 20-годдзю дыпламатычных зносін Беларусі і Кітая. За 

кожным фотаздымкам – гісторыя ўзаемаадносін дзяржаўных 

дзеячаў і простых людзей: афіцыйныя сустрэчы, выступленні 

творчых калектываў, спартыўныя спаборніцтвы, гісторыя 

пабрацімскіх адносін.  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 5 апр. – С. 2. 

Витебский проспект. – 2012. – 5 апр. – С. 2. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 5 крас. – С. 3. 

3 красавіка IV Нацыянальная выстава наіўнага мастацтва 

“Insita-2012” адкрыла ў Віцебску святочную праграму, прысвечаную 

125-годдзю з дня нараджэння Марка Шагала. Гэты праект аб’яднаў 

79 мастакоў з Беларусі, Расіі, Латвіі і Літвы. Работы экспануюцца 

адначасова ў залах Арт-цэнтра Марка Шагала, абласнога 

19 чэрвеня – 100 гадоў з дня нараджэння Пятра Бітэля (1912–1991), 
беларускага паэта, перакладчыка, мемуарыста. 

 

24 чэрвеня – 235 гадоў з дня нараджэння Яна Хадзькі (1777–1851), 
пісьменніка, драматурга, грамадскага дзеяча. 

105 гадоў з дня нараджэння Язэпа Зазекі (1907–1977), 
беларускага празаіка, літаратуразнаўца, фалькларыста. 

  

26 чэрвеня – 80 гадоў з дня нараджэння Давіда Сімановіча (1932), 
беларускага паэта, перакладчыка. 

 

28 чэрвеня – 90 гадоў з дня нараджэння Пятра Стафановіча (1922), 
беларускага пісьменніка, перакладчыка, драматурга. 

 

 

1 ліпеня – 105 гадоў з дня нараджэння Алеся Стаховіча (1907–
1956), беларускага празаіка. 

  

7 ліпеня – 130 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы (1882–1942), 
беларускага паэта, драматурга, публіцыста, народнага 
паэта Беларусі. 

  

9 ліпеня – 100 гадоў з дня нараджэння Сяргея Астрэйкі (1912–
1937), беларускага паэта. 

  

17 ліпеня – 70 гадоў з дня нараджэння Любові Турбіной (1942), 
беларускай паэтэсы, перакладчыцы. 
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  краязнаўчага музея і абласнога метадычнага цэнтра народнай 

творчасці. 

Віцебскі АМЦНТ 

Народнае слова. – 2012. – 7 крас. – С. 8. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 7 крас. – С. 4. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 10 апр. – С. 5. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 апр. – С. 23. 

5–7 красавіка ў Пскове адбыўся IX Міжнародны кніжны 

форум “Рускі Захад”. Традыцыйна арганізатарамі форуму выступілі 

Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая бібліятэка і 

Дзяржаўны камітэт Пскоўскай вобласці па культуры. 

У рамках форуму 6 красавіка адбылася III Міжнародная 

канферэнцыя “Культура прыгранічча: садзейнічанне этнічнай 

згоды”, прысвечаная тэме добрасуседства, талерантнасці і 

дасягнення этнічнай згоды ва ўмовах поліэтнічнасці, 

мульцікультурнасці прыгранічных тэрыторый, у якой прынялі ўдзел 

кіраўнікі і спецыялісты бібліятэк Расіі, Беларусі, Латвіі і Эстоніі. 

Пра рэалізацыю карпаратыўных мерапрыемстваў, якія 

ўключылі ў сябе стварэнне паўнатэкставых электронных рэсурсаў, 

інфармацыйных і бібліяграфічных дапаможнікаў, а таксама іншых 

праектаў, якія садзейнічаюць развіццю двухбаковых зносін і 

міжкультурнага дыялога прысутных пазнаёмілі супрацоўнікі 

Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна. 

Сумесны праект “Даўгаўпілс і Віцебск: культурнае 

супрацоўніцтва і развіццё” распрацавалі Цэнтр культуры “Віцебск” і 

Цэнтр латышскай культуры Даўгаўпілса. Рэалізуецца ён у рамках 

праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва Латвія – Літва – Беларусь 

і прызваны распаўсюджваць веды пра нацыянальныя асаблівасці і 

фальклор дзвюх краін, а таксама наладзіць больш шчыльныя 

кантакты паміж прафесіяналамі ў галіне культуры. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 6 сак. – С. 3. 

14 мая – 105 гадоў з дня нараджэння Францішака Каравацкага 
(1907–1988), беларускага паэта, журналіста. 

  

15 мая – 90 гадоў з дня нараджэння Пятра Васілеўскага (1922–
2002), беларускага празаіка, драматурга, сцэнарыста. 

 
70 гадоў з дня нараджэння Святланы Марчанка (1942), 
беларускай паэтэсы, крытыка. 

  

20 мая – 110 гадоў з дня нараджэння Язэпа Пушчы (1902–1964), 
беларускага паэта, крытыка, перакладчыка. 

  

21 мая – 90 гадоў з дня нараджэння Івана Гурбана (1922–1999), 
беларускага дзіцячага пісьменніка. 

  

23 мая – 105 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Мяжэвіча 
(1907–1982), беларускага празаіка, журналіста. 

  

25 мая – 60 гадоў з дня нараджэння Іны Зуб (1952), беларускага 
празаіка. 

 
75 гадоў з дня нараджэння Міколы Купрэева (1937–
2004), беларускага пісьменніка. 

 95 гадоў з дня нараджэння Янкі Непачаловіча (1917–
1969), беларускага паэта. 

 

 

5 чэрвеня – 70 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Рагойшы (1942), 
беларускага паэта, крытыка, перакладчыка. 

 
75 гадоў з дня нараджэння Барыса Беляжэнкі (1937), 
беларускага паэта, журналіста. 

 
100 гадоў з дня нараджэння Кастуся Шавеля (1912–
1987), беларускага паэта. 
 

7 чэрвеня – 80 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Герчыка (1932–
2008), беларускага празаіка, перакладчыка, публіцыста. 
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  Народнае слова. – 2012. – 9 сак. – С. 7. 

Пяцікласнік з Талачына Георгій Лазука атрымаў ліст з 

падзякай і падарункі ад Еўрасаюза за ўдзел ў мастацкім конкурсе. У 

ім удзельнічалі больш за 40 тысяч юных мастакоў з усіх краін 

Еўропы (160 – з Беларусі). Малюнак вучня Талачынскай школы 

мастацтваў у ліку дзесяці лепшых з нашай краіны трапіў у фінал і 

выстаўляўся ў Бруселі (Бельгія). 

Народнае слова. – 2012. – 20 сак. – С. 4. 

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола горада 

Віцебска “Дзвіна”» прадстаўлена выстава работ мастакоў Эрыкі 

Шцюрмер-Алекс і Эвелін Грунэман з Франкфурта-на-Одэры 

(Германія). Выстава – частка праекта па супрацоўніцтве гарадоў-

пабрацімаў. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 крас. – С. 8. 

Витебский проспект. – 2012. – 5 апр .– С. 23. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 10 апр. – С. 2. 

Штогадовы арт-праект “ABSTRACT-2012” прадстаўляе 

Цэнтр сучаснага мастацтва. У экспазіцыі выставы – жывапіс, 

графіка, аб’екты інсталяцыі віцебскіх і мінскіх мастакоў. 

Витебский проспект. – 2012. – 12 апр .– С. 23. 

Народнае слова. – 2012. – 14 крас. – С. 7. 

Трыста ўнікальных выданняў па гісторыі, філалогіі, 

мастацтве, мастацтвазнаўстве, а таксама копіі двух лістоў Марка 

Шагала падараваў бібліятэцы ВДУ імя П. М. Машэрава “Дом рускага 

замежжа імя А. Салжаніцына” (г. Масква). 

Народнае слова. – 2012. – 7 крас. – С. 8. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 14 апр. – С. 3. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 апр. – С. 2. 

У Мастацкім музеі адкрылася выстава сучаснай іконы, на 

якой прадстаўлены работы, выкананыя выпускнікамі Віцебскага 

духоўнага вучылішча. 

15 красавіка – 110 гадоў з дня нараджэння Міколы Нікановіча (1902–
1944), беларускага пісьменніка, перакладчыка. 

 

18 красавіка – 125 гадоў з дня нараджэння Анатоля Дзеркача (1887–
1937), беларускага паэта, перакладчыка, сатырыка. 

 

19 красавіка – 100 гадоў з дня нараджэння Леаніда Прокшы (1912–
1944), беларускага пісьменніка, празаіка. 

 

 

1 мая – 90 гадоў з дня нараджэння Алеся Салаўя (1922–1978), 
беларускага паэта. 

 
80 гадоў з дня нараджэння Генадзя Кляўко (1932–
1979), беларускага паэта, перакладчыка. 

  

2 мая – 100 гадоў з дня нараджэння Анатоля Іверса (1912–
1999), беларускага паэта. 

  

3 мая – 70 гадоў з дня нараджэння Марыі Вайцяшонак (1942), 
беларускай пісьменніцы. 

  

5 мая – 95 гадоў з дня нараджэння Юрыя Багушэвіча (1917–
1983), беларускага празаіка, перакладчыка, сцэнарыста. 

  

9 мая – 75 гадоў з дня нараджэння Валянціна Мысліўца (1937–
1993), беларускага празаіка, нарысіста. 

  

10 мая – 75 гадоў з дня нараджэння Сымона Блатуна (1937–
1970), беларускага паэта, перакладчыка. 

  

11 мая – 65 гадоў з дня нараджэння Раісы Баравіковай (1947), 
беларускай паэтэсы, перакладчыцы. 

  

12 мая – 70 гадоў з дня нараджэння Анатоля Бароўскага (1942), 
беларускага празаіка. 
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  Витебский проспект. – 2012. – 12 апр.– С. 23. 

У межах святкавання міжнароднага Дня тэатра ў 

Наваполацку адбылася “Тэатральная вясна–2012”, прысвечаная 

130-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі 

Купалы і Якуба Коласа. У фестывалі прыняў удзел і народны тэатр 

Гарадоцкага ГДК, які прадставіў пастаноўку “Раскіданае гняздо” па 

матывах п’есы Янкі Купалы. 

http://www.haradok.info/bel/навіны/культура 

Выступленне народнага маладзёжнага тэатра “Колесо” 

Цэнтра культуры “Віцебск” “Сіняя птушка Беларусі” на конкурсе 

калектываў індывідуальных масак удастоена першага месца на IX 

Міжнародным феставалі масачных традыцый, які праходзіў у Латвіі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 сак. – С. 4. 

 

КЛУБНАЯ СПРАВА 

У сакавіку споўнілася дзесяць гадоў народнаму тэатру-

студыі сучаснай харэаграфіі (мастацкі кіраўнік Дзіяна Юрчанка) 

Цэнтра культуры “Віцебск”. 

Витебский проспект. – 2012. – 15 марта – С. 24. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 17 марта. – С. 16. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 20 сак. – С. 8. 

Народнае слова. – 2012. – 22 сак. – С. 16. 

8 сакавіка на базе Язненскага СДК Міёрскага раёна 

адбыўся абласны занальны агляд-конкурс работы сельскіх устаноў 

культуры. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

З 21 па 26 сакавіка ў Санкт-Пецярбургу адбыўся 

Міжнародны конкурс дзіцячай эстраднай песні “Маленькие 

звездочки”. Расійскі конкурс праводзіцца пад эгідай Міжнароднай 

асацыяцыі фестываляў і артыстаў WAFA, у якую ўваходзіць і 

“Славянскі базар”. 

 
125 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна (1887–-
1920), беларускага паэта, празаіка, драматурга, 
публіцыста. 

 
90 гадоў з дня нараджэння Міколы Гамолкі (1922–
1992), беларускага пісьменніка, перакладчыка, 
драматурга. 

  

17 сакавіка – 90 гадоў з дня нараджэння Іллі Клаза (1922–1980), 
беларускага пісьменніка. 

 

20 сакавіка – 85 гадоў з дня нараджэння Хвёдара Жычкі (1927–
2007), беларускага пісьменніка, паэта, перакладчыка. 

 60 гадоў з дня нараджэння Алеся Емельянава (1952), 
беларускага паэта. 

 

21 сакавіка – 85 гадоў з дня нараджэння Галіны Васюковай (1927–
2004), беларускай пісьменніцы. 

  

22 сакавіка – 130 гадоў з дня нараджэння Эдварда Будзькі (1882–
1958), беларускага паэта, публіцыста, выдаўца. 

 

26 сакавіка – 70 гадоў з дня нараджэння Івана Арабейкі (1942), 
беларускага паэта. 

 

 

1 красавіка – 65 гадоў з дня нараджэння Алеся Жука (1947), 
беларускага пісьменніка. 

 

7 красавіка – 60 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Глушакова 
(1952), беларускага празаіка. 

 

9 красавіка – 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Бойкі (1932–
1996), беларускага паэта, літаратурнага крытыка, 
публіцыста. 

 
 
 10 39 



  Сямігадовая Ганна Стаян з Віцебска, выхаванка дзіцячай студыі 

“Альтанка”, прымала ўдзел у конкурсе і атрымала дыплом трэцяй 

ступені. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 апр. – С. 22. 

2 красавіка ў абласной філармоніі адбылося ўрачыстае 

пасяджэнне і святочны канцэрт, прысвечаныя Дню яднання народаў 

Беларусі і Расіі. А напярэдадні на працягу трох дзён на сцэне 

Палаца творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна г. Віцебска 

выступалі ўдзельнікі фестывалю-конкурсу малыдых выкананцаў 

эстраднай песні “Две сестры – Беларусь и Россия” з розных раёнаў 

Віцебшчыны, Мінска і Расійскай Федэрацыі. 

Народнае слова. – 2012. – 3 крас. – С. 1. 

Харэаграфічнаму ансамблю “Зорька” Цэнтра культуры 

“Віцебск”, які ў красавіку  пацвердзіў званне “Заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь”, у гэтым годзе спаўняецца 50 гадоў. 

Витебский проспект. – 2012. –26 апр.– С. 22. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 28 апр. – С. 13. 

19 красавіка яркай канцэртнай праграмай ансамбль танца 

“Лявоніха” Цэнтра культуры “Віцебск” яшчэ раз пацвердзіў 

ганаровае званне “Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі 

Беларусь”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 28 апр. – С. 13. 

21 сакавіка ў Доме культуры г. Гарадка адбыўся дзіцячы 

тэатральны конкурс “Залатая маска-2012”. На суд журы былі 

прадстаўлены работы выхаванцаў тэатральнага аддзялення 

дзіцячай школы мастацтваў і дзяцей, якія займаюцца ў Гарадоцкім 

народным драматычным тэатры. 

Гарадоцкі веснік. – 2012. – 27 сак. – С. 1-2. 

Агляд візітак гарадскіх устаноў культуры прайшоў у 

Гарадоцкім ГДК у рамках абласнога конкурсу. 

Гарадоцкі веснік. – 2012. – 31 сак. – С. 1. 

 
105 гадоў з дня нараджэння Алеся Звонака (1907–
1996), беларускага паэта, драматурга, перакладчыка, 
тэатразнаўца. 

15 лютага – 80 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Салаўёва 
(1932–1986), беларускага паэта. 

  

16 лютага – 110 гадоў з дня нараджэння Рыгора Мурашкі (1902–
1944), беларускага пісьменніка, крытыка. 

  

18 лютага – 100 гадоў з дня нараджэння Кліма Грыневіча (1912–
1941), беларускага паэта. 

  

25 лютага – 55 гадоў з дня нараджэння Алеся Пісьмянкова (1957–
2004), беларускага паэта. 

  

26 лютага – 100 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Карпава 
(1912–1977), беларускага пісьменніка, крытыка, 
літаратуразнаўца. 

 

 

1 сакавіка – 65 гадоў з дня нараджэння Алеся Камароўскага (1947), 
беларускага празаіка, паэта. 

65 гадоў з дня нараджэння Міхася Кацюшэнкі (1947), 
беларускага пісьменніка, журналіста. 

 

5 сакавіка – 235 гадоў з дня нараджэння Юзафа Маралёўскага 
(1777–1845), беларускага паэта, педагога. 

 

7 сакавіка – 100 гадоў з дня нараджэння Тараса Хадкевіча (1912–
1975), беларускага пісьменніка, паэта-перакладчыка. 

 

8 сакавіка – 50 гадоў з дня нараджэння Славаміра Адамовіча 
(1962), беларускага празаіка, паэта, публіцыста. 

11 сакавіка – 185 гадоў з дня нараджэння Каятана Крашэўскага 
(1827–1896), беларускага пісьменніка, кампазітара.  
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  Дзесяць дзён ў Браславе працаваў міжнародны 

этнамузычны лагер. Яго ўдзельнікі – прадстаўнікі Беларусі, Латвіі, 

Літвы – асвойвалі майстэрства ігры на народных інструментах. 

Мерапрыемства ў раённым цэнтры праходзіла ўпершыню і стала 

магчымым дзякуючы міжнароднаму праекту LLB-1-063 “Паляпшэнне 

сацыяльна-культурных сувязей паміж Зарасаем, Даўгапілсам і 

Браслаўскім прыгранічным рэгіёнам шляхам далучэння моладзі і 

стварэння актыўнага мясцовага партнёрства” ў рамках Праграмы 

трансгранічнага супрацоўніцтва Еўрапейскага інструмента 

дабрасуседства і партнёрства “Латвія – Літва – Беларусь”. 

Браслаўская звязда. – 31 сак. – С. – 2. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 14 крас. – С. 8. 

16 красавіка ў Музычнай гасцёўні прайшоў чарговы творчы 

вечар Давіда Сімановіча. Паэт прысвяціў яго мастаку, які з’яўляецца 

сімвалам Віцебска – Марку Шагалу. 

Витебский проспект. – 2012. – 19 апр. – С. 22. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Другі міжнародны конкурс дзіцячай і юнацкай творчасці 

“Роза ветров в Беларуси” прайшоў на базе Аршанскай дзіцячай 

школы мастацтваў № 1. У гэтым годзе фестываль сабраў больш за 

400 канкурсантаў з Беларусі і Расіі (Масква, Смаленск, Лепель, 

Мінск і інш.), якія дэманстравалі свае таленты ў васьмі намінацыях. 

Народнае слова. – 2012. – 20 сак. – С. 4. 

У сакавіку адбылося падвядзенне вынікаў і ўрачыстае 

ўзнагароджанне пераможцаў першага этапу адкрытага 

рэспубліканскага конкурсу дзіцячага малюнка “Подружись со 

спортом” у Палацы творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна, у 

Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Кастрычніцкага раёна, а таксама 

на базе сярэдняй школы № 31 (Першамайскі раён). Заснавальнікамі 

ўнікальнага праекта выступілі Міністэрства адукацыі Беларусі і 

15 студзеня – 85 гадоў з дня нараджэння Галіны Васілеўскай 
(1927), беларускага празаіка. 

  
19 студзеня – 210 гадоў з дня нараджэння Іпаліта 

Клімашэўскага (1802–1874), беларускага 
пісьменніка, педагога, бібліятэкара. 

  
20 студзеня – 120 гадоў з дня нараджэння Браніслава 

Тарашкевіча (1892–1938), беларускага пісьменніка, 
публіцыста, літаратуразнаўца. 

  
21 студзеня – 105 гадоў з дня нараджэння Міколы Садковіча (1907–

1968), беларускага празаіка, кінадраматурга, 
кінарэжысёра. 
 

 100 гадоў з дня нараджэння Яўхіма Кохана (1912–
1993), беларускага паэта. 

  
23 студзеня – 125 гадоў з дня нараджэння Фабіяна Шантыра (1887–

1920), беларускага паэта, празаіка, публіцыста, 
перакладчыка, грамадскага дзеяча. 

  
31 студзеня – 120 гадоў з дня нараджэння Алеся Гурло (1892-1938), 

беларускага празаіка, паэта, перакладчыка. 
 

 

2 лютага – 290 гадоў з дня нараджэння Ігната Лапацінскага (1722–
1776), беларускага пісьменніка. 

 
100 гадоў з дня нараджэння Навума Перкіна (1912–
1976), беларускага празаіка, крытыка, літаратура-
знаўца. 

  

10 лютага – 130 гадоў з дня нараджэння Франца Умястоўскага 
(1882–1940), беларускага пісьменніка. 

  

12 лютага – 75 гадоў з дня нараджэння Алеся Наўроцкага (1937), 
беларускага празаіка, паэта. 

  

14 лютага – 75 гадоў з дня нараджэння Міхася Стральцова (1937–
1987), беларускага празаіка, паэта, перакладчыка, 
крытыка. 
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  Прэзідэнцкі спартыўны клуб. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 27 марта. – С. 1, 7. 

17 сакавіка ў г. Барані Аршанскага раёна ў рамках 

рэспубліканскага фестывалю “Берагіня” прайшоў абласны 

фальклорны фестываль “Ад прашчураў да зор”. 

Сцяг Перамогі. – 2012. – 3 крас. – С. 1–2. 

24 сакавіка ў сельскім Доме культуры аграгарадка Пальмінка 

адбыўся абласны агляд-конкурс сельскіх устаноў культуры. 

Гарадоцкі веснік. – 2012. – 3 сак.– С. 8. 

Каля 20 юных таленавітых салістаў і 6 вакальных груп 

сабраў у сакавіку на сцэне Палаца культуры чыгуначнікаў Оршы 

абласны конкурс эстраднай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”. 

Народнае слова. – 2012. – 21 сак. – С. 8. 

Пераможцамі II Міжнароднага фестывалю-конкурсу дзіцячай 

і юнацкай творчасці “Славянский хоровод”, які прайшоў у 

Смаленску, сталі два народныя калектывы Віцебскага дзяржаўнага 

каледжа культуры і мастацтваў – ансамбль народнага танца “На 

ростанях” (мастацкі кіраўнік Сяргей Ракоўскі) і студыя сучаснага 

танца Ірыны Бухавецкай. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 3 апр. – С. 2. 

30 сакавіка ў другі раз адбыўся гала-канцэрт раённага 

этапу рэспубліканскага конкурсу дзіцячай творчасці “Прывітанне, 

свет!”. Дзеці і падлеткі раёна змаглі заявіць пра сябе і свае 

здольнасці са сцэны раённага Дома культуры. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 4 крас. – С. 4. 

Конкурс маладых выканаўцаў “Маладыя галасы” ў трэці раз 

сабраў самых таленавітых і артыстычных дзяцей Браслаўскага 

раёна на сцэне РДК. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 28 сак. – С. 2. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 крас. – С. 8. 

Прыхільнікаў харэаграфічнага мастацтва сабраў VI 

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 

 

 

 
1 студзеня – 100 гадоў з дня нараджэння Сяргея Мурзо (1912–

1937), беларускага паэта. 
 80 гадоў з дня нараджэння Яўгена Каршукова 

(1932), беларускага пісьменніка, празаіка, 
перакладчыка. 

 75 гадоў з дня нараджэння Пятра Сушко (1937), 
беларускага паэта, перакладчыка. 

 65 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўца 
(1947),  беларускага драматурга. 

 65 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука 
(1947), беларускага празаіка, драматурга. 

 65 гадоў з дня нараджэння Яўгена Хвалея (1947), 
беларускага паэта, крытыка, публіцыста. 

  
3 студзеня – 65 гадоў з дня нараджэння Васіля Гігевіча (1947), 

беларускага празаіка. 
  

5 студзеня – 105 гадоў з дня нараджэння Кастуся Губарэвіча 
(1907–1987), беларускага драматурга. 

 65 гадоў з дня нараджэння Івана Клімянкова 
(1947), беларускага празаіка. 

  
9 студзеня – 115 гадоў з дня нараджэння Васіля Шашалевіча 

(1897–1941), беларускага драматурга. 
 75 гадоў з дня нараджэння Леаніда Рашкоўскага 

(1937–1994), беларускага паэта. 
  

14 студзеня – 70 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы (1942), 
беларускай паэтэсы, перакладчыцы. 
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  Рэспубліканскі турнір па спартыўных бальных танцах 

“Танцевальный ринг-2012”, які праходзіў у Палацы творчасці дзяцей 

і падлеткаў Чыгуначнага раёна г. Віцебска. Яго арганізатарамі 

выступілі Беларуская федэрацыя танцавальнага спорту і 

танцавальны клуб “Аэлита”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 10 апр. – С. 2. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 20 сак. – С. 5. 

У красавіку адбыўся юбілейны творчы вечар харэографа 

Алены Казловай, якая кіруе дзіцячым ансамблем танца “Ладушки” 

Культурна-спартыўнага цэнтру Віцебскага аддзялення Беларускай 

чыгункі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 19 апр. – С. IV. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

14 сакавіка адзначаўся Дзень праваслаўнай кнігі. 

Упершыню гэта падзея святкавалася ў Беларусі ў сакавіку 2011 

года. У нашай вобласці свята пакуль што не набыло значнага 

маштабу, але не засталося незаўважаным. Напрыклад, у аддзеле 

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

падрыхтавана выстава  кніг “Ваши небесные покровительницы”. У 

Міёрскай цэнтральнай раённай бібліятэцы дзейнічае пастаянны 

куток “К душе своей найди дорогу”, а 14 сакавіка быў арганізаваны 

вечар-дыялог “Православная книга в современном мире”, на якім з 

моладдзю і дарослымі сустрэўся пратаірэй Віктар Вабішчэвіч. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 15 сак. – С. 15. 

20 сакавіка адбылася нарада бібліятэчных работнікаў 

сістэмы Браслаўскага раёна. 

27 сакавіка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў 

семінар бібліятэчных работнікаў Дубровенскага раёна 

“Профессиональная этика библиотекаря”. 

 

цэнтр народнай творчасці і рамёстваў аддзела культуры 

Аршанскага райвыканкама ў г.п. Копысь. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 7 сак. – С. 23. 

7 лютага ўзорная дзіцячая эстрадная студыя “Альтанка” 

адсвяткавала сваё 17-годдзе. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 апр. – С. 22. 
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  Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

5 сакавіка ў фае абласной бібліятэкі адкрылася 

персанальная выстава акварэлі члена Саюза мастакоў Беларусі 

Міхаіла Васільевіча Ляўковіча “Жанчынам прысвячаецца”. 

Витебский проспект. – 2012. – 8 марта. – С. 23. 

12 сакавіка на базе аддзела “Электронная чытальная зала” 

пачала работу “Школа камп’ютарных ведаў”.  

Віцебскі рабочы. – 2012. – 22 сак. – С. 3. 

21 сакавіка ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

адбылася творчая сустрэча са знакамітымі літаратарамі 

Віцебшчыны “Неўміручая песня паэзіі”, прымеркаваная да 

Міжнароднага дня паэзіі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 27 марта. – С. 1. 

22 сакавіка ў Віцебскім абласным інстытуце развіцця 

адукацыі для школьных бібліятэкараў Віцебскай вобласці 

супрацоўнікамі аддзела перыядычнай літаратуры і агульнай 

чытальнай залы была праведзена мультымедыйная прэзентацыя 

«Перыядычныя выданні, якія паступілі ў ДУ “Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна”», а таксама агляд новых паступленняў 

“Праваслаўная энцыклапедыя”. 

27-28 сакавіка ў бібліятэцы прайшоў двухдзённы абласны 

семінар “Публічныя бібліятэкі ў сацыякультурным асяроддзі рэгіёна” 

для дырэктароў цэнтральных раённых і гарадскіх сетак публічных 

бібліятэк. 

10 красавіка ў межах агульнабібліятэчных 

мерапрыемстваў, прысвечаных Году кнігі, супрацоўнікі аддзелаў 

перыядычнай літаратуры і абанемента правялі інфармацыйны 

агляд навінак сучаснага друку для спецыялістаў Віцебскага 

абласнога суда. 

16 красавіка супрацоўнікамі нямецкай чытальнай залы 

Народнае слова. – 2012. – 17 сак. – С. 1. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 17 сак. – С. 6.  

30 сакавіка ў Наваполацку пачалося абласное свята 

“Тэатральная вясна-2012”, прысвечанае 130-годдзю з дня 

нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. 

На працягу двух дзён тут выступілі аматарскія тэатры з Лепеля, 

Міёраў, Докшыц, Браслава, Лёзна, Шуміліна, Оршы, Барані, 

Віцебска. 

Народнае слова. – 2012. – 29 сак. – С. 15. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 10 сак. – С. 8. 

У сакавіку ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Я. Коласа адбылася прэм’ера. “Леаніды не вернуцца на 

зямлю” – драма, якую паставіў Міхась Краснабаеў па матывах 

рамана Уладзіміра Караткевіча “Нельга забыць”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 22 сак. – С. 22. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 27 сак. – С. 6. 

Народнае слова. – 2012. – 27 сак. – С. 7. 

Витебский проспект. – 2012. – 5 апр. – С. 22. 

10 красавіка калектыву Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа прадставілі новага дырэктара і 

адначасова мастацкага кіраўніка. Ім стаў Валерый Анісенка, добра 

вядомы тэатральны і кінарэжысёр, педагог, прафесар, заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі і 

Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

Народнае слова. – 2012. – 12 крас. – С. 18. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 14 крас. – С. 6. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 19 апр. – С. IV. 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 

ВЫПУСК 

Напрыканцы мінулага года адкрыўся вытворча-гандлёвы 
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  сумесна з прадстаўнікамі Інстытута імя Гётэ ў г. Мінску была 

падрыхтавана і праведзена сустрэча з доктарам Дзіркам Вісэнам, 

дырэктарам Гарадской і рэгіянальнай бібліятэкі г. Франкфурта-на-

Одэры. У мерапрыемстве прынялі ўдзел загадчыкі аддзелаў 

абласной бібліятэкі, калегі з гарадской сеткі бібліятэк, а таксама 

Наваполацкай, Полацкай і Аршанскай ГЦБС. 

17 красавіка ў Дзяржаўнай установе дадатковай адукацыі 

“Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі” для сацыяльных 

педагогаў супрацоўнікамі чытальнай залы была праведзена 

выстава-агляд літаратуры па тэме “Сям’я ў сучасным свеце”, 

прысвечаная Міжнароднаму дню сям’і. 

19 красавіка ў выставачнай галерэі абласной бібліятэкі 

адбылося адкрыццё выставы жывапісу “Стыхія колеру” заслужанага 

дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь Аляксандра Салаўёва. 

26 красавіка ва УУС Віцебскага аблвыканкама прайшло 

ўшанаванне ўдзельнікаў ліквідацыі наступстваў аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС. У рамках гэтага мерапрыемства 

супрацоўнікамі аддзела агульнай чытальнай залы была 

падрыхтавана выстава-прагляд “Чарнобыль і Беларусь: мінулае, 

сучаснасць, будучыня”, на якой былі прадстаўлены кнігі, 

перыядычныя выданні, фотаальбомы і бібліяграфічныя выданні. 

Аддзел літаратуры па мастацтве сумесна з Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеем, музеем “Віцебскі цэнтр сучаснага 

мастацтва”, а таксама віцебскім аддзяленнем Беларускага саюза 

мастакоў рэалізаваў праект, прысвечаны творчасці беларускага 

мастацтвазнаўца, мастака і краязнаўца Генадзя Пятровіча 

Лебедзева. Вынікам супрацоўніцтва стаў каталог выставы “Генадзь 

Лебедзеў. Зачараваны даўніной”, якая экспанавалася ў кастрычніку 

2011 года ў Мастацкім музеі г. Віцебска і была прысвечана памяці 

мастака. 

 

Аляксандрам Сідаравым, лялькі і касцюмы – Ганнай Сідаравай. 

Спектакль музычны (кампазітар Алег Залётнеў), з песнямі і танцамі 

(харэаграфія Дзіяны Юрчанка). У пастаноўцы задзейнічалі як 

маладых артыстаў (Сяргея Талкача, Валерыя Зімніцкага, Міхаіла 

Клімчука, Марыну Марозаву і Яўгена Гусева), так і артыстаў, ужо 

добра вядомых віцебскаму гледачу па іншых спектаклях (Вольгу 

Маханькову, Аляксея Макарскага, Вольгу Лазебную, Наталлю 

Гайдук). З нагоды свята перад спектаклем адбыўся святочны 

канцэрт. Акцёры са здавальненнем прымалі віншаванні і дзяліліся 

добрым настроем з гледачамі.  

Вядучыя майстры сцэны Беларускага тэатра “Лялька” Юрый 

Франкоў і Аляксандр Маханькоў узнагароджаны нагруднымі знакамі 

Міністэрства культуры РБ «За ўклад у развіццё культуры Беларусі”. 

Абодва артысты плённа працуюць на сцэне тэатра больш за 25 

гадоў, за гэты час яны неаднойчы адзначаліся крытыкамі як 

таленавітыя і яркія акцёры, імі створана мноства выдатных 

вобразаў на сцэне, а на сённяшні час яны занятыя ў большасці 

рэпертуарных спектакляў тэатра. 

Беларускі тэатр “Лялька” 

Народнае слова. – 2012. – 21 сак. – С. 3. 

Народнае слова. – 2012. – 31 сак. – С. 5. 

Витебский проспект. – 2012. – 26 апр. – С. 22. 

Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета 

Рэспублікі Беларусь адкрыў свой філіял у Наваполацку. Трохбаковы 

дагавор, заключаны паміж тэатрам, Наваполацкім гарадскім 

выканкамам і ААТ “Нафтан”, прадугледжвае супрацоўніцтва ў 

сферы арганізацыі гастрольных выступленняў як асобных артыстаў, 

так і паказаў оперных і балетных спектакляў. 

У Нафтаградзе адкрываецца другая выязная сцэна вядомай 

беларускай трупы. Першы філіял Вялікага тэатра оперы і балета 

Беларусі быў створаны ў студзені 2011 года ў Магілёве. 
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  Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

Вынікі літаратурнай дзейнасці за мінулы год, а таксама 

планы на бягучы абмяркоўвалі ў сакавіку члены СП Беларусі ў 

цэнтральнай бібліятэцы імя М. Горкага разам з партнёрамі – 

бібліятэкарамі і прадстаўнікамі абласнога аддзялення Фонду міру.  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 17 марта. – С. 5-7. 

Народнае слова. – 2012. – 13 сак. – С. 8. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 20 сак. – С. 6. 

Дзіцячая бібліятэка імя Я. Маўра атрымала больш за 500 

тысяч кніг з асабістага збору ветэрана Вялікай Айчыннай вайны 

Льва Міхайлавіча Салаўёва, які доўгі час з’яўляўся чытачом 

бібліятэкі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 10 апр. – С. 2. 

Цікавую выставу дзіцячай творчасці “У гасцях у казкі” 

прадставілі ў бібліятэцы імя М. Горкага дзевятнадцать дзіцячых 

калектываў устаноў дадатковай адукацыі і школ. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 17 апр. – С. 6. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

У цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага 1 сакавіка 

адбылася персанальная выстава мастацкіх работ Марыны 

Кражавай “Я рисую свой мир как хочу”. Яе пейзажы, казачныя 

сюжэты, цыкл графічных работ, прысвечаныя мюзіклу “Моцарт”, 

выклікалі вялікую цікавасць у прыхільнікаў мастацтва сваёй 

глыбіней, філасофскай мудрасцю, вытанчанасцю выканання. 

16 сакавіка ў бібліятэцы імя К. Сіманава прайшла 

бібліятэчная шоу-праграма для маладых людзей з асаблівасцямі 

развіцця “Я б в читатели пошел. Пусть меня научат”. 

Мерапрыемства было прысвечана Году кнігі. У госці былі 

запрошаны хлопчыкі і дзяўчынкі Наваполацкага Цэнтра карэкцыйна-

Віцебскі рабочы. – 2012. – 17 сак. – С. 6.  

З 23 сакавіка па 11 мая канцэртная зала Сафійскага сабора 

запрашае на XXV Міжнародны фестываль старажытнай і сучаснай 

камернай музыкі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 22 сак. – С. 22. 

 

КІНАВІДЭАМАСТАЦТВА 

З 5 па 7 красавіка ў віцебскім кінатэатры “Мир” 

прайшла дэманстрацыя фільмаў – пераможцаў Манхэтанскіх 

фестываляў апошніх трох гадоў. Наш абласны цэнтр у мінулым 

годзе ўпершыню быў уключаны ў склад гарадоў свету, у якіх 

кінагледачы вызначаюць лаўрэатаў фестывалю. 

Народнае слова. – 2012. – 3 крас. – С. 8. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 сак. – С. 8. 

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Святлана Жукоўская 

атрымала прыз Беларускага саюза тэатральных дзеячаў 

“Крыштальная зорка”. 

Народнае слова. – 2012. – 31 сак. – С. 5. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 3 апр. – С. 2. 

21 сакавіка Беларускі тэатр “Лялька” адзначыў сусветны 

Дзень лялечніка. Да гэтай даты была прымеркавана здача 

прэм’ернага спектакля “Ямелева шчасце”, некалі вельмі 

папулярнага  на сцэне тэатра. Гэта пастаноўка на працягу двух 

дзесяцігоддзяў ішла пад назвай “Казка пра Ямелю”. Сёлета 

спектакль атрымаў другое жыццё, з новым складам акцёраў, новымі 

дэкарацыямі, лялькамі і касцюмамі.  Яркую і маляўнічую пастаноўку 

ажыццявіў мастацкі кіраўнік тэатра заслужаны дзеяч мастацтваў 

Рэспублікі Беларусь Віктар Клімчук. Сцэнаграфія зроблена 
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  развіваючага навучання і рэабілітацыі, а таксама грамадская 

арганізацыя "Асацыяцыя бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей з 

інваліднасцю «Струмок» з горада Полацка. Сцэнарый 

мерапрыемства быў распрацаваны з улікам магчымасцяў маладых 

людзей, падабраны конкурсы, гульні, віктарыны. Шоу-праграма 

пачыналася са свята пасвячэння ў чытачы, удзельнікі далі «Клятву 

чытача», ім былі ўручаны памятныя чытацкія фармуляры (да 

кожнага фармуляра была зроблена фатаграфія ўдзельніка). У 

камандных спаборніцтвах новыя чытачы паказалі веды аб 

літаратурных героях, аўтарах твораў, прымалі ўдзел у гульні “Што 

бывае ў бібліятэцы", вызначалі чытацкае прызначэнне кніг і 

часопісаў. 

6 сакавіка для выхаванцаў дзіцячага дома дзіцячая 

бібліятэка імя А. Пушкіна арганізавала сустрэчу з маёрам Я. 

Русаковым, які вельмі цікава распавёў пра работу Наваполацкага 

аддзела Дэпартамента аховы Рэспублікі Беларусь. Асаблівае 

ўражанне на дзяцей аказала магчымасць разбору-збору зброі, было 

шмат пытанняў, пасля чаго дзеці расказалі вершы і павіншавалі 

госця сустрэчы з прафесійным святам – Днём беларускай міліцыі. 

 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

20 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога адбылося 

свята “Чукокола – весёлая страна!», якое адкрыла Тыдзень 

дзяцячай кнігі ў Полацкай ЦБС. На свяце прысутнічалі вучні 2-х 

класаў СШ № 10, якія пазнаёміліся з жыццём выдатнага дзіцячага 

пісьменніка К. І. Чукоўскага. Дзеці разгадвалі красворды, 

удзельнічалі ў мультывіктарыне па казках і ў розных гульнях, 

адгадвалі загадкі і нават сталі акцёрамі ў тэатралізаваным 

экспромце “Муха-Цокотуха”. 

21 сакавіка ў межах праграмы “Невядомыя імёны 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 27 марта. – С. 2.  

16 красавіка ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кола горада Віцебска “Дзвіна”» адкрылася традыцыйная выстава-

конкурс “Божий мир глазами детей”. На выставе прадстаўлена 

больш за 500 твораў, выкананых ў розных тэхніках: кераміка, 

вышыўка, выцінанка, малюнкі і інш. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 21 крас. – С. 8. 

 

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

9 сакавіка ў канцэртнай зале “Віцебск” прайшоў юбілейны 

творчы вечар вядомага ў нашым горадзе майстра вакальных 

спеваў, хормайстра, старшыні цыклавай камісіі “Дырыжыраванне” 

Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага, 

мастацкага кіраўніка вакальнага ансамбля “Резонанс” Цэнтра 

культуры “Віцебск” Аляксандра Міхайлавіча Суворава. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 9 марта. – С. IV. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 20 сак. – С. 6. 

”Сын земли витебской – композитор Анатолий Васильевич 

Богатырев” – вялікі канцэрт з такой назвай адбыўся 22 сакавіка ў 

школе мастацтваў г. Віцебска, якая з нядаўняга часу носіць імя 

вядомага земляка. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 27 марта. – С. 2.  

“Музыкальная капель” – так называецца фестываль 

фартэпіянная музыкі, які ўжо ў трэці раз прайшоў у Барані. У ім 

прынялі ўдзел больш за 500 маладых талентаў з Віцебскай, 

Магілёўскай і Гомельскай абласцей. 

Народнае слова. – 2012. – 3 крас. – С. 8. 

75 гадоў споўнілася дзіцячай школе мастацтваў № 1 г. 

Оршы. Адна са старэйшых у рэспубліцы ўстаноў культуры была 

створана ў 1937 годзе, а яго гісторыю актыўна стваралі як педагогі, 

так і вучні. 
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  Полаччыны” адбылася сустрэча «Человек читающий - человек 

успешный» з карэспандэнтам газеты “Полацкі веснік” Аксанай 

Шуйскай. На мерапрыемстве прысутнічалі вучні СШ № 6 і СШ № 8. 

На сустрэчы былі прадстаўлены фотаздымкі калетыва рэдакцыі 

газеты, артыкулы прысутнага карэспандэнта, старыя нумары 

газеты. Музычнае суправаджэнне струннага ансамбля «Пиццикато» 

ўнесла лірычную ноту ў мерапрыемства. 

27 сакавіка ў літаратурна-музычнай гасцёўні «Под сенью 

духовности» бібліятэкі імя Я. Купалы адбылася гадзіна духоўнай 

асветы «Святость Полоцкой земли», якая была прысвечана Дню 

праваслаўнай кнігі і 1020-годдзю Полацкай епархіі. Мерапрыемства 

было падрыхтавана сумесна з сёстрамі Полацкага Спаса-

Еўфрасіннеўскага манастыра. Госць мерапрыемства – святар Ігар 

Лысенок – паведаміў аб жыцці святога пакутніка Канстанціна. 

Падрабязна і яскрава жыццё Опцінскага старца Варсанофія апісала 

паслушніца Алена (Мастыко). Паслушніца Вольга Быхаўцова 

правяла экскурсію па фотавыставе “Фрески Полоцкого Спасского 

храма». На мерапрыемстве прысутнічалі жыхары мікрараёна 

Марыненкі, педагогі Полацка і Наваполацка. 

10–11 красавіка на базе Полацкай цэнтральнай гарадской 

бібліятэкі імя Ф. Скарыны прайшоў двухдзённы абласны семінар 

“Статус і развіццё публічных цэнтраў правовой інфармацыі ў 

сучасных умовах інфарматызацыі грамадства”, удзельнікамі якога 

сталі кіраўнікі і супрацоўнікі Нацыянальнага цэнтра прававой 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Віцебскай абласной бібліятэкі і 

супрацоўнікі ПЦПІ цэнтральных раённых і гарадскіх бібліятэк. 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 сакавіка цэнтральная раённая бібліятэка запрасіла 

бібліятэчных работнікаў і ветэранаў бібліятэчнай справы на 

Витебский проспект. – 2012. – 19 апр. – С. 23. 

Выстава з фондаў міжнароднага конкурсу жывапісу і графікі 

“На своей земле” упершыню экспануецца ў Віцебску, у дзіцячай 

мастацкай школе № 1. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 28 апр. – С. 16. 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Новы мастацкі салон адкрыўся ў Наваполацкім Цэнтры 

рамёстваў. 

Народнае слова. – 2012. – 6 сак. – С. 8. 

З сакавіка па ліпень абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці праводзіць акцыю нацыянальных культур “Часцінку сэрца 

дару Беларусі”. Мэта мерапрыемства – пазнаёміць насельніцтва з 

самабытнай і шматграннай творчасцю прадстаўнікоў розных 

нацыянальнасцяў, што пражываюць на Віцебшчыне. 

Віцебскі АМЦНТ 

Народнае слова. – 2012. – 14 крас. – С. 7. 

Разнастайныя экспанаты прадстаўлены на справаздачнай 

выставе народнай творчасці “Народныя ўзоры”, якая праходзіць у 

Докшыцкім раённым Доме рамёстваў. Прадстаўлены работы 

майстроў мастацкай разьбы па дрэве, саломапляценні, вышыўцы і 

ткацтве, керамікі членаў клуба народных майстроў “Докша”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 17 марта. – С. III. 

“Предчувствие весны” – так назвалі выставу, якая 

адкрылася ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола 

горада Віцебска “Дзвіна”», удзельніцы народнага клуба аматараў 

фларыстыкі “Анюта”. 

Народнае слова. – 2012. – 6 сак. – С. 5. 

Справаздачная выстава народнага клуба майстроў “Крыніца” і 

Глыбоцкага Дома рамёстваў “Рамёстваў Глыбоцкіх сузор’е” прайшла ў 

сакавіку ў выставачнай зале гарадскога цэнтра культуры. 
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  чарговае пасяджэнне клуба “Ветэран” “О, женщина, краса земная”, 

прысвечанае Дню жанчын. Незабыўныя хвіліны сустрэчы падарыла 

прысутным вядомая паэтка, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, 

старшыня Віцебскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. І. 

Краснова-Гусачэнка. Цікавымі былі яе развагі наконт сучаснага 

стану грамадства, яго духоўных вытокаў. 

15 сакавіка для малодшых школьнікаў гімназіі № 6 

цэнтральная бібліятэка падрыхтавала ўрок этыкі “Спяшайцеся 

рабіць дабро”. Адказы на пытанні дабра і зла дзеці шукалі ў творах 

А. Барто, Н. Тулупавай, В. Асеевай. 

21 сакавіка адбылося чарговае пасяджэнне ўдзельнікаў 

дзіцячага і юнацкага клуба “Возьмемся за рукі, сябры” ў Ноўкінскай 

сельскай бібліятэцы. Яно было прысвечана Дню культуры 

каралеўства Тайланд. У праграме Дня: кніжная выстава і 

віртуальнае падарожжа “Тайланд – краіна тысячы ўсмешак”. 

23 сакавіка цэнтральная бібліятэка правяла для дзяцей 

гульню-падарожжа “Гэты цудоўны свет – Прырода”. Пасяджэнне 

дзіцячага экалагічнага клуба “Одуванчик” праходзіла ў форме 

энтамалагічнай гульні-прэзентацыі “Насякомыя: знаёмыя і 

незнаемыя”. 

27 сакавіка Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ў Бабініцкай 

бібліятэцы адкрыўся тэатралізаваным прадстаўленнем “Кніга – мой 

спадарожнік і сябра”. У рамках Тыдня прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: урок ведаў з мультымедыйным суправаджэннем 

“Адкуль да нас прыйшла кніга”, конкурс малюнкаў і творчых работ 

дзяцей “Кніг любімыя старонкі”, конкурс юных чытальнікаў і 

аматараў беларускай паэзіі “Звіні, спявай купалаўская ліра”. 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

У сакавіку ва ўсіх бібліятэках ЦБС прайшоў Тыдзень 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

2 сакавіка ў Мастацкім музеі Віцебска адкрылася выстава 

“Художник и цветы” ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, прафесара 

ВДУ імя П. М. Машэрава Анатоля Фёдаравіча Кавалёва. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 6 сак. – С. 8. 

Витебский проспект. – 2012. – 8 марта. – С. 23. 

Абласны краязнаўчы музей напярэдадні Дня жанчын 

прадставіў выставу работ Ліліі Васільеўны Каваленка “Цветы весны”. 

Витебский проспект. – 2012. – 15 март .– С. 23. 

Выстава работ віцебскага мастака Аляксандра Дасужава 

“Акватайм” адкрылася ў пачатку сакавіка ў мастацкім салоне-

галерэі “Стена”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 15 сак. – С. 15. 

Завершаны работы па аднаўленні карцін Юрыя Пэна з 

фонду Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. 160 палотнаў, 

амаль ўсю калекцыю жывапісу Пэна, рэстаўратар вышэйшай 

катэгорыі Юрый Кегелеў вярнуў да жыцця. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 15 марта. – С. IV. 

Выстава батыку Алены Карпіцкай “Иллюстрация” 

прадстаўлена ў Мастацкім музеі. 

Витебский проспект. – 2012. – 22 марта. – С. 23. 

Цэнтр сучаснага мастацтва прадстаўляе праект “Allegretto”, 

тэма якога - карнавал. Гэта чарговы праект творчага аб’яднання 

“M’art”, які прайшоў ужо ў сёмы раз і аб’яднаў жывапіс, графіку, 

скульптуру, фотамастацтва. 

Витебский проспект. – 2012. – 29 марта. – С. 23. 

Віцебскі мастак Аляксандр Фёдаравіч Карпан прадстаўляе 

экспазіцыю нацюрмортаў і пейзажаў у салоне-галерэі “Стена”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 10 крас. – С. 8.  

Выставачны праект новых арт-аб’ектаў “Своя игра” (The Game) 

прадстаўляе віцебская мастачка Ніна Кавалёва ў Мастацкім музеі. 
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  дзіцячай і юнацкай кнігі. 

З 12 сакавіка па 1 красавіка ў цэнтральнай бібліятэцы 

праходзіў тыдзень прафарыентацыі для падлеткаў. 

22 сакавіка ў рамках пасяджэння клуба “Юныя сябры 

прыроды” адбылося экалагічнае падарожжа па часопісе “Родная 

прырода”, а таксама падрыхтавана кніжна-ілюстраваная выстава “В 

гармонии с природой”. 

26 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы прайшла  тэатралізавана-

гульнёвая праграма “Лепшы знаўца коласаўскіх казак” 

27 сакавіка ў Гірэйшанскай сельскай бібліятэцы ў рамках 

пасяджэння Школы беларускага чытання быў праведзены конкурс 

на лепшага чытальніка вершаў “Вершаў любімых радкі”. 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

20 сакавіка Гарадоцкая дзіцячая бібліятэка запрасіла 

дзяцей на адкрыццё Тыдня дзіцячай кнігі, якое было арганізавана 

бібліятэкай у Доме культуры. Мерапрыемства пад назвай “Книжное 

царство – мудрое государство” прайшло сумесна з сярэдняй 

школай № 1 і Цэнтрам дзяцей і моладзі. Да мерапрыемства была 

аформлена кніжная выстава “Пусть всегда будет книга”, 

супрацоўнікі расказалі аб сваёй бібліятэцы, расказ суправаджаўся 

прэзентацыяй. Напрыканцы мерапрыемства бібліятэкары 

павіншавалі лепшых чытачоў і ўручылі ім памятныя падарункі. 

15 сакавіка ў Гарадоцкай цэнтральнай бібліятэцы на 

чарговым пасяджэнні “Клуба интересных встреч” прайшла 

прэзентацыя кнігі М. В. Півавара “Краязнаўцы Віцебшчыны канца 

ХХ – пачатку ХІ ст.”. 

30 сакавіка на базе Гарадоцкай цэнтральнай бібліятэкі 

прайшоў дзень прафесійных ведаў для работнікаў сельскіх бібліятэк 

“Месца і роля кнігі ў бібліятэчным абслугоўванні дзяцей і падлеткаў 

галоўнай кнігай хрысціянства – Бібліяй, некаторымі творамі 

мастацкай літаратуры, якія дапамагаюць чалавеку зразумець сэнс 

жыцця і задумацца пра некаторыя свае ўчынкі. 

23 сакавіка адбылося адкрыццё Тыдня дзіцячай і юнацкай 

кнігі ў дзіцячай бібліятэцы. На працягу тыдня юныя чытачы 

ўдзельнічалі ў літаратурных конкурсах, віктарынах, разам з Бабай 

Ягой падарожнічалі па краіне Літаратурыі, разгадвалі загадкі, 

рашалі складаныя задачы. 

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 

Выстава кніг з прыватнага збору адкрылася ў Віцебскім 

абласным музеі Героя Савецкага Саюза М. П. Шмырова. На ёй 

прадстаўлена каля 30 кніг і 90 паштовак з калекцыі старшага 

навуковага супрацоўніка музея Дзяніса Якаўлева, і прысвечана яна 

200-годдзю Айчыннай вайны 1812 года. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 3 сак. – С. 6. 

“1812 год ў артэфактах” – выстава з такой назвай адкрылася ў 

Мастацкім музеі Віцебска. На ёй прадстаўлены ўнікальныя 

прадметы – сведчанне гістарычных падзей вайны з Напалеонам. 

Аўтары экспазіцыі – калекцыянеры Аляксандр Мачульскі з Віцебска 

і Аляксандр Рэянтовіч з Барысава. 

Народнае слова. – 2012. – 17 крас. – С. 8. 

 

МАСТАЦТВА 

 

АРХІТЭКТУРА 

Пачалася рэканструкцыя палаца Тызенгаўза ў Паставах. 

Разам з калегамі з літоўскага Рокішкіса пастаўчане выйгралі тэндэр 

на адпаведны грант Еўрасаюза. 

Народнае слова. – 2012. – 17 крас. – С. 5. 
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  на сучасным этапе”. На мерапрыемстве выступілі бібліятэкар 

Гарадоцкай дзіцячай бібліятэкі Т. Ф. Нікалаева і метадыст аддзела 

маркетынгу Г. І. Тутава. Яны далі метадычныя парады 

бібліятэкарам, а метадыст К. А. Банадысева правяла літаратурную 

інтэлектуальную віктарыну “Ці ведаеце Вы творы дзіцячых 

пісьменнікаў?” 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

5 сакавіка ў бібліятэцы-цэнтры экалагічнай асветы 

аграгарадка Асінторф прайшло свята кнігі “Все началось с 

таблички, свитка, бересты…”. 

21 сакавіка ў раённым Доме культуры адбыўся вечар па 

творчасці самадзейнай паэткі Ірыны Малчанавай “Я душу выплесну 

в стихах”, прысвечаны Сусветнаму дню паэзіі. 

23 сакавіка дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на 

мерапрыемства, прымеркаванае да 130-годдзя з дня нараджэння К. 

Чукоўскага “Добрыя кнігі добрага чалавека”. 

У сакавіку ў сельскай бібліятэцы аграгарадка Дабрынь 

прайшло літаратурнае свята “Великан по имени Чукоша”. 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

У рамках Года кнігі ў раённай бібліятэцы прайшла выстава-

агляд творчасці пісьменнікаў-юбіляраў “Писателем нужно родиться: 

зарубежная литература” і інфармацыйная гадзіна «Прапануем 

пазнаёміцца: Алена Мінчукова “Венок судьбы”» (бібліёбус). 

Да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам у сельскіх 

бібліятэках раёна прайшла гутарка-абмеркаванне “Наркотики – 

понимать и противостоять”. 

13 сакавіка ў інфармацыйным цэнтры раённай бібліятэкі 

“Скарбніца здароўя” адбылася кансультацыя правізара 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

Году кнігі была прысвечана сустрэча ў цэнтральнай раённай 

бібліятэцы “Тут словы прарастаюць, як трава” з удзельнікамі паэтычнага 

аб’яднання “Млын”, якое працуе пры Новалукомльскай гарадской 

бібліятэцы. Для чашнічан гучалі вершы і песні мясцовых паэтаў, 

адбылася прэзентацыя другога зборніка вершаў “Вслед за мечтой”. 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ў Чашніцкай гарадской 

бібліятэцы пачаўся з забаўляльнай праграмы “В гостях у дедушки 

Корнея”, якая запрасіла прысутных у чароўную казачную краіну, дзе 

жывуць добрыя казкі К. І. Чукоўскага. Хлопчыкі і дзяўчынкі 

ўдзельнічалі ў розных конкурсах, дзе трэба было пазнаць казку па 

ўрыўку, закончыць чатырохрадкоўе, знайсці рэчы з казак. Гульня па 

творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа “Нам засталася спадчына…” 

ўзнавіла звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, цікавасць 

да іх творчасці. Конкурс знаўцаў “З кнігай – праз вякі” пачаўся з 

загадкі і экскурса ў гісторыю кнігі. Далей бібліятэкар засяродзіла 

ўвагу на арганізаванай выставе пад назвай “Хочаш вершы, хочаш 

казкі, выбірай жа, калі ласка!”. Конкурс “рэдактараў” патрабаваў 

сачыць за лагічнасцю думкі і паслядоўнасці падзей: трэба было 

прыгадаць любімыя казкі і аднавіць іх па апорных словах; 

прапанаваў зрабіць рэкламу кнігі з дапамогай слоганаў і тэкстаў 

конкурс капірайтараў. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 сакавіка ў раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 

творчых работ удзельніц клуба “Жаночы час”. 

14 сакавіка з нагоды Дня Праваслаўнай кнігі бібліятэкар 

Пашкоўскай бібліятэкі завітала  ў госці да вучняў Шкунцікаўскай 

школы і правяла ўрок духоўнасці “І лік святы нам душу грэе”. У 

рамках мерапрыемства хлопчыкі і дзяўчынкі пазнаёміліся з 
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  цэнтральнай аптэкі “Дзяўчыне – асобая ўвага”. 

26 сакавіка прайшоў кіналекторый для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі “Синема – открытое окно”. 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

З 12 па 16 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы адбыўся Тыдзень 

гісторыі. Былі аформлены дзве кніжныя выставы: “Истории дыхание 

живое” і “Недаром помнит вся Россия…”.Праведзены наступныя 

мерапрыемствы: кнігападарожжа “Бородинская битва”, гадзіна 

гісторыі “Война 1812 года”, віктарына “Поля ратной славы”, прагляд 

фрагменту кінастужкі “Эскадрон гусар летучих”. 

28 сакавіка самадзейныя паэты раёна прынялі ўдзел у 

паэтычным конкурсе “Да будет слово явлено…”, які быў 

арганізаваны літаратурным аб’яднаннем “Современник” і раённай 

бібліятэкай г. Рудні Смаленскай вобласці. Конкурс праводзіўся 

сярод удзельнікаў літаратурных аб’яднанняў Руднянскага, 

Веліжскага, Дзямідаўскага раёнаў Смаленскай вобласці і 

Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці ў рамках паэтычнага свята, 

прысвечанага Сусветнаму дню паэзіі. 

30 сакавіка раённай бібліятэкай была падрыхтавана 

літаратурна-музычная вечарына “Струменіць паэтычны ручаёк…”, 

прысвечаная творчасці нашай зямлячкі, члена Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Надзеі Салодкай. На разгорнутай кніжнай выставе "Няхай 

не высахне выток…” былі прадстаўлены кнігі, перыядычныя 

выданні, асобныя артыкулы, фатаграфіі. Вядучыя вечарыны 

пазнаёмілі з біяграфіяй Н. Салодкай, расказалі аб яе творчасці і 

прачыталі вершы. Сустрэча суправаджалася паказам электроннай 

прэзентацыі фотаздымкаў з асабістага архіва Н. Салодкай, што 

дазволіла слухачам больш поўна пазнаёміцца з жыццём і 

творчасцю паэткі. На мерапрыемстве прысутнічалі сваякі і знаёмыя 

кветкаводаў “Кветкавы кірмаш”, якая была арганізавана бібліятэкай 

сумесна з кіраўніком народнай жаночай суполкі. У рамках гэтай 

акцыі было праведзена некалькі мерапрыемстваў: кніжная выстава 

“Усё аб кветках”, тэматычны вечар “Хатнія кветкі”, віктарына 

“Экалогія і фітадызайн”, аўкцыён кветак. 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

Работа па прапагандзе лепшых твораў літаратуры 

традыцыйна вялася бібліятэкамі сістэмы ў час Тыдня дзіцячай і 

юнацкай кнігі ”Книжная Вселенная”. 

Сенненская раённая дзіцячая бібліятэка з лялечнымі 

спектаклямі выступала перад школьнікамі раёна. 

Вучні гарпасёлка Багушэўск былі запрошаны на 

літаратурнае свята “С тобою, книга добрая моя”. 

Конкурс знаўцаў літаратуры “Милее книги друга нет” 

адбыўся ў Рулёўшчынскай бібліятэцы. 

На відэаўроку ”Гномик-экономик” у Машканскай бібліятэцы 

маленькія чытачы вучыліся азам беражлівасці. 

Бібліятэкар Ходцаўскай бібліятэкі падрыхтавала 

тэатралізаванае падарожжа “Любімы казачны герой”. 

Ва ўсіх бібліятэках сістэмы праведзены віктарыны, 

літаратурныя гадзіны, паэтычныя вечары, выставы-прагляды навінак 

літаратуры. Да Дня жанчын ў бібліятэках прайшлі літаратурна-

музычныя кампазіцыі, конкурсна-займальныя праграмы, агеньчыкі, 

святы. 

Гадзіны ідэалогіі і права “Асноўны Закон маёй дзяржавы” 

прысвячаліся Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

Прапагандзе здаровага ладу жыцця і прававому выхаванню 

садзейнічалі акцыі “Не сломай свою судьбу” (антынаркатычная), 

“Тваё жыццё – твой выбар”(антыалкагольная), “Сябруем з законам”. 
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 Н. Салодкай, якія падзяліліся асабістымі ўражаннямі і прачыталі 

вершы. Прагучалі на вечары і песні на словы паэтэсы ў выкананні 

мясцовых артыстаў. 

 

Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк 

14 сакавіка ў Міёрскай цэнтральнай бібліятэцы адбыўся 

вечар-дыялог “Праваслаўная кніга ў сучасным свеце”, які сабраў 

аўдыторыю людзей розных прафесій. Айцец Віктар расказаў пра 

значэнне і ўнікальнасць духоўнай літаратуры. З цікавасцю 

знаёміліся ўдзельнікі сустрэчы з выставай “Для душы карыснае 

слова”. 

 Падобнае мерапрыемства прайшло ў Міёрскай дзіцячай 

бібліятэцы пад назвай “Вера - сэнс жыцця”. Разглядаліся розныя 

пытанні: чым праваслаўная кніга адрозніваецца ад іншых, як чытаць 

святое Пісанне, уплыў кнігі на светапогляд чалавека. 

З 25 па 29 сакавіка бібліятэкі раёна адзначалі Тыдзень 

дзіцячай і юнацкай кнігі. Асноўныя мерапрыемствы прайшлі ў 

Міёрскай і Дзісненскай дзіцячых бібліятэках. Сярод іх - сустрэча 

маладых паэтаў ”Путаница дедушки Корнея”, сустрэча-дыялог “Дар 

дабра і міласэрнасці”, гадзіна беларускай культуры “Хата з 

матчынай душой” і інш. 

Бібліятэчнае падарожжа “Грунвальская бітва” прайшло ў 

Язненскай бібліятэцы. Бібліятэкар зрабіла агляд літаратуры, 

расказала пра аўтараў, якія пісалі апавяданні, паэмы і вершы пра 

той перыяд. 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

7 сакавіка ў цэнтральнай бібліятэцы раёна адбылася 

вечарына “Ты – женщина, ты – образ божества”. 

7 сакавіка Ветрынская гарпасялковая бібліятэка 

прапанавала сваім чытачам літаратурную кампазіцыю “Тепло маминых 

рук”, падрыхтаваную сумесна з Ветрынскай школай мастацтваў. 

15 сакавіка супрацоўнікі Руднянскай бібліятэкі запрасілі 

старшакласнікаў на вечар пытанняў і адказаў “Конституция – 

символ эпохи”. 

21 сакавіка Полацкая цэнтральная бібліятэка сумесна з 

членамі літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне” правяла вечарыну 

“Над Дзвіною вершы гучаць”, на якую былі запрошаны выканаўцы 

бардаўскай песні. 

Пазнавальную гульню для чытачоў малодшага і сярэдняга 

ўзросту ”Деревья – украшение земли” падрыхтавалі і правялі 25 

сакавіка бібліятэкары Новагаранскай бібліятэкі сумесна з мясцовым 

СДК. На мерапрыемства былі запрошаны прадстаўнікі Полацкага 

лясніцтва. 

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

13 сакавіка ў памяшканні дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі 

праведзены літаратурна-гістарычны нарыс “Францыск Скарына - 

першадрукар беларускай праваслаўнай кнігі” з вучнямі СШ № 2 г. 

Паставы. Мерапрыемства прымеркавана да Дня праваслаўнай кнігі. 

Гутарка-гульня “Дружим с законом” прайшла ў дзіцячай 

бібліятэцы імя У. Дубоўкі сумесна з прадстаўніком інспекцыі па 

справах непаўналетніх. На сустрэчу прыйшлі вучні СШ № 2 г. 

Паставы. Сустрэча была пабудавана на дыялогу, выказваннях і 

меркаваннях па тэме. 

14 сакавіка прайшло пасяджэнне клуба па інтарэсах 

“Сучаснікі” “И когда говорят «красота», мне всегда представляется 

женщина”, прысвечанае Дню жанчын. У чытальнай зале гучалі 

вершы, прысвечаныя жанчыне, песні, гумар. 

Юнькаўская сельская бібліятэка правяла акцыю для 
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