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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 

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 30 чэрвеня 2012 года. “Хроніка 

падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя аддзелам культуры 

Талачынскага райвыканкама, Аршанскай, Браслаўскай, Віцебскай, 

Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, Лёзненскай, Полацкай, 

Пастаўскай, Сенненскай, Ушацкай, Шаркаўшчынскай раённых сетак 

бібліятэк, Аршанскай, Віцебскай, Наваполацкай і Полацкай гарадскіх 

сетак бібліятэк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

археалагічнага музеяў Віцебскай епархіі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 2 чэрв.– С. 7. 

Віцебскі раён у маі наведала дэлегацыя Нямецкага Чырвонага 

Крыжа з г. Зіке, у рамках праграмы “Гуманитарная помощь лечебным 

учреждениям Витебской области”. Госці, якія прыбылі з місіяй дабра, 

абмяняліся з беларускімі калегамі вопытам работы з састарэлымі людзьмі 

і інвалідамі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 2 чэрв.– С. 3. 

Раённы конкурс “Маладая сям’я-2012” адбыўся ў маі 

Дубровенскім раённым Доме культуры, ён быў арганізаваны аддзелам 

культуры сумесна з БРСМ. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2012. – 2 чэрв.– С. 4. 

Дзіцячы харэаграфічны калектыў “Акцэнт” Цэнтра творчасці дзяцей і 

моладзі Першамайскага раёна заняў трэцяе месца на рэспубліканскім 

конкурсе мастацтваў “Хрустальная лира”, які 12 мая прайшоў у Мінску. 

Витебский проспект. – 2012. – 14 июня. – С. 22. 

 Каб замацаваць маладыя сем’і на сяле, захававаць сямейныя 

традыцыі і пераемнасць пакаленняў, далучаць моладзь да здаровага ладу 

жыцця, на Шуміліншчыне аб’яўлены конкурс “Сельская сям’я-2012”. У 

красавіку-маі адбыліся два першыя этапы – “Мой родны кут” і 

“Полюшка-поле”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 28 чэрв. – С. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

4 33 



  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 
 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
 

Згодна Закона Рэспублікі Беларусь “О местном управлении и 

самоуправлении”, рашэння абласнога выканаўчага камітэта і па 

ўзгадненні з Камітэтам дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці Ларыса 

Канстанцінаўна Аленская з 1 чэрвеня 2012 года прызначана начальнікам 

упраўлення культуры аблвыканкама. Да гэтага Ларыса Канстанцінаўна 

займала пасаду намесніка начальніка ўпраўлення культуры. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 7 чэрв.– С. 1. 

Мастацкі кіраўнік Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі 

Беларусь харэаграфічнага ансамбля “Зорька” ДУ «Цэнтр культуры 

“Віцебск”» Наталля Аляксандраўна Чарнюк за плённую працу і развіццё 

харэаграфічнага мастацтва Беларусі і народнай культуры ў цэлым 

узнагароджана медалём Францыска Скарыны. 

http://www.gck.by/ 

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей па ўсёй вобласці прайшлі 

шматлікія мерапрыемствы, прызваныя палепшыць адносіны насельніцтва 

да сям’і і сямейных каштоўнасцей. 

У абласным клінічным цэнтры псіхіатрыі і наркалогіі для дзяцей з 

праблемамі псіхічнага развіцця 1 чэрвеня было праведзена свята, у якім 

прынялі ўдзел Беларускі тэатр “Лялька”, дабрачыннае каталіцкае 

таварыства “Карытас” Віцебскай епархіі, ААТ “Альянспласт” і 

кандытарскі камбінат “Віцьба”. 

Народнае слова. – 2012. – 5 чэрв. – С. 3. 

2 чэрвеня ў Віцебску адбыўся другі беларускі аўтапрабег, 

прысвечаны абароне яшчэ ненароджаных дзяцей. Ідэя акцыі належыць 

МАТЭРЫЯЛЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ НУМАР 

Другі злёт гаспадароў сядзіб Віцебшчыны праходзіў 25–26 мая на 

Браслаўскай аграсядзібе “Петухоўшчына”. На яго з’ехаліся больш за 60 

чалавек не толькі з розных куточкаў Прыдзвіння, а і з іншых рэгіёнаў 

Беларусі, у прыватнасці, Мінскай, Гродзенскай, Гомельскай абласцей. 

Арганізатарамі мерапрыемства выступілі беларускае ГА “Адпачынак на 

вёсцы”, інфармацыйна-асветніцкая ўстанова “Новая Еўразія”, грамадскі 

савет па развіцці аграэкатурызму Віцебскай вобласці, праграма падтрымкі 

Беларусі Федэральнага Урада Германіі. 

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

29 мая ў абласным цэнтры прайшла дабрачынная акцыя “Мини-

марафон инвалидов-колясочников”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 30 

чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 2 чэрв.– С. 6. 

30 мая журналісты, эксперты краін СНД і дальняга замежжа 

пабывалі на Віцебшчыне ў рамках VII Беларускага міжнароднага 

медыафоруму “Партнерство во имя будущего: модели новой эпохи”. У 

ліку дэлегацый былі вядомыя журналісты, аналітыкі, гісторыкі і палітолагі 

з Расіі, Украіны, Азербайджана, Малдовы, Арменіі і іншых рэспублік 

постсавецкай прасторы. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 2 чэрв.– С. 3. 

Канцэрт фартапіяннай музыкі памяці Марыі Юдзінай у рамках 

Невельскіх Бахцінскіх чытанняў адбыўся 30 мая. Гэта вынік 

супрацоўніцтва з Невельскім музеем і водгук на навуковыя чытанні 

фестывалю імя І. І. Салярцінскага, якія прайшлі ў гэтым годзе ў 

філармоніі. На сцэну выйшаў прафесар маскоўскай кансерваторыі, дацэнт 

Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных Канстанцін Зенкін, а таксама 

вучаніца М. Юдзінай Марына Драздова. 

http://news.vitebsk.cc/2012/06/25/vitebskaya-afisha-na-2562012-172012/ 

 У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 31 мая адкрылася 

выстаўка рэдкіх праваслаўных кніг з фондаў абласнога і царкоўна-
5 32 



  дабрачыннаму фонду абароны жыцця і сям’і “Открытые сердца”. Акцыя 

прызвана прыцягнуць увагу грамадства да праблемы дэмаграфічнай 

бяспечнасці і прапаганды сапраўдных каштоўнасцей. 

Тэматычная сустрэча “При солнышке – тепло, при матушке – 

добро” праведзена ў Шумілінскім раёне па ініцыятыве арганізацыі ГА 

“Беларускі саюз жанчын” пры фінансавай падтрымцы Фонду міра. У 

цэнтры ўвагі былі прыёмныя бацькі і апекуны з усяго раёна. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 5 чэрв.– С. 6. 

 

 

Раённае свята “Планета сяброў” было адбылося на гарадской дзіцячай 

пляцоўцы “Брыганціна” г. Глыбокае. У мерапрыемстве прыняў удзел 

старшыня райвыканкама Алег Морхат, ён павіншаваў удзельнікаў свята і 

ўручыў падарункі. 

Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 6 чэрв. – С. 1.  

У чэрвені працягваліся мерапрыемствы, прысвечаныя 

святкаванню 1150-годдзя Полацка, у рамках якога прайшоў IV фестываль 

сярэднявечнай культуры “Рубон”. Фэст праведзены на сродкі 

Еўрапейскага Саюза ў рамках праекта “Узмацненне магчымасцей 

турыстычнага развіцця ў трансгранічным рэгіёне «Латгалія – Уцена – 

Віцебск»” (“Bella Dvina-2”). Удзел у ім прынялі ваяры і рамеснікі з 

Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы і Латвііі – больш за 45 клубаў. 

Дзень памяці прападобнай Еўфрасінні Полацкай на нашай зямлі 

з’яўляецца вялікай урачыстасцю. Сёлетнія мерапрыемствы з нагоды гэтай 

значнай падзеі, якую адзначылі пад дэвізам “Пакланюся з табой 

Еўфрасінні святой”, завяршылі святкаванне юбілею Полацка. Падчас 

свята адбылася Боская Літургія ў Спаса-Праабражэнскім храме, Крыжа-

Уздвіжанскім саборы Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра і Сафійскім 

саборы, а таксама Хрэсны ход і ўскладанне кветак да помніка Еўфрасінні 

Полацкай. 

Полацкі веснік. – 2012. – 8 чэрв. – С. 1. 

Цэнтр сучаснага мастацтва запрашае на выстаўку работ 

магілёўскага скульптара Андрэя Вераб’ёва. Витебский проспект. – 2012. – 

14 июня. – С. 23. 

Персанальная выстаўка работ рускага мастака, які жыве ў Рызе, 

члена Саюза мастакоў Латвіі Дзмітрыя Лаўрэнцьева адкрылася ў Віцебску 

пад назвай “Персонажи”(скульптура, жывапіс, літаграфія).  

Витебский проспект. – 2012. – 7 июня. – С. 23. 

У Мастацкім музеі адкрылася юбілейная выстаўка работ 

віцебскага творчага аб’яднання “Квадрат”. У экспазіцыі жывапіс, графіка, 

дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, а таксама дакументальныя 

матэрыялы, каталогі, афішы, фотаздымкі акцый-выставак і перфомансаў. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 23 июня. – С. 16. 

 29 чэрвеня ў абласным краязнаўчым музеі адбылося адкрыццё 

ўнікальнай экспазіцыі галаграм “Голография-2012. Витебск”. 

Міжнародная выстаўка прадстаўляе больш за 50 работ з 14 краін свету, у 

тым ліку з Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Ізраіля. Канады і інш. 

Витебский проспект. – 2012. – 28 июня. – С. 23. 

 Да дня нараджэння горада віцебскія мастакі Андрэй Духоўнікаў і 

Дзмітрый Гаралевіч зрабілі гараджанам сэнсава тонкі і візуальна 

насычаны падарунак – выставу пад філасофскай назвай “Уваход са двара”. 

Витебский проспект. – 2012. – 28 июня. – С. 23. 

 

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 19 чэрвеня Віцебская абласная філармонія завяршыла 23-ці 

музычны сезон дэбютным канцэртам сімфанічнага аркестра, які быў 

створаны ў лютым гэтага года пры падтрымцы старшыні Віцебскага 

аблвыканкама А. Косінца. 
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  Полацкі веснік. – 2012. – 15 чэрв. – С. 7.  

Эстафету святочных мерапрыемстваў на Полацкай зямлі 

прадоўжыў Наваполацк, які адзначаў пяцьдзесят чацвёрты дзень 

нараджэння з 5 па 10 чэрвеня. У цэнтральнай бібліятэцы адбыўся вечар-

сустрэча з выканаўцамі аўтарскай песні, а ў гарадскім Палацы культуры – 

фінальнае шоу конкурсу ”Мисс Новополоцк-2012“. У рамках святкання 

прайшло ўрачыстае віншаванне пераможцаў конкурсу “Зеленая планета”, 

прысвечанага Чырвонай кнізе, Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка 

запрасіў наведвальнікаў на адкрыццё выстаўкі ваеннай рэканструкцыі і 

батальнага жывапісу “И громче труб на поле чести зовет к Отечеству 

любовь”. Каля гістарычнага комплексу “Первая палатка” была адкрыта 

мемарыяльная дошка Аркадзю Сцяпанавічу Казлову – заслужанаму 

ветэрану ААТ “Нафтан”, Герою Сацыялістычнай Працы, кавалеру 

ордэнаў Леніна і Працоўнага Чырвонага Сцяга, Ганароваму грамадзяніну 

г. Наваполацка. 

Новая газета (Наваполацк). – 2012. – 12 июня. – С. 2. 

http://novopolock.ru/index.php/den-goroda.html

1038-ю гадавіну з дня заснавання адзначаў Віцебск 23–25 

чэрвеня. 25 чэрвеня ў раёне Журжава (вул. Гагарына) адбылося 

ўрачыстае адкрыццё памятнага знака авіятарам 339-га ваенна-

транспартнага авіяцыйнага ордэна Суворава III ступені палка 3-й 

гвардзейскай ваенна-транспартнай авіяцыйнай дывізіі. Над стварэннем 

праекта працавала група скульптараў і архітэктараў на чале з Аляксандрам 

Гвоздзікавым. У гэты ж дзень на вуліцы Цітова, на месцы былога 

канцлагера “5-ты полк”, адкрыта капліца “Набат-колокол”. Упершыню на 

цэнтральных вуліцах горада прайшлі прэзентацыі бібліятэк, сустрэчы з 

пісьменнікамі і паэтамі Віцебска, а таксама дабрачынная акцыя “Возьми 

книгу – помоги ребенку”. Завітаць на канцэрт класічнай музыкі “Вечерняя 

симфония” на плошчы каля Свята-Успенскага кафедральнага сабора 

запрасілі арганізатары свята жыхароў і гасцей горада. Турыстычным 

агенцтвам “Илва” быў арганізаваны і праведзены Міжнародны фестываль 

радавалі калектывы Аршаншчыны – фальклорны гурт “Аршаначка” 

Антонаўскага Дома культуры, народны ансамбль песні “Родныя напевы” 

Межаўскага Дома культуры, зводны квінтэт баяністаў Забалацкай і 

Бабініцкай дзіцячых школ мастацтваў, гурт “Гагарынскія музыкі” 

Вусценскага мясцовага Дома культуры, народны ансамбль народнай песні 

“Дубраўка” Зубрэвіцкага Дома культуры, ансамбль песні і музыкі 

“Выцінанка” Межаўскай ДМШ і іншыя. Аддаць даніну павагі вялікаму 

паэту прыехалі калектывы Браслаўскага і Докшыцкага раёнаў, узорнага 

ансамбля танца “Ві-За-Ві” і іншыя. Народныя ўмельцы Аршанскага раёна 

і горада Оршы, Цэнтра творчасці і рамёстваў г. п. Копысь, а таксама 

Шклоўскага, Талачынскага, Гарадоцкага і Лепельскага раёнаў арганізавалі 

для ўдзельнікаў свята выставу-продаж сваіх вырабаў. У бібліятэчным 

гарадку прайшлі творчыя выставы, народныя аматарскія аб’яднанні 

прадставілі свае візітоўкі. Супрацоўнікі музея правялі для гасцей 

юбілейнай сустрэчы экскурсію па Музеі Янкі Купалы. 

http://www.orshanka.by/?p=15590#more-15590 

ПОМНІКІ 

У гонар Героя Савецкага Саюза генерала-маёра Дуброўскага 

Фёдара Фаміча (1901–1970) на радзіме партызанскага камбрыга ў вёсцы 

Замошша Ушацкага раёна ўстаноўлены памятны знак. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 5 чэрв.– С. 6. 

 

МАСТАЦТВА 

 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

У Мастацкім музеі адкрылася персанальная выстаўка дзіцячай 

кніжнай ілюстрацыі “Добрый мир” Юрыя Алісевіча. На ёй прадстаўлены 

каля пяцідзесяці работ, якія адлюстроўваюць сюжэты еўрапейскіх і рускіх 

казак. 

Витебский проспект. – 2012. – 7 июня. – С. 23. 
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  дзіцячай і маладзёжнай творчасці “Радуга над Витебском”. Удзел ва 

ўрачыстых мерапрыемствах сталіцы Прыдзвіння прынялі прадстаўнікі 

замежных дэлегацый (Расіі, Германіі, Украіны, Казахстана, Балгарыі, 

Латвіі) і дзесяці гарадоў-пабрацімаў. Эканамічны, экспартны, турыстычны 

патэнцыял Віцебскай вобласці быў прадстаўлены на Міжнародным 

інвестыцыйным форуме. Прадпрыемствы будаўнічай галіны, 

радыёэлектронікі, харчовай і лёгкай прамысловасці прадэманстравалі 

асартымент прадукцыі і тэхналогію яе вытворчасці, былі таксама 

прадстаўлены інвестыцыйныя праекты па развіцці сферы турызму. Пачаў 

сваю работу і праект “Сеть городов”, у рамках якога краіны і рэгіёны 

будуць абменьвацца відэаролікамі аб патэнцыяле развіцця. Да ўдзелу ў 

праекце запрошаны Германія і Расія. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 26 чэрв. – С. 1–2. 

29 чэрвеня ў Оршы прайшлі ўрачыстасці з нагоды 945-годдзя 

горада. У рамках мерапрыемства каля будынку гарвыканкама адбылося 

адкрыццё гарадской Дошкі гонару і мітынг. У Музеі гісторыі і культуры 

праведзены вусны часопіс “Зерне да зерня”, прысвечаны 20-годдзю 

выдання зборніка “Хронология истории Орши” А. М. Кудзіна. А на 

інфармацыйнай гадзіне ў Аршанскім мемарыяльным музеі Героя 

Савецкага Саюза К. С. Заслонава ўспаміналі ваенныя гады і барацьбу 

аршанцаў з ворагам. У Музеі У. С. Караткевіча падвялі вынікі 

літаратурнага конкурсу “Наш любимый город”, жыхары і госці прынялі 

ўдзел у фестывалі праваслаўнай культуры “Кладзезь”. 

Народнае слова. – 2012. – 28 чэрв. – С. 2. 

 
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 
 

  КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У 2005 годзе стартаваў беларуска-шведскі праект “Социальная 

интеграция детей и молодежи с ограниченными возможностями в 

Витебской области”, дагавор па якому быў заключаны камітэтам па 

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола горада 

Віцебска “Дзвіна”» адкрылася выстаўка “Игрушечные истории”. У 

экспазіцыі прадстаўлена каля 200 цацак і лялек, выкананых у розных 

тэхніках. 

Витебский проспект. – 2012. – 14 июня. – С. 23. 

У Музеі беларускага кнігадрукавання з 25 чэрвеня па 27 жніўня 

працуе выстава “Вялікіх песень маг і сэрцаў уладар”, прысвечаная 130-

годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. На выстаўцы можна ўбачыць 

выданні, якія знамянуюць пачатак творчай дзейнасці Янкі Купалы, 

першыя выданні і публікацыі; прадстаўлены шматлікія выданні першай 

паловы ХХ стагоддзя і 1970-1990-х гадоў, зборы твораў. Асобнай увагі 

заслугоўваюць паэмы Янкі Купалы. Паказаны таксама сучасныя выданні і 

даследаванні, прысвечаныя Я. Купалу. 

http://sophia.polotsk.museum.by/node/31545 

26 чэрвеня маляўнічы куток старадаўняй Аршанскай зямлі Ляўкі 

зноў сабраў разам усіх прыхільнікаў творчасці беларускага песняра Янкі 

Купалы на абласным свяце паэзіі “Звіні, спявай, Купалаўская ліра!”, 

прысвечанага 130-гадоваму юбілею з дня нараджэння славутага класіка. 

Паэтаў і пісьменнікаў з Мінска, Віцебска, Оршы і Аршанскага раёна на 

ўваходзе ў мемарыяльны запаведнік сустракалі караваем і з песнямі 

гасцінныя гаспадар і гаспадыня, а таксама ўдзельнікі Арэхаўскага 

народнага хору і хору ветэранаў народнага аматарскага аб’яднання 

“Зямны час”. Ганаровымі гасцямі свята паэзіі сталі вядомыя паэты і 

пісьменнікі Беларусі – старшыня Віцебскага абласнога аддзялення 

грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Тамара Краснова-

Гусачэнка, лаўрэат літаратурнай прэміі імя К. Крапівы Павел Саковіч, 

лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Міхась Башлакоў, лаўрэаты прэміі 

Віцебскага аблвыканкама імя У. Караткевіча Вольга Русілка і Барыс 

Беляжэнка, аршанскія творцы Канстанцін Нілаў, Анатоль Прохараў. Са 

святочна ўпрыгожанай сцэны гучалі творы сучасных паэтаў і празаікаў, 

песні ў гонар беларускага літаратара. Нумарамі мастацкай самадзейнасці 
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  працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама і 

муніцыпалітэтам горада Хальмстад (Каралеўства Швецыя). 11 чэрвеня ў 

Віцебску адбыўся круглы стол, на якім былі падведзены вынікі рэалізацыі 

праекта ў 2011 годзе. 

Витебский проспект. – 2012. – 14 июня. – С. 2. 

З 1 па 5 чэрвеня ў Маскве ў Цэнтральным доме мастака праходзіў 

Міжнародны фестываль музеяў “Интермузей-2012”. У ім прынялі ўдзел 

216 устаноў культуры Расіі, Беларусі, Казахстана, Малдовы, Арменіі, 

Азербайджана, Узбекістана, Кіргізіі і Таджыкістана. Нацыянальны 

Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік заваяваў першую прэмію 

ў конкурснай праграме, дзе была прадстаўлена работа “Музеефикация 

комплекса настенной живописи XII-XIX вв. Спасо-Преображенского 

храма в Полоцке”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 14 чэрв.– С. 1. 

Неігравы фільм “Кавалеры рек, болот и лесов” стаў пераможцам 

XVI Міжнароднага экалагічнага кінафестывалю “Спасти и сохранить”, які 

прайшоў у Ханты-Мансійску (Расія). Аўтар фільма – кандыдат 

біялагічных навук, рэжысёр-дакументаліст, сцэнарыст, аператар, лаўрэат 

Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ў галіне кіно і 

тэлебачання за 2003 і 2006 гады, а таксама лаўрэат шматлікіх 

рэспубліканскіх і міжнародных кінафестываляў Ігар Бышнёў. Аўтар 

пражывае на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніка. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 19 чэрв.– С. 5. 

15 чэрвеня ў Дуброўне адбыліся ўрачыстыя мерапрыемствы, 

прысвечаныя 214-й гадавіне з дня нараджэння земляка, героя руска-

турэцкай вайны Аляксандра Іванавіча Казарскага. Ушанаваць памяць 

вядомага марака XIX стагоддзя сабраліся госці з розных гарадоў Беларусі, 

а таксама са Смаленска і Севастопаля. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 19 чэрв.– С. 5. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2012. – 20 чэрв.– С. 1. 

 Самадзейныя артысты народнага клуба ветэранаў “Маналіт” 

часопіса, пісьменнікаў і паэтаў, якія друкуюцца на старонках “Вясёлкі”. 

У рамках святкавання Года кнігі ў раённай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з айцом Віктарам, настаяцелем храма іконы “Всех скорбящих 

Радость” пад назвай “Таемнае святло ікон”. Святар азнаёміў прысутных з 

духоўнай літаратурай пра вядомую ікону “Жыровіцкай Божай маці”, 

адказаў на шматлікія пытанні. 

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 

 7 чэрвеня прайшла прэзентацыя новых археалагічных знаходак, 

якая штогод праводзіцца ў абласным краязнаўчым музеі. У гэтым годзе 

музею была перададзена калекцыя старажытнай зброі, якую знайшлі пры 

правядзенні археалагічных раскопак у 2011 годзе ў катлаване пад 

будаўніцтва будынку КДБ. 

Витебский проспект. – 2012. – 14 июня. – С. 5. 

8 чэрвеня ў Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстаўка вядомай 

Наваполацкай мастачкі-графіка Марыны Круглікавай пад паэтычнай 

назвай “...и для пера недосягаемая роза”. Увазе наведвальнікаў 

прадстаўлены арыгінальныя графічныя сюжэты, вытанчаныя выявы 

кветак, прыроды, гарадскіх краявідаў і інш. 

http://polotsk.ws/?p=6901 

XXII Міжнародныя Шагалаўскія чытанні прайшлі ў Віцебску 9–

10 чэрвеня. Навуковая канферэнцыя была прысвечана гісторыі Віцебскага 

Народнага вучылішча ў 1918–1923 гадах. 

Витебский проспект. – 2012. – 1 июня. – С. 2.  

Анёлкі, каты і пярэваратні асталяваліся ў адной з залаў Віцебскага 

краязнаўчага музея. Больш за дзвесце работ прадстаўлены на выставе, 

якая стала своеасаблівай справаздачай за трохгадовую работу студыі 

“Кукла. Игрушка. Сказка”. Студыя дзейнічае пры гарадскім Цэнтры 

творчасці дзяцей і моладзі, а кіруе ёю Наталля Смалякова. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 5 июня. – С. 2. 
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  Глыбоцкага ГДК прымалі ўдзел у штогадовым песенным фестывалі 

ветэранскіх калектываў Латгаліі, які прайшоў у латвійскім г. Рэзекнэ. 

Паездка адбылася ў рамках культурнага абмену паміж прыгранічнымі 

гарадамі і рэгіёнамі дзвюх суседніх краін, якія з’яўляюцца паўнапраўнымі 

суб’ектамі еўрарэгіёна “Азёрны край”. 

Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 23 чэрв. – С. 3. 

У чэрвені Глыбоччыну наведаў старшыня Саюза пісьменнікаў 

Беларусі Мікалай Чаргінец. На творчую сустрэчу з вядомым грамадскім і 

палітычным дзеячам краіны, якая прайшла ў зале пасяджэнняў Дома 

Саветаў г. Глыбокае, аўтарам шматлікіх раманаў і кінасцэнарыяў 

сабраліся прыхільнікі літаратурнай творчасці. 

Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 27 чэрв. С. 1. 

http://nspaper.by/vstrecha// 

 30 чэрвеня адбылася выязная выстава дэкаратыўна-прыкладнога і 

выўленчага мастацтва “Беларускі нацюрморт” Талачынскага раённага 

Дома рамёстваў, прысвечаная 745-годдзю г. Магілёва. 

Аддзел культуры Талачынскага раёна 

 

 КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

 Рэспубліканскі маладзёжны злёт “Град над Западной Двиной”, 

прысвечаны 1150-годдзю ўтварэння дзяржаўнасці на Старажытнай Русі, 

прайшоў у абласным цэнтры. На форум моладзі прыехалі дэлегацыі з усіх 

рэгіёнаў Беларусі. У праграме мерапрыемства: творчыя конкурсы, 

экскурсія ў музей-сядзібу І. Рэпіна, турнір па славяна-горыцкай барацьбе 

“Удаль молодецкая”, а таксама падвядзенне вынікаў. 

Народнае слова. – 2012. – 23 чэрв. – С. 4. 

У Расонскім раёне 21–22 чэрвеня ў чацвёрты раз прайшоў фестываль 

сельскага турызму “Заборскі фэст”. На Расоншчыне амаль 30 сельскіх 

турыстычных сядзіб, і ўсе яны адкрылі сезон у дзень адкрыцця фэсту. 

Падчас турыстычнага свята адбыліся шматлікія мерапрыемствы – раённы 

Інформ-дасье “Алімпійскія зоркі Беларусі”, прымеркаванае да 

Міжнароднага Алімпійскага дня, правялі супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

1 чэрвеня бібліятэкары раёна ўдзельнічалі ў раённым свяце 

“Прыдзісненскія крыніцы”, частавалі гасцей рознымі стравамі, рэцэпты, 

якіх знайшлі ў кнігах. “Пад’есці ў смак з літаратурнымі героямі” – пад 

такой назвай былі накрыты святочныя сталы. Выстава блюд была з 

подпісамі ды рэцэптамі і карысталася вялікай папулярнасцю.  

Традыцыйна ў чэрвені месяцы ў дзіцячай бібліятэцы адбываюцца 

мерапрыемствы для выхаванцаў летніх лагераў адпачынку сярэдніх школ 

гарадскога пасёлка. 12 і 13 чэрвеня ў дзіцячую бібліятэку завіталі 

выхаванцы лагера адпачынку СШ № 1 і сталі ўдзельнікамі турніра знаўцаў 

прыроды “Разноликая природа”, прымеркаванага да Міжнароднага дня 

аховы навакольнага асяроддзя. 

19 і 20 чэрвеня ў рамках мерапрыемстваў, прысвечаных Году 

кнігі, для юных чытачоў адбылася інфармацыйна-пазнавальная гадзіна 

“Без книги жить нельзя на свете”, якая была падрыхтавана ў форме 

электроннай прэзентацыі пра гісторыю ўзнікнення кнігі, а таксама была 

прапанавана  гульня-загадка “Путешествие в мир сказок”. 

Гульня-падарожжа “З любоўю да беларускай кнігі” была 

праведзена для вучняў пачатковых класаў, якія бавяць свой вольны час у 

летнім лагеры працы і адпачынку, што арганізаваны ў Лужкаўскай СШ. 

Здзейсніць падарожжа па Краіне Мовазнавіі дапамагла сама Спадарыня 

Мова. Усе разам успаміналі беларускіх казачных герояў, адгадвалі загадкі 

і шарады, рыфмавалі словы, складвалі правільныя назвы беларускіх 

твораў. Напрыканцы сустрэчы дзецям быў прапанаваны агляд новых 

беларускіх паступленняў “З табою, кніга, добрая”. 

У рамках бібліятэчнага марафона “Лето – чудная пора, детворе 

читать пора” для вучняў 1 класа прайшло літаратурнае знаёмства “Вясёлка 

– мая надзейная сяброўка”. гадоў “Вясёлцы”.Дзеці ўзгадвалі рубрыкі 
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  злёт турыстаў, велапрабег, паход байдарачнікаў, свята рыбака на возеры 

Белае Юхаўскае, прэзентацыя новых турыстычных маршрутаў. Сярод іх 

нядаўна распрацаваны – у заказніку “Чырвоны бор”. У вёсцы Краснаполле 

адкрыўся дом школьнага лясніцтва, а ў вёсцы Межна – турыстычны цэнтр. 

У межах фэсту пройшоў “круглы стол” па праблемных пытаннях і 

перспектывах развіцця аграэкатурызму ў Беларусі з удзелам 

прадстаўнікоў Міністэрства спорту і турызму, Расонскага райвыканкама, 

турыстычных фірм і арганізацый. 

http://news.vitebsk.cc/2008/06/21/zaborski-fest-znow-sabraw-gastsey/ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 8 чэрвеня адбыўся раённы тэматычны семінар “Современные 

подходы в организации работы по формированию здорового образа жизни 

населения и профилактике табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИД в 

учреждениях культуры Толочинского района”. 

Аддзел культуры Талачынскага раёна 

 Раённае свята “Ярмарка ремесел” 9 чэрвеня прайшло ў 

аграгарадку Акцябрская на базе раённага Цэнтра рамёстваў 

“Возрождение”. Цэнтральнай падзеяй свята стаў пяты, юбілейны, пленэр 

ганчароў “Гліна спявае”. Падчас мерапрыемства была прадстаўлена 

выстаўка-продаж вырабаў лепшых майстроў раёна і ўдзельнікаў народнага 

клуба “Традиция”, а добры настрой наведвальнікам дарылі калектывы 

мастацкай самадзейнасці. 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2012. – 16 чэрв.– С. 5. 

Чарговы этап раённага конкурсу “Духоўнае адраджэнне 

культурных традыцый і побыту беларускай даўніны” быў прысвечаны 

святам веснавога цыклу і прайшоў на базе Кіраўскага СДК. 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2012. – 9 чэрв.– С. 1, 4. 

 Традыцыйнае свята “Прыдзісенскія крыніцы” адбылося ў 

Шаркаўшчынскім раёне. На ім ўшаноўвалі хлебаробаў, якія вызначыліся 

подари” для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту прайшла ў 

Фарынаўскай сельскай бібліятэцы 1 чэрвеня, а свята “Планета детства” 

падрыхтавалі супрацоўнікі Шпакоўшчынскай бібліятэкі-клуба сумесна з 

сярэдняй школай. 

Літаратурна-музычны вечар “Ад Рагнеды да Еўфрасінні” прайшоў 

у дзіцячай бібліятэцы 5 чэрвеня. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі 

Полацкай епархіі. 

Супрацоўнікі Грамашчанскай бібліятэкі-клуба сумесна з 

прадстаўнікамі ахоўчай арганізацыі раёна падрыхтавалі пазнавальную 

гадзіну “Звалка па мянушцы Зямля”, на мерапрыемства былі запрошаны 

эколагі. 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

У чэрвені аддзелам бібліятэчнага маркетынгу былі праведзены 

мерапрыемствы на платнай аснове ў школьных лагерах. Выязджалі з 

забаўляльнай праграмай “Крутая дзяўчынка”, яна вызвала цікаўнасць у 

дзяцей і падлеткаў. Былі праведзены конкурсы, па выніках якіх 

прызначаліся тытулы: “Мисс эрудиция”, “Мисс искусство”, “Мисс 

грация” і г. д. Бібліятэчныя мерапрыемствы падчас летніх канікул сталі 

сваеасаблівай традыцыяй. Штогод скаладаецца арыгінальны сцэнарый. 

Сёлета ўдзельнікі выбіралі самую “крутую” дзяўчынку, а гледачы актыўна 

дапамагалі ўдзельнікам. У канцы кожны атрымаў невялікі прыз. 8 

чэрвеня для дзяцей аздараўленчага лагера Башнеўскай СШ і 21 чэрвеня 

для дзяцей Лявонаўскай НШ была праведзена забаўляльная праграма на 

платнай аснове “Эти забавные животные”. 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

12 чэрвеня Ушацкая ЦРБ імя Е. Лось правяла конкурс-дэфіле 

“Следуя законам моды”. 

19 чэрвеня ў Кублічскай сельскай бібліятэцы адбылася завочная 

экскурсія “Жыццёвыя шляхі Васіля Быкава”. 
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  на вясенняй пасяўной. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 5 чэрв.– С. 8. 

19 чэрвеня ў Палацы творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага 

раёна г. Віцебска правялі конкурс “Супердзядуля”. У намінацыі “Самы 

таленавіты” перамог М. Конан, “Самы мудры – Ф. Кібус, “Лепшы танцор” 

– М. Каралькоў, а званне “Супердзядуля” заваяваў Б. Беляжэнка. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 21 июня. – III. 

XIX Міжнародны турнір па інтэлектуальных гульнях “Кубак 

княгіні Вольгі” адбыўся ў Віцебску. Арганізатарам мерапрыемства 

выступілі прадстаўнікі інтэлектуальнага клуба Цэнтра культуры 

“Віцебск”. За званне пераможца змагаліся знатакі з Беларусі і Расіі (усяго 

39 каманд). Кубак пераможцаў дастаўся камандзе South Butovo Park 

(Масква). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 23 июня. – С. 3. 

 24 чэрвеня ў Глыбокім адбылося раённае свята “Вместе за 

безопасность!”. Галоўнымі ўдзельнікамі мерапрыемства, прысвечанага 

Дню моладзі, сталі аўтамабілісты Глыбоччыны і байкеры. 

 “Мазалаўскі карагод гульняў” – так называлася раённае свята 

гульняў і гульбішч, што адбылося ў вёсцы Мазалава Віцебскага раёна ў 

чэрвені. Мерапрыемства правёў раённы ДК і адбылося яно ў рамках 

праекта “Краязнаўства. Беларусь. Віцебск. Мазалава”. 

Народнае слова. – 2012. – 26 чэрв. – С. 3. 

 У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола горада Віцебска 

“Дзвіна”» прайшоў творчы юбілейны вечар Барыса Паўлавіча Беляжэнкі 

“7+5. Начало юности”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 28 чэрв. – С. 21. 

Жыхары Германавічаў Шаркаўшчынскага раёна адзначылі свята 

аграгарадка. Гасцей свята з калекцыяй карцін свайго прыватнага музея 

пазнаёміла Ада Райчонак, а дырэктар мясцовага Музея мастацтва і 

этнаграфіі Людміла Навіцкая – са спадчынай Язэпа Драздовіча. Увагу 

ўдзельнікаў урачыстасці прыцягнула выстаўка работ майстроў мясцовага 

хваста захацеў стаць чытачом”. Супрацоўнікамі цэнтральнай раённай 

бібліятэкі было праведзена свята дзяцінства “Вперед за настроением”, 

якое прайшло ў дзіцячым аздараўленчым лагеры “Лугаўцы”. 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы адбылося мерапрыемства “У 

книг не бывает каникул”, якое пачалося з прэзентацыі выставы малюнкаў 

“Мы читаем и рисуем” навучэнцаў аб’яднання па інтарэсах Віцебскага 

абласнога палаца дзяцей і моладзі. Затым юным чытачам быў 

прапанаваны агляд-гульня ля выставы “Ходзіць лета па Зямлі” і гульнёвая 

літаратурная праграма “Ура! У нас канікулы”. 

 7 чэрвеня раённая бібліятэка запрасіла сваіх чытачоў на сустрэчу 

з пісьменнікам Б. П. Беляжэнкам. 

 16 чэрвеня бібліятэка аграгарадка Зубкі на літаратурнай гадзіне 

“Не змоўкне голас Песняроў” пазнаёміла дзяцей і падлеткаў з паэтычнай 

творчасцю Я. Коласа і Я. Купалы. 

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

У чэрвені ў Палескай сельскай бібліятэцы было праведзена 

мерапрыемства да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, літаратурна-

музычная кампазіцыя “Мелодыю мовы славянскай я чую”. 

Аматарскае аб’яднанне “Вытокі” пры Лынтупскай сельскай 

бібліятэцы ў чэрвені правяло Свята нацыянальнай кухні. 

25 чэрвеня ў раённай бібліятэцы адбылося гістарычнае 

падарожжа “След вайны 1812 года на Беларусі”. На Пастаўшчыне памяць 

аб той вайне засталася не толькі ў легендах і паданнях, але і ў назвах 

населеных пунктаў, таму мерапрыемства было заснавана на мясцовым 

матэрыяле і дакладных гістарычных звестках. 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

Музычна-пазнавальная гульнёвая праграма “Детству солнце 
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  Дома ганчара, ахвотнікі маглі пакаштаваць кулінарныя вырабы ад клуба 

народнай кухні “Груца” з Радзюкоў. 

Народнае слова. – 2012. – 28 чэрв. – С. 16. 

 

  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

У дзевятнаццаты раз адзіны ў Беларусі фестываль народнай 

музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік” з 8 па 10 чэрвеня сабраў у 

Паставах дзясяткі самабытных калектываў і сотні арыгінальных 

выканаўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Венесуэлы. 

На працягу трох дзён яны далучалі гараджан і шматлікіх гасцей свята да 

традыцый народнай музыкі. Журы фестывалю на чале з народным 

артыстам Беларусі прафесарам Міхаілам Казінцом годна ацаніла 

творчасць усіх яго ўдзельнікаў. Дыпломамі “Лаўрэат I ступені” 

ўзнагароджаны народныя ансамблі “Сябрына” і “Спадчына” 

Тэльманаўскага сельскага Дома культуры (Брэсцкі раён); “Аўкштайцыя” 

(г. Швянчоніс, Літва); “Мальвы” Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

Абалоньскага раёна (г. Кіеў, Україна) і іншыя. У рамках фестывалю 

прайшло ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае прысваенню Пастаўскай 

дзіцячай школе мастацтваў імя Антонія Тызенгаўза, міжнародны 

інвестыцыйны форум, кніжны кірмаш. Упершыню прагучалі “Званы над 

Мядзелкай” з удзелам ансамбля званароў пад кіраўніцтвам Б. Бярозкіна і 

Нацыянальнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя І. Жыновіча. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 16 июня. – С. 3. 

З 15 па 17 чэрвеня прайшло юбілейнае, сорак пятае, 

Міжнароднае свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы-2012”. 

Удзел у ім прынялі прадстаўнікі Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, 

Венесуэлы, Азербайджана. На працягу трох дзён праходзіла захапляльная 

праграма – правядзенне спартыўна-масавых мерапрыемстваў, “Водной 

феерии” на возеры Дрывяты і эстраднага канцэрта на гарадскім стадыёне. 

Адбыўся і дзіцячы пленэр “Падарожжа па сцяжынках творчасці з 

«Чарунём Браслаўскім»”, запрасіла ў госці творчая лабараторыя 

задавальнення атрымалі прысутныя на гульнёвай пляцоўцы “Весёлый 

разгуляй”. Маленькія чытачы, якія ўдзельнічалі ў конкурсе на лепшага 

чытальніка вершаў “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, у гэты дзень 

атрымалі ўзнагароды. 

 У чэрвені ў рамках міні-праекта “Званый ужин в библиотеке” на 

мерапрыемствы запрасілі Кабішчанская і Стадалішчанская сельскія 

бібліятэкі. 8 чэрвеня ў Кабішчанскай сельскай бібліятэцы праходзіла 

прэзентацыя праграмы летняга чытання “Девчонки и мальчишки, читайте 

летом книжки”. 22 чэрвеня Стадалішчанская сельская бібліятэка 

прапанавала інтэлектуальную гульню “Кто хочет стать отличником”. 

Бібліятэкары прадставілі візіткі сваіх бібліятэк і забаўляльныя гульні для 

ўдзельнікаў міні-праекта. 

 

Докшыцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

Да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай раённая дзіцячая бібліятэка 

запрасіла сваіх чытачоў у відэагасцёўню “Пад зоркай Еўфрасініі”. Пад 

такой жа назвай ў Бераснёўскай сельскай бібліятэцы прайшла 

пазнавальная гадзіна. 

На гарадскім свяце дзяцінства раённая бібліятэка ладзіла 

“Праспект чытаючых дзяцей”. Цікава і насычана было адзначана гэта 

свята ў Крулеўшчынскай і Янушэўскай сельскіх бібліятэках. Казачныя 

героі віншавалі дзяцей са святам, чыталі вершы, была праведзена эстафета 

“Мураўі”, інсцэніравана казка “Калабок”, праведзены бліцтурнір 

“Рыфма”, арганізавана выстаўка дзіцячых малюнкаў “Планета дзяцінства”, 

падрыхтавана кніжная выстаўка “Твой друг – книга”. 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

1 чэрвеня ў сельскай бібліятэцы аграгарадка Верамееўшчына 

прайшла літаратурна-гульнёвая праграма “Мир, полный чудес”, а 

Баеўская сельская бібліятэка-клуб запрасіла чытачоў малодшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту на мерапрыемства пад назвай “Як Зайка-
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  “Этнамузычная скарбонка Браслаўшчыны”. У рамках Года кнігі 

праведзена тэатралізаванае свята “Народнае слова роднага краю”. Была 

адкрыта мемарыяльная дошка Отану Гедэману – польска-беларускаму 

гісторыку, краязнаўцу, педагогу. Падпісаны тры пагаджэнні аб сяброўскіх 

адносінах і супрацоўніцтве паміж Браслаўскім райвыканканам і Кекаўскай 

краявой думай Латвійскай Рэспублікі, Рэзекненскай гарадской думай 

Латвійскай Рэспублікі, а таксама Легіёнаўскім паветам Рэспублікі 

Польшча. 

     Віцебскі рабочы. – 2012. – 19 чэрв. – С. 8. 

З 22 па 24 чэрвеня прайшоў XIX Міжнародны фестываль песні 

і музыкі Падняпроўя Расіі, Беларусі і Украіны “Дняпроўскія галасы ў 

Дуброўне”. Ён сабраў на Віцебшчыне 26 калектываў з 7 краін. У гэтым 

годзе ў фестывалі прымалі ўдзел прадстаўнікі Сербіі – народны 

фальклорны харэаграфічны ансамбль “Свети Савва”. Сярод гасцей два 

калектывы з Эстоніі і самадзейныя артысты з Краслаўскага краю Літвы і 

Смаленскай вобласці. Украіна прадставіла чатыры калектывы.На 

пляцоўцы каля дзіцячай школы мастацтваў прайшоў канцэрт “Песні маёй 

радзімы”, а ў раённым Доме культуры выступілі пераможцы абласнога 

агляду-конкурсу “Песни юности наших отцов”. Традыцыйна ўсіх 

дзельнікаў сустракалі песнямі і прыпеўкамі народны фальклорны 

калектыў “Кудзеліца” і народны клуб “Дубровенскія прысмакі”. 

Тэматычная праграма першага дня свята была прысвечана 71-й 

гадавіне з пачатку Вялікай Айчыннай вайны і пачалася з мітынгу-рэквіему 

на мемарыяле “Рыленкі”. Адбыліся традыцыйныя канцэрты юных і 

дарослых талентаў Віцебскай вобласці, рэтравечарыны. Навінкі другога 

дня фестывалю: тэатралізаванае прадстаўленне ў дзіцячай бібліятэцы 

“Дорога в книжный мир”, дзіцячы пленэр “Я рисую свой город”, а таксама 

канцэрт у гонар Дня горада з удзелам прафесійных дубровенскіх 

артыстаў, калектываў мастацкай самадзейнасці прадпрыемстваў і 

арганізацый Дубровеншчыны. Адно з самых доўгачаканых 

мерапрыемстваў фестывалю – гістарычныя замалёўкі “Старый город” з 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

29 чэрвеня ў Верхнядзвінскай цэнтральнай раённай бібліятэцы 

адбылася гадзіна мастацтва “Марк Шагал, или Полёт любви”. 

29 чэрвеня аддзел бібліятэчнага маркетынгу ЦРБ арганізаваў 

семінар для бібліятэчных работнікаў ЦБС па эстэтычным выхаванні 

“Воспитание красотой: делимся опытом”. 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

16 чэрвеня ў рамках раённага свята народнай творчасці, 

беларускай паэзіі і фальклору “Гарадоцкі Парнас”, прысвечанага паэту-

земляку К. Вераніцыну, прайшло свята песні, паэзіі і музыкі 

“Вераніцынская зорка”. Мерапрыемста арганізавалі Гарадоцкая 

цэнтральная бібліятэка і літаратурны клуб “Гарадзянка”. На свята завіталі 

аматары прозы і паэзіі, мясцовыя барды. Былі падведзены вынікі раённага 

творчага конкурсу ў намінацыях “Проза” і “Паэзія”, ініцыятарам якога 

выступіў клуб “Гарадзянка” Гарадоцкай ЦБ. Пераможцы ўзнагароджаны 

дыпломамі, граматамі і памятнымі сувенірамі. Не абышлося свята без 

гарадоцкага Тараса, які размясціўся каля выставы новай літаратуры 

“Чытай, каб жыць цікава і карысна”. Дзеці і дарослыя з задавальненнем 

зрабілі фота на памяць з Тарасам. 

 21 чэрвеня ў рамках праекта Гарадоцкай ЦБС “Чытай, Гарадоцкі 

край!”, прысвечанага Году кнігі, у гарадскім парку прайшло свята ў 

падтрымку чытання “Чытай, Гарадок!”. Арганізавалі мерапрыемства 

Гарадоцкая цэнтральная бібліятэка, Гарадоцкая дзіцячая бібліятэка і 

Дзіцячая школа мастацтваў. Прысутных чакала казачная тэатралізаваная 

сустрэча з добрым чытаючым дамавіком Кузем, займальныя і 

забаўляльныя гульні і конкурсы. У час акцыі “Я – за чтение” дзеці, 

загадаўшы самыя запаветныя жаданні, павязалі рознакаляровыя стужкі на 

адно з паркавых дрэў. На свята завіталі казачныя героі лялечнага тэатра 

Гарадоцкай дзіцячай бібліятэкі “Колобок и компания”. Карыстаўся 

поспехам “Книжный бульвар” – бібліятэка пад адкрытым небам. Шмат 
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  удзелам клубаў нацыянальнай кухні і клубаў гістарычнай рэканструкцыі з 

Віцебска, Полацка, Наваполацка, Слуцка; ужо традыцыйна працавала 

“Улица гончаров”, дзе майстры стваралі гліняныя сувеніры. Музычная  

праграма “Звездная ночь над Днепром” запрасіла ўсіх на выступленне 

маладых талентаў Віцебскай вобласці і на канцэрт юнай дубровенскай 

спявачкі Святланы Русецкай. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2012. – 23 чэрв.– С. 1–7. 

23 чэрвеня ў Верхнядзвінску адбылося рэгіянальнае свята 

мастацтваў "Двина-Дзвіна-Daugava". Адкрылася свята ўшаноўваннем 

лепшых маладых спецыялістаў, шматдзетных сем’яў, святочным 

канцэртам для ўсіх гараджан. Потым наступіла чарга дзяцей з Беларусі, 

Расіі, Латвіі і Літвы дэманстраваць свае творчыя таленты. Шмат цікавага 

адбывалася і на тэматычных пляцоўках горада: паказальныя выступленні 

выхаванцаў Асвейскай конна-спартыўнай школы, а таксама экспазіцыя 

коннага інвентару і твораў кузнечнага майстэрства. У сапраўдную карчму 

запрашалі майстры клубаў раённага і сельскіх Дамоў культуры. Адбылася 

выстаўка-продаж страў нацыянальнай кухні, дэгустацыя травяных напояў, 

прайшлі выстаўкі народных умельцаў і ганчарнага майстэрства, майстар-

клас па вырабе беларускай лялькі з тканіны і глінянай цацкі ў “Майстэрні 

народнай лялькі”. Аддзел фізічнай культуры і спорта райвыканкама 

падрыхтаваў спартыўныя спаборніцтвы паміж камандамі арганізацый і 

прадпрыемстваў раёна “Вялікія гонкі”. Завяршылася свята тэматычнай 

праграмай “На балу у Лопатинских” і гала-канцэртам з удзелам лепшых 

калектываў Верхнядзвіншчыны і пераможцаў фестывалю. 

Народнае слова. – 2012. – 26 чэрв. – С. 8. 

VI адкрыты гарадскі конкурс альтэрнатыўнай творчасці ў галіне 

харэаграфіі “Точка отсчета” прайшоў у Наваполацку. Пераможцамі 

конкурсу і ўладальнікамі Гран-пры прызнаны выхаванцы студыі сучаснага 

танца Палаца дзяцей і моладзі “Яркий шаг”. 

Новая газета (Наваполацк). – 2012. – 15 июня. – С. 16. 

 У Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

Удзел у мерапрыемстве прыняў майстар лозапляцення А. Г. Корсак. 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

1 чэрвеня цэнтральная раённая бібліятэка распачала конкурс 

“Запрашаем у Казкаград усіх дзяўчынак і рабят”. “Паблукалі” па кніжным 

лабірынце “Старонкі кніг вядуць мяне чароўнымі шляхамі”, запоўнілі 

анкеты чытацкіх дзённікаў, адказалі на пытанні віктарыны. Бібліятэка 

аб’явіла набор сышчыкаў у летняе вышукное агенцтва “Нашы 

праменьчыкі”, якое будзе займацца вызначэннем пераможцаў у ходзе 

ўсяго конкурсу. 

 1 чэрвеня конкурс летняга чытання ў Мазалаўскай сельскай 

бібліятэцы адкрыўся тэатралізаваным прадстаўленнем “Чарадзейны 

караблік пад назвай Кніга”. Каралева Кніга разам з Казачніцай запрасілі 

дзяцей у свет казак на сустрэчу з любімымі героямі. 

 6 чэрвеня госцем творчай сустрэчы ў рамках пасяджэння 

літаратурна-музычнага салона “Свеча на ветру”, які дзейнічае пры 

Суражскай гарпасялковай бібліятэцы, стаў ганаровы член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Б. П. Беляжэнка. 

 Году кнігі было прысвечана чарговае пасяджэнне клуба маладой 

сям’і “Гармонія“ пры Замастоцкай сельскай бібліятэцы , якое прайшло 16 

чэрвеня пад назвай “Кніга – лепшы сябра сям’і”. Бібліятэкар прадставіла 

пераможцу конкурсу ў намінацыі “Лідар чытання” – сям’ю Шалабанавых. 

Удзельнікі сустрэчы падзяліліся цікавымі гісторыямі, звязанымі з кнігамі, 

расказалі пра незвычыйныя кнігі з сямейных архіваў. Гэта сустрэча стала 

пачаткам праекта “Сямейныя бібліятэкі Замасточча”. 

 Дзень любімай кнігі для моладзі адбыўся ў Курынскай сельскай 

бібліятэцы 23 чэрвеня. Ён уключаў кніжную выставу “Молодежь 

предпоЧитает”, акцыю “Записался сам, приведи друзей”, анкетаванне 

“Феномен человека читающего”, прэзентацыю кнігі В. Гапеева “Урокі 

першага кахання” з серыі “Пераходны ўзрост”. 
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  адбыўся VIII нацыянальны дзіцячы форум “Дети Беларуси: будущее 

начинается сегодня”, які сабраў 137 дэлегатаў з розных куткоў краіны. У 

склад дэлегацыі Віцебскай вобласці ўвайшлі і прадстаўнікі парламента 

дзяцей, і вучнёўскай моладзі Наваполацка. Арганізатарамі форума 

выступілі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны цэнтр 

мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, вядучыя рэспубліканскія аб’яднанні 

і арганізацыі, рэдакцыі газет “Переходный возраст” і “Зорька”. 

Новая газета (Наваполацк). – 2012. – 15 июня. – С. 2. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Праект “Чытаем «Новую зямлю» разам” стартаваў у Глыбоцкім 

раёне. Удзел у ім прымаюць кіраўнікі і работнікі ўстаноў, прадпрыемстваў 

і арганізацый раёна. Журы вызначыць лепшых чытальнікаў для стварэння 

фільма, які будзе дэманстравацца на свяце Беларускага пісьменства ў 

Глыбокім. 

Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 13 чэрв. – С. 1. 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

У межах праграмы “Бібліятэка ў дапамогу педагогам” 

супрацоўнікамі аддзела перыядычнай  літаратуры распрацавана анкета 

“Роля бібліятэкі ў задавальненні інфармацыйных патрэб настаўнікаў 

сістэмы сярэдняй адукацыі” і падрыхтаваны спісы літаратуры “Магія 

лета” (у дапамогу педагогу-арганізатару летняга адпачынку), “Для нас 

заўжды адчынены ў школе дзверы” (у дапамогу класным кіраўнікам і 

педагогам-арганізатарам) і “Бацькі і дзеці: процістаянне ці 

супрацоўніства?”. 

1 чэрвеня ў Дзень абароны дзяцей аддзел дзіцячай літаратуры 

прыняў удзел у свяце, арганізаваным Віцебскай абласной дзіцячай 

клінічнай бальніцай. 

З мэтай прапаганды прафесійнай літаратуры па будаўнічай справе 

ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры 5 

летняга чытання “Лета кліча, дзеці вас, да чытання кніг у нас” прайшла 

сустрэча з пісьменнікамі Галінай і Сяргеем Трафімавымі. 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

17 чэрвеня на пляцоўцы каля будынку ЦРБ было праведзена свята 

кнігі “Народнае слова роднага краю” ў рамках Міжнароднага свята 

традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы”. Удзел у мерапрыемстве 

прымалі мясцовыя паэты, свяшчэннік айцец Ігар, кіраўнікі раёна, працаваў 

“Кніжны гарадок”. 

7 чэрвеня ў цэнтральнай бібліятэцы адбылося гістарычнае 

падарожжа “Отечественная война 1812 года на Браславщине”. На 

мерапрыемства былі запрошаны наведвальнікі Тэрытарыяльнага цэнтра 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. 

12 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы прайшоў Дзень Купалаўскіх 

чытанняў, у рамках якога адбыліся наступныя мерапрыемствы: адкрыты 

прагляд літаратуры “Таленту нязгасны след”, літаратурны партрэт 

“Пявучае слова Купалы я глыбока ў душы берагу“, 13 чэрвеня бібліятэка 

запрасіла сваіх чытачоў на прэзентацыю зборнікаў паэта-земляка Яўгена 

Рассалая “Думы про казаков” і “Эхо войны в сердце моем”. 

У Слабодкаўской сельскай бібліятэцы 24 чэрвеня адбылося 

пасяджэнне клуба цікавых сустрэч. Літаратурны подыум “Брава, 

беларуская кніга” прапанаваў наступныя мерапрыемствы: кніжны хіт-

парад “Роднай мовы пералівы”, агляд “Родная мова – бясцэнная 

спадчына”, дыспут “Наколькі важна чытаць на роднай мове?”. 

20 чэрвеня ў Гірэйшанскай сельскай бібліятэцы працавала Школа 

беларускага чытання. Дзецям і падлеткам у рамках акцыі “Лета. Кніга. 

Бібліятэка” быў прапанаваны кінапрагляд “Чытаем па-беларуску”, моўная 

хвілінка “На роднай мове размаўляю”. 

Іказненская сельская бібліятэка 30 чэрвеня правяла пасяджэнне 

клуба “Спадчына”, падчас якога адбыліся выстава творчых работ “Вольны 

час – цікава і з карысцю”, майстар-клас “Прыгажосць сваімі рукамі”. 
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  чэрвеня адбылася інфармацыйная гадзіна для навучэнцаў УА “Віцебскі 

дзяржаўны політэхнічны прафесійны ліцэй”. 

У агульнай чытальнай зале абласной бібліятэкі ўвазе чытачоў 

прадстаўлена выстава-прагляд "Вялікі год Расіі", прысвечаная Айчыннай 

вайне 1812 года. 

7 чэрвеня ў нямецкай чытальнай зале прайшла гадзіна 

інфармацыі “Кніга на нямецкай мове” для школьнікаў лінгвістычнага 

лагера СШ № 34 г. Віцебска. 

23 чэрвеня ў фае бібліятэкі адкрылася юбілейная выстава 

жывапісу мастака, педагога, члена Саюза дызайнераў Беларусі Віктара 

Антонавіча Сарокіна. Дата адкрыцця выставы не выпадковая. Яна супала 

са святам – Днём горада і названа аўтарам “Віцебску прысвячаецца”. 

Творчая юбілейная вечарына паэта Давіда Сімановіча 

"Аўтапартрэт на фоне горада" адбылася 23 чэрвеня ў аддзеле літаратуры 

па мастацтве. 

25 чэрвеня супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі і правялі Дзень 

інфармацыі для работнікаў банкаўскай сістэмы горада ў філіяле № 200 

ААТ “ААБ Беларусбанк”. 

28 чэрвеня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

адбыўся творчы вечар паэтэсы Святланы Быкавай “Любовь – во всём и 

везде”. 

 

Аршанская гарадская сетка публічных бібліятэк 

  1 чэрвеня ў культурным жыцці горада адбылася знамянальная 

падзея – пасля рэканструкцыі будынка адкрылася адна са старэйшых 

бібліятэк – цэнтральная гарадская бібліятэка імя А. С. Пушкіна. У 

настаяцель Свята-Пакроўскага храма г. Полацка свяшчэннік Уладзімір 

Рацьковіч. 

У дзіцячай бібліятэцы імя Л. М. Талстога Дню абароны дзяцей 

прысвяцілі пазнавальна-гульнёвую праграму “Детству солнце подарите” 

для дзетак з паслабленым зрокам з дзіцячага садка № 24. Цуды і прыгоды 

чакалі маленькіх гасцей у чароўнай краіне. 

У Дзень ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай Вайны, 22 

чэрвеня, вучняў СШ № 6 запрасілі ў дзіцячую бібліятэку на ўрок 

мужнасці “Сердцем прикоснёмся к подвигу”, прысвечаны палачанцы, 

Герою Савецкага Саюза Таццяне Савельеўне Марыненка. Сведчаннем 

мужнасці і гераізму гэтай жанчыны сталі шматлікія дакументальныя 

друкаваныя матэрыялы, з якімі дзяцей пазнаёмілі ў бібліятэцы. 

Агляд мультымедыйных выданняў па тэме Вялікай Айчыннай 

вайны “Поклонимся великим тем годам” падрыхтавалі бібліятэкары 

электроннай чытальнай залы цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны. 21 

чэрвеня вучні і настаўнікі Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 пазнаёміліся 

з электроннай энцыклапедыяй “Великая Отечественная Война 1941–1945” 

і іншымі электроннымі рэсурсамі, прысвечанымі ваенным падзеям на 

тэрыторыі Беларусі (“Брестская крепость”, “Звезда”, “Фронт без флангов”, 

“Батальоы просят огня”, “Если враг не сдаётся” і інш.). Падчас агляду 

вучням прапанавалі некалькі ўрыўкаў з ваенных фільмаў. 

 

Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк 

1 чэрвеня ў Забалацкай сельскай бібліятэцы адбылася сустрэча з 

беларускімі пісьменнікамі “Сэрцам роднага слова краніся”. Да чытачоў 

бібліятэкі завіталі П. Саковіч з альманаха “Вожык” і галоўныя рэдактары 

часопісаў “Гаспадыня” і “Полымя” З. Прыгодзіч і М. Мятліцкі. П. Саковіч 

чытаў вершы, прысвечаныя родным мясцінам, а З. Прыгодзіч правёў 

завочную экскурсію па асноўных раздзелах часопіса “Гаспадыня”. У 

падарунак бібліятэцы госці пакінулі кнігі са сваімі аўтографамі. 

6 чэрвеня ў Аршанскай раённай бібліятэцы ў рамках праграмы 
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 дзень урачыстасці адбылося і адкрыццё “Чытальнай залы Янкі 

Сіпакова”. 

 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

Урачыстая вечарына “І не змоўкнуць ніколі Купалавы словы…” 

прайшла ў бібліятэцы імя Я. Купалы 28 чэрвеня. У вечарыне бралі ўдзел 

паэты Т. Гусачэнка і Д. Сімановіч, выкладчыкі школы мастацтваў № 2 І. С. 

Пятроўская (флейта) і А. І. Кралько (гітара), харэограф Віцебскага 

дзяржаўнага політэхнічнага ліцэя Д. А. Іванова, педагог УА “Дзяржаўны 

палац творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна г. Віцебска” Н. В. 

Красноўская, выпускнік СШ № 45 Цімур Буйко і іншыя. 

11 чэрвеня ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылася сустрэча з 

паэтам Д. Сімановічам “Паэт нашага горада”, прысвечаная 80-годдзю з 

дня яго нараджэння. 

Тыдзень памяці Еўфрасінні Полацкай з 1 па 6 чэрвеня пад назвай 

“Раней пасаджанае зерне дае парасткі” правялі ў бібліятэцы імя 

Еўфрасінні Полацкай. У межах тыдня прайшлі: мультымедыйныя 

прэзентацыі “Святы свет Еўфрасінні”, “Вобраз Еўфрасінні Полацкай у 

мастацтве”, урок духоўнасці “З гісторыі Крыжа Еўфрасінні Полацкай”. 

Віртуальнае падарожжа па культурна-гістарычных мясцінах 

Віцебска “Заручаны з Дзвіной” 25 чэрвеня было прапанавала чытачам 

бібліятэкі імя А. Гайдара. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

У чэрвені, па ініцыятыве Наваполацкай ЦБС супрацоўнікі 

Наваполацкага гарвыканкама далучыліся да руху букросінга. У будынку 

гарвыканкама з’явілася вольная паліца, на якой жадаючыя могуць 

пакінуць прачытаныя кнігі, газеты, часопісы і ўзяць упадабаную 

літаратуру. 

1 чэрвеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага быў 

дадзены старт студэнцкай акцыі “Подари библиотеке учебник, по 

которому ты учился”, якая працягнецца да канца года. Прэзентацыя 

выстаўкі маладой мастачкі з г. Минска Святланы Карнаушка прайшла 3 

чэрвеня ў зале мастацтваў у форме экскурсіі-каментарыя. Акцыя 

“Моладзь за здаровы лад жыцця” адбылася 22 чэрвеня і была разлічана на 

тое, каб зацікавіць гараджан стаць чытачамі. Каля бібліятэкі выпадковым 

прахожым раздаваліся інфармацыйныя лісткі, якія рэкламавалі фонд 

бібліятэкі па здаровым ладзе жыцця. Дзень горада быў адзначаны 

электроннай фотавыставай “Расчыніў свае вуліцы горад”, зробленай 

супрацоўнікамі бібліятэкі імя Я. Коласа і размешчанай на сайце ЦБС. 

Да Году кнігі ў дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака арганізавана 

акцыя-рэкамендацыя “Ровесник – ровеснику”, падчас якой з дапамогай 

кніжнай выставы дзецям розных узростаў прапаноўваліся лепшыя, на 

погляд маладых наведвальнікаў бібліятэкі, кнігі для летняга чытання. 

 4 чэрвеня ў памяшканні бібліятэкі імя У. Караткевіча адбылося 

адкрыццё выставы-панарамы “Пройдусь по родному городу”, на якой 

быўпрадстаўлены фотарэпартаж “В городе моем – моя судьба”, 

прысвечаны Дню горада Наваполацка. 

 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

 Краязнаўчая віктарына, якую ўжо колькі год праводзіць 

цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны, у гэтым годзе была прымеркавана 

да юбілею горада Полацка. 2 чэрвеня яе арганізатары запрасілі 

ўдзельнікаў на падвядзенне вынікаў апошняга тура віктарыны “Полоцк ты 

мой древний, вечно молодой”. На працягу двух тураў палачане актыўна 

адказвалі на пытанні, шукалі і, нарэшце, сабраліся, каб даведацца, хто ж 

апынецца ў ліку пераможцаў, а таксама абмеркаваць цікавыя пытанні 

віктарыны. 

Да Дня сям’і ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

прымеркавалі сустрэчу “Семья – малая церковь” для навучэнцаў 

Полацкага педагагічнага каледжа імя П. М. Машэрава. Як стварыць і 

зберагчы шчаслівай і радаснай хрысціянскую сям’ю, расказаў студэнтам 
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