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Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : жнівень : інфармацыйны 

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

бібліятэказнаўства ; [склад. А. М. Васілеўская]. – Віцебск, 2012. –  20 с. 

 

Штомесячны інфармацыйны веснік разлічаны на сістэматычнае 

інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва 

горада і вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Прызначаны для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, 

культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, 

студэнтаў і іншых катэгорыяў карыстальнікаў. 

 

                                                

 

     

 

 

 

 

 

 

© ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”, 2012 г. 

 У апошні дзень ліпеня ў канцэртнай зале “Віцебск” артыст 

беларускага тэатра “Лялька” Сяргей Толкач, студэнт Санкт-Пецярбургскай 

акадэміі тэатральнага мастацтва Ілля Галыга, студэнтка Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі Наталля Кірпічэнка прадставілі праграму 

“Александр Вертинский. Не новое. Живое”. Атмасферу кабарэ XX 

стагоддзя дапамог стварыць маладзёжны тэатр “Колесо”. Выканаўцы 

паказалі трынаццаць мініяцюр, сярод якіх былі “Над розовым морем”, 

“Кокаинетка”, “Piccolo Bambino”, “Жёлтый ангел” і інш. 

Народнае слова. – 2012. – 9 жн. – С. 16. 
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МАТЭРЫЯЛЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў 
ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

З 26 па 28 ліпеня ў Наваполацку прайшоў I Міжнародны конкурс 

песні “Автомат и гитара”. Удзел у ім прынялі барды не толькі з Беларусі, 

але і госці з Украіны, Расіі, Казахстана, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Малдовы і 

Ізраіля. Конкурс праводзіцца пад патранатам дзяржсакратара Саюзнай 

дзяржавы Р. Рапоты. 

Полацкі веснік. – 2012. – 7 жн. – С. 3.  

 28-29 ліпеня дэлегацыя г. Оршы па запрашэнні главы 

адміністрацыі муніцыпальнага ўтварэння “Кардымаўскі раён” наведала 

Смаленшчыну і прыняла ўдзел у Міжнародным турыстычным фестывалі 

“Соловьёва переправа”. 

Аршанская газета. – 2012. – 2 жн. – С. 1. 

  Напрыканцы ліпеня ў вёсках Вялікія і Малыя Аўцюкі і райцэнтры 

Калінкавічы Гомельскай вобласці адбыўся Усебеларускі фестываль 

народнага гумару “Не жыццё – адны спакусы”. Віцебшчыну на свяце 

прадстаўляла браслаўская шоу-група “Покер”. 

 

Браслаўская звязда. – 2012. – 11 жн. – С. 7. 

 28 ліпеня ў аграгарадку Дабрамыслі Лёзненскага раёна прайшло 

абласное свята-конкурс самадзейных паэтаў і кампазітараў “Песні 

сунічных бароў-2012”, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння М. 

Танка. Сярод самадзейных паэтаў першае месца атрымала Алена 

Басікірская (г.Орша), другое месца – Яўгенія Саламаціна (Лёзненскі раён) 

і Аляксандр Матошка (г. п. Расоны), трэцяе месца прысуджана Аксане 

Васілёнак (г. Барань) і Юрыю Міраненкіну (г. Рудня, Смаленская 

вобласць). Сярод самадзейных музыкантаў першае месца заняў Аляксей 

Краўцоў (г. Орша), другое месца падзялілі музыканты з Лёзненскага раёна 

Сяргей Агееў і Таццяна Макалевіч, трэцяе месца – Аляксей Агееў 

(Лёзненскі раён) і Соф’я Валасевіч (г. Віцебск). 

Віцебскі АМЦНТ 
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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 31 жніўня 2012 года. “Хроніка 

падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Бешанковіцкай, Браслаўскай, Віцебскай, Дубровенскай, Лепельскай, 

Полацкай, Пастаўскай, Сенненскай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай 

раённых сетак бібліятэк, Наваполацкай і Полацкай гарадскіх сетак 

бібліятэк. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

асаблівасцей славянскага менталітэту. Усе ролікі перакладзены на рускую 

мову пры дапамозе вуснага агучвання. 

 
 ЛІТАРАТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 У Полацкім кніжным выдавецтве выйшла кніга Віктара Карасёва 

«“Наддзвінне”: ад пачатку да сёння». Аўтар прасачыў 85-гадовы шлях 

народнага літаб’яднання “Наддзвінне” і прысвяціў гістарычны нарыс 

1150-годдзю Полацка. 

Полацкі веснік. – 2012. – 10 жн. – С. 15. 

 Выйшаў у свет другі выпуск міжнароднай энцыклапедыі 

“Лепшыя людзі” – сумесны праект былых саюзных рэспублік – Расіі, 

Украіны, Казахстана і Беларусі. У кнізе прадстаўлены больш за 1200 

беларусаў, з Віцебскай вобласці – Ксенія Пагарэлая, арганістка 

канцэртнай залы Сафійскага сабора, а таксама Аліна Скавародка – 

дырэктар Міёрскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 

Полацкі веснік. – 2012. – 24 жн. – С. 2. 

Міёрскія навіны. – 2012. – 4 жн. – С. 2. 

Сенненскі краязнавец, мастак, настаўнік Васіль Бандарэвіч у 

сааўтарстве з Вольгай Лісоўскай напісаў кнігу “И вечной памяти 

двенадцатого года…” 

Народнае слова. – 2012. – 28 жн. – С. 8. 

 

 25 жніўня ў актавай зале Лёзненскага сельскага Савета адбылася 

творчая сустрэча празаіка, члена пісьменніцкіх Саюзаў Расіі і Беларусі 

Генадзя Барысавіча Пацыенкі з прыхільнікамі яго таленту. 

Мерапрыемства прымеркавана да 75-годдзя з дня нараджэння пісьменніка. 

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2012. – 28 жн. – С. 3. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 
 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 
КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
Адбылося пасяджэнне Чашніцкага раённага выканаўчага камітэта, 

на якім разглядаліся стан і перспектывы развіцця ўстаноў культуры раёна. 

Удзел у пасяджэнні прынялі намеснік міністра культуры В. І. Кураш і 

начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Л. К. Аленская. 

Чырвоны прамень (Чашнікі). – 2012. – 21 жн. – С. 3. 

18 жніўня г.п. Бягомль Докшыцкага раёна адзначыў сваё 430-

годдзе. Падчас урачыстага мітынгу ў гонар заснавання населенага пункту 

непадалёку ад храма Усіх Святых устаноўлены камень з надпісам 

“Бягомль-1582”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 23 жн. – C. 15.

 Міжнародная навукова-асветніцкая экспедыцыя “Дарога да 

святыняў” з Жыватворным Агнём ад Труны Гасподняй, прымеркаваная да 

Дня беларускага пісьменства пачалася 29 жніўня. Цягам пяці дзён яна 

пройдзе па многіх гарадах і вёсках рэспублікі, а завершыцца 2 верасня ў 

Глыбокім. Прадстаўнікі духавенства, навукі, культуры і творчай 

інтэлігенцыі ставяць за мэту падзяліцца з людзьмі ў часе паломніцтва і 

сумеснай малітвы ў храмах святлом духоўнасці, асветы і дабра. 

Экспедыцыю ўзначаліла яе ініцыятар – заслужаны работнік культуры 

Беларусі, лаўрэат Нацыянальнай прэміі “За духоўнае адраджэнне” 

пісьменніца Ніна Загорская. Маршрут экспедыцыі па Віцебскай вобласці 

пройдзе праз Талачын, Багушэўск, Лёзна, Езярышча, Улу, Асвею і 

Празарокі Глыбоцкага раёна. 

Народнае слова. – 2012. – 23 жн. – С. 15.

 У в. Росіца Верхнядзвінскага раёна ў жніўні адбыліся 

партрэты, нацюрморты). 

Витебский проспект.  – 2012. – 9 авг. – С. 23.  

 Выстаўка “Тайский каледоскоп” віцебскай фотамастачкі Інэсы 

Лялікавай экспануецца ў Музычнай гасцёўні. 

Витебский проспект. – 2012.  – 16 авг. – С. 23. 

 Фотавыстаўка з назвай “Венец и я” адкрылася ў краязнаўчым 

музеі г. Віцебска. 22 фотаздымка з выявамі Венецыі прадстаўлена на 

экспазіцыі пачынаючай фотамастачкі Галіны Ермалаевай. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 25 жн. – C. 8. 

Аўтапартрэты, партрэты прадстаўлены на персанальнай выстаўцы 

“Alla Prima” Валерыя Чукіна, якая адкрылася 31 жніўня ў Мастацкім 

музеі. 

Витебский проспект. – 2012. – 16 авг. – С. 23. 

 
 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
50-гадовы юбілей адзначыў мастак чашніцкага Дома рамёстваў, 

адзіны ў раёне іканапісец Мікалай Рыбачонак. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 18 жн. – C. 7. 

 У музеі-сядзібе І. Рэпіна “Здраўнёва” ў жніўні адкрылася 

выстаўка работ майстрых народнага клуба лапікавага шыцця “Рошва” 

Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка.

Полацкі веснік. – 2012. – 21 жн. – С. 8. 

У Цэнтры народных рамёстваў “Адраджэнне” Віцебскага раёна 

працуе выстаўка “Тепло детских рук”, на якой экспануюцца работы 

выхаванцаў кружка па ткацтве. 

Народнае слова. – 2012. – 16 жн. – С. 15. 

 
КІНАМАСТАЦТВА 
24 жніўня ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся паказ калекцыі 

сусветнай рэкламы ABC Show, якая ўпершыню дэманструецца ў Беларусі. 

Калекцыя шоу адабрана мэтрамі рэкламнай індустрыі з улікам 
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  ўрачыстасці, прысвечаныя ўшанаванню памяці каталіцкіх святароў 

Антонія Ляшчэвіча і Юрыя Кашыры. Жалобная ўрачыстасць сёлета 

супала са святкаваннем стагоддзя асвячэння касцёла Святой Тройцы. Да 

юбілею касцёла была прымеркавана выстаўка работ мастакоў, экспазіцыя 

фотаздымкаў. 

Народнае слова. – 2012. – 9 жн. – С. 10. 

 
КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 У апошні дзень лета 1150-годдзе адзначыў расійскі горад Растоў 

Вялікі. Адным са знакавых мерапрыемстваў падчас урачыстасцей стаў 

другі Сабор самых старажытных гарадоў Расіі, Украіны і Беларусі. У 

свяце прыняла ўдзел і дэлегацыя г. Полацка – аднаго з трох 

дзяржаваўтваральных цэнтраў Русі. Летась паміж Полацкам і Растовам 

Вялікім быў заключаны дагавор аб супрацоўніцтве, у якім асноўнымі 

накірункамі вызначаны эканамічная і сацыяльна-культурная сферы, 

работа мясцовых органаў улады. 

 

 Латвійскі горад Лудза – пабрацім Наваполацка – 4-5 жніўня 

адзначаў 835-годдзе. Дэлегацыя з г. Наваполацка, у склад якой акрамя 

афіцыйных асоб увайшлі таксама прадстаўнікі творчых калектываў і 

дзіцячай мастацкай школы, павіншавала лудзенцаў са святам. 

Новая газета (Наваполацк). – 2012. – 7 жн. – С. 13.

 
 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ 

ВОЛЬНАГА ЧАСУ
 

 КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 
 16 жніўня ў Віцебску для турыстычных аператараў Расіі і Латвіі, 

якія працуюць па Беларусі, упраўленне фізічнай культуры, спорту і 

турызму Віцебскага аблвыканкама сумесна з турысцка-інфармацыйным 

МАСТАЦТВА 
 
ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У в. Калеснікі Браслаўскага раёна з 30 ліпеня па 7 жніўня 

прайшоў міжнародны архітэктурна-мастацкі пленэр “Браславская радуга”. 

Удзел у ім прымалі 20 юнакоў і дзяўчат 14-18 гадоў з Браслава, Друі і 

некалькіх нямецкіх гарадоў. Арганізатары мерапрыемства – грамадскае 

аб’яднанне “КАЯ” (Германія) і Браслаўскі цэнтр дзяцей і моладзі. 

Народнае слова. – 2012. – 2 жн. – С. 16. 

  8 жніўня ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі пачала работу 

экспазіцыя карцін віцебскай мастачкі Ірыны Барсуковай “Летние мотивы”. 

 Гарадоцкі веснік. – 2012. – 18 жн. – С. 8. 

У Цэнтры сучаснага мастацтва працуе юбілейная выстаўка работ 

члена Беларускага саюза мастакоў Віктара Мядзвецкага (жывапіс). 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 18 жн. – C. 8. 

  Персанальная выстаўка жывапісу Сяргея Варламава (г. Крупкі) 

адкрылася ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі. На 

выстаўцы прадстаўлены работы, прысвечаныя 1812 году, сярэднявеччу, 

Першай і Другой сусветнай войнам. 

Аршанская газета. – 2012. – 9 жн. – С. 16. 

 15 жніўня адзначыў 65-гадовы юбілей член Саюза мастакоў 

СССР Мікалай Іванавіч Таранда. У гэты дзень у Аршанскай гарадской 

мастацкай галерэі В. А. Грамыкі адбылося адкрыццё выстаўкі жывапісу 

“Источник вдохновения”, а таксама прайшла прэзентацыя альбома-

каталога з аднайменнай назвай. 

Аршанская газета. – 2012. – 18 жн. – С. 3. 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі размясцілася выстаўка 

графікі віцебскага мастака Андрэя Духоўнікава “Два окна с видом на 

небо”. 

 Мастацкі музей да 75-годдзя члена Беларускага саюза мастакоў 

Віктара Андросава прадставіў выстаўку “Традиции и время” (пейзажы, 
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  цэнтрам ТДА “Ілва” арганізавалі рэкламны тур, падчас якога ўдзельнікі 

наведалі выдатныя мясціны Віцебска і Віцебскага раёна, Полаччыны, 

Браслаўшчыны і Глыбокага. 

Віцебскі рабочы.  – 2012. – 11 жн. – C. 6. 

 20-23 жніўня народныя ўмельцы і ўладары аграэкасядзіб 

Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў Беларусі сабраліся ў в. Пераброддзе 

Міёрскага раёна. Тут прайшлі ўжо стаўшыя традыцыйнымі летнік 

рамёстваў “Живое тепло-2012”, а таксама семінар “Развитие сельского 

туризма в регионе «Озерный край» на основе грамотного использования 

местных ресурсов”. Месцам сустрэчы была выбрана аграсядзіба 

“Мацейкава сяліба”. Удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі магчымасці 

развіцця прыватнага турыстычнага бізнесу, падзяліліся вопытам і новымі 

ідэямі, як захаваць і перадаць моладзі традыцыі і навыкі народных 

промыслаў і рамёстваў. Былі арганізаваны майстар-класы “Шерстяная 

акварель” і семінары-практыкумы “Дизайн и качество ремесленных 

изделий”, “Изготовление объёмных вещей” і інш. 

Народнае слова. – 2012. – 25 жн. – С. 2. 

 
 КЛУБНАЯ СПРАВА 
 У Глыбокім пасля рэканструкцыі адкрыўся Дом культуры. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 25 жн. – C. 3. 

 “Фантаннік” – менавіта так арганізатары – аддзел культуры Полацкага 

гарвыканкама, рок-клуб “LIVEinROCK” і Полацкі гарадскі палац культуры – 

назвалі серыю акустычных канцэртаў, якія выхаднымі ладзяцца на плошчы 

Францыска Скарыны. 5 жніўня адбыўся першы канцэрт, удзел у якім прынялі 

полацкія музыканты Павел Сляпцоў, Ларса і групы “Город N” і “Кажаны”. 

Полацкі веснік. – 2012. – 10 жн. – С. 11. 

 30 жніўня ў Летнім амфітэатры адбыўся канцэрт беларускага 

спевака і музыканта Аляксандра Саладухі “Берагі”, прысвечаны 25-годдзю 

творчай дзейнасці артыста. 

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 
 У Віцебску ствараецца абласны інфармацыйны цэнтр па пошуку 

загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Новая структура стане 

філіялам абласнога музея Героя Савецкага Саюза М. Шмырова.

Народнае слова. – 2012. – 11 жн. – С. 6. 

 З 24 па 26 жніўня ў Маладзечне прайшоў Рэспубліканскі экалагічны 

форум. Удзел у ім прыняў Прыродна-экалагічны музей – філіял 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

Супрацоўнікі музея прадставілі экспазіцыю “Прыродна-экалагічны музей у 

сістэме экалагічнага выхавання і адукацыі”, якая з’яўляецца своеасаблівым 

падвядзеннем вынікаў за сем гадоў работы філіяла. 

Полацкі веснік. – 2012. – 28 жн. – С. 2. 

  Карыстальнікі Internet атрымалі магчымасць адправіцца на 

віртуальную прагулку па Віцебску, зазірнуць у дом-музей і Арт-цэнтр 

Марка Шагала. Для гэтага трэба зайсці на сайт www. chagal-vitebsk. com і 

выбраць раздзел “Виртуальная экскурсия”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 18 жн. – С. 6. 

 ПОМНІКІ 
2 жніўня ў в. Скрыдлева пад Віцебскам урачыста адкрылі 

памятны знак камандзіру мабільнага ўзвода гвардзейскага асобнага 

мабільнага батальёна 103-й брыгады Паўлу Аляксандравічу Валюжэнічу, 

які загінуў у 2011 годзе падчас выканання вучэбна-трэніровачных скачкоў 

з парашутам. 

Народнае слова. – 2012. – 2 жн. – С. 8. 

 АРХІТЭКТУРА 
  Опсаўскую сядзібу Плятэраў у Браслаўскім раёне, якая была 

закладзена ў 1903 годзе, выкупіла прадпрыемства цэнтра гандлю і 

нерухомасці “Пакадан” (Мінск). На месцы сядзібы плануецца рэалізаваць 

інвестыцыйны праект, згодна з якім яе ператвораць у гатэльны комплекс. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 15 жн. – С. 5. 
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  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 З 31 ліпеня па 6 жніўня прайшоў у Віцебску праваслаўны 

маладзёжны фестываль “Адзігітрыя”. У гэтым годзе фестываль сабраў 

каля 300 маладых людзей з Беларусі, Украіны, Расіі. Праграма фестывалю 

ўключала конкурс выканаўцаў духоўнай музыкі, майстар-класы для 

званароў, па ганчарным рамястве, танцам старажытнай Беларусі і народаў 

свету, спартыўныя спаборніцтвы, гульні, экскурсіі, духоўныя гутаркі і інш.  

Народнае слова. – 2012. – 4 жн. – С. 8. 

 Фестываль сярэднявечнай культуры “Меч Брачыслава” 

праходзіў з 18 па 19 жніўня ў Браславе. На свята з’ехаліся каля 15 клубаў 

гістарычнай рэканструкцыі (у тым ліку віцебскія “Варгенторн” і 

“Нагльфар”), музычных калектываў і суполак з Мінска, Гродна і Ліды, 

гасцявалі на фестывалі клубы з Санкт-Пецярбурга, Бранска і Рэзэкне. На 

час свята Замкавая гара ператварылася ў горад X стагоддзя. Тут можна 

было ўбачыць ваярскія турніры, паназіраць за працай рамеснікаў і 

паспрабаваць стравы, прыгатаваныя па рэцэптах той эпохі, і інш. 

Арганізатарам фестывалю выступіла Браслаўскае музейнае аб’яднанне. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 25 жн. – С. 2. 

Народнае слова. – 2012. – 25 жн. – С. 2. 

 19 жніўня ў аграгарадку Валынцы Верхнядзвінскага раёна 

адбыўся пяты, юбілейны фестываль самадзейнай творчасці “Збіраем 

зорны карагод”. На гэты раз фестываль выйшаў за межы рэгіянальнага: у 

Валынцы прыехалі госці з суседняй Літвы – ансамбль беларускай музыкі 

“Сузор’е” з г. Вісагінас. Лепшыя самадзейныя артысты прынялі ўдзел у 

свяце: вакальная група “Гукі сэрца” Антонаўскага сельскага Дома 

культуры, харэаграфічны калектыў “Спадчына” Валынецкага СДК, 

фальклорны калектыў “Сенькавіца” Сенькаўскага СДК і інш. Падарункам 

фэсту стала прымеркаванае да яго адкрыццё абноўленай экспазіцыі музея 

імя І. Чэрскага, якую перанеслі ў будынак Валынецкага ДК. 

Народнае слова. – 2012. – 25 жн. – С. 4. 

запрасілі дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту на “Свята 

ветлівасці і дабрыні”. 

 17 жніўня супрацоўнікі Пастаўскай раённай бібліятэкі правялі 

літаратурную гадзіну “Беларуская літаратура XXI стагоддзя” ў вайсковай часці. 

 
Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

Творчая вечарына для членаў таварыства інвалідаў “Израненной душе 

такая же нужна” прайшла ў цэнтральнай бібліятэцы Полацка 7 жніўня. 

 
Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы ў жніўні адбылася сустрэча з 

членам Саюза пісьменнікаў Расіі, членам-карэспандэнтам Пятроўскай 

Акадэміі навук і мастацтва Мікалаем Траццяковым. 

У Ходцаўскай сельскай бібліятэцы прайшло свята “Лідар 

чытання-2012”. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 
7 жніўня ў Зоркаўскай сельскай бібліятэцы адбыўся ўрок 

мастацтва “Майстар і яго шэдэўры”, прысвечаны творчасці М. Шагала. 

Малодшыя чытачы Пялікаўскай сельскай бібліятэкі разам з біблія-

тэкарамі вандравалі “Па сцяжынках роднага краю”, адна з якіх прывяла да 

сваякоў заслужанага артыста БССР, акцёра Паўла Піліпавіча Дубашынскага. Яго 

пляменніца расказала вандроўнікам пра бацькоў артыста, яго захапленне сцэнай. 

 
Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 
У чытальнай зале раённай бібліятэкі з 1 па 17 жніўня праходзіла 

выстаўка-рэкамендацыя беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў пад 

назвай “Літаратурны свет”. 
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  19 жніўня аграгарадок Адаменкі Лёзненскага раёна сустракаў 

гасцей са Смаленшчыны. А прыязджалі яны на свята пад красамоўнай 

назвай “Сусед без маны – бліжэй усякай радні!”. Гэта народны калектыў 

народнай песні «Беразняначка» з Руднянскага раёна і ансамбль гарманістаў з 

Дзямідаўскага. Мастацкую самадзейнасць Лёзненшчыны прадстаўлялі 

народныя калектывы «Пушкоўскія спявачкі» і адаменкаўская «Медуніца». 

Народнае слова. – 2012. – 24 жн. – С. 4. 

 19 жніўня ў в. Пераброддзе Міёрскага раёна адбылося свята 

народнай творчасці “Перабродская зорка”. У рамках мерапрыемства 

прайшоў конкурс дзіцячых малюнкаў “Пераброддзе – вачыма дзяцей”. На 

свяце была прадстаўлена выстаўка работ народных майстроў Міёрскага і 

Браслаўскага раёнаў, гульнёвая праграма “Марфушка ў Пераброддзі”, а 

таксама святочны канцэрт, удзел у якім узялі творчыя калектывы 

Паташнянскага СК і Перабродскага СДК, калектыў самадзейнасці з 

Даўгаўпілса, вакальны ансамбль “Юр’еў дзень”. 

Міёрскія навіны. – 2012. – 25 жн. – С. 5. 

 Восьмы па ліку фестываль “Падсвільскі світанак”, які па 

традыцыі ладзіцца ў трэцюю жнівеньскую нядзелю, займеў сёлета сваю 

непаўторнасць. Па-першае, яго правядзенне супала са святкаваннем Яблычнага 

Спаса. Другой адметнасцю фестывальнай праграмы стаў сімвалічны пуск у г. п. 

Падсвілле Глыбоцкага раёна прыроднага газу і ўшанаванне людзей, якія сваёй 

працай у кароткі тэрмін наблізілі мару падсвільчан. Пасля афіцыйнай часткі 

адбылося тэатральнае прадстаўленне “Яблычны Спас”, выставы кветкавых 

кампазіцый “Кветкавы рай” і работ майстроў “Новыя творчыя імёны”, дзіцячая 

канцэртная праграма “Планета дабра і сонца” і інш. 

Народнае слова. – 2012. – 25 жн. – С. 2.  

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 
Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтаваў 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 
У жніўні ва ўсіх бібліятэках ЦБС былі падведзены вынікі 

конкурсу “Чытаем і гуляем”. 

17 жніўня ў Асінторфскай сельскай бібліятэцы адбылася 

экаэкскурсія “Па прыродных славутасцях Дубровенскага раёна”, а 23 

жніўня на тэатральнае прадстаўленне з гульневай праграмай “Винни-Пух 

и семь чудес меда” бібліятэкары запрасілі чытачоў малодшага і сярэдняга 

школьнага ўзросту. 

 
Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

На працягу жніўня ў Чэрскай сельскай бібліятэцы праводзілася 

акцыя “За читающую Беларусь!”па прыцягненні чытачоў у бібліятэку. 

4 жніўня Домжарыцкая сельская бібліятэка запрасіла чытачоў на 

літаратурную гадзіну “Роздум і слова Янкі Брыля”. 

22 жніўня ў Баравенскай сельскай бібліятэцы прайшло 

літаратурнае падарожжа “Паэзія дабрыні і мужнасці”, прысвечанае 95-

годдзю з дня нараджэння П. Панчанкі. 

25 жніўня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 

кнігі Георгія Эдуардавіча Папова “История любви”, а 28 жніўня ў 

мультымедыйны цэнтр на кіналекторый “Синема – открытое окно” 

супрацоўнікі бібліятэкі запрасілі людзей з абмежаванымі магчымасцямі на 

прагляд мультфільма “Ледниковый период-4”. 

 
Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

10 жніўня ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбылася сустрэча з віцебскай 

паэтэсай, старшынёй абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, членам 

Саюза пісьменнікаў Расіі Тамарай Іванаўнай Красновай-Гусачэнка. 

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2012. – 17 жн. – С. 2. 

 
Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

 9 жніўня бібліятэкары Ляхаўшчынскай сельскай бібліятэкі 
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 электронную выстаўку да 200-годдзя Айчыннай вайны 1812 года пад 

назвай “Ради чести и славы Отечества”. 

У жніўні аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі прадставіў 

чацвёртую выстаўку з цыкла “І не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы 

словы…”, прысвечанага 130-годдзю з дня нараджэння волата беларускай 

літаратуры, народнага песняра Янкі Купалы. Экспазіцыя дзейнічае з 2 жніўня 

па 2 верасня пад назвай “Словам Купалы натхнёныя: Я. Купала і тэатр”. 

 
Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

6 жніўня ў межах акцыі “Беларусь у маім сэрцы” ў бібліятэцы імя 

У. Караткевіча правялі віктарыну “Вялікі беларус Скарына”. 

16 жніўня супрацоўнікі бібліятэкі імя Я. Маўра запрасілі сваіх чытачоў 

на краязнаўчы ўрок “Адкрываю як свет нанова, беларускае роднае слова”. 

28 жніўня ў бібліятэцы імя Еўфрасінні Полацкай адбылося 

пасяджэнне краязнаўчага клуба “Парасткі” “І слова гучала, чароўнае 

слова”, якое было прысвечана Дню беларускага пісьменства. 

 
Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 
Да юбілею Я. Купалы і Я. Коласа цэнтральная бібліятэка імя У. 

Маякоўскага падрыхтавала экспазіцыю “Наш гонар і нацыянальная слава”. 

Выстаўка знаеміць чытачоў з жыццем і творчасцю беларускіх пісьменнікаў, іх 

першымі творамі, надрукаванымі ў газетах “Наша ніва” і “Наша доля”. 

 3 жніўня ў бібліятэцы імя К. Сіманава сумесна з камітэтам 

салдацкіх маці прайшоў Дзень памяці салдат, якія загінулі ў мірны час 

“Ад пакалення да пакалення: жыццё і памяць”. 

 
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

 Аддзел маркетынгу цэнтральнай бібліятэкі імя Францыска 

Скарыны выдаў бібліяграфічны даведнік “Даследчыкі Полацка XVI – 

пачатку XXI стагоддзяў”. 

Полацкі веснік. – 2012. – 28 жн. – С. 2. 

Якія творы кранулі розум і сэрцы выдатных грамадзян Полацка, 

дэманструе выстава-інтэрв’ю “Книги и люди” ў цэнтральнай бібліятэцы 

імя Францыска Скарыны. На бібліятэчных стэндах можна знайсці адказы 

на пытанні знакамітых палачан наконт кнігі і чытання, а таксама кнігі, якія 

яны раюць прачытаць кожнаму. У інтэрв’ю прынялі ўдзел паэтэса Надзея 

Стэфанаўна Салодкая, хірург Аляксандр Паруль, намеснік старшыні 

Полацкага гарвыканкама Варвара Іванаўна Платонава, паэт Навум 

Якаўлевіч Гальпяровіч і інш. 

У межах праграмы “Невядомыя імёны Полаччыны” ў дзіцячай 

бібліятэцы № 7 чарговае мерапрыемства было прысвечана герою 

Айчыннай вайны 1812 года Я. Кульневу. 

 
Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

 23 жніўня на базе Зарачанскай сельскай бібліятэкі для 

бібліятэкараў раёна адбыўся семінар “Мастацкія і творчыя падыходы ў 

афармленні бібліятэчнай прасторы”. 

У рамках мерапрыемстваў, прысвечаных Году кнігі, у Відзаўскай 

гарпасялковай бібліятэцы прайшла чытацкая канферэнцыя “Мы чытаем, 

мы думаем, мы дзейнічаем”. 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
Літаратурны акорд “Чытаем кнігу Я. Брыля «Цуды ў хаціне»”, 

прысвечаны 95-годдзю пісьменніка, адбыўся 2 жніўня ў дзіцячай раённай 

бібліятэцы. На мерапрыемства былі запрошаны выхаванцы дзіцячага 

сацыяльнага прытулку. Літаратурнае знаёмства з пісьменнікам, чытанне 

апавяданняў па ролях, віктарына-красворд па кнізе Я. Брыля “Цуды ў 

хаціне” – такія мерапрыемствы былі прапанаваны прысутным. 

Адкрыццё выставы-панарамы “Успомні салдата, пакланіся герою” 

да 90-годдзя з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза М. М. Ткачэнкі, 

ураджэнца г. п. Бешанковічы, адбылося 16 жніўня ў чытальнай зале ЦРБ. 

На выставе прадстаўлены не толькі кнігі з фонду бібліятэк, але і іншыя 

друкаваныя матэрыялы і фотаздымкі з фондаў раённага краязнаўчага музея. 
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