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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. 
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игуменьи монастыря Вседержателя Святого Спаса во граде Полоцк”. Гэта 

выданне было ўдастоена дыплома другой ступені на IX Міжнародным 

конкурсе дзяржаў-удзельніц СНД “Искусство книги”. Цырымонія 

ўзнагароджання адбылася ў Маскве 7 верасня. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 11 верас. – С. 1. 

У Год кнігі творчую скарбонку Глыбоцкага раёна папоўнілі новыя 

выданні. У рэспубліканскіх рэгіянальных выдавецтвах пабачылі свет 

паэтычныя зборнікі Віталя Гарановіча “Нараджэнне вады”, Алеся 

Жыгунова “Баравічок на скутары”, Марыі Баравік “Камень смутку” і 

“Прымі, душа, таямніцу”, Святланы Новік “Поле вечнай прыгажосці” і 

інш. Творы мясцовых аўтараў увайшлі ў кнігу “Глыбоччына літаратурная” 

з серыі “Беларусь літаратурная”. Выдадзены двухтомнік пра Глыбоцкі 

раён. Першы том называецца “Глыбоччына. Зямля любімая навечна, дзе 

Доўгае і Беразвечча”, другі – “Аповесць часоў”. 

Народнае слова. – 2012. – 1 верас. – С. 4. 

“Вазьміце слова ў падарунак” – назва кнігі журналісткі Галіны 

Сутулы, прэзентацыя якой адбылася ў пачатку верасня ў Доме адпачынку 

“Чачалі”, што на Глыбоччыне. 

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

 Кнігу “Там, дзе возера Глыбокае” прадставіла чытачам выдавецтва 

“Мастацкая літаратура”. У ёй змешчана больш за два дзясяткі твораў 

глыбоцкіх аўтараў. 

  Віцебскі рабочы. – 2012. – 4 верас. – С. 4.  
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сацыяльнай абароне аблвыканкама. У адкрыцці выстаўкі прынялі ўдзел 

народная мужчынская вакальная група “Хорус” ПУП “Элект” аб’яднання 

БелТІЗ, кіраўнік Ігар Кецкін. Выстаўка будзе працаваць да 20 кастрычніка. 

Віцебскі АМЦНТ 

 21 верасня ў Талачынскім раённым Доме рамёстваў адбылася 

прэзентацыя кірмаша рамёстваў “Твор жаночых рук”. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

З 10 па 13 верасня ў Глыбокім праходзіў VIII Міжнародны 

фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм “Magnifikat”. Падчас 

форуму было паказана больш за 40 дакументальных і анімацыйных фільмаў з 

сямнаццаці краін. Гран-пры ў гэтым годзе атрымаў фільм “Деревянный 

народ” беларускага рэжысёра і сцэнарыста Віктара Аслюка. Першай прэміі 

кінафестывалю ўдастоена работа польскага рэжысёра і сцэнарыста Дагмары 

Джазгі “И без одного дерева лес остается лесом”. Галоўны прыз Глыбоцкага 

райвыканкама заваяваў фільм беларускага сцэнарыста і рэжысёра Аляксандры 

Шпартавай “Давыд-Городокские каноны”. Лепшай тэлепраграмай названа 

“Эпитафия кладбищу” расійскага сцэнарыста і рэжысёра Інакенція Паўлава, 

за лепшую рэжысуру адзначана дакументальная стужка расіяніна Барыса 

Лізнёва “Последний бал”, у жанры кінарэпартажу лепшым прызнаны фільм 

польскага сцэнарыста Здзіслава Найды “Лестница к воле”. Упершыню былі 

прадстаўлены на фестывалі работы кінематаграфістаў з Бельгіі і Сербіі. Яны 

таксама атрымалі ўзнагароды. 

Народнае слова. – 2012. – 18 верас. – С. 3. 

 З 28 верасня па 7 кастрычніка ў кінатэатры “Мир” прайшлі 

паказы XV Манхэтанскага фестывалю кароткаметражнага кіно, які 

праводзіцца кожны верасень ва ўсім свеце. 

 

ЛІТАРАТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Беларускі Экзархат выпусціў кнігу “Житие блаженной Евфросинии 
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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 верасня 2012 года. “Хроніка 

падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

аддзелам культуры Міёрскага райвыканкама, РМЦ НТ і КАР 

Талачынскага раёна, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Віцебскай, Гарадоцкай, 

Дубровенскай, Лепельскай, Лёзненскай, Міёрскай, Пастаўскай, Полацкай, 

Ушацкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, 

Аршанскай, Віцебскай, Наваполацкай і Полацкай гарадскіх сетак 

бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромео и Джульетта P. S.”, спроба гераічнага жанру “Маркитантка Анна 

Фирлинг”. 

Витебский проспект. – 2012. – 27 сент. – C. 6. 

Першая прэм’ера адбылася ў тэатры імя Я. Коласа і стала 

своеасаблівым пралогам да пачатку сезона. 23 верасня быў паказаны 

спектакль “Песні ваўка” – першая работа Валерыя Анісенкі ў якасці 

мастацкага кіраўніка і дырэктара тэатра. 

Народнае слова. – 2012. – 29 верас. – С. 7. 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

 У другі раз у аграгарадку Вялікі Поўсвіж Лепельскага раёна 

прайшоў мастацка-рамеслены фестываль, які арганізаваў гаспадар 

аграэкасядзібы Васілій Шкіндзер. Свае работы на фестывалі прадставіў 

рэзчык па дрэве І. Будкевіч, мясцовыя мастакі В. Жарнасек, В. Пшонка, Л. 

Масцінскі. Карысталіся попытам гліняныя музычныя інструменты майстра 

з Пастаўскага раёна С. Шчэрбы, работы метадыста-майстра з Глыбоцкага 

Дома рамёстваў В. Дудкевіча. 

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

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола горада 

Віцебска “Дзвіна”» прадстаўлена выцінанка Вольгі Арасланавай 

“Бабушкины сказки” і лапікавае шыццё “Ситцевые мосты” Ларысы 

Дзергачовай (Санкт-Пецярбург). 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 13 верас. – С. 22. 

7 верасня ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ адкрылася 

абласная выстаўка творчасці інвалідаў “Мы разам з вамі”, на якой 

прадстаўлены творы мастацкага і дэкаратыўна-прыкладнога накірунку 

больш за сто ўдзельнікаў усіх тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага 

абслугоўвання і дамоў-інтэрнатаў для прэстарэлых і інвалідаў вобласці. 

Такая выстаўка ў Віцебскім абласным цэнтры народнай творчасці 

праходзіць упершыню. Арганізатарамі яе выступілі ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” і Камітэт па працы, занятасці і 
4 29 



  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 
 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

Падзяка старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

аб’яўлена Радзько Нэлі Аляксандраўне, кіраўніку народнага калектыву 

“Клуб народных майстроў і самадзейных мастакоў «Прамень»” Цэнтра 

рамёстваў і традыцыйнай культуры аддзела культуры Наваполацкага 

гарадскога выканаўчага камітэта, за актыўны ўдзел у арганізацыі і 

правядзенні кірмашу “Горад майстроў” у межах XXI Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”. 

Народнае слова. – 2012. – 11 верас. – С. 5. 

 

2 верасня – Дзень беларускага пісьменства 

2 верасня пісьменнікі, паэты, драматургі, публіцысты і 

прыхільнікі мастацкага слова сабраліся ў г. Глыбокім, дзе адбыўся 

дзевятнаццаты Дзень беларускага пісьменства. Сімвалічна, што сёлета ён 

прысвечаны Году кнігі, 130-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. 

Коласа. Тут прайшлі разнастайныя навукова-практычныя канферэнцыі, 

сустрэчы з удзелам беларускіх і замежных пісьменнікаў, дзіцячы пленэр 

імя Язэпа Драздовіча і майстар-клас маляванкі, фестываль кнігі і прэсы. 

Адной з самых значных падзей Дня пісьменства стала цырымонія 

адкрыцця Сквера славутых землякоў-глыбачан, дзе ўсталяваны бюсты 

васьмі знакамітых ураджэнцаў Глыбоччыны: архітэктара Іосіфа Корсака, 

пісьменніка Вацлава Ластоўскага, заснавальніка беларускага жывапісу 

Язэпа Драздовіча, заснавальніка прафесійнага тэатра Ігната Буйніцкага, 

паэта Алеся Дубровіча, генерала-лейтэнанта Пятра Казлова, 

авіяканструктара Паўла Сухога, заснавальніка сучаснага іўрыта Лазара 

У Мастацкім музеі пачала сваю работу юбілейная выстаўка 

класічнага жывапісу вядомага беларускага мастака Васілія Ерафеевіча 

Ціханенкі пад назвай “Ретроспектива”. 

Витебский проспект. – 2012. – 13 сент. – C. 23. 

Персанальная выстаўка маладога віцебскага мастака Аляксея 

Яўсеева адкрылася ў Мастацкім музеі (жывапіс, скульптура). 

Витебский проспект. – 2012. – 27 сент. – C. 6. 

“Віцебск у сэрцы тваім і маім” – выстаўка работ беларускіх 

мастацтвазнаўцаў-мастакоў (г. Мінск, г. Віцебск) з такой назвай 

экспануецца ў Мастацкім музеі. 

Выстаўку дыпломных работ выпускнікоў мастацка-графічнага 

факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава прапануе Мастацкі музей. 

Упершыню на ёй свае работы прадставілі навучэнцы з Кітая – студэнты 

факультэта навучання замежных грамадзян. 

Витебский проспект. – 2012. – 20 сент. – C. 23. 

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Нягледзячы на тое, што на сцэне Беларускага тэатра “Лялька” на 

працягу верасня не было спектаклей, праца ў ім не спынялася. 1 верасня 

лялечнікі з Віцебска далучыліся да святкавання Дня пісьменства ў г. 

Глыбокім і парадавалі жыхароў і гасцей горада спектаклем для дарослых 

“Загубленая душа, або Пакаранне грэшніка”. З 17 па 21 верасня прайшлі 

гастролі тэатра ў гарадах і пасёлках вобласці, а 25 верасня ў тэатры 

адбылася прэм’ера спектакля “Нататкі вар’ята” паводле аповесці М. Гогаля. 

http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/culture

24 верасня споўнілася 60 гадоў заслужанай артыстцы Беларусі, 

актрысе Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа 

Таццяне Уладзіміраўне Ліхачовай. 

Гастролі Гомельскага гарадскога маладзёжнага тэатра прайшлі ў 

верасні ў Віцебску. Гледачам была прапанавана казка “Золотое сердечко”, 

камедыйная меладрама “Госпожа удача”, трагікамедыя “Чума на оба дома! 
5 28 
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  Перальмана (Эліязара Бен-Іягуды). 1 верасня адбылося ўрачыстае 

адкрыццё мемарыяльнай дошкі на раённай бібліятэцы сямейнага чытання 

рускаму пісьменніку Лявонцію Ракоўскаму, адкрыццё выставы-

прэзентацыі “Паэтычная гасцёўня” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, 

прысвечанай творчасці народных паэтаў Беларусі Я. Купалы і Я. Коласа. 

Арганізатары выстаўкі прывезлі з Мінска друкаваныя выданні, правялі 

электронную прэзентацыю віртуальнага праекта Нацыянальнай бібліятэкі. 

Яшчэ адна падзея першага дня – урачыстае ўзнагароджанне пераможцаў 

XX рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры”. Упершыню яго вынікі праводзіліся падчас свята роднага 

слова. Напрыклад, дыпломам 1-й ступені ў намінацыі “За навацыі ў галіне 

бібліятэчнай справы” адзначана бібліятэка-філіял № 8 ЦБС г. Полацка. А 

дырэктару адной з лепшых у вобласці бібліятэк – Глыбоцкай раённай – 

быў уручаны сертыфікат на набыццё камплекта літаратуры на 10 млн. 

рублёў. 2 верасня на доме па вуліцы Горкага ўсталявалі мемарыяльную 

дошку ў гонар беларускага дзеяча мастацтва і навукі, вядомага палітыка 

Клаўдзія Дуж-Душэўскага. На галоўнай сцэнічнай пляцоўцы адбывалася 

ўсё самае цікавае: урачыстае адкрыццё свята, цырымонія ўзнагароджання 

пісьменнікаў-пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу на лепшы 

літаратурны твор, канцэрт Нацыянальнага Акадэмічнага народнага хору 

Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча і г. д. 

Адразу дзве выстаўкі былі прапанаваны наведвальнікам у 

гісторыка-этнаграфічным музеі. Гэта экспазіцыі “Ад берасцяной граматы 

да інтэрнэта@” з фондаў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея і 

“Прысвячэнне Году кнігі” – друкаваныя рарытэты з фондаў 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. У 

гэты ж дзень былі праведзены конкурс юных чытальнікаў “Жывая 

класіка” і навукова-практычная канферэнцыя “Глыбоцкія чытанні”. У 

Празароках прайшло фальклорнае свята “Рэй вядзе Буйніцкі”. 

Праграма святочных мерапрыемстваў прапанавала жыхарам і 

гасцям горада шмат цікавых, разнастайных і маштабных культурных 

розных накірунках: нацюрморце, партрэце, ілюстрацыі да кніг, карцінах 

на гістарычныя тэмы, але сваім прызначэннем лічыць пейзажны жывапіс. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 8 верас. – С. 7. 

У выставачнай зале Музея традыйнай культуры Браслава 

адкрылася выстаўка работ мастака Таццяны Завядзеевай. У экспазіцыі 

“Простыя фарбы” прадстаўлена каля трыццаці маляўнічых работ розных 

жанраў: пейзаж, нацюрморт, партрэт. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 12 верас. – С. 2. 

Мастацкі музей у верасні прадставіў выстаўку лінагравюр 

віцебскага мастака Рыгора Піліпавіча Клікушына “Витебск – любовь моя”. 

Витебский проспект. – 2012. – 6 сент. – C. 23. 

  Цэнтр сучаснага мастацтва запрашае на юбілейную выстаўку работ 

мастака Віктара Шылко. На экспазіцыі пад назвай “Ретро” прадстаўлены 

жывапісныя работы, створаныя мастаком за дваццаць з лішнім гадоў. 

Витебский проспект. – 2012. – 6 сент. – C. 23. 

 У музеі драўлянай скульптуры рэзчыка С. С. Шаўрова праходзіць 

выстаўка работ вучняў мастацкага аддзялення ДШМ № 1 “Галерея 

творчества”. Неардынарнасць экспазіцыі заключаецца ў тым, што 

дзіцячыя работы сталі ілюстрацыямі да вядомага “Букваря Оршанского”, 

што быў выдадзены ў гэтым годзе. 

Аршанская газета. – 2012. – 8 верас. – С. 6. 

 У краязнаўчым музеі адкрылася фотавыстаўка Вольгі 

Шкуратавай “Созвучие душ”. 

Витебский проспект. – 2012. – 13 сент. – C. 23. 

Незвычайны мастацкі праект “Беларускі АРТ-алфавіт” – новы 

погляд на магчымасці роднай мовы праз яе візуалізацыю ў мастацкім 

творы можна ўбачыць у Мастацкім музеі. Да ўвагі дзяцей і дарослых – 

саматканая азбука Святланы Баранкоўскай, ідэальныя шрыфты Рыгора 

Клікушына, чароўныя і вытанчаныя ініцыялы і ілюстрацыі Уладзіміра 

Басалыгі, экслібрысы Юрыя Якавенкі і інш.

 Витебский проспект. – 2012. – 13 сент. – C. 23. 
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  праектаў. Цікавасць гасцей свята і жыхароў Глыбокага прыцягнулі 

“Альгердаў тракт” з Віленскім, Глыбоцкім і Полацкім пасадамі, дзе 

адбылося тэатралізаванае прадстаўленне клубаў гістарычнай 

рэканструкцыі “Ад агня да пяра”, працавалі майстры народнай творчасці 

Дамоў (Цэнтраў) рамёстваў і фальклорныя гурты вобласці, тракт 

нацыянальных культур з прадстаўленнем яўрэйскага, армянскага, 

літоўскага, латвійскага, украінскага, рускага, польскага падворкаў. 

Тэатральны панадворак “На прызбе ў дзядзькі Ігната” прапанаваў 

прадстаўленне “У гасцях у Ігната Буйніцкага”, выступленні тэатральных 

калектываў вобласці. Маладзёжны панадворак “Маладзецкія забавы” 

прадставіў гала-канцэрт пераможцаў абласнога конкурсу “Песні юнацтва 

нашых бацькоў”, “Літаратурнае падвор’е” з выступленнем шасці 

літаратурна-музычных аб’яднанняў з Полацкага, Браслаўскага раёнаў, 

гарадоў Глыбокае, Орша, Полацк, г. п. Шаркаўшчына. Адбыўся канцэрт 

фіналістаў і пераможцаў конкурсу “Звонкая раніца”, свята дзяцей “Разам з 

кнігай мы расцём”, на якім былі падведзены вынікі рэспубліканскага 

конкурсу юных чытальнікаў, працавала літаратурная гасцёўня “Голасам 

душы і сэрца”, дзіцячая друкарня “З мінулага ў будучыню” і інш. З 

удзелам ста майстроў народнай творчасці і звыш тысячы ўдзельнікаў 

мастацкай самадзейнасці вобласці прайшла выстава-кірмаш панадворкаў 

гарадоў і раёнаў “Віцебшчына хлебасольная”. Больш за 50 творчых 

калектываў вобласці выступілі 2 верасня на розных канцэртных пляцоўках 

Глыбокага. У святочных мерапрыемствах прынялі ўдзел і замежныя 

творчыя калектывы і майстры з Літвы і Латвіі. 

Культурна-асветніцкія ўстановы Віцебскай вобласці да Дня 

беларускага пісьменства падрыхтавалі шэраг мерапрыемстваў. 

Дню беларускага пісьменства быў прысвечаны Дзень беларускай 

кнігі ”У спадчыну добрае роднае слова” ў дзіцячай бібліятэцы № 9 г. 

Оршы і свята беларускай мовы “Які ж гэта цуд – слова, мова твая!” у 

бібліятэцы імя М. Горкага. 

У ДК г. Браслава адбылося раённае свята “Славім слова 

 Спявачка Валянціна Шылава, якая 10 гадоў працавала салісткай у 

Віцебскай абласной філармоніі, адкрыла новы сезон у Цэнтры беларускай 

культуры ў Даўгаўпілсе. Валянціна Мікалаеўна выканала класічныя творы 

італьянскіх і рускіх кампазітараў і паэтаў: арыі з опер і рамансы. 

Арганізаваць свята дапамаглі Асацыяцыя творчай інтэлігенцыі 

Даўгаўпілса “DINA-ART” і беларускае таварыства “Уздым”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 4 верас. – С. 6. 

 15 верасня ў абласной філармоніі выступіла салістка канцэртнай 

залы Сафійскага сабора Ксенія Пагарэлая. Канцэрт стаў падарункам 

прыхільнікам класічнай музыкі, якія разам з выканаўцай адзначылі 5-

годдзе віцебскага аргана. 

Народнае слова. – 2012. – 20 верас. – С. 15. 

 21 верасня Віцебская абласная філармонія ў рамках 

рэспубліканскай акцыі “Беларусь у маім сэрцы” прадстаўляла праграму 

“Молодежь выбирает будущее”. Перад гледачамі выступілі творчыя 

калектывы Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І. І. 

Салярцінскага, Віцебскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, 

Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа і артысты філармоніі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 25 сент. – С. 2. 

XXX канцэртны сезон адкрыўся ў Сафійскім саборы 30 верасня 

выступленнем арганісткі Ксеніі Пагарэлай і акадэмічнага хору 

“Благовест” з расійскага горада Ціхвін. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 27 сент. – С. III. 

МАСТАЦТВА 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

З 29 жніўня ў Навагрудскім музеі імя Адама Міцкевіча працуе 

выстаўка, прымеркаваная да 75-годдзя браслаўскага мастака Яна 

Антонавіча Рындзікі. Мастак малюе пераважна алеем і спрабуе сябе ў 
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  беларускае”, якое было арганізавана супрацоўнікамі ЦРБ і дзіцячай 

бібліятэкі. Удзел у мерапрыемстве прыняў член Віцебскага аддзялення 

Саюза пісьменнікаў Беларусі М. Кукуць, паэты-землякі Д. Валчок і Я. 

Рассалай, маладыя паэткі В. Лясюк і Д. Вялічка. 

 Работнікі аддзела маркетынгу Дубровенскай ЦРБ сумесна з 

бібліятэкарамі раёна падрыхтавалі да свята экскурсійна-кніжную 

панараму “Бібліяград”. Мерапрыемства ўяўляла сабой імправізаваны 

горад, у якім разгарнуліся некалькі “вуліц” і “алея Дапытлівых”. На 

кожнай з вуліц былі прадстаўлены кніжныя выстаўкі розных формаў: 

выстаўкі-хобі, жывая выстаўка, выстаўкі-сюрпрызы, выстаўкі-віктарыны, 

выстаўкі аўдыявізуальных дакументаў, аўтографаў, рэдкіх кніг і інш. 

 Бібліятэкі Лёзненскай ЦБС да свята прапанавалі сваім чытачам 

завочныя падарожжы “Да вытокаў першапісьменства (Перамонтаўская 

сельская бібліятэка)” і “Глыбокае – сталіца беларускага пісьменства ў 

2012 годзе” (бібліятэка аграгарадка Пушкі), гадзіну роднай мовы “Душа і 

мова нацыі” (бібліятэка аграгарадка Дабрамыслі), літаратурна-паэтычную 

гадзіну “Які гэта цуд – мова твая!” (Заальшанская сельская бібліятэка-

клуб), урок духоўнай культуры “Емельяноўскі клуб-бібліятэка”. Раённая 

дзіцячая бібліятэка распрацавала святочную праграму ”Напісанае 

застаецца”, у якую ўвайшлі кніжныя выстаўкі “Беларускае пісьменства” і 

“Хай заўжды будзе кніга!”, віртуальнае вандраванне “Па сцяжынках 

песняроў”, падарожжа ў краіну беларусаў з У. Караткевічам “Зямля пад 

белымі крыламі”, паэтычную вандроўку “Юбілейны вянок М. Танка і П. 

Панчанкі”, прэм’еру кнігі “Я ад дрэва твайго. Полацку прысвячаецца”, 

літаратурны часопіс “У «Вясёлкі» – дзве пяцёркі!”. 

 У Міёрскім раёне шматлікімі ўстановамі культуры праведзены 

наступныя мерапрыемствы: вусны часопіс “Путь к святыне” (Цвецінскі 

СДК), ранішнік “Летапіс беларускага слова” (Чапукоўскі СДК), клубныя 

гутаркі “Кніга – фундамент ведаў” (Туркоўскі СДК), “Дзень беларускага 

пісьменства” (Чэраскі СДК), інтэлектуальны турнір “Адкуль прыйшла 

азбука” (Дзісненская дзіцячая бібліятэка), літаратурна-музычная вечарына 

 У верасні Віцебск наведалі перакладчыкі з васьмі краін свету: 

Мексікі, Італіі, Іспаніі, Японіі, Турцыі, Германіі, Сербіі і Расіі. Усе яны – 

удзельнікі міжнароднага семінара ў Яснай Паляне (Расія). За тры дні, што 

госці былі ў горадзе, яны наведалі шагалаўскія мясціны, Мастацкі музей, 

музей-сядзібу Рэпіна. Дырэктар Музея Марка Шагала Л. Хмяльніцкая 

расказала пра гісторыю горада, нагадала пра яркіх прадстаўнікоў 

віцебскай мастацкай школы. 

Народнае слова. – 2012. – 8 верас. – С. 5. 

 У Лепельскім краязнаўчым музеі прадстаўлена выстаўка работ В. 

К. Бялыніцкага-Бірулі, прысвечаная 140-годдзю з дня нараджэння 

беларускага мастака і 100-годдзю дачы “Чайка”, адкрыццё выстаўкі адной 

карціны У. І. Пракапцова “Утро юного мая” (па матывах работ В. К. 

Бялыніцкага-Бірулі) і прэзентацыя кнігі “В. К. Бялыніцкі-Біруля”. 

Лепельскі край. – 2012. – 4 верас. – С. 2. 

 У Музеі традыцыйнай культуры 19 верасня адкрылася выстаўка, 

прысвечаная Ларыйскай вобласці, якая знаходзіцца на поўначы Рэспублікі 

Арменія. Ініцыятарам гэтай экспазіцыі стаў паўнамоцны прадстаўнік 

губернатара Ларыйскай вобласці, доктар этналогіі, прафесар Саак 

Антанасян, які размясціў на выстаўцы вялікую колькасць фотаздымкаў, 

карцін, часопісаў і кніг па гісторыі і культуры армянскага краю. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 26 верас. – С. 2. 

 

МУЗЫКА 

 “Византимум” – так называецца хор з галандскага горада Сут, які 

некалькі дзён гасціў у Віцебску. Яго кіраўнік Алеся Шалаева – вучаніца 

вядомага хормайстра Віталя Раузы. У рэпертуары хору – народныя і 

духоўныя песні, акадэмічная музыка. У Віцебску “Византимум” выканаў 

духоўныя песні ў храме Маркава манастыра, выступіў у музычнай гасцёўні. 

Народнае слова. – 2012. – 18 верас. – С. 7. 
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  “Гучы роднае слова” (Міёрская ЦБ), свята кнігі “Ад світка да электроннай 

кнігі” (Міёрская дзіцячая бібліятэка), гістарычны экскурс “У вытоках 

беларускага кнігадрукавання” (Крукаўская сельская бібліятэка) і інш. 

Пастаўская раённая бібліятэка прыняла ўдзел у правядзенні свята. 

Да гэтай падзеі была арганізавана кніжная выстаўка-панарама “Нам кніга 

– вечнае святло”, на якой былі прадстаўлены кнігі паэтаў і пісьменнікаў з 

Пастаўшчыны, матэрыялы пра родны край. 

 Да Дня беларускага пісьменства ўстановамі культуры 

Талачынскага раёна праведзены канцэрт “Мова родная мая” (Серкавіцкі 

СДК), тэматычны вечар “Свята матулінай мовы” (Звяняцкі СДК), вусны 

часопіс” Жыве на Беларусі асветніцтва” (Азерацкі СДК) і інш. 

Віцебскі АМЦНТ 

Аддзел культуры Міёрскага выканкама 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/culture 

 “Беларусь у маім сэрцы” – пад такой назвай 7 верасня прайшоў 

канцэрт у Летнім амфітэатры, арганізаваны ў рамках аднайменнай 

грамадска-культурнай акцыі. Акцыя, задуманая беларускімі артыстамі, – 

яшчэ адна магчымасць выразіць свае патрыятычныя пачуцці і паказаць, як 

багата краіна на таленты. Яе заключным этапам сталі гала-канцэрты 

майстроў мастацтваў, якія прайшлі ў абласных цэнтрах. У канцэрце, які 

адбыўся ў Віцебску, прынялі ўдзел П. Ялфімаў, дуэт Аляксандра і 

Канстанцін, Вікторыя Алешка, Алена Грышанава, салісты Маладзёжнага 

тэатра эстрады, а таксама віцебскія выканаўцы і калектывы: танцавальныя 

ансамблі “Лявоніха” і “Зорька”, шоу-балет “Сенсацыя” і інш. 

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

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 1-2 верасня дэлегацыя г. Оршы прыняла ўдзел у святкаванні 865-годдзя 

г. Масквы. Да юбілею горада была прымеркавана выстаўка-кірмаш, удзел у якой 

прымалі аршанскія прадпрыемствы. А святочны настрой на кірмашы дапамаглі 

бібліятэкар, удзельнікі клубных і бібліятэчных гурткоў, а таксама дзеці з 

праблемных сем’яў ад усёй душы віншававалі пажылых людзей: спявалі для іх 

песні, чыталі вершы, праводзілі конкурсы. 

30 верасня ў Слабадской сельскай бібліятэцы праведзена 

літаратурнае падарожжа па творах М. Танка “Ехаў казачнік Бай”. Удзел у 

мерапрыемстве прынялі дзеці з праблемных сем’яў. 

 

  МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

19 верасня ў Сваташыцкім дзіцячым садзе-сярэдняй школе 

Дубровенскага раёна была адкрыта мемарыяльная дошка Герою Савецкага 

Саюза Фёдару Кузьмічу Каўрову, ураджэнцу в. Пасуддзева. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2012. – 22 верас. – С. 1. 

  З 1 па 30 верасня ў Дзіцячым музеі г. Полацка працавала 

выстаўка “Школьные годы чудесные”. Сучасныя вучні і гімназісты маглі 

паглядзець фатаграфіі  сваіх аднагодкаў 60-70-х гадоў XX стагоддзя, 

школьныя сшыткі, дзённікі і г. д. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 30 жн. – С. 24. 

  1 верасня ў музеі У. Караткевіча ў Оршы адкрылася міжнародная 

выстаўка “Буквар. Буквар? Буквар!”, на якой калекцыянер з Рыгі Юрыс 

Цыбульс да ўвагі наведвальнікаў прадставіў 150 самых цікавых 

экзэмпляраў, сабраных у розных кутках свету (а ўсяго калекцыя налічвае 

больш васьмі тысяч кніг). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2012. – 1 сент. – С. 4. 

  Абласны краязнаўчы музей прыняў удзел у рэспубліканскай акцыі 

“Я – гражданин Беларуси”. У верасні музей пачаў рэалізоўваць новы 

праект – пазнавальную гульню “День знаний в музее”. На працягу месяца 

школьнікі ў займальнай форме знаёміліся з пастаяннымі экспазіцыямі. Для 

іх распрацавалі спецыяльныя маршруты па музейных залах, загатовілі 

карткі з заданнямі, дзеці разгадвалі крыжаванкі на гістарычныя тэмы, па 

зашыфраваных картах знаходзілі экспанаты. 

Народнае слова. – 2012. – 6 верас. – С. 2. 
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  стварыць народны ансамбль народнай музыкі “Сакавінка” ДШМ № 3. 

Аршанская газета. – 2012. – 13 верас. – С. 2. 

Дыякан Аляксей Марозаў, клірык Віцебскага Свята-Успенскага 

кафедральнага сабора, прадставіў Беларусь на III Міжнародным фестывалі 

царкоўнага калакольнага звону “Диканьские перезвоны” (Украіна). 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 8 верас. – С. 8. 

Узорны ансамбль танца “Егоза” Цэнтра культуры “Віцебск” 

вярнуўся з гастроляў у Македонію. У гэтай балканскай краіне прайшоў 

традыцыйны Міжнародны фальклорны фестываль, у якім прымалі ўдзел 

калектывы з Балгарыі, Расіі, Румыніі, Сербіі, Харватыі. Нашы юныя 

танцоры скарылі македонцаў беларускімі народнымі танцамі, такімі, як 

“Карагод”, “Крыжачок”, “Люлечка” і інш. 

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

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 1 верасня творчыя калектывы Цэнтра культуры “Віцебск” са сцэны 

Летняга амфітэатра павіншавалі з Днём ведаў навучэнцаў віцебскіх школ у 

рамках канцэртна-забаўляльнай праграмы “Страна отличных знаний”. 

 Да Дня ведаў у Талачынскім раёне правялі свята “Мы – беларусы!” 

(Гарадоцкі ГДК), ранішнік “Здравствуй, школа!” (Слаўнаўскі СДК), вечар-

партрэт “Ганаровае імя – настаўнік!” (Аболецкі ДФ), выставу малюнкаў 

“Здравствуй, школа!” (Славенскі СК). Вучням сярэдняй школы бібліятэкар 

Фарынаўскай сельскай бібліятэкі Полацкай РЦБС прапанавала Дзень ведаў, у 

праграме якога: выстаўка навінак “Будешь книги читать – будешь все на свете 

знать”, конкурс малюнкаў на асфальце, сюжэтна-гульнёвая праграма 

“Чабурашка ідзе ў школу”. Дзень ведаў супрацоўнікі Аршанскіх гарадскіх 

дзіцячых бібліятэк адзначылі тэатралізаваным прадстаўленнем і пасвячэннем 

у чытачы “Перезвоном радостным пусть звенит звонок”, якое адбылося для 

першакласнікаў гарадскіх школ № 2, 3, 16, 21 і гімназіі № 2. 

які дзейнічае пры раённай бібліятэцы. 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

14 верасня ў Полацкай ЦРБ для бібліятэкараў сістэмы правялі 

вечарыну “Библиотека – гармония знаний и красоты!”, прысвечаную 

прафесійнаму святу. 

15 верасня ў Жарнасецкай сельскай бібліятэцы адбыўся паэтычны 

вечар “В памяти. В сердце. В книгах”, прысвечаны Дню бібліятэк. Удзел у 

мерапрыемстве прынялі члены літаратурнага аб’яднання “Крылы”. 

 

Талачынская раённая сетка публічных бібліятэк 

2 верасня ў ЦРБ прайшоў вечар-партрэт “Место поэзии в 

творчестве В. А. Чепленка”. 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

1 верасня ў ЦРБ адбылася літаратурна-музычная кампазіцыя “Тытаны 

беларускай літаратуры”, прысвечаная творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. 

16 верасня супрацоўнікі Глыбочанскай бібліятэкі-філіяла № 6 

запрасілі на літаратурны вечар “Паэзія як хлеб надзённы”, прысвечаны 

творчасці М. Танка. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

Дзень роднай мовы “З легендаў і казак былых пакаленняў” прайшоў у 

Чарэйскай сельскай бібліятэцы і быў прысвечаны Дню беларускага пісьменства. 

 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 

Літаратурна-музычная вечарына для моладзі “Купала і Колас – душа 

народа і голас…” адбылася ў чытальнай зале раённай бібліятэкі 24 верасня. 

Бібліятэкар Башнёўскай сельскай бібліятэкі сумесна з 

супрацоўнікамі сельскага клуба 30 верасня правялі вячоркі да Дня 

пажылых людзей пад назвай “Свята мудрасці і дабра”. Загадчык клуба, 
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   8 верасня г. п. Баравуха Полацкага раёна адзначыў 200-годдзе з 

дня заснавання. У рамках святочных мерапрыемстваў адбылося адкрыццё 

памятнага знака “Боровухе-200”, прэзентацыя геральдычных сімвалаў 

пасёлка, канцэрт “Славься, любимый город!” і інш. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 11 верас. – С. 2. 

 У Антонаўскім сельскім Доме культуры прайшла занальная 

сустрэча культработнікаў-ветэранаў з Копыскага пасялковага, 

Якаўлевіцкага, Бабініцкага сельскіх Саветаў і г. Оршы. 

Аршанская газета. – 2012. – 4 верас. – С. 3. 

 Дзень горада адзначылі 8 верасня жыхары Лепеля і Чашнік. У 

Лепелі адбылося адкрыццё рэспубліканскіх спаборніцтваў па джып-

трыяле, ушанаванне перадавікоў і ўручэнне заслужаным людзям знака 

“Ганаровы грамадзянін г. Лепеля”, прайшлі выступленні калектываў 

мастацкай самадзейнасці. Па традыцыі ў Дзень горада ў Чашніках 

правадзіліся раённыя “Дажынкі”, адбыўся конкурс маладых выканаўцаў 

“Зажигаем звезды”, фестываль “Королева фитнеса”, парад нявест, 

прайшла выстаўка рарытэтных кніг і канцэрт ансамбля “Песняры”. 

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

 21-22 верасня ў г. Горкі Магілёўскай вобласці прайшоў 

рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі “Дажынкі-2012”. 

Творчая дэлегацыя Віцебскай вобласці была прадстаўлена заслужаным 

аматарскім калектывам Рэспублікі Беларусь народным ансамблем песні і 

музыкі “Крыніца” і народным фальклорным калектывам “Кудзеліца” г. 

Дуброўна. Вырабы народных майстроў, членаў Саюза майстроў Беларусі 

па салома-, лозапляценні, ткацтве, выцінанцы прапаноўвала кірмашовая 

экспазіцыя Віцебскага падворка. 

http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/culture 

 22 верасня ў Браслаўскім раёне адбылося ўрачыстае адкрыццё 

пасля капітальнага рамонту і мадэрнізацыі Богінскага СДК і бібліятэкі, 

якая таксама знаходзіцца ў адным з клубам будынку. 

Браслаўская звязда. – 2012. – 26 верас. – С. 2. 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы 11 верасня прайшоў 

бібліятэчны калейдаскоп “Галерэя зорак бібліятэкі”, прымеркаваны да 

прафесійнага свята. Бібліятэку наведалі навучэнцы СШ № 4, для іх была 

праведзена экскурсія па бібліятэцы і гульня літаратурнае лато “Хочу все 

знать”. У гэты ж дзень адбылася скайп-канферэнцыя па тэме “Традыцыі і 

абрады Беларусі”, у якой прынялі ўдзел людзі з абмежаванымі 

магчымасцямі з Лепельскага раённага таварыства інвалідаў і Расійскага г. 

Балахна Ніжагародскай вобласці. 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

4 верасня ў аддзеле біблітэчнага маркетынгу прайшла нарада 

бібліятэкараў раёна. Для абмеркавання былі прапанаваны пытанні па тэме 

“Шляхі і метады прыцягнення чытачоў у бібліятэку”. 

15 верасня народны клуб кветкаводаў і садаводаў-аматараў 

“Флора” раённай бібліятэкі прыняў удзел у абласным экалагічным свяце-

конкурсе “Квітней, мая зямля!” у г. п. Докшыцы. На свяце былі 

прадстаўлены выстаўкі кніг па экалогіі, кветкавыя кампазіцыі, фотаработы 

“Восеньскія фарбы” чытача бібліятэкі Ю. У. Дзмітрыева. 

 

Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк 

15 верасня ў Чапукоўскай сельскай бібліятэцы прайшла 

бібліягадзіна “З любоўю да кнігі”. 

Бібліятэчнае свята “Кніг цікавыя старонкі” правялі 16 верасня ў 

Завуццеўскай сельскай бібліятэцы. 

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

 25 верасня ў чытальнай зале раённай бібліятэкі прайшла 

літаратурна-музычная вечарына “У песнях мне шумеў чарот пра 

нарачанскія азёры”, да 100-годдзя з дня нараджэння М. Танка. 

28 верасня адбылося пасяджэнне клуба па інтарэсах “Сучаснікі”, 
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   29 верасня ў Талачынскім раёне прайшоў конкурс тэатральнага 

мастацтва “Тэатральныя таленты”, у якім прынялі ўдзел тэатральныя 

калектывы і тэатры мініяцюр Слаўнаўскага СДК, Валосаўскага СК, 

Азерацкага СДК, Навасельскага СК, Друцкага СК, народны тэатр 

Талачынскага ГДК і інш. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

 У верасні народны ансамбль песні і музыкі “Вераснянка” 

Мазалаўскага СДК Віцебскага раёна адзначыў сваё 10-годдзе. 

Народнае слова. – 2012. – 2 кастр. – С. 4. 

 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 22 верасня ў Сянно прайшло раённае свята, прысвечанае Году 

кнігі. У гэты дзень можна было набыць друкаваныя навінкі або 

палюбавацца дзіцячымі работамі, якія былі прадстаўлены ў экспазіцыях 

“Мой любимый литературный герой” і “Красота и вдохновение”. Таксама 

адбылося святочнае шэсце “Парад кніг” і шоу казачных герояў, спектаклі, 

сустрэчы з літаратарамі. У ходзе акцыі “Читаем здесь и теперь” жадаючыя 

маглі запісацца ў бібліятэку. Мерапрыемствы прайшлі на цэнтральнай 

плошчы, у РДК, Дзіцячай школе мастацтваў. 

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

 30 верасня ў Міёрах упершыню адбылося экалагічнае свята па 

праекце Еўрапейскага Саюза і Праграмы развіцця ААН у галіне аховы 

навакольнага асяроддзя “Жураўлі і журавіны Міёрскага краю”. Гэты 

праект рэалізуюць райвыканкам, Міністэрствам прыродных рэсурсаў і 

аховы навакольнага асяроддзя, ДПУ “Ельня” пры падтрымцы 

Міністэрства спорту і турызму, ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. 

Месца і час правядзення незвычайнага свята абраныя нездарма: менавіта ў 

верасні тут пачынаецца сезон збору журавін, а па запасах гэтых ягад 

мясцовае балота Ельня займае першае месца ў Беларусі. Акрамя гэтага, 

Міёршчына штогод прымае ў госці больш за 4000 шэрых журавоў і 

дзясяткі тысяч гусей розных відаў, якія прыпыняюцца на адпачынак на 

знаёмства з работай базавай бібліятэкі – цэнтрам традыцыйнай культуры, 

стварэнне дзелавога дасье бібліятэкі (практычныя заняткі), трэнінг па 

фарміраванні навыкаў стварэння электронных баз даных па краязнаўстве, 

круглы стол “Ацэнка эфектыўнасці арганізацыі работы і бібліятэчнага 

абслугоўвання Мазалаўскай сельскай бібліятэкі”, а таксама паказальнае 

мерапрыемства абрадавае свята “Выпяканне вясельнага каравая”. 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

З 11 па 15 верасня ў Гарадоцкай дзіцячай бібліятэцы праходзіў 

Тыдзень бібліятэк, у рамках якога адбыўся лялечны спектакль, праведзена 

літаратурная гульня “Загадки Золушки”, працавала кніжная выстаўка 

“Знать эти книги престижно! А читали ли Вы их?”. 

20 верасня супрацоўнікі Гарадоцкай ЦРБ правялі літаратурную 

вечарыну “Песня, напісаная жыццём”. Мерапрыемства прымеркавана да 100-

годдзя з дня нараджэння М. Танка і прайшло ў прафесійна-тэхнічным 

каледжы. Прысутныя разам з бібліятэкарам гарталі старонкі жыцця і 

творчасці пісьменніка, слухалі вершы ў выкананні ветэрана бібліятэчнай 

справы Л. В. Бекешавай, бібліятэкара каледжа Н. В. Кузняцовай, навучэнцаў. 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

5 верасня ў сельскай бібліятэцы аграгарадка Дабрынь адбылася 

віктарына па творчасці А. Талстога. 

Да Дня бібліятэк у сельскай бібліятэцы аграгарадка Арловічы прайшоў 

урок бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў “Добро пожаловать в книжный дом”. 

Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Танка супрацоўнікі Чырынскай 

сельскай бібліятэкі падрыхтавалі тэматычную вечарыну “Усё мне тут блізка, 

знаёма”, а ў сельскай бібліятэцы аграгарадка Якубава адбылася літаратурна-

музычная вечарына “Мне за ўсё даражэй небасвод нарачанскі”. 

21 верасня ў ЦРБ правялі літаратурна-пазнавальную вечарыну 

“Папа, мама, я – читающая семья”. 
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  балоце Ельня падчас восеньскай міграцыі. Менавіта пра ягады і птушак – як 

пра ўнікальныя асаблівасці Міёршчыны і распавялі мясцовыя жыхары, 

правялі экскурсіі прафесійныя арнітолагі. Госці фэсту ўдзельнічалі ў 

экалагічных гульнях, выбіралі лепшую сядзібу Міёрскага раёна, змаглі купіць 

зробленыя рукамі мясцовых майстроў сувеніры, пакаштаваць журавінавы 

морс, выпечку з журавінамі. На свяце выступіў песенны калектыў “Ластаўкі” 

Цэнтра беларускай культуры г. Даўгаўпілса і музычны гурт “Steve Cramer 

BAND” г. Мінска, а таксама калектывы і выканаўцы Міёрскага раёна. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

http://www.tio.by/news/15931 

 З мэтай фарміравання прасторы вывучэння, адраджэння і развіцця 

традыцыйнай народнай культуры на базе раённага метадычнага цэнтра 

аддзел культуры Віцебскага райвыканкама распрацаваў мэтавую праграму 

па папулярызацыі і вывучэнні народных традыцый “Адвечнае”, 

рэалізацыя якой працягнецца да верасня 2013 года. Стартавала ж праграма 

ў аграгарадку Заронава 28 верасня з раённага агляду-конкурсу 

”Восеньскае кола: ад багача да Піліпаўкі” і семінара-практыкума для 

мастацкіх кіраўнікоў “Абрадавая дзейнасць ва ўстановах культуры”. У 

конкурсе прынялі ўдзел мастацкія калектывы клубных устаноў раёна, якія 

прадставілі заронаўцам кола святаў і абрадаў: “Багач” (фальклорны гурт 

“Спадчына” Пестуніцкага СДК), “Пакроў” (фальклорны гурт “Нашчадкі” 

Заронаўскага СДК), фальклорна-абрадавы гурт “Вярбіначка” Віцебскага 

РДК пазнаёміў з абрадам “Заручыны”, пасля якога мазалаўскія артысты 

паказалі абрад “Выпечка вясельнага караваю”. Гран-пры атрымаў народны 

ансамбль народнай песні і музыкі “Вераснянка” з Мазалава. Ён будзе 

прадстаўляць раён на абласным конкурсе “Вялікая вясельніца” ў 

Дуброўне. Дыплом I ступені застаўся ў гаспадароў свята ў Заронаве. 

Дыплом II ступені атрымалі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці з РДК, а 

трэцяй – у Пестуніцкага фальклорнага гуртка. 

Народнае слова. – 2012. – 4 кастр. – С. 10. 

 15 верасня ў Докшыцах адзначылі Дзень горада і правялі 

і машынка для друкавання 90-х гадоў. Гучалі песні і вершы творчых палачан: 

кампазітара А. Штукінай і барда Л. Мяхедка. 

 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

Вечар-партрэт “У кожным радку душа паэта”, прысвечаны 100-годдзю 

з дня нараджэння М. Танка, прайшоў 17 верасня ў бібліятэцы аграгарадка 

Бачэйкава для вучняў старэйшага школьнага ўзросту. 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

Дзень адчыненых дзвярэй “Пусть книга нас объединит” адбыўся 15 

верасня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы. Наведвальнікам быў 

прапанаваны шэраг мерапрыемстваў: пазнавальная гадзіна “Сховішча 

мудрасці”, гутарка “Да дабра праз слова”, конкурс знаўцаў “З кнігай праз 

стагоддзі”, інфармацыйная гадзіна “Профессия из глубины веков”. 

26 верасня прайшло сумеснае пасяджэнне аматарскіх клубаў для 

дарослых ЦБ і Слабодкаўскай сельскай бібліятэкі “Сваёй зямлёю 

ганарымся”. Для ўдзельнікаў мерапрыемства была праведзена экскурсія па 

аграгарадку Слабодка з наведваннем касцёла Сэрца Іісуса. 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

Чытачы Курынскай сельскай бібліятэкі 4 верасня здзейснілі 

завочную вандроўку ў Музей беларускага кнігадрукавання ў Полацку, 

у ходзе якой азнаёміліся з гісторыяй музея і гісторыяй 

кнігадрукавання на Беларусі. 

18 верасня ў ЦРБ прайшоў Дзень прафесійных ведаў “Дзейнасць 

бібліятэк у папулярызацыі чытання і павышэнні ролі кнігі ў асяроддзі дзяцей і 

падлеткаў” для работнікаў бібліятэк-філіялаў. У праграме: агляд дзейнасці 

бібліятэк сістэмы за 8 месяцаў работы; падвядзенне вынікаў конкурсаў 

“Маршрутамі роднага краю”, “Лета і кніга-2012” і інш. 

27 верасня адбыўся бібліявізіт “Бібліятэчнае майстэрства +” у 

Мазалаўскую сельскую бібліятэку. Удзельнікамі мерапрыемства сталі 

работнікі бібліятэк-філіялаў аграгарадкоў Віцебскага раёна. У праграме: 
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  абласное экалагічнае свята-конкурс “Квітней, мая зямля!”, 

арганізаванае Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці сумесна з Докшыцкім райвыканкамам. Галоўнай падзяй свята 

стала выступленне аўтаклубаў вобласці, якія на конкурсе прадстаўлялі 

свае праграмы экалагічнага напрамку. У намінацыі “Лепшая праграма для 

дарослых і моладзі” першае месца прысуджана аўтаклубу Лёзненскага 

аддзела культуры за праграму “Аб прыродзе, аб народзе ... і пра смецце, 

сябры”; у намінацыі “Лепшая дзіцячая праграма” лепшым вызначаны 

аўтаклуб Гарадоцкага аддзела культуры за праграму “Мы – беларусы”; за 

“Цікавы канцэртны нумар” адзначана Дар’я Літоўчык, салістка эстраднай 

студыі Дубровенскага РДК; “Самая пазнавальная праграма” – у аўтаклуба 

Глыбоцкага аддзела культуры; “Лепшы вядучы” – у аўтаклуба 

Докшыцкага аддзела культуры; а “Лепшая гульнёвая праграма” – у 

аўтаклуба Браслаўскага аддзела культуры. Сярод аматарскіх аб'яднанняў 

садаводаў-кветкаводаў першае месца прысуджана: у намінацыі “Лепшая 

візітоўка-абарона клуба” аматарскаму аб'яднанню “Памяць Сікоры” 

Варапаеўскага ГпДК Пастаўскага раёна; у намінацыі “Лепшая кампазіцыя-

афармленне выставы-пляцоўкі” – народнаму клубу “Флора” Чашніцкай 

ЦРБ; у намінацыі “Самая пазнавальная праграма” – аматарскаму 

аб'яднанню “Этнографы вёскі” Мазалаўскага СДК Віцебскага раёна. Усе 

пераможцы і ўдзельнікі адзначаны прызамі і дыпломамі аргкамітэта. 

Падчас свята адбылося ўзнагароджанне лепшых працоўных калектываў 

горада, ветэранаў, парад творчых агітбрыгад. Прайшлі выстаўкі-

прэзентацыі клубаў садаводаў-аматараў, фінал раённага конкурсу “Талент 

Докшыччыны”, раённая бітва дзі-джэяў на тэму экалогіі “Наш выбар – 

чысціня і парадак”, а таксама выстаўкі-дэгустацыі экалагічна чыстых 

прадуктаў. 

Віцебскі АМЦНТ 
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Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

 18 верасня ў бібліятэцы імя Е. Лось адбылося адрыццё выстаўкі 

вышываных работ чытачоў бібліятэкі, членаў клуба “Сустрэча”, Г. Буднай, 

С. Дыбанінай, Г. Маглюй пад назвай “Карагод прыгажосці”. 

У бібліятэцы імя П. Броўкі 27 верасня прайшлі сустрэчы навучэнцаў 

гімназій № 5, 7, 8 з пісьменнікамі Галінай і Сяргеем Трафімавымі. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

1 верасня цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага сустракала 

навучэнцаў Наваполацкага ліцэя і СШ № 11. Тэмай размовы “Гучнае 

слова паэтаў” стала жыццё і творчасць Я. Купалы і Я. Коласа, а 13 

верасня для вучняў СШ № 7 у біблятэцы правялі вечар-партрэт “Асоба. 

Грамадзянін. Паэт”, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння М. Танка. 

10 верасня супрацоўнікі бібліятэкі імя У. Караткевіча 

арганізавалі і правялі піяр-акцыю “Як прайсці ў бібліятэку?”. Мэта акцыі 

не толькі рэклама, але і апрабаванне новай формы работы з чытачамі – 

сустрэча ў нефармальнай абстаноўцы. 

 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

Юрыдычная кансультацыя “Ільготы і гарантыі маладым спецыялістам” 

праведзена супрацоўнікамі ПЦПІ цэнтральнай бібліятэкі імя Ф. Скарыны 

13 верасня. На пытанні аб пераразмеркаванні, ільготным крэдытаванні адказвалі 

загадчык аддзела па справах моладзі Полацкага гарвыканкама Т. А. Красько, 

галоўны спецыяліст аддзела эканомікі М. І. Мацюшэнка, галоўны дзяржаўны 

інспектар працы Полацкай міжраённай інспекцыі працы Н. У. Чусава. 

Літаратурна-музычная гасцёўня “Под сенью духовности” 25 верасня 

сабрала ў бібліятэцы імя Я. Купалы прыхільнікаў чытання, кнігі, краязнаўцаў 

і ўсіх жадаючых на вечар “Жизни нашей мудрость”. Аб выдавецкай дзейнасці 

расказаў галоўны рэдактар Полацкага кніжнага выдавецтва, паэт Аляксандр 

Суднік. Для гасцей сустрэчы была экспанавана першая кніга паэтаў 

літаратурнага аб’яднання “Полоцкая ветвь” пад назвай “Сумерки”, фатаграфіі 
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  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

15 верасня – Дзень бібліятэк 

Мерапрыемствы, прысвечаныя святкаванню Дня бібліятэк, пачаліся 

ў гэтым годзе ў Віцебскай абласной бібліятэцы з выставы-прагляду кніг 

беларускіх аўтараў “Вітаю цябе, беларуская кніга”, якая прайшла ў 

аддзеле абанемента 10-11 верасня, на ёй было прадстаўлена больш за сто 

выданняў, сярод якіх кнігі вядомых беларускіх пісьменнікаў М. 

Башлакова, В. Гігевіча, В. Тарасевіч, А. Федарэнкі і інш., кнігі 

папулярных серый “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі”, “Залатое 

пяро”, “Беларуская сучасная фантастыка” і інш. 

11 верасня адбыўся заключны этап дабрачыннай акцыі “Хоспис: 

чужая боль, как своя”. Чытачамі і супрацоўнікамі бібліятэкі было сабрана 

і перададзена ў аддзяленне паліятыўнага догляду пры Акцябрскай 

сельскай участковай бальніцы больш трохсот кніг, а 14 верасня 

завяршылася яшчэ адна дабрачынная акцыя, падчас якой у Цэнтр часовага 

знаходжання для асоб без пэўнага месца жыхарства г. Віцебска было 

адпраўлена 625 экзэмпляраў кніг. На працягу тыдня ў бібліятэцы 

праводзіліся экскурсіі для студэнтаў першых курсаў ВДУ імя П. М. 

Машэрава, мастацка-тэхналагічнага факультэта ВДТУ, навучэнцаў 

Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага. 

Напярэдадні Дня бібліятэк супрацоўнікамі аддзела дзіцячай літаратуры 

быў праведзены агляд-прэзентацыя перыядычных выданняў “Для ўсіх і 

кожнага перыёдыка розная”, выстаўка-прагляд “Хлопцам і дзяўчатам, а 

таксама іх бацькам”, на якой былі прадстаўлены новыя паступленні 

(больш за 100 экземпляраў), агляд перыёдыкі ў дзіцячым садзе № 97 і СШ 

№ 12, экскурсія “Вам знаком книжкин дом?” для выхаванцаў дзіцячых 

садоў № 106 і № 6. У рамках падпраграмы “У кожным дзіцяці – сонца” 

прайшоў урок бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў “Структура кнігі” ў 

дапаможнай школе № 26 для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, а ў 

бібліятэцы адбылася выстава творчасці навучэнцаў гэтай школы “Вот 

умелец я какой!”. 15 верасня супрацоўнікі аддзела абанемента запрасілі на 

З нагоды прафесійнага свята супрацоўнікі Шаркаўшчынскай 

раённай сеткі публічных бібліятэк правялі творчую сустрэчу бібліятэкараў 

раёна. У рамках мерапрыемства былі падведзены вынікі раённага 

конкурсу сярод бібліятэчных устаноў “Мой чытач – мая гордасць” і 

інтэлектуальнага – “Бібліявяршыня”. 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

2 верасня супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел у мерапрыемствах, 

прысвечаных Дню беларускага пісьменства ў Глыбокім. Праграмай свята 

была прадугледжана разгорнутая кніжная выстаўка, якую ўвазе ўсіх 

аматараў друкаванага слова прадставілі бібліятэчныя работнікі. 

Экспазіцыя, якая размясцілася на вуліцы Леніна, складалася з трох 

асноўных раздзелаў: “Вытокі беларускай духоўнасці”, “Гонар і слава 

роднага краю” і ”Вітаю цябе, беларуская кніга!”. 

6 верасня ў абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна адбылася сустрэча 

“Жыццё – вечны ўзлёт” з вядомым лётчыкам-выпрабавальнікам 1-га 

класа, інжынерам-палкоўнікам, Героем Сацыялістычнай Працы, 

легендарнай “Мадам МіГ” Марынай Лаўрынаўнай Паповіч. 

12 верасня ў фае бібліятэкі адбылося адкрыццё выставы жывапісу 

віцебскага мастака-пейзажыста Ф. М. Кузняцова “Уж небо осенью дышало”. 

27 верасня ў аддзеле перыядычнай літаратуры Віцебскай абласной 

бібліятэкі імя В. І. Леніна адбылася прэзентацыя манаграфіі вядомага 

краязнаўцы, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Мікалая Васільевіча 

Півавара “Музеі Віцебска на пачатку XXI ст.”. 

 

Аршанская гарадская сетка публічных бібліятэк 

 28 верасня ў дзіцячай бібліятэцы імя У. Караткевіча адбыліся дзве 

прэзентацыі кніг пісьменнікаў-землякоў: “Оршанский букварь” Галіны і 

Сяргея Трафімавых і кнігі вершаў “Радуга цвета” Р. С. Шарая (кіраўніка 

патрыятычнага клуба “Русічы”). 
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 выставу-панараму новых паступленняў “Добро пожаловать в мир книг”. 

На экспазіцыі, якая размясцілася ля цэнтральнага ўваходу бібліятэкі, было 

прадстаўлена больш за 300 выданняў мастацкай, навуковай і навукова-

папулярнай літаратуры сучасных расійскіх і беларускіх аўтараў, працаваў 

мабільны пункт выдачы літаратуры. Адной з цэнтральных падзей 

святкавання Дня бібліятэк стала прэзентацыя біяграфічнага даведачнага 

выдання М. П. Кузьміча “Імёны, асобы, лёсы: ураджэнцы Віцебшчыны ў 

далёкім і блізкім замежжы”, якая прайшла 15 верасня. На ёй прысутнічалі 

бібліятэкары, чытачы, віцебскія краязнаўцы, журналісты. Увазе 

наведвальнікаў былі прапанаваны выстаўкі “Асобы. Імёны. Лёсы“ і 

“Збіральнікі лёсаў адметных асоб”. Пра бясспрэчную значнасць кнігі для 

шырокага кола чытачоў гаварылі ў сваіх выступленнях дырэктар 

Віцебскай абласной бібліятэкі А. І. Сёмкін, кандыдат гістарычных навук 

М. В. Півавар, М. А. Ляшчынскі. Вядучы спецыяліст аддзела рэкламнай 

дзейнасці рэдакцыйна-выдавецкай установы “Літаратура і мастацтва” В. 

С. Рыбачонак таксама дала станоўчую ацэнку сумеснай працы М. П. 

Кузьміча і яго сааўтара М. І. Сцепаненкі. Прыемным сюрпрызам для 

ўдзельнікаў прэзентацыі сталі выступленні нашчадкаў вядомых асоб. А. 

М. Транкевіч расказала пра славутага военачальніка Л. М. Даватара. 

Успамінамі аб сустрэчах з вядомым графікам С. Б. Юдовіным падзялілася 

яго сваячка С. Л. Юдовіна. У канцы сустрэчы свой пункт гледжання на 

выданне выказаў сам аўтар і падзякаваў супрацоўнікам абласной 

бібліятэкі за прапаганду творчасці мясцовых аўтараў і ўвагу да захавання 

памяці аб вядомых людзях Віцебшчыны. 

Выстаўка работ чытачкі Наталлі Мікалаеўны Махавіковай 

“Мелодыя душы” была прымеркавана да прафесійнага свята бібліятэкараў 

і адкрылася ў бібліятэцы імя М. Горкага г. Віцебска. На ёй прадстаўлены 

работы, выкананыя ў тэхніках арыгамі, квілінг, дэкупаж, пляценне, хатні 

дэкор, вышыванка. На вернісажы захапленняў “Сёння свята ў калег, сёння 

Дзень бібліятэк”, што адбыўся ў ЦГДБ імя А. Гайдара, былі прадстаўлены 

творчыя работы, выкананыя супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі. 

На базе дзіцячай гарадской бібліятэкі імя У. Караткевіча супрацоўнікі 

Аршанскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы правялі 

культурна-адукацыйную праграму “Нескучный вечер в библиотеке-2”, 

удзел у якой прынялі больш за 400 чытачоў. 

Супрацоўнікі бібліятэкі імя А. Герцэна г. Полацка разам з 

найбольш актыўнымі чытачамі правялі PR-акцыю “Пригласи прохожего в 

библиотеку”. Падчас мерапрыемства ўсім жадаючым раздаваліся 

запрашэнні ў бібліятэку, рэкламаваліся паслугі. 

У Браслаўскім раёне Дзень бібліятэк адзначылі святочным 

мерапрыемствам “Сваёй прафесіяй ганаруся”. Падчас свята прайшоў 

конкурс маладых бібліятэкараў, падведзены вынікі раённага конкурсу 

“Бібліятэкар года” і бібліятэчнай акцыі “Час чытаць на роднай мове”. 

З нагоды Дня бібліятэк ў Верхнядзвінскай раённай бібліятэцы 

адбыліся наступныя мерапрыемствы: круглы стол “Візітоўка раёна – 

бібліятэка”, вулічная акцыя “Беларуская кніга. Чытаем разам”, выстаўкі 

кніг “Вітаю цябе, беларуская кніга!” і “Аўтограф на памяць”. У дзіцячай 

бібліятэцы прайшло свята “Побывайте в книжном царстве”, акцыя 

“Чытацкая стужка”, выстаўка фотаздымкаў “В кадре – библиотека”. 

Да прафесійнага свята супрацоўнікі Лёзненскай цэнтральнай 

бібліятэкі падрыхтавалі для сваіх чытачоў шэраг цікавых мерапрыемстваў: 

кніжную выстаўку “Люди, книги, библиотеки”, выстаўку-знаёмства 

“Профессия вечная, библиотечная”, рэтравыстаўку “Старая, старая кніга”, 

дабрачынную акцыю “Подарите книгу библиотеке”, рэкламную акцыю на 

вуліцах г. п. Лёзна “Очень важно человеку знать дорогу в библиотеку!”, 

акцыю “Особенный читатель” і інш. 

У бібліятэках Міёрскай ЦБС таксама прайшлі мерапрыемствы, 

прысвечаныя Дню бібліятэк: выстаўкі новых паступленняў, экскурсіі па 

бібліятэках, агляды літаратуры, пасвячэнне ў чытачы. У Міёрскай 

дзіцячай бібліятэцы адбылося падвядзенне вынікаў летняга чытацкага 

марафона “Лета і кніга”. Пераможцы былі ўзнагароджаны дыпломамі і 

каштоўнымі падарункамі. 
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