
  

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 

 

 

Красавік 

 

Інфармацыйнае паведамленне 

 

 

 

 

Складальнік Васілеўская Алена Мікалаеўна 

Рэдактар В. М. Нявейкава 

Камп’ютарная вёрстка А. В. Юпатавай 

 

E-mail: metodic@vlib.by, vlib@vlib.by

210601, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а 

Надрукавана на ксераксе ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адказны за выпуск А. І. Сёмкін 

mailto:vlib@vlib.by


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 

Красавік 

 

Інфармацыйнае паведамленне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІЦЕБСК 

2013 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ 

ВЫПУСК 

 Па выніках абласнога тура XXI Рэспубліканскага конкурсу 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» за 2012 год пераможцамі 

(згодна загада ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама № 19 ад 

20.03.2013 г.) прызнаны наступныя бібліятэкі: 

– у намінацыі «За значны ўклад у выхаваўчую работу з 

падрастаючым пакаленнем»: 

Пастаўская дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі (загадчык Іванова 

Марына Мікалаеўна), 

Бешанковіцкая дзіцячая бібліятэка (загадчык Галавешка Ніна 

Мікалаеўна), 

Чарэйская сельская бібліятэка Чашніцкай ЦБС (загадчык 

Казлоўская Таццяна Міхайлаўна); 

– у намінацыі «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы»: 

Аршанская цэнтральная гарадская бібліятэка імя А. Пушкіна 

(дырэктар Жвікава Святлана Іванаўна), 

Даўжанская сельская бібліятэка Віцебскай раённай ЦБС (загадчык 

Даніленка Ірына Алегаўна); 

– у намінацыі «За пошукавую і даследчую працу»: 

Лёзненская дзіцячая бібліятэка (загадчык Пячонава Вольга 

Усеваладаўна), 

Дубровенская цэнтральная раённая бібліятэка (дырэктар 

Фарэйтарава Наталля Мікалаеўна). 

За актыўны ўдзел у абласным туры адзначаны дыпломамі і 

заахвочвальнымі прызамі наступныя бібліятэкі: 

Глыбоцкая ЦБС (дырэктар Спасібёнак Валянціна Цімафееўна), 

Лепельская раённая бібліятэка (дырэктар Тарасава Ірына 

Уладзіміраўна), 

Гарадоцкая дзіцячая бібліятэка (загадчык Бабурава Святлана 

Іванаўна). 
28 
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прадэманстравалі спектаклі на ўкраінскай мове. У гэтыя дні былі паказаны 

адны з лепшых спектакляў гаспадароў свята – «Нататкі вар’ята», 

«Дэкамерон», «Брэменскія музыкі», «Тук-тук! Хто там?». 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 25 апр. – С. II. 

 
 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА  

 З 8 па 20 красавіка ў Талачынскім раённым Доме рамёстваў 

працавала выстаўка работ майстроў дэкаратыўна-прыкладнога і 

выяўленчага мастацтва «Чырвоная гасцёўня», а з 22 па 30 красавіка – 

выстаўка работ майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Вербны 

кірмаш». 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

 У раённым Цэнтры рамёстваў «Возрождение» адкрылася 

персанальная выстаўка работ народнага майстра Святланы Цыгановай, 

удзельніцы народнага клуба майстроў «Традиция» Віцебскага раёна 

(кераміка, жывапіс, фларыстыка, роспіс па шкле і інш.). 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2013. – 27 крас. – С. 5. 

 Адначасова тры экспазіцыі размясціліся ў выставачнай зале 

абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. На іх прадстаўлены творы 

членаў клуба майстроў і мастакоў «Крыніцы» Глыбоцкага Дома рамёстваў, 

народнага майстра па апрацоўцы скуры Ігара Яўсціхава з г. Віцебска і 

майстра мастацкай апрацоўкі бяросты Яўгена Хаменкі з г. Оршы. 

Віцебскі АМЦНТ 

Народнае слова. – 2013. – 11 крас. – С. 16. 
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Н. Шлімакова) за спектакль «Брык і Шуся шукаюць лета» Т. Сівец і 

драматычнага калектыву «Крыніцы» СШ № 34 (кіраўнік Л. Купчанка) за 

спектакль «Трэба жыць…» паводле п’есы «Радавыя» А. Дударава. Першае 

месца таксама ў двух удзельнікаў: узорнага драматычнага калектыву 

«ТэСт» СШ № 4 (кіраўнік Г. Мароз) за спектакль «Развагі пра жыццё» 

паводле «Старадаўняй казкі» Ю. Куліка і ўзорнай тэатральнай студыі 

«Дарослыя дзеці» гімназіі № 8 (кіраўнік А. Раманава) за спектакль «Калі 

заспявае певень» Г. Марчука. Галоўны прыз сцэнічных чытанняў атрымаў 

драматычны калектыў гімназіі № 2 (кіраўнік Э. Петрачэнка) за спектакль 

«Раскіданае гняздо» Янкі Купалы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 25 апр. – С. VIII. 

 З 17 красавіка ў Віцебску пачаліся гастролі заслужанага 

калектыву Рэспублікі Беларусь Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы імя 

Ленінскага камсамола Беларусі. Госці прапанавалі віцебскаму гледачу 

спектакль па рамане Ф. Дастаеўскага «Преступление и наказание», казку 

па п’есе К. Драгунскай «Вверх тормашками», камедыю «Сыграем в 

дружную семью» і інш. 

Витебский проспект. – 2013. – 25 апр. – С. 6. 

З 19 па 22 красавіка артысты Беларускага тэатра «Лялька» радавалі 

сваіх прыхільнікаў разнастайнымі забаўляльнымі праграмамі для дзяцей і 

дарослых, канцэртамі і, канешне, спектаклямі. У гонар дня нараджэння 

тэатра артысты арганізавалі вечар песень А. Вярцінскага, казачную 

праграму «Хвілінкі-весялінкі», а таксама праграму ў стылі шляхецкага 

салона, дзе госці-аматары лялечнага мастацтва маглі пазнаёміцца з тым, як 

праводзілі вольны час у XIX стагоддзі. Святочную атмасферу 

падтрымлівалі навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя 

І. І. Салярцінскага, вучні віцебскай школы № 33, музычнай школы № 4, 

удзельнікі тэатра моды «Наш стыль», спартыўнай студыі «Драйв». Увазе 

гледачоў была прадстаўлена выстаўка паштовак з віншаваннямі тэатру, 

якія даслалі маленькія аматары «Лялькі». Павіншаваць калег прыехалі 

артысты Хмяльніцкага акадэмічнага абласнога тэатра лялек (Украіна), якія 
3 26 



  ПРАДМОВА 

 

«Культурнае жыццё Віцебскай вобласці» – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае 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 красавіка 2013 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

аддзелам культуры Міёрскага райвыканкама, РМЦ НТ і КАР 

Талачынскага раёна, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, 

Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, Лепельскай, Лёзненскай, 

Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Шаркаўшчынскай, 

Шумілінскай раённымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай, Полацкай і 

Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. І. Сцепанюк, прагляд харэаграфічных нумароў навучэнцаў 

спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (эстрадны танец)» каледжа і 

інш. 

Віцебскі АМЦНТ 

3 красавіка ў КЗ «Віцебск» адбылося выступленне ўдзельнікаў 

гала-шоу «Звезды мирового балета».  Прыхільнікі танца ўбачылі салістаў 

Лонданскага каралеўскага балета, Англійскага нацыянальнага тэатра, 

Баварскага дзяржаўнага балета, Нацыянальнага балета Кубы, 

Нацыянальнага партугальскага балета і інш. 

8–10 красавіка ў Віцебску прайшоў II міжнародны фестываль 

сучаснага танца «Сделай шаг вперед!», які сабраў моладзь з вузаў 

Беларусі, Расіі і Украіны ў зале філармоніі і Дома культуры Ветакадэміі. 

Витебский проспект. – 2013. – 18 апр. – С. 6. 

25 гадоў споўнілася харэаграфічнаму аддзяленню ДУА «Дзіцячая 

школа мастацтваў № 1 г. Віцебска». З гэтай нагоды 25 красавіка ў 

выставачнай зале «Духаўскі круглік» адбылася прэс-канферэнцыя, а ў КЗ 

«Віцебск» – святочны канцэрт «Волшебная страна “ПИРУЭТиЯ”». 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 25 апр. – С. VI. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

Свята артыстычнага майстэрства і літаратурнага слова сабрала 

моладзь 15–16 красавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Якуба Коласа на сцэнічных чытаннях «Школьны тэатр-17». Са 

спектаклямі выступілі лепшыя калектывы – пераможцы раённых этапаў 

конкурсу. Журы ўзначаліў заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі 

Беларусь, дырэктар і мастацкі кіраўнік тэатра Валерый Анісенка. Па 

выніках чытанняў трэцяе месца падзялілі тэатральны калектыў СШ № 28 

(кіраўнік З. Петрачэнка) за спектакль «Балота» паводле твора В. Быкава і 

драматычны калектыў СШ № 46 (кіраўнік І. Салаўёва) за спектакль «Осы» 

А. Дзялендзіка. Другое месца ў тэатральнага калектыву «Прэм’ера» 

Цэнтра дадатковай адукацыі Кастрычніцкага раёна (кіраўнік 
4 25 



  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

Віцебскі абласны выканаўчы камітэт узнагародзіў Ганаровай 

граматай аблвыканкама Гусачэнку Тамару Іванаўну, старшыню Віцебскага 

абласнога аддзялення грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменікаў 

Беларусі», за значны асабісты ўклад у развіццё і прапаганду беларускай 

літаратуры і мастацтва. 

Народнае слова. – 2013. – 23 крас. – С. 3. 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Салістка ўзорнай дзіцячай студыі эстраднай песні «Форум» 

Цэнтра культуры «Віцебск» Вівіен Сабі стала лаўрэатам дыплома I ступені 

Міжнароднага конкурсу вакалістаў «Золотой микрофон» у Казахстане. 

Віцебскі рабочы. – 2013. – 23 крас. – С. 8. 

 5–7 красавіка заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі 

Беларусь ансамбль танца «Лявоніха» пад кіраўніцтвам Уладзіслава Драке 

знаходзіўся ў г. Даўгаўпілсе (Латвія), дзе праходзіла новая сустрэча з 

даўнім творчым партнёрам – фальклорнай групай песні і танца «Сватра». 

Віцебскія артысты для ўдзельнікаў латгальскага калектыву правялі 

майстар-клас беларускай харэаграфіі, якая была прадстаўлена 

аўтэнтычнай кампазіцыяй «Старасельская кадрыля». 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 16 апр. – С. 2. 

10 красавіка ў выставачнай зале «Духаўскі круглік» святкавалі 

21-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных зносін паміж Рэспублікай 

Беларусь і Латвійскай Рэспублікай. Да гэтага мерапрыемства была 

30-годдзю канцэртнай залы. Выдатныя выканаўцы з Беларусі, Расіі, Літвы, 

Эстоніі, Францыі, Ізраіля, Аргенціны і Кубы прымаюць удзел у сёлетнім 

музычным свяце. Ужо адбыліся канцэрты Сімфанічнага аркестра, акадэмічнага 

хору Белдзяржтэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь і вядучых літоўскіх 

салістаў, Дзяржаўнага струннага квартэта імя М. І. Глінкі, Смаленскага 

ансамбля гітарыстаў, капэлы хлопчыкаў Рэспубліканскага музычнага каледжа 

пры Беларускай Дзяржаўнай акадэміі музыкі і пераможцаў II Рэспубліканскага 

конкурсу юных вакалістаў імя Ф. Шаляпіна. 28 красавіка прайшоў канцэрт 

арганнай музыкі ў выкананні П’ера Жыва (Францыя).  

http://polotsk.museum.by/be/node/33626

Унікальную магчымасць пачуць аднаго з вядучых арганістаў 

сучаснай Германіі Іаганеса Геферта атрымала віцебская публіка. Іаганес 

Геферт – прафесар класа аргана і імправізацыі, загадчык кафедры 

пратэстанцкай царкоўнай музыкі ў Дзяржаўнай вышэйшай школе музыкі 

горада Кёльна, выкладчык Вышэйшай школы імя Роберта Шумана ў 

г. Дзюсельдорфе. 16 красавіка музыкант выступіў у віцебскай філармоніі. 

http://news.vitebsk.cc/2013/04

25 красавіка ў вялікай зале абласной філармоніі выступіў 

камерны хор Гомельскай абласной філармоніі (мастацкі кіраўнік 

А. Сакалова). У аснове рэпертуару творы розных стыляў і эпох: музыка 

эпохі Адраджэння, класіка акадэмічнага харавога мастацтва, беларуская 

харавая музыка, а таксама рамансы, лірычныя і жартоўныя песні ў 

сучаснай апрацоўцы і лепшыя сусветныя джазавыя кампазіцыі. 

Народнае слова. – 2013. – 18 крас. – С. 15. 

ХАРЭАГРАФІЯ 

3–4 красавіка Віцебскі АМЦН сумесна з УА «Віцебскі 

дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў» правялі абласны семінар-

практыкум для педагогаў харэаграфічных аддзяленняў ДШМ і кіраўнікоў 

харэаграфічных калектываў Віцебскай вобласці на тэму «Сучасны танец: 

асаблівасці і перспектывы развіцця». У праграме тэарэтычныя і 

практычныя заняткі з удзелам педагогаў І. В. Бухавецкай, В. Б. Мацук, 
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прымеркавана прэзентацыя праекта «Коллекция рисунков и описаний 

Лифляндии Иоганна Кристофера Броце в Академической библиотеке 

Латвийского университета». Удзел у прэзентацыі прынялі Консул 

Латвійскай Рэспублікі ў г. Віцебску Дагнія Лаце-Атэ, першы намеснік 

генеральнага дырэктара Цэнтра культуры «Віцебск» Аляксандр Сідарэнка 

і дырэктар Акадэмічнай бібліятэкі Універсітэта Латвіі Вента Коцэрэ. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 13 апр. – С. 1. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

На працягу месяца работнікамі клубных устаноў Талачынскага 

раёна да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі былі падрыхтаваны і праведзены 

наступныя мерапрыемствы: лекцыя «Самы верны сябар» (Дзімітраўскі СДК), 

вусны часопіс «Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку» (Усвіж-Букскі ПДК), 

канцэрт «Дзве сястры – Беларусь і Расія» (Слаўнаўскі СДК), тэматычны 

вечар «Беларусь і Расія – дзве сястры» (Воўкавіцкі СК) і інш. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

Да Сусветнага дня здароўя (7 красавіка) ва ўстановах культуры 

Міёрскага раёна праведзены шэраг мерапрыемстваў: конкурсныя 

праграмы «Урок здароўя», «У здаровым целе – здаровы дух» (Узмёнскі 

СДК, Чэраскі СДК), клубныя гутаркі «Наркотыкі – гэта не модна, а 

небяспечна», «Лекавыя расліны на службе здароўя» (Завуццеўскі СК, 

Дварнасельскі СК), тэматычныя вечары «Наркомания – дорога в один 

конец» (Ідолтаўскі СК), «Курыць – здароўю шкодзіць» (Дарожкаўскі СК), 

тэматычныя праграмы «Слагаемые здоровья», «Мы за здаровы лад 

жыцця» (Сіцькоўскі СК, Волкаўшчынская бібліятэка-клуб), клубныя 

сустрэчы «Прыгажосць. Маладосць. Здароўе», «Здароўе трэба берагчы» 

(Чапукоўскі СДК, Істаўскі СК) і інш. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

4 красавіка «Духаўскі круглік» запрасіў на творчую сустрэчу 

«Мое: время, пространство, образ» з выкладчыкам ДУА «Дзіцячая школа 

мастацтваў № 1 г. Віцебска» Наталляй Дзямшовай. Мастачка працуе ў 

жанры жывапісу і робіць гэта ў розных тэхніках: масла, акварэль, 

манатыпія. 

З 3 па 28 красавіка ў Арт-цэнтры Марка Шагала і музеі «Віцебскі 

цэнтр сучаснага мастацтва» працаваў міжнародны мультымедыйны арт-

праект «Anatomia», мэта якога – паказаць эстэтыку аголенага цела. Удзел 

у праекце прынялі 18 мастакоў з чатырох краін – Беларусі, Латвіі, Чэхіі і 

Францыі. У экспазіцыі прадстаўлены жывапіс, фатаграфія і інсталяцыя. 

http://news.vitebsk.cc/2013/04/05/hudozhestvennaya-a

У Мастацкім музеі ў рамках супрацоўніцтва з Латвійскім 

консульствам па праекце «Художественные школы» адкрылася выстаўка 

работ патрыярхаў латвійскага жывапісу братоў Юрыса і Андрэя 

Германісаў. У нашым горадзе прадстаўлены ў асноўным акварэльныя 

работы А. Германіса і напісаныя алеем партрэты і выявы жанчын у стылі 

ню – Ю. Германіса. Акрамя старэйшага пакалення мастакоў з Латвіі, на 

экспазіцыі прадстаўлены 23 работы Лігі Юкшы пад назвай «Движение 

мысли». 

Народнае слова. – 2013. – 20 крас. – С. 7. 

 Мастакі з г. Рэчыцы Гомельскай вобласці Аляксей Грамыка, 

Анатолій Шчогалеў і Алена Астахава прадставілі ў краязнаўчым музеі 

Віцебска выстаўку «Три-кота-Ж» (фатаграфіі, шаржы і акварэль). 

Віцебскі рабочы. – 2013. – 13 крас. – С. 8. 

 У Полацкім цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур прайшла 

выстаўка жывапісу «Прасторы маёй зямлі» мастака з аграгарадка Гараны 

Полацкага раёна Віктара Жукава. 

 

МУЗЫКА 

5 красавіка ў Сафійскім саборы адкрыўся XXVI Міжнародны 

фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі, прысвечаны    
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На працягу месяца работнікамі клубных устаноў Талачынскага 

раёна да Сусветнага дня здароўя былі падрыхтаваны і праведзены 

наступныя мерапрыемствы: тэатралізаванае прадстаўленне «Путешествие 

по королевству “Будь здоров”» (Звяняцкі СДК), ранішнік «Чтоб набрать 

для жизни силы» (Варанцэвіцкі СДК), гутарка «Береги здоровье смолоду» 

(Плоскаўскі КБ), спаборніцтвы «Научись управлять собой» (Аболецкі ДФ), 

лекцыя «Знаю о здоровье все» (Талачынскі ГДК) і інш. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

З 8 па 12 красавіка ў Віцебскім абласным цэнтры павышэння 

кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры 

прайшлі абласныя курсы для спецыялістаў клубных устаноў на тэму 

«Арганізацыя і правядзенне масавых прадстаўленняў, відовішчаў і 

конкурсна-гульнёвых праграм». 

Віцебскі АМЦНТ 

19 сакавіка ў Полацкім Цэнтры рамёстваў і нацыянальных 

культур адбылася прэзентацыя кнігі Паўла Ляхновіча «Зялёны дуб», на 

імпрэзе са сваімі паэтычна-музычнымі творамі выступіў знакаміты 

беларускі бард Алесь Камоцкі. 

Полацкі веснік. – 2013. – 16 крас. – С. 7. 

З 22 па 26 красавіка ў Віцебскім абласным цэнтры павышэння 

кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры 

прайшлі абласныя курсы мастацкіх кіраўнікоў СДК аграгарадкоў. 

Віцебскі АМЦНТ 

24 красавіка на базе Міёрскага РДК адбыўся традыцыйны 

раённы конкурс культарганізатараў, на якім свае лепшыя сюжэтна-

гульнёвыя праграмы прадстаўлялі клубныя работнікі раёна. Самай цікавай 

і арыгінальнай прызнана гульнёвая праграма «Скарбашукальнік» 

Чэраскага сельскага Дома культуры, якая атрымала першае месца сярод 

трох праграм клубных устаноў. Другое месца было прысуджана 

Дварнасельскаму сельскаму клубу за дзіцячую гульнёва-забаўляльную 

праграму «Сонечныя зайчыкі». Трэцяе прызавое месца атрымала 

вядомы беларускі скульптар У. Слабодчыкаў, прафесар архітэктуры 

І. Марозаў і дызайнер па камені І. Воюш. 

Народнае слова. – 2013. – 9 крас. – С. 1. 

  

МАСТАЦТВА 

 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Аўтарская выстаўка работ Андрэя Духоўнікова, вядомага беларускага 

мастака, дырэктара музея «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» адкрылася ў 

Франкфурце-на-Одэры 4 красавіка ў рамках пабрацімскіх сувязяў паміж 

гарадамі. Андрэй Духоўнікаў перадаў у дар гораду адну са сваіх графічных 

работ, створаных падчас знаходжання ў Германі, а таксама альбом 

ілюстрацый Марка Шагала да паэмы Мікалая Гогаля «Мёртвыя душы». 

http://news.vitebsk.cc/2013/04/08/v-germanii-prohodit-

 Першая персанальная выстаўка карцін Уладзіміра Рынкевіча 

«Акварелизм» адкрылася ў Мастацкім музеі Віцебска. Экспазіцыя 

складаецца з 37 работ.  

Витебский проспект. – 2013. – 18 апр. – С. 19. 

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада 

Віцебска “Дзвіна”» працавала выстаўка жывапісу і графікі ў жанры 

партрэта «Взгляд». Яе ўдзельнікі – самадзейныя мастакі клуба «Контур», 

кіраўніком якога з'яўляецца Зоя Гаршкова. 

http://news.vitebsk.cc/2013/04/11/vzglyad-na-sebya/

2 красавіка ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо 

горада Віцебска “Дзвіна”» адкрылася персанальная выстаўка работ обнінскага 

авангардыста Мікалая Іскры «Вариант», прысвечаная памяці мастака. 

Віцебскі рабочы. – 2013. – 13 крас. – С. 8. 

http://news.vitebsk.cc/2013/04/10/ozarenie-iskryi/

Выстаўка работ Андрэя Савіча «Дом» адкрылася ў Мастацкай галерэі 

Полацка 3 красавіка, на ёй прадстаўлены творы абстрактнага жывапісу. 

http://gallery.polotsk.museum.by/
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  гульнёвая праграма Узмёнскага сельскага Дома культуры «Абы здароўе». 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

 25 красавіка ў выставачнай зале «Духаўскі круглік» прайшла 

прэзентацыя перавыдання буклета Ігара Цішкіна «Віцебскія замкі» ў 

перакладах на рускую і англійскую мовы. 

http://www.gck.by/

26 красавіка адбыўся конкурс культарганізатараў Талачынскага 

раёна «Гульнёвыя забавы-2013».  

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

На працягу месяца работнікамі клубных устаноў Талачынскага раёна 

да Дня чарнобыльскай трагедыі былі падрыхтаваны і праведзены наступныя 

мерапрыемствы: вечар «Чернобыль – наши раненые души» (Серкавіцкі СДК), 

лекцыя «Нам не забыць гэты дзень…» (Дзімітраўскі СДК), размова 

«Чарнобыль – палынная зорка» (Усвіж-Букскі ПДК), тэматычны вечар 

«Чернобыль – полынь горькая» (Слаўнаўскі СДК), лекцыя-канцэрт «Пакуль 

Чарнобыль у душу глядзіць» (Коханаўскі ГПДК) і інш. 
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

 У Браслаўскім РДК у красавіку прайшоў фінал раённага 

конкурсу «Молодые голоса-2013». У ім прынялі ўдзел 18 выканаўцаў трох 

узроставых катэгорый. Першае месца сярод удзельнікаў мастацкай 

самадзейнасці 6–10 гадоў заняла Сабіна Шчэціна (Відзаўскі ГДК). Дзіяна 

Пупіна (Казьянская ДШМ) прызнана пераможцай у катэгорыі 11–14 гадоў, 

а Юлія Гірон (Друеўская ДШМ) – сярод 15–18-гадовых фіналістаў. 

Народнае слова. – 2013. – 11 крас. – С. 8. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

19 красавіка ў Аршанскім ГЦК адбыўся абласны маладзёжны 

форум, у якім прынялі ўдзел супрацоўнікі ўпраўлення культуры 

Віцебскага аблвыканкама, спецыялісты абласнога метадычнага цэнтра 

народнай творчасці, начальнікі аддзелаў культуры гар- і райвыканкамаў, 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 

2 красавіка Тэматычная сустрэча «Дзве краіны – адзін саюз» да 

Дня яднання народаў Беларусі і Расіі (цэнтральная раённая бібліятэка). 

На мерапрыемстве выступілі самадзейныя артысты і работнікі гарадскога 

Дома культуры, а выкладчык школы мастацтваў Анатоль Міхееў 

прымеркаваў да мерапрыемства сваю «Песню пра Шуміліна», работнікі 

бібліятэкі аформілі кніжную выстаўку «Дзве краіны – адзін саюз». 

6 красавіка Свята «Есть страна читателей» для школьнікаў, 

прысвечанае падвядзенню вынікаў Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі 

(Светласельская сельская бібліятэка).  
7 красавіка Вечар гумару «Усмешкі нібы арэшкі» для 

ўдзельнікаў аматарскага аб'яднання «Землякі». Мерапрыемства было 

арганізавана супрацоўнікамі Дабейскай сельскай бібліятэкі сумесна з 

прадстаўнікамі сельскага клуба. 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

11 красавіка ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 

выстаўка «Польская кераміка XVIII–ХХ стст.». У экспазіцыі 

прадстаўлены вырабы сілезскіх керамічных і фарфоравых фабрык ад 

XVIII да XX стагоддзя ўключна – гэта мануфактуры ў Прушкаве, Глініцы, 

Раціборы, Цмелеве, Пацыкаве і інш. Выстаўку арганізавалі Верхнесілезскі 

музей у Бытоме, Польскі інстытут у Мінску, Нацыянальны мастацкі музей 

Беларусі і Віцебскі абласны краязнаўчы музей. 

http://news.vitebsk.cc/2013/04/12/posud-z-yakoga-ela-i-pila-shlyahta/

З 12 красавіка па 13 мая ў мастацкай галерэі Нацыянальнага 

Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка дзейнічае выстаўка 

сучаснага мастацкага шкла Беларусі «Навігацыя». 

http://gallery.polotsk.museum.by/node/33552

У Віцебску 7 красавіка адкрыты і асвечаны помнік у гонар 

свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II. Бронзавы манумент 

вышынёй каля пяці метраў усталяваны на Успенскай горцы. Аўтары праекта – 
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  дырэктары раённых метадычных цэнтраў, раённых і гарадскіх Дамоў 

культуры, пераможцы абласнога конкурсу інавацыйных праектаў па 

арганізацыі вольнага часу моладзі і агляду-конкурсу на лепшую 

арганізацыю дыскатэчных маладзёжных праграм. У межах маладзёжнага 

форума прайшла абласная канферэнцыя «Інавацыйныя праекты па 

арганізацыі вольнага часу моладзі» і адбылося ўзнагароджванне 

пераможцаў абласнога конкурсу інавацыйных праектаў. 

Пераможцамі абласнога конкурсу інавацыйных праектаў па 

арганізацыі вольнага часу моладзі прызнаны: 

– у намінацыі «Маладзёжныя аматарскія аб’яднанні» – праект «Next 

Gold» Міёрскага раённага метадычнага цэнтра (дырэктар Мядзюха Васіль 

Сямёнавіч);  

– у намінацыі «Новаўтварэнні ў аматарскай творчасці і арганізацыі 

вольнага часу моладзі» – праект «Домик в деревне» Лепельскага раённага 

метадычнага цэнтра (дырэктар Сездзіна Нона Васільеўна); 

– у намінацыі «Канцэртна-відовішчныя мерапрыемствы новага 

накірунку» – праект школы эстраднага майстэрства «Шоу-майстар» 

Полацкага раённага Дома культуры (дырэктар Дзёміна Наталля Іванаўна); 

– у намінацыі «Інавацыйныя праекты для сельскай моладзі – праект 

«Бітва аграгарадкоў» Лёзненскага раённага метадычнага цэнтра (дырэктар 

Макравусава Ганна Фёдараўна); 

– у намінацыі «Інавацыі ў галіне папулярызацыі ў маладзёжным 

асяродку этнакультурных традыцый Віцебшчыны – праект «Паляпшэнне 

сацыяльна-культурных сувязей паміж Зарасаем, Даўгаўпілсам і 

Браслаўскім рэгіёнам шляхам далучэння моладзі і стварэння больш 

актыўнага мясцовага партнёрства» – Браслаўскі аддзел культуры 

(начальнік Караткова Галіна Іванаўна); 

– у намінацыі «Інавацыі ў галіне культурна-асветніцкай 

дзейнасці» – праект «Вместе с малышом рождается мама» Дубровенскай 

цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы (дырэктар Фарэйтарава Наталля 

Мікалаеўна); 

адным лёсам». У ЦРБ прайшоў гістарычны ракурс «Беларусь і Расія – 

летапіс эпох» з удзелам вядучага спецыяліста ідэалагічнай работы 

Сенненскага райвыканкама. 

27-годдзю з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС былі прысвечаны 

наступныя мерапрыемствы: літаратурна-экалагічны вечар «Боль зямлі 

беларускай», на якім прысутнічалі ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі 

(цэнтральная раённая бібліятэка); урок смутку «Попел Чарнобыля ў нашых 

сэрцах» (Багушэўская гарпасялковая і Студзёнкаўская сельская бібліятэкі); 

гутарка-рэквіем «Чарнобыль – боль маёй зямлі» (Яноўская і Ульянавіцкая 

сельскія бібліятэкі); гадзіна трывожнага паведамлення «Чарнобыль – наш 

боль і смутак» (Багданаўская і Машканская сельскія бібліятэкі). 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

2 красавіка Гутарка да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі 

«Дзве сятры – Беларусь і Расія» (Кубліцкая сельская бібліятэка). 

26 красавіка Гадзіна экалогіі «Чернобыль: это не должно 

повториться» (Іллюшынская сельская бібліятэка). 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

2 красавіка Літаратурна-музычная кампазіцыя «Дзве сястры – 

Беларусь і Расія», падрыхтаваная супрацоўнікамі цэнтральнай раённай 

бібліятэкі і Дома культуры. 

17 красавіка Нарада бібліятэчных работнікаў раёна, на якой былі 

абмеркаваны вынікі праверкі работы бібліятэк за першы квартал, а 

таксама пытанні ўкаранення інавацыйных форм у практыку работы 

бібліятэк, было праведзена анкетаванне на тэму «Эфектыўнасць кніжных 

выстаў».  

Работа па мэтавай праграме «Ведаць беларускую кнігу, чытаць і 

захапляцца» была прысвечана Я. Маўру. У гэты ж дзень адбыўся Савет 

пры дырэктары ЦБС на тэму «Арганізацыя вольнага часу дзяцей і 

падлеткаў у бібліятэках Германавіцкага сельскага Савета». 
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  – у намінацыі «Фарміраванне экалагічнай культуры ў моладзі» – 

праект «Захаваем прыгажосць і здароўе роднай прыроды» Асінторфскай 

гарпасялковай бібліятэкі – цэнтра экалагічнай асветы насельніцтва 

(загадчык Благадзёрава Галіна Мікалаеўна); 

– у намінацыі «Эстэтычнае выхаванне моладзі» – праект 

«Маладзёжны баль» Наваполацкага Дома культуры і вольнага часу 

(дырэктар Пяткевіч Аксана Васільеўна); 

– у намінацыі «Патрыятычнае выхаванне моладзі» – праект «Сем 

цудаў вёскі Мазалава і яе ваколіц» Віцебскага раённага метадычнага 

цэнтра (дырэктар Струнчанка Андрэй Андрэевіч).  

Віцебскі АМЦНТ 

21 красавіка ў Полацкім раённым Доме культуры прайшло 

абласное свята-конкурс выканаўцаў беларускай песні «На зямлі 

Святой Сафіі». Конкурсная праграма была прадстаўлена ў дзвюх 

аддзяленнях «Беларуская народная песня» і «Эстрадная песня», у якой 

удзельнікі выконвалі песню самадзейнага кампазітара свайго рэгіёна, 

сучаснага беларускага кампазітара ці беларускі шлягер апошніх гадоў. 

Гран-пры конкурсу атрымала Марыя Жукава з Шумілінскага раёна. 

Першае месца ў намінацыі «Беларуская народная песня» занялі ўдзельнікі 

трыа народнай студыі эстраднага майстэрства «Тандэм» Полацкага 

раённага Дома культуры. Дыплом за II месца ўручаны ансамблю 

«Мельница» Ветрынскага Дома культуры і адпачынку. Віталь Хаданёнак 

з Полацкага раённага Дома культуры стаў пераможцам у намінацыі 

«Лепшае выкананне аўтарскага твора». «Лепшым аўтарскім творам 

конкурсу» былі прызнаны дзве песні кампазітараў з г. п. Бешанковічы і 

г. Браслава. Адну з лепшых аранжыровак прадставіла Наталля Дзёміна з 

Полацкага раённага Дома культуры. 

Полацкі веснік. – 2013. – 30 крас. – С. 7. 

У Палацы творчасці дзяцей і моладзі г. Віцебска ў красавіку 

адбыўся трохдзённы фестываль-конкурс маладых выканаўцаў 

эстраднай песні «Две сестры – Беларусь и Россия», прысвечаны Дню 

вызвалення раёна ад намецка-фашысцкіх захопнікаў (сельская бібліятэка 

аграгарадка Кавалі). 

 29 красавіка Кіналекторый для моладзі і падлеткаў «Чернобыль. 

Жизнь в смертельной зоне» (цэнтральная раённая бібліятэка). 

 

Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк 

25 красавіка Экалагічны турнір «На гэтай Зямлі жыць мне і табе» 

(цэнтральная раённая бібліятэка) з удзелам школьнікаў горада. 

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

16 красавіка Інфармацыйная гадзіна, прысвечаная барацьбе са 

СНІДам, з удзелам галоўнага санітарнага ўрача Пастаўскага раёна 

С. А. Расеевай (цэнтральная раённая бібліятэка). 

25 красавіка Сустрэча з дзіцячым пісьменнікам С. Трафімавым 

(Пастаўская дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі). 

30 красавіка Мерапрыемства з мэтай папулярызацыі творчасці 

беларускіх пісьменнікаў і паэтаў «Казкі XXI стагоддзя» з удзелам вучняў 

малодшых класаў СШ № 4 (Пастаўская гарадская бібліятэка). 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

7 красавіка Дзень здароўя «От недуга исцелит» (Ветрынская 

гарпасялковая бібліятэка), удзел у мерапрыемстве прыняў урач 

Вароніцкай бальніцы сястрынскага догляду. 

26 красавіка Экалагічны вечар «Прайсці праз зону» да Дня 

чарнобыльскай трагедыі (Полацкая дзіцячая бібліятэка). 

27 красавіка Літаратурны вечар «Чернобыль в нашей памяти» 

(Грамашчанская сельская бібліятэка-клуб). 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі у бібліятэках сістэмы 

аформлены кніжныя выстаўкі «Беларусь і Расія – сёстры», «Звязаны 
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  яднання народаў Беларусі і Расіі. Дыпломы першай ступені ў намінацыі 

«Саліст» атрымалі Ганна Стаян (узорная эстрадная студыя «Альтанка», 

г. Віцебск), Кацярына Астроўская (дзіцячая вакальная студыя «Микс», 

г. Мінск), Святлана Талюк (Гняздоўская сярэдняя школа, Смаленская 

вобласць). У намінацыі «Дуэт» перамаглі Уладзіслава Трошка і Івонна 

Этука (СШ № 27, г. Віцебск), а таксама Паліна Мядзведская (Цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага раёна, г. Віцебск). Лепшымі 

вакальнымі групамі сталі «Рамонкі» (СШ № 2, г. Наваполацк) і шоу-група 

«Fresh» (Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага раёна, 

г. Віцебск). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 2 апр. – С. 1. 

 

  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

2 красавіка Прэзентацыя манаграфіі «Хищные птицы Белорусского 

Поозерья» кандыдата біялагічных навук, дацэнта кафедры экалогіі і аховы 

прыроды біялагічнага факультэта УА «ВДУ імя П. М. Машэрава» 

У. В. Іваноўскага. 

3 красавіка Дзень спецыяліста «Бібліяграфічная майстэрня», 

падрыхтаваны супрацоўнікамі інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела. 

Спецыялісты аддзела прадэманстравалі сваім калегам асаблівасці 

бібліяграфічнай работы і надалі ўвагу спецыфіцы прафесіі бібліёграфа. 

Практычная частка мерапрыемства складалася з майстар-класаў па рабоце 

з электронным каталогам бібліятэкі па стварэнні бібліяграфічнага запісу 

на састаўную частку дакумента ў фармаце BELMARC. У ходзе 

мерапрыемства былі прадстаўлены агляды новых паступленняў 

прафесійнай літаратуры і бібліяграфічных выданняў, падрыхтаваных 

спецыялістамі аддзела ў 2012 годзе. 

10 красавіка Сустрэча з прадстаўнікамі РУП «Выдавецтва 

“Адукацыя і выхаванне”», на якой прайшла прэзентацыя выданняў. На 

26 красавіка Вечар паэзіі А. Шаўчэнкі «Я радуюсь тому, что я 

живу, могу дышать, любить и быть любимым» для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага раённага таварыства 

інвалідаў. 

26 красавіка Вечар-рэквіем «Чарнобыль: памяць і боль». На 

сустрэчу з навучэнцамі сярэдняй школы № 3 запрасілі санітарнага ўрача 

А. П. Варган. Удзельнікі мерапрыемства паглядзелі слайд-прэзентацыю 

«Чарнобыль – 27 год», паслухалі агляд літаратуры па кніжнай выстаўцы 

«Чарнобыль – боль, які спальвае сэрца». 
2 красавіка Інфармацыйная гадзіна да Дня яднання народаў 

Беларусі і Расіі «Звязаны адным лёсам» (Велеўшчанская сельская 

бібліятэка). 

16 красавіка Краязнаўчае падарожжа «У сваім краі як у раі» 

(Стайская сельская бібліятэка). 

26 красавіка Гадзіна роздуму «Гэта горкае слова – Чарнобыль» 

(Поўсвіжская сельская бібліятэка). 
26 красавіка Інфармацыйны ўрок «След черного ветра» з 

элементамі прэзентацыі для вучняў СШ № 1 (дзіцячая бібліятэка). 

 
Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў бібліятэках раёна 

прайшлі мерапрыемствы: літаратурна-музычнае мерапрыемства 

«Путешествием в страну Бережливию» з удзелам намесніка старшыні 

райвыканкама па эканоміцы В. В. Чарнавусава (цэнтральная раённая 

бібліятэка), «Приглашание в страну чудес» (сельская бібліятэка 

аграгарадка Дабрамыслі), «Восьмое чудо света» (сельская бібліятэка 

аграгарадка Крынкі), «Родная мова – бясцэнная спадчына» (сельская 

бібліятэка аграгарадка Новае Сяло), «Цуд завецца кнігай» (сельская 

бібліятэка аграгарадка Пушкі) і інш. 

19 красавіка Сустрэча з малалетнімі сведкамі Вялікай Айчыннай 

вайны «Говорят, на войне детей не бывает?!», прысвечаная 70-годдзю 
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  мерапрыемстве выступілі дырэктар выдавецтва М. А. Супрановіч, 

начальнік аддзела маркетынгу А. У. Самацветава, намеснік начальніка 

аддзела маркетынгу А. І.  Бычко, а таксама адбылася прэзентацыя кніг 

галоўнага рэдактара беларускага дзіцячага часопіса «Вясёлка» 

У. С. Ліпскага і доктара філасофскіх навук, прафесара, члена Саюза 

журналістаў Рэспублікі Беларусь П. Р. Мартысюка. 

16 красавіка Прэзентацыя кнігі Уладзіміра Папковіча «Пасля свята». 

25 красавіка Прэзентацыя кнігі гісторыка, краязнаўца Анатоля 

Аляксандравіча Ганчарова «Першая Віцебская партызанская брыгада 

(1941–1943 гг.)».  

 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

10 красавіка Сустрэча «Веснавыя струны душы» з аматарамі 

паэтычнага слова, інвалідамі па зроку  (цэнтральная гарадская бібліятэка 

імя М. Горкага). 

10 красавіка Адкрыццё экспазіцыі творчых работ «Велікодная 

ідылія» членаў студыі «Салікс» пры ДУ «Віцебскі гарадскі цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» (выцінанка, дэкупаж, вырабы з 

сена і інш.) (бібліятэка імя А. Гайдара). 

17 красавіка Краязнаўчы ўрок «Прыдзвінскі край, мая 

калыска» для вучняў 11-га «А» класа СШ № 38, прысвечаны 75-годдзю 

ўтварэння Віцебскай вобласці (бібліятэка імя І. Крылова). 

18 красавіка Прэзентацыя другога выпуску часопіса дзіцячай 

творчасці «Родничок», які выдаецца супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі 

імя С.  Маршака. На мерапрыемстве прысутнічалі аўтары публікацый, а 

таксама вучні 4-х і 5-х класаў СШ № 29. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

3 красавіка Літаратурна-музычны спектакль, прысвечаны памяці 

У. С. Высоцкага (цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

4 красавіка Гутарка «Дурман-трава, или Обманутые судьбы» па 

прапагандзе здаровага ладу жыцця (цэнтральная раённая бібліятэка). 

20 красавіка Пасхальная сустрэча «Давайце верыць у цуд» з 

удзелам свяшчэннаслужыцеля айца Мікалая (сельская бібліятэка 

аграгарадка Баброва). 

26 красавіка Тэматычны вечар «Быль і боль Чарнобыля» 

(сельская бібліятэка аграгарадка Асінторф). 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы на працягу красавіка адбыліся 

наступныя мерапрыемствы: 
10 красавіка Адкрыццё выставы работ «Разноцветная палитра» 

навучэнцаў ДШМ Я. Бялкоўскай, І. Калітуха, К. Кабанчук у галерэі «Арт-

Лепель». 

12 красавіка Скайп-канферэнцыя «Спорт – здоровье и красота» 

для людзей з абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага раённага 

таварыства інвалідаў і расійскага маладзёжна-інфармацыйнага клуба 

«Ромашка» з г. Балахна Ніжагародскай вобласці.  

16 красавіка Экалагічная вандроўка «Как природу бережем?», 

прысвечаная Году экалагічнай культуры. У мерапрыемстве прыняла ўдзел 

спецыяліст аддзела па спорце і турызме М. Ю. Гайдзенрых, якая расказала 

навучэнцам УА «Лепельскі дзяржаўны прафесійны ліцэй» пра агра- і 

экатурызм на Лепельшчыне. 

17 красавіка Вечар успамінаў «Я любовью связан с вами…: 

Филипп Лузгин». Бібліятэкары сумесна з прадстаўнікамі Духоўнага 

Праваслаўнага Цэнтра падрыхтавалі мерапрыемства аб жыцці і дзейнасці 

пратаірэя Ф. Лузгіна, які больш за 30 год працаваў у Лепельскім раёне.  

18 красавіка Навукова-практычная канферэнцыя 

«Кляшторнаўскія чытанні», прысвечаная 110-годдзю паэта-земляка 

Т. Кляшторнага. 
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  15 красавіка Святочная сустрэча «Ты Новополоцком дорожи!» з 

першабудаўнікамі горада (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака). 

18 красавіка Творчая сустрэча з гісторыкам і пісьменнікам 

Аляксандрам Чароміным (г. Масква), прэзентацыя кнігі «Тураўскае 

княства» (цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

13 красавіка Віртуальная экскурсія ў г. Осла з праглядам 

відэафільма «Паўночная Нарвегія» (цэнтральная бібліятэка імя 

Ф. Скарыны).  

14 красавіка Члены краязнаўчага клуба «Я – палачанін» 

наведалі стацыянарную выстаўку «Прогулка по Нижне-Покровской» 

філіяла Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка (цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

17 красавіка Дзелавая гульня «Бізнес-прарыў» для вучняў 9-га 

класа Полацкага кадэцкага вучылішча прайшла ў ПЦПІ ў рамках прававой 

школы «Разам будуем Праваград» (цэнтральная бібліятэка імя 

Ф. Скарыны). 

18 красавіка Сустрэча «Будь здоров себе во благо» вучняў 7-га 

«Б» класа СШ № 6 з начальнікам аддзела фарміравання здаровага ладу 

жыцця Полацкай ГЦБ М. С. Сяменчык і інструктарам-валеолагам гэтай жа 

ўстановы А. В. Трапезнікавай. 

 
Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

17 красавіка Семінар сельскіх бібліятэкараў раёна «Бібліятэка – 

цэнтр культурна-асветніцкай, арганізацыйнай дзейнасці». Падчас 

мерапрыемства былі дадзены метадычныя рэкамендацыі па тэме 

«Сельская бібліятэка сёння. Пошук уласнага іміджу», адбылася 

прэзентацыя летапісу «Адкуль у вёскі імя?», праведзены майстар-клас па 

арганізацыі тэматычных выставак і інш. (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

 4 і 30 красавіка ў Кіраўскай сельскай бібліятэцы – цэнтры 

эстэтычнага выхавання адбыліся літаратурна-музычныя вечары 

«Пушкин! Как много в этом слове…» з удзелам вакальна-

інструментальнага ансамбля «Каўчэг» і «Мэта творчасці – самаадданасць» 

па творчасці Б. Пастэрнака. 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

25 красавіка Экалагічнае лато «В мире флоры и фауны» для 

вучняў 6–11 класаў (Прудніцкая сельская бібліятэка). 

26 красавіка Дзень павышэння кваліфікацыі бібліятэчных 

работнікаў «Месца і роля перыядычных выданняў у бібліятэчным 

абслугоўванні насельніцтва на сучасным этапе» (Гарадоцкая дзіцячая 

бібліятэка). Бібліятэкары азнаёміліся з метадычнымі парадамі па тэмах 

«Вывучэнне выкарыстання перыядычных выданняў у бібліятэках», 

«Інавацыйныя формы і метады папулярызацыі перыядычных выданняў у 

публічнай бібліятэцы» і «Роля перыядычных выданняў у арганізацыі 

даведачна-бібліяграфічнага апарату бібліятэкі»; абмяняліся вопытам 

работы па выкарыстанні перыядычных выданняў у інфармацыйна-

бібліяграфічным абслугоўванні насельніцтва; прагледзелі прэзентацыю 

часопіса «Родная прырода». Загадчык аддзела маркетынгу прадставіла 

аўтарскі праект аддзела «Кніга народнай славы», прысвечаны 70-годдзю 

вызвалення Гарадоцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гэты 

ж дзень адбылася сустрэча з краязнаўцам, былым супрацоўнікам раённага 

музея С. І. Садоўскай, якая правяла завочнае героіка-патрыятычнае 

падарожжа «Старонкі гісторыі вызвалення Гарадоцкага краю ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў». Напрыканцы дня адбылося пашыранае 

пасяджэнне Савета пры дырэктары ЦБС па пытанні «Работа бібліятэк 

Стадолішчанскага сельсавета па арганізацыі, захаванасці і папулярызацыі 

кніжнага фонду». 
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 25 кастрычніка Гадзіна-рэквіем «Чарнобыль – рэха ядзернага 

стагоддзя» з удзелам вучняў старэйшага школьнага ўзросту (цэнтральная 

раённая бібліятэка). 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

З 9 па 13 красавіка супрацоўнікі Відзаўскай гарпасялковай 

бібліятэкі правялі Тыдзень інфармацыйнай падпрымкі, падчас якога 

чытачам былі прапанаваны выстаўка-рэкамендацыя «Падарожжа ў свет 

прафесіі», выстаўка-знаёмства «Новыя прафесіі – новай Беларусі», 

размова-разважанне «Кім быць, якім быць», тэст «Выбар прафесіі – выбар 

лёсу» і наведванне ПЦПІ. 
10 красавіка Дзень дзіцячай бібліятэкі «Чытаючы горад у 

бібліятэцы», у рамках якога адбыліся наступныя мерапрыемствы: 

экскурсія па бібліятэцы «Падарожжа ў Чытай-горад», конкурс дзіцячых 

малюнкаў «Бібліятэка будучага», пазнавальна-забаўляльная гульня 

«Пабывалі ва ўсім свеце, вандравалі на ракеце» (дзіцячая бібліятэка). 

16 красавіка Нарада бібліятэчных работнікаў «Дзень 

прафесійных зносін», падчас якога бібліятэкары сістэмы наведалі 

выстаўку Музея традыцыйнай культуры «Цудоўны свет лялек», прынялі 

удзел у рабоце Школы камп’ютарных ведаў «КОМПЬЮТЕР и Я» па тэме 

«Камп’ютар у дапамогу бібліятэкару», сталі ўдзельнікамі паэтычнай 

гадзіны па творчасці М. Рубцова «Когда душе сойдет успокоенье» і інш. 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

З 16 па 21 красавіка ў Слабодкаўскай сельскай бібліятэцы 

адбыўся Тыдзень дзіцячых пісьменнікаў «Вясёлыя чараўнікі». Чытачам 

была прапанавана віктарына па творчасці А. Барто «Узнай, откуда эти 

строки», літаратурная гульня па творчасці Г. К. Андэрсена «Великий 

сказочник датского королевства», віктарына па творчасці А. С. Пушкіна 

«У Лукоморья». 

18 красавіка Віртуальнае экалагічнае падарожжа «Цэнтральны 

батанічны сад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (дзіцячая бібліятэка). 

26 красавіка Літаратурна-музычны вечар па творчасці І. Лучанка 

«Нялёгка пець у нашым часе, яшчэ цяжэй зусім не пець» (Іказненская 

сельская бібліятэка). 

26 красавіка Літаратурная гадзіна «Чарнобыльскі шлях пралягае 

праз сэрца» (Плюская сельская бібліятэка). 

 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

17 красавіка Літаратурная вечарына «Я па жыцці іду паэтам», 

прысвечаная прысваенню Бігосаўскай сельскай бібліятэцы імя Эдуарда 

Зубрыцкага. 

19 красавіка Прэзентацыя кнігі гісторыка і пісьменніка 

А. Чароміна «Туровское княжество» (цэнтральная раённая бібліятэка).  

26 красавіка Літаратурная гадзіна «Бядой апаленае слова» да Дня 

чарнобыльскай трагедыі (Асвейская гарпасялковая бібліятэка). 

29 красавіка Вечар смутку «Палёт над зямлёю пад чорнымі 

незабудкамі» (Каханавіцкая сельская бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

З 23 па 28 красавіка Тыдзень экалогіі «Падары любоў прыродзе». 

У праграме: дзень сямейнага чытання «Усе мы з хат, усе мы з цішыні…», 

пленэр «Прыгожае побач», пазнавальная гульня «Падарожжа па 

экалагічнай сцяжынцы», прэзентацыя серыі кніг «Маленькі прафесар» 

(Курынская сельская бібліятэка). 
 23 красавіка Экалагічная канферэнцыя «Мы жывём у XXІ 

стагоддзі» для чытачоў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. 

Удзельнікі абмеркавалі пытанні забруджвання паветранага басейна 

планеты, а таксама вады, глебы, лясоў. Да мерапрыемства ладзілася 

выстава малюнкаў «Не парушай гармоніі ў прыродзе». Канферэнцыі 

папярэднічаў экалагічны працоўны дэсант «Дапамажы прыродзе», у ходзе 

якога быў наведзены парадак на тэрыторыі парка «Юбілейны» (Бабініцкая 

сельская бібліятэка – цэнтр экалагічнага выхавання). 
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