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ВІЦЕБСК 

2013 

 

 

драматычнага тэатра. Калектыў прыехаў да нас упершыню. У яго 

рэпертуары спектаклі «Жаніцьба», «Ханума», «Блазнота» і «Антыгона». 

Витебский проспект. – 2013. – 22 июня. – С. 2. 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

Дом кіно ў г. Віцебску пераведзены на лічбавыя тэхналогіі паказу 

з выкарыстаннем найноўшага абсталявання, у тым ліку лічбавага праектара 

Christie CP4230, які забяспечвае павышаную якасць выявы ў фарматах 3D, 

4К і гукавога суправаджэння фармату DOLBY. 

Народнае слова. – 2013. – 4 чэрв. – С. 5. 

 

МАТЭРЫЯЛЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

23 красавіка ў г. Разані (Расійская Федэрацыя) прайшла 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Музеи как ресурс 

территориального развития». У мерапрыемстве прынялі ўдзел музейшчыкі 

з Расіі, Украіны і Германіі. Беларусь прадставіў Нацыянальны Полацкі 

гісторыка-культурны музей-запаведнік. Яго дырэктар Тамара 

Джумантаева выступіла з дакладам «Полоцкий музей-заповедник и 

городское сообщество: диалог и взаимодействие». 

Полацкі веснік. – 2013. – 31 мая. – С. 2. 
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Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : май–чэрвень : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. А. М. Васілеўская]. — 

Віцебск, 2013. — 37 с. 

Штомесячнае інфармацыйнае паведамленне разлічана на 

сістэматычнае інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў 

культуры і мастацтва горада і вобласці аб развіцці галіны культуры на 

Віцебшчыне. 

Прызначана для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, 

культурна-асветных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і 

іншых катэгорыяў карыстальнікаў.                                               

 

     

 

 

 

 

 

© ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», 2013  

для юных гледачоў прагучалі лепшыя нумары з дзіцячых праграм і 

фрагменты з мюзікла «Гісторыя ката Філафея», оперы «Каралеўскі 

бутэрброд», казачнай фантазіі «Снягурка». 9 чэрвеня на сустрэчу з 

сусветнай музычнай класікай запрасіў сімфанічны аркестр, які 

падрыхтаваў спецыяльную праграму для дзяцей. У гала-канцэрце, які 

адбыўся 18 чэрвеня, прынялі ўдзел усе салісты і калектывы, у тым ліку 

славуты актэт балалаек «Віцебскія віртуозы» і сімфанічны аркестр. 

Своеасаблівым пастскрыптумам стаў канцэрт фартэпіяннай музыкі памяці 

Марыі Юдзінай, які прайшоў 26 чэрвеня.  

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

З 12 па 16 чэрвеня Беларускі тэатр «Лялька» прымаў удзел у 

XXVI Міжнародным фестывалі «Чемодан», які прайшоў у польскім 

горадзе Ломжа. Увазе гасцей і ўдзельнікаў міжнароднага форуму 

калектыў прадставіў спектакль для дарослых «Запіскі вар'ята». Спектакль 

віцебскіх лялечнікаў атрымаў высокую ацэнку міжнароднага журы і быў 

адзначаны дыпломам удзельніка фэсту. 

Витебский проспект. – 2013. – 27 июня. – С. 2. 

 Творчая група спектакля «Ліфт», пастаўленая В. Анісенкам па 

п’есе беларускага драматурга Ю. Чарняўскай, вярнулася з Міжнароднага 

тэатральнага фестывалю «Славянский венец», які праходзіў у г. Маскве з 

1 па 8 чэрвеня, з узнагародамі. Спектаклю прысуджаны дыплом і прыз 

«За актуальнае развіццё вострых сацыяльных праблем», а актрысе, 

вядучаму майстру сцэны Р. Грыбовіч – спецыяльны дыплом «За яскравы 

вобраз Маці Дзімона ў спектаклі “Ліфт”». 

Витебский проспект. – 2013. – 13 июня. – С. 6. 

5 чэрвеня на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Якуба Коласа адбыўся прэм’ерны паказ спектакля па п’есе 

У. Шэкспіра «Макбет» (пастаноўка В. Анісенкі). 

Витебский проспект. – 2013. – 13 июня. – С. 6. 

У чэрвені ў Віцебску прайшлі гастролі Тамбоўскага 
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 У зале Музея гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-апаведніка з 11 

чэрвеня працуе выстаўка «Производство и ассортимент изделий из 

цветных металлов в Полоцке Х–XVII вв.». 

http://polotsk.museum.by/be/node/33882

 

 МУЗЫКА 

У маі ў Сафійскім саборы працягваліся мерапрыемствы ў рамках 

XXVI Міжнароднага фестывалю старадаўняй і сучаснай камернай 

музыкі, які ў гэтым праходзіў з 5 красавіка па 18 мая.  

6 мая Выступленне арганісткі канцэртнай залы Сафійскага сабора 

К. Пагарэлай і Камернага аркестра «Еўропа-Цэнтр» пад кіраўніцтвам 

Р. Садыкава ў рамках Сусветнага дня аргана, прысвечанага 850-годдзю 

Notre Dame de Paris. 

10 мая Канцэрт ізраільскага ансамбля «Веllamiya» (джазавая 

музыка). 

16 мая Вечар раманса «От сердца к сердцу» з удзелам салістаў і 

Дзяржаўнай харавой капэлы Рэспублікі Беларусь імя Р. Шырмы (дырыжор 

Л. Яфімава). 

17 мая Гала-концэрт трох барытонаў вядучых салістаў сусветнай 

опернай сцэны Давіда Гвініанідзе, Сергея Плюсніна і Юрыя Зальцмана 

«Любовь – моя мелодия», прысвечаны Мусліму Магамаеву. 

18 мая  Канцэрт «Латиноамериканские эстампы» кубінскага 

піяніста-віртуоза Луіса Лугі ў суправаджэнні аргенцінскай спявачкі 

Джэсікі Мілнер.

23 мая ў Палацы культуры г. Наваполацка адбыўся ўрачысты 

вечар і канцэрт, прысвечаныя 50-годдзю ДУА «Дзіцячая школа 

мастацтваў № 1 г. Наваполацка». 

Новая газета (Наваполацк). – 2013. – 21 мая. – С. 5. 

Абласная філармонія ў чэрвені завяршыла XXIV канцэртны сезон 

адразу трыма прадстаўленнямі, два з якіх адрасаваныя дзецям. 8 чэрвеня 
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  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 мая па 30 чэрвеня 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, Расонскай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай раённых сетак бібліятэк, Віцебскай і Наваполацкай 

гарадскіх сетак бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

 30 мая ў выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці адбылася творчая сустрэча-канцэрт «Падарункі 

для душы». У сустрэчы прынялі ўдзел вакальны калектыў «Памяць сэрца» 

Кастрычніцкага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання і 

рэабілітацыі насельніцтва і ўдзельнікі аматарскіх калектываў народны 

клуб «Ветэран» ЖЭУ № 14 і клуб «Сяброўства» Першамайскага КДЦ 

г. Віцебска. 

Віцебскі АМЦНТ 

 «Пасхальным светом освещен мой дом» – тэматычная выстаўка з 

такой назвай экспанавалася ў Верхнядзвінскім раённым Доме культуры. 

На ёй прадстаўлены работы майстроў народнай творчасці, удзельнікаў 

кружкоў дэкаратыўна-прыкладной творчасці ўстаноў культуры раёна і 

горада, Дома рамёстваў і аддзялення дзённага прыбывання дзяцей-

інвалідаў і маладых інвалідаў. 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2013. – 17 мая. – С. 2. 

 У Глыбоцкім Доме рамёстваў у маі адкрылася выстаўка работ 

рэзчыка па дрэве Валерыя Мацюшонка. 

http://vg-gazeta.by/index.php

 1 і 2 чэрвеня гараджанам і гасцям г. Віцебска ўпершыню 

прадставілася магчымасць дакрануцца да «Таямніц майстэрства». 

Фестываль пад такой назвай быў арганізаваны творчай майстэрняй 

«Берагіня» і аб'яднаў 60 удзельнікаў з розных куткоў Беларусі, якія 

шчодра дзяліліся сакрэтамі свайго майстэрства. У рамках фестывалю 

прайшлі дэфіле-паказы аўтарскіх калекцый: льняная вопратка з ручной 

вышыўкай творчай майстэрні «Берагіня», сарафаны ў этнастылі, 

створаныя ў рамках расійска-беларускага праекта «Букет для славянкі», 

калекцыя дызайнерскай студыі «Enigma», адзенне і аксесуары з ручной 

афарбоўкай «Лета. Мора. Пляж». Шмат станоўчых эмоцый падарыў 

конкурс дзіцячай творчасці «Прояви себя в мастерстве». 

Витебский проспект. – 2013. – 6 июня. – С. 20. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

За дасягненне ў 2012 годзе найлепшых вынікаў у выкананні 

прагнозных паказчыкаў, эканоміі топліўна-энергетычных і матэрыяльных 

рэсурсаў прызнаны пераможцамі спаборніцтва і занесены сярод 

арганізацый культуры:  

– на Дошку гонару Віцебскай вобласці навукова-даследчая і 

асветніцкая ўстанова культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік»; 

– на Дошку гонару горада Віцебска – дзяржаўная ўстанова «Цэнтр 

культуры “Віцебск”». 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 3 мая. – С. 4. 

Віцебскі абласны выканаўчы камітэт узнагародзіў Ганаровай 

граматай аблвыканкама Абдулаеву Ірыну Станіславаўну, дырэктара 

ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў», 

за значныя поспехі ў падрыхтоўцы прафесійных кадраў для галіны 

культуры і мастацтва, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. 

Народнае слова. – 2013. – 7 мая. – С. 4. 

Салістка ўзорнай студыі эстраднай песні «Форум» Цэнтра 

культуры «Віцебск» Анастасія Васільева стала лаўрэатам прэміі спецыяльнага 

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

Народнае слова. – 2013. – 1 чэрв. – С. 3. 

Ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і працы, прадстаўнікі 

грамадскіх арганізацый прынялі ўдзел ва ўрачыстым сходзе, прысвечаным 

Святу працы, які адбыўся ў абласной філармоніі. У ім прынялі ўдзел 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА  

 У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур 6 мая адкрылася 

выстаўка работ майстра з г. Полацка Ганны Поспех «Бісерныя мары», а 8 

мая – персанальная выстаўка «Узоры – песні», прысвечаная 75-годдзю 

майстра, сябра Саюза майстроў народнай творчасці Рэспублікі Беларусь 

Ядвігі Песінай (вязанне кручком і пруткамі). 

Полацкі веснік. – 2013. – 18 мая. – С. 16. 

7 мая ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбыўся абласны семінар для спецыялістаў устаноў культуры па 

ахове нематэрыяльна-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. 

Віцебскі АМЦНТ 

З 17 мая ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ адкрылася для 

прагляду абласная выстаўка народных майстроў з Віцебскай вобласці 

«Незабытыя скарбы». У выстаўцы прынялі ўдзел народныя майстры 

вобласці: Аляксандр Любімаў (ганчарныя вырабы, г. п. Шуміліна); Любоў 

Лапаухава (саломапляценне, Віцебскі раён); Ігар Яўсціхаў (вырабы са 

скуры, Віцебскі раён); Вера Байкова (ткацтва, Глыбоцкі раён); Наталля 

Петухова (ткацтва, Лепельскі раён); Ганна Рымдзёнак (ткацтва, 

г. п. Шаркаўшчына); Валерый Варчэня (разьба па дрэве, Чашніцкі раён); 

Святлана Арэхава (гліняная цацка, Чашніцкі раён); Валерый Караблін 

(разьба па дрэве, Чашніцкі раён); Уладзімір Бязрукаў (чорная глянцавая 

кераміка, вырабы з лыку, г. п. Ушачы); Людміла Гаравая (спіральнае 

пляценне, г. Гарадок); Васіль Сіманковіч (лозапляценне, г. Гарадок); 

Марына Гушча (ткацтва, г. Гарадок); Інга Сампоева (бісерапляценне, 

г. Віцебск) і іншыя знакамітыя майстры вобласці. Падчас адкрыцця 

выставы прайшлі майстар-класы па саломапляценні, бісерапляценні і інш.  

Віцебскі АМЦНТ 

25 мая ў Мінску адкрыўся V Рэспубліканскі фестываль-кірмаш 

рамёстваў «Вясновы букет». Умельцы Дзісненскага Дома рамёстваў 

прадстаўлялі на ім народную ляльку (майстар Н. Валенцік), вырабы з 

саломкі (майстар Г. Лаўрыновіч), вырабы са скуры (майстар А. Балаш). 
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  старшыня абласнога Савета дэпутатаў А. Ацясаў, старшыня гарвыканкама 

В. Нікалайкін, старшыня гарадскога Савета дэпутатаў М. Смунёў. З 

дакладам выступіў старшыня абласнога аб’яднання прафсаюзаў 

І. Вазміцель. Прысутных віншавалі са святам артысты культурна-

спартыўнага цэнтра Віцебскага аддзялення Беларускай чыгункі і 

калектываў Магілёўскай чыгункі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 3 мая. – С. 2. 

На працягу мая работнікамі клубных устаноў Талачынскага раёна 

да Свята працы былі падрыхтаваны і праведзены лекцыя-канцэрт 

«Первомай» (Славенскі СК), канцэрт «Спасибо за труд» (Серкавіцкі СДК), 

вечар-партрэт «Добрая праца ў пашане» (Аболецкі ДФ) і інш. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

68-й гадавіне з Дня Перамогі была прысвечана святочная 

праграма канцэрта абласной філармоніі «Не могут эти дни позабыться!..», 

які адбыўся 6 мая. У гэты ж дзень у Наваполацкім Палацы культуры 

прайшло свята харавых калектываў «Победа в сердце каждого живет». 

8 мая ў КЗ «Віцебск» адбыліся ўрачыстае пасяджэнне і канцэрт, 

прысвечаныя Дню Перамогі. Сярод гасцей мерапрыемства былі ветэраны, 

удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны. Менавіта для іх гучалі знаёмыя і 

дарагія сэрцу песні, выступалі юныя артысты і калектывы Цэнтра 

культуры «Віцебск». Удзельнікі народнага тэатра Браслаўскага раённага 

Дома культуры парадавалі землякоў спектаклем «Не пакідай мяне», а на 

гарадской плошчы адбылося тэатралізаванае прадстаўленне «Украдзенае 

дзяцінства». У аграгарадку Плюсы Браслаўскага раёна аднавілі памятны 

знак землякам, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. Напярэдадні 

Дня Перамогі на мемарыяльным комплексе «Журавлинный холм» ля 

в. Пабядзіншчына (Віцебскі раён) адбылося ўрачыстае адкрыццё 

памятнага знака Герою Cавецкага Саюза Уладзіміру Паўлавічу Краеву і 

афіцэрам-танкістам 143-й танкавай брыгады. У Музеі баявой славы 

г. Полацка адкрылася новая экспазіцыя «Полочане – кавалеры 

полководческих орденов». Ва ўсіх установах культуры вобласці прайшлі 

У Мастацкім музеі экспанавалася выстаўка выяўленчых работ 

вядомага чэшскага мастака-аніматара Здэнека Мілера, у якой былі 

прадстаўлены сорак кніжных ілюстрацый па матывах культавага серыяла 

пра Кроціка. 

Витебский проспект. – 2013. – 6 июня. – С. 19. 

У выставачнай зале Віцебскай дзіцячай мастацкай школы № 1 у 

маі адбыўся вернісаж маладой таленавітай мастачкі, выпускніцы гэтай 

школы Ганны-Марыі Жалезка. Графічныя работы аб’яднаны адной тэмай, 

выкананыя па матывах казкі Л. Кэрала «Алиса в Стране чудес». 

Мастацкі музей прадставіў выстаўку работ па выніках 30-га 

пленэра выкладчыкаў школ мастацтва г. Санкт-Пецярбурга і вобласці. У 

эцюдах – Віцебск і яго ваколіцы, старажытны Полацк (акварэль, грызайль, 

пастэль і інш.). 

Витебский проспект. – 2013. – 6 июня. – С. 19. 

1 чэрвеня Полацк ужо ў чацвёрты раз стаў сталіцай мастацтва 

акварэлі – у Мастацкай галерэі адкрыўся адзіны ў Беларусі IV 

Міжнародны біенале акварэлі «Вада плюс фарба», які сабраў работы 65 

мастакоў з Беларусі, Літвы, Украіны, Расіі, Італіі, Малайзіі і Кітая. 

Полацкі веснік. – 2013. – 11 чэрв. – С. 7. 

 У Мастацкім музеі Віцебска адкрылася выстаўка «Витебск – 

город художников». У экспазіцыі прадстаўлены работы па выніках 

аднайменнага міжнароднага пленэра, які ўжо некалькі гадоў запар 

арганізоўвае віцебская турыстычная фірма «ИЛВА». 

Народнае слова. – 2013. – чэрв. – С. 16. 

 Фотавыстаўка «Беларусь без сирот» прыцягвала ўвагу гараджан з 

3 па 9 чэрвеня ў скверы Маякоўскага. На ёй былі прадстаўлены 80 

партрэтаў выхаванцаў Дзіцячага дома г. Віцебска. 

Витебский проспект. – 2013. – 13 июня. – С. 5.  
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  святочныя канцэрты, культурна-дасугавыя праграмы, тэматычныя 

вечарыны «Виват, Победа!», «Мы памяти своей верны», «Вечной памятью 

живу», «Фронтовики, наденьте ордена!», «Помнит Родина вас поименно» і 

інш. У адрас ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны гучалі словы ўдзячнасці 

і віншаванні. У Лепелі адбыўся фестываль-рэквіем «Подзвіг іх жыцця – 

Перамога!». Работнікі цэнтральнай бібліятэкі падрыхтавалі выстаўку кніг 

«Мы памятаем, а значыць мы жывём», на якой былі прадстаўлены кнігі аб 

падзеях Вялікай Айчыннай вайны, змешчаны фотаздымкі ветэранаў 

вайны. Выдатны настрой удзельнікам свята дарылі юныя артысты 

Лепельскай дзіцячай школы мастацтваў. У г. п. Багушэўск Сенненскага 

раёна адкрыўся помнік лётчыкам Александру Жураўлевічу і Александру 

Марфіцкаму, якія коштам уласнага жыцця выратавалі сотні людзей падчас 

авіяшоу ў польскім горадзе Радаме 30 жніўня 2009 года. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 16 мая. – С. 4. 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2013. – 18 мая. – С. 5. 

Выстаўка «Геральдычны вянок Віцебшчыны», прымеркаваная да 

Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, 

адкрылася ў абласным краязнаўчым музеі 6 мая. У экспазіцыі прадстаўлены 

42 гербы гарадоў і пасёлкаў вобласці. 

Народнае слова. – 2013. – 8 мая. – С. 2. 

Работнікі клубных устаноў Талачынскага раёна правялі гутарку 

«Над светам наш сцяг развяваецца» (Дзімітраўскі СДК), тэматычны вечар 

«Наш герб і сцяг – гэта сімвалы свабоды» (Высокагарадзецкі СК, 

Валосаўскі СК), канцэрт «Мая матуля – Беларусь» (Варанцэвіцкі СДК) і 

інш. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

З 1 па 9 чэрвеня г. Наваполацк святкаваў сваё 55-годдзе. Фестывалі 

дзіцячай творчасці, маладзёжны рок-канцэрт, музычны вечар з удзелам 

артыстаў Нацыянальнага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, 

прэзентацыя кнігі «Гордимся прошлым, строим будущее» – толькі некаторыя з 

падзей свята. Удзел ва ўрачыстасцях прынялі пераможцы папулярнага 

Цырымонія адкрыцця памятнага знака ў гонар 135-годдзя завода 

імя Камінтэрна (у 2002 г. завод стаў структурным падраздзяленнем 

прадпрыемства «Вістан») адбылася ў чэрвені ў Віцебску. Мемарыяльная 

дошка выканана скульптарам В. Магучым. 

Народнае слова. – 2013. – 6 чэрв. – С. 2. 

 

 МАСТАЦТВА  

 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Выстаўка «Мастакі Парыжскай школы з Беларусі» працуе ў 

Мастацкім музеі Віцебска з 7 мая па 30 ліпеня. У экспазіцыю ўвайшлі 56 

твораў з карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк», прыватных 

сходаў і фонду Нацыянальнага мастацкага музея. Выстаўка знаёміць з 

творчасцю 14 ураджэнцаў Беларусі, якія працавалі ў Парыжы ў першыя 

дзесяцігоддзі ХХ стагоддзя. Сярод якіх – Марк Шагал, Хаім Суцін, Рыгор 

Глюкман, Міхаіл Кікоін, Пінхус Крэмень, Восіп Цадкін, Якоў Балглей, 

Восіп Любіч, Яўген Зак, Роберт Генін.  

14 мая на 80-м годзе пайшла з жыцця заслужаны дзеяч 

мастацтваў, ганаровы грамадзянін г. Полацка Нінэль Іванаўна Шчасная. 

 У выставачнай зале філіяла Гарадоцкага Дома рамёстваў і 

фальклору ў в. Пальмінка ў маі працавала выстаўка інсітнага мастацтва 

майстроў Гарадоччыны Галіны Якушэнка, Сяргея Міхайліка і 

В. Цяцёркіна. 

Гарадоцкі веснік. – 2013. – 4 мая. – С. 4. 

Выстаўка работ маладога брэстчаніна Андрэя Кандрацюка 

адкрылася ў Цэнтры сучаснага мастацтва (пейзажы, партрэты, 

нацюрморты). 

Витебский порспект. – 2013. – 30 мая. – С. 19. 

Персанальная выстаўка работ Кацярыны Мясніковай «StillLeben» 

адкрылася ў краязнаўчым музеі Віцебска (нацюрморты). 

Витебский порспект. – 2013. – 30 мая. – С. 19. 
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  конкурсу «Халі-хало», узорна-паказальны аркестр Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь, творчыя калектывы гарадоў-пабрацімаў, мясцовыя выканаўцы, быў 

адкрыты бюст вядомаму жывапісцу Івану Хруцкаму і інш. 

28–30 чэрвеня ў Віцебску праходзілі ўрачыстасці, прысвечаныя 

Дню горада. Абласны цэнтр святкаваў сваё 1039-годдзе. У Летнім 

амфітэатры адбыўся святочны канцэрт, а на галоўнай плошчы – святочная 

дыскатэка «З днём нараджэння, любімы горад!». Для жыхароў і гасцей 

горада ў гэтыя дні былі арганізаваны воднае шоу «На ўзбярэжжы 

Заходняй Дзвіны», свята маладзёжных субкультур «A.V.E. – Alternative 

Vitebsk Everyday», 5-я юбілейная выстаўка «Аўтарэтра-2013», паказ моды, 

парад нявест, канцэрты, выстаўка-кірмаш работ народных майстроў, 

мастакоў, навучэнцаў дзіцячых мастацкіх школ «Віцебскі вернісаж», свята 

кнігі «Літаратура роднага краю» і інш. 

29–30 чэрвеня шаркаўшчане святкавалі 510-годдзе гарадскога 

пасёлка. Свята «Люблю цябе, мой родны горад» распачало шэраг 

разнастайных мерапрыемстваў. Увазе цікаўных прапаноўваліся набыткі 

шаркаўшчынскіх народных майстроў, праводзіліся майстар-класы па 

ткацтве і ганчарстве, працавала выстаўка работ удзельнікаў мастацкага 

аддзялення Шаркаўшчынскай дзіцячай школы. Творчыя работы вучняў 

прадставілі адукацыйныя ўстановы гарадскога пасёлка. Самабытным 

упрыгожаннем свята стала выстаўка падвор’яў сельскіх Саветаў 

«Беларускі смак». Адбылося ўшанаванне працаўнікоў вёскі, узнагароджанне 

пераможцаў фотаконкурсу архіўных матэрыялаў «Любімая Шаркаўшчына і 

шаркаўшчане», прайшоў канцэрт гурта «Чысты голас». 

Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2013. – 2 ліп. – С. 1–2. 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

9 мая народны ансамбль песні і танца «Яблонька», групы «Свае 

хлопцы» і «Флэш» Гарадоцкага Дома культуры прынялі ўдзел у святочным 

канцэрце, прысвечаным Дню Перамогі ў г. Невелі (Расійская Федэрацыя). 

Гарадоцкі веснік. – 2013. – 16 мая. – С. 1. 

Міжнародныя Шагалаўскія чытанні, якія сабралі мастацтвазнаўцаў, 

гісторыкаў, музейных работнікаў, якія цікавяцца жыццём і творчасцю 

славутага мэтра. У рамках канферэнцыі ў Арт-цэнтры Марка Шагала была 

прадстаўлена выстаўка малюнкаў А. Абаленскага (г. Ніца, партрэты 

М. Шагала, 1977) і кніг, якія перададзены ў дар музею Д. Сімановічам 

(г. Віцебск), Н. Сямёнавай (г. Масква) і В. Лабас (г. Масква). 

http://chagal-vitebsk.com/?q=node/304  

 У музеі традыцыйнай культуры Браслава 1 чэрвеня адбыўся 

вернісаж нацыянальных культур і традыцый «Нас аб'яднала Браслаўская 

зямля». Краіны-ўдзельніцы свята – Літва, Арменія, Польшча, Беларусь, 

Расія прадставілі гледачам фатаграфіі гістарычных і маляўнічых месцаў 

свайго краю, прыгожыя вырабы народных майстроў, нацыянальныя 

касцюмы. 

http://westki.info/artykuly/14844/braslauskiya-zarnicy-2013-dzen-1-vystava-

vernisazh-u-muzei-fota

У краязнаўчым музеі Віцебска ў чэрвені працягвала работу 

выстаўка традыцыйных промыслаў Дагестана «Гордость и величие страны 

гор» (дываны, кераміка, вырабы з металу, зброя і інш.). 

Витебский проспект. – 2013. – 27 июня. – С. 19. 

 21 мая ў Віцебску на доме № 4 па вуліцы Крылова адкрыта 

мемарыяльная дошка ў гонар выдатнага беларускага вучонага, краязнаўца 

Мікалая Каспяровіча. Аўтарамі яе сталі вядомыя беларускія скульптары 

Аляксандр Гвоздзікаў і Іван Казак. 

Народнае слова. – 2013. – 23 мая. – С. 16. 

Алея герояў 103-й гвардзейскай асобнай мабільнай брыгады ў 

абласным цэнтры папоўнілася новым сімвалам мужнасці і гонару воінаў-

дэсантнікаў. 1 чэрвеня на тэрыторыі злучэння прайшла ўрачыстая 

цырымонія адкрыцця бюста Героя Савецкага Саюза старшага лейтэнанта 

Уладзіміра Задарожнага, які гераічна загінуў падчас армейскай аперацыі 

на тэрыторыі правінцыі Кунар у Афганістане. 

Народнае слова. – 2013. – 4 чэрв. – С. 3. 
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  У рамках міжнароднага праекта «Паляпшэнне сацыяльна-

культурных сувязей паміж Зарасайскім, Даўгаўпілскім і Браслаўскім 

прыгранічнымі рэгіёнамі і прыцягненне моладзі да актыўнага мясцовага 

партнёрства» 10–12 мая браслаўскія музыкі са школы мастацтваў і 

Анатоль Собаль, дырэктар дзіцячай школы мастацтваў г. Паставы, 

удзельнічалі ў 21-м міжнародным фестывалі «Selos muzikantai». 

Браслаўская звязда. – 2013. – 29 мая. – С. 2. 

11–12 мая ў Даўгаўпілскім Цэнтры латышскай культуры адбыўся 

Міжнародны музычны конкурс для дзяцей і юнацтва Daugavas pērle 

(«Жамчужына Даўгавы»). Удзел у ім прынялі і салісты-вакалісты з 

Браслаўскага раёна. Дзіяна Аўзін (студыя «Жаворонки», кіраўнік 

Н. У. Акуневіч) адзначана дыпломам удзельніка ў малодшай узроставай 

групе, а Дзіяна Вашкевіч (Запрудзьеўскі СДК, кіраўнік Н. А. Васіленка) 

атрымала дыплом трэцяй ступені ў старэйшай узроставай групе. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 11 чэрв. – С. 2. 

У г. Курску пад патранатам Міністэрства культуры Расійскай 

Федэрацыі і камітэта па культуры Курскай вобласці 8–10 чэрвеня 

прайшоў II Міжрэгіянальны фестываль-конкурс майстроў дэкаратыўна-

прыкладной творчасці «Мастера соловьиного края». У конкурсе прымалі 

ўдзел прадстаўнікі Расіі, Украіны і Беларусі. Нашу краіну з годнасцю 

прадставіла майстар Полацкага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур Ніна 

Ярмух. У намінацыі «Традиционное ткачество» яна ўдастоена дыплома 

лаўрэата III ступені. 

Полацкі веснік. – 2013. – 21 чэрв. – С. 2.  

Салістка ўзорнай дзіцячай студыі эстраднай песні «Форум» Цэнтра 

культуры «Віцебск» Віўен Сабі стала пераможцай IX Міжнароднага конкурсу 

«OPUS-2013», які райшоў з 14 па 21 чэрвеня ў курортным горадзе Ларэт дэ Мар 

(Іспанія). Віўен стала першай выканаўцай, прадставіўшай Беларусь на гэтым 

конкурсе, і заняла 2-е месца ў сярэдняўзроставай падгрупе. 

http://gorodvitebsk.by/news/01-07-2013/Opus-2013

 

думаць» – Чашніцкая гарадская бібліятэка. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

У чэрвені для бібліятэчных работнікаў раёна прайшоў семінар 

«Бібліятэка і духоўная культура нацыі», падчас якога адбыўся юбілейны 

вечар паэта і празаіка, члена Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь 

Міледзія Кукуця «Я слаўлю хлеб і дабрыню». 

Бібліятэкары ЦБС прынялі актыўны ўдзел у святкаванні 510-

годдзя г. п. Шаркаўшчына, якое адбылося 29–30 чэрвеня. Бібліятэкары 

ўдзельнічалі ў сумеснай рабоце па састаўленні «Шаркаўшчынскага 

абярэгу», свае вырабы дэманстравалі ўдзельніцы аматарскага аб’яднання 

«Жаночы час» (цэнтральная раённая бібліятэка) і «Сяброўкі» 

(Верацееўская сельская бібліятэка).  

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 3 мая ў Мастацкай галерэі Полацка адкрылася выстаўка калажаў 

А. Канавалава і фотаздымкаў Л. Ляўшынава «Средиземноморье». 

 18 мая да акцыі «Ноч музеяў» далучыліся і музейшчыкі 

Віцебшчыны. Цэнтр сучаснага мастацтва адкрыў «Партал у будучыню». 

Перанесціся кожнаму на гады наперад дапамаглі арт-аб'екты, якія 

свецяцца ў цемры, майстар-клас па выкарыстанні люмінесцэнтных 

матэрыялаў, выстаўкі жывапісу і арт-аб'ектаў. У Мастацкім музеі свята 

прайшло ў парыжскім стылі. Гасцей чакалі тэатральныя пастаноўкі, 

моднае дэфіле, майстар-клас ад вядомага віцебскага мастака Фелікса 

Гумена, працаваў салон прычосак, выстаўка капялюшаў, майстар-клас па 

вырабу дыядэм і інш. Аршанскія музейшчыкі зрабілі акцэнт на язычніцкіх 

рытуалах. У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі на 

«Паганскую ноч» сабраліся русалкі, Сварог, Ярыла і іншыя славянскія 

багі. Па старажытнаславянскіх рунах жадаючыя змаглі даведацца пра лёс. 

http://www.pressdisplay.com/staging/timesonline/ru/viewer.aspx

15–16 чэрвеня ў Музеі Марка Шагала прайшлі XXIII 
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  АГРАЭКАТУРЫЗМ 

23–24 мая ў Полацку ў рамках праекта Еўрапейскага Саюза 

«Белла Двина-2» прайшоў Трансгранічны турыстычны форум 

«Трансграничное сотрудничество – основа развития туристических 

приграничных регионов Белла Двина и Балтийский Озерный край». 

Спецыялісты па развіцці турызму, прадстаўнікі трансгранічных 

турыстычных праектаў з Віцебскай вобласці, Латгальскага раёна (Латвія) і 

Аўкштайтыі (Літва) вывучалі турыстычны патэнцыял, накірункі і 

перспектывы развіцця турызму ў Латгальскім рэгіёне, Уцянскай акрузе і 

абмеркавалі магчымасці супрацоўніцтва. 

Полацкі веснік. – 2013. – 21 мая. – С. 1. 

26 мая адбылася рэспубліканская акцыя «Дзень адчыненых 

дзвярэй у беларускіх сядзібах». Да яе прымеркавалі злёт аграсядзіб 

вобласці, які прайшоў у аграсядзібе «У Нінэль» (Лёзненскі раён). 

Арганізатарам злёту выступіў грамадскі савет па развіцці аграэкатурызму 

Віцебскай вобласці. Сёлетняе мерапрыемства выйшла за рамкі свайго 

фармату, бо, апрача гасцей з Браслаўскага, Мёрскага, Расонскага і іншых 

раёнаў вобласці, прыехалі калегі з Мінска, Магілева, Брэста. А 

прысутнасць прадстаўнічай дэлегацыі з Расіі на чале з намеснікам 

начальніка Дэпартамента культуры і турызму па Смаленскай вобласці 

Святланай Сідзячэнка наогул дае права назваць яго міжнародным. 

Народнае слова. – 2013. – 30 мая. – С. 2. 

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

сельскага турызму «Заборскі фэст». Сёлета ў ім удзельнічалі больш за 500 

чалавек. Падчас турыстычнага свята прайшлі шматлікія мерапрыемствы – 

раённы злёт турыстаў, велапрабег, паход байдарачнікаў, свята рыбака на возеры 

Белае Юхаўскае, прэзентацыя новых турыстычных маршрутаў. У межах фэсту 

адбыўся круглы стол па праблемных пытаннях і перспектывах развіцця 

аграэкатурызму ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства спорту і 

турызму, Расонскага райвыканкама, турыстычных фірм і арганізацый. 

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

берагчы планету» (Краснапольская сельская бібліятэка), падарожжа па 

кнігах М. Носава «Героі Носава ў ілюстрацыях лепшых мастакоў» 

(Кавалёўская сельская бібліятэка), дзіцячае свята «Калі на планеце 

гаспадары – дзеці» (Бірузоўская сельская бібліятэка) і інш. 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

У чэрвені ў бібліятэках сістэмы да Міжнароднага дня абароны 

дзяцей адбыліся наступныя мерапрыемствы: літаратурна-музычная 

кампазіцыя «Согреем детские сердца» (дзіцячая раённая бібліятэка), 

гульнёвая праграма «Свята дзяцінства – свята ўсмешак» (Студзёнкаўская 

сельская бібліятэка), пазнавальная гульня «Дзяцінства – край цудоўны» 

(Цыпкаўская сельская бібліятэка), тэатралізаваннае прадстаўленне 

«Маленькія дзеці на вялікай планеце» (Чырвонасельская сельская 

бібліятэка) і інш. 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

5 чэрвеня Літаратурная гадзіна «Образ Евфросинии Полоцкой в 

литературе и искусстве» (Вялікадолецкая сельская бібліятэка). 

21 чэрвеня Урок-папярэджванне «Скажем наркотикам: НЕТ!» 

(цэнтральная раённая бібліятэка імя Е. Лось). 

 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

У гарадскіх бібліятэках на працягу чэрвеня праходзіла акцыя 

«Чашнікі – горад, які чытае пра вайну». У рамках мерапрыемства ў 

бібліятэках былі аформлены бібліятэчныя выстаўкі: выстаўка-ўспамін 

«Дарогамі вайны» і выстаўка-экспазіцыя «Дзядуліны ўзнагароды» 

(раённая дзіцячая бібліятэка), агучаная выстаўка-памяць «Рэха мінулай 

вайны» (Чашніцкая гарадская бібліятэка), выстаўка-рэквіем «Радок, 

прабіты куляй» (цэнтральная раённая бібліятэка). На літаратурны вечар 

«Споведзь салдацкага сэрца» запрасіла сваіх чытачоў у чэрвені 

цэнтральная раённая бібліятэка, а на ўрок мужнасці «Ведаць, помніць, 
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  КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

У Шаркаўшчынскім раённым Доме культуры ў маі прайшло 

раённае свята «Ликуй, Земля, Христос Воскрес!» з удзелам вучняў 

агульнаадукацыйных школ і праваслаўнай нядзельнай школы. 

Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2013. – 16 мая. – С. 4. 

13 мая ў Палацы культуры ААТ «Полацк-Шкловалакно» з 

удзелам творчых калектываў г. Полацка і раёна прайшлі «Пасхальныя 

сустрэчы-2013».  

Гарадскі Пасхальны вечар «Играет солнце в Воскресение 

Христово» адбыўся ў маі ў Палацы культуры ААТ «Нафтан» з удзелам 

архіепіскапа Полацкага і Глыбоцкага Феадосія. 

Новая газета (Наваполацк). – 2013. – 21 мая. – С. 1. 

Пасхальная дабрачынная акцыя для дзяцей-інвалідаў «Навстречу 

детским сердцам» прайшла ў маі ў Доме культуры г. Гарадка. У рамках 

мерапрыемства адбыўся святочны канцэрт з удзелам выхаванцаў 

нядзельных школ, дзіцячых музычных і танцавальных калектываў 

агульнаадукацыйных школ раёна, каледжаў, Цэнтра дзяцей і моладзі, 

Дома культуры і Дзіцячай школы мастацтваў, а таксама выстаўка работ 

майстроў традыцыйных рамёстваў Гарадоччыны і дзіцячых работ на 

пасхальную тэматыку. 

Гарадоцкі веснік. – 2013. – 16 мая. – С. 1. 

15–16 чэрвеня ў аграгарадку Мазалава Віцебскага раёна ў трэці раз 

прайшло раённае свята «Мазалаўскі карагод-2013». У яго рамках адбыўся 

раённы агляд-конкурс на лепшую арганізацыю работы аматарскіх 

аб’яднанняў і клубаў па інтарэсах «Свет тваіх захапленняў». Задорнымі 

спевамі радавалі гледачоў ансамблі з вёсак Бабінічы, Вымна, Сушчова. 

Хэдлайнерам свята стаў спецыяльна запрошаны лаўрэат усебеларускіх і 

ўсерасійскіх эстрадных конкурсаў Аляксандр Шломан, які добра спеўся з 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

8 чэрвеня Літаратурна-музычная імпрэза «Музыка паэтаў». 

Ганаровымі гасцямі мерапрыемства сталі паэт і публіцыст Навум 

Гальпяровіч і пісьменнік, краязнавец, перакладчык, намеснік старшыні 

рэспубліканскага Савета па справах культуры і мастацтва пры Савеце 

Міністраў Рэспублікі Беларусь Анатоль Бутэвіч (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

14 чэрвеня Семінар бібліятэчных работнікаў раёна «Беларускае 

слова – крыніца духоўнасці». У рамках мерапрыемства адбыўся абмен 

вопытам па прапагандзе беларускага слова, агляд беларускіх часопісаў і інш. 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

12 мая Тэматычны вечар «Символы твоего государства» з 

удзелам настаўнікаў Бабыніцкай базавай школы (Бабыніцкая сельская 

бібліятэка-клуб). 

22 мая Семінар бібліятэчных работнікаў раёна на тэму «Дзеці і 

бібліятэка: крокі насустрач» (Ветрынская гарпасялковая бібліятэка). 

8 чэрвеня Відэавандроўка «Путешествие по Европе. 

Воспоминания». Удзельнікі сустрэчы вандравалі па мясцінах, дзе калісьці 

пабывалі самі (цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

 

Расонская раённая сетка публічных бібліятэк 

 У маі ў бібліятэках раёна адбыліся: конкурсная праграма да Дня 

сям’і «Наш сямейны фотаальбом» (Заборская сельская бібліятэка), 

тэматычная вечарына «Паэзія полымя і пяшчоты» (Краснапольская 

сельская бібліятэка), гульнёвая праграма «Вялікодныя гульні нашых 

продкаў» (Янкавіцкая сельская бібліятэка) і інш. 

 У чэрвені ў бібліятэках сістэмы прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: бібліятэчная акцыя «Брось мышку – возьми книжку», 

завочнае падарожжа па партызанскіх мясцінах «Дарогамі лясных салдат» 

(цэнтральная раённая бібліятэка), экалагічнае свята «Давайце будзем 
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  вымнянскім народным хорам. 

Народнае слова. – 2013. – 20 чэрв. – С. 15. 

19 мая ў Міёрскім РДК адбылося дабрачыннае сямейнае свята 

«Парад тат», прымеркаванае да Міжнароднага дня сям’і. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

У Шаркаўшчынскім раённым Доме культуры прайшоў дваццаты 

фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Цветные сны». Удзел у песенна-

танцавальным спаборніцтве прымалі дзеці ад 6 гадоў. Узнагарода «Открытие 

фестиваля» дасталася юнай выканаўцы з аграгарадка Вялікае Сяло Анастасіі 

Крыўко. Прыз «За лепшае выкананне песні на беларускай мове» атрымала 

вучаніца СШ № 2 Валянціна Ісаковіч, а малодшая група эстраднай студыі 

«Карамелькі» РДК стала «Надзеяй фестывалю». Навучэнка Германавіцкай СШ 

Наталля Арлоўская і ўдзельніца тэатра эстраднай песні РДК «Маленькая фея» 

Дар'я Касцюкевіч заваявалі дыпломы I ступені ў сярэдняй і малодшай узроставых 

групах адпаведна. У намінацыі «Вакальныя ансамблі» перамога дасталася 

старэйшай групе «Карамелек». 

Народнае слова. – 2013. – 8 чэрв. – С. 6. 

У Глыбоцкім ГЦК у маі адбылося дзіцячае шоу «Танцавальная 

сенсацыя», падрыхтаванае рэжысёрам і харэографам Вікторыяй Савіцкай. 

Веснік Глыбоччыны. – 2013. – 22 мая. – С. 5. 

18 мая ў Наваполацку прайшоў гарадскі конкурс самадзейнай 

мастацкай творчасці, прысвечаны 55-годдзю Наваполацка «Новополоцк – город 

талантов». 

22 мая ў выставачнай зале «Духаўскі круглік» адбылася прэс-

канферэнцыя, прысвечаная арганізацыі і правядзенню XXII  

Міжанароднага форума мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», на якой 

было аб’яўлена аб назначэнні Аляксандра Сідарэнкі дырэктарам 

фестывалю. 

10-годдзе творчай дзейнасці адзначыла студыя эстрадных шоу-праграм 

«On Line» 23 мая ў Палацы культуры «Нафтан» канцэртам з назвай 

«Путешествие On Line». 

мерапрыемствы: Савет пры дырэктары «Сацыяльнае партнёрства 

Бароўскай сельскай бібліятэкі – сучасны напрамак якаснага абслугоўвання 

карыстальнікаў: вопыт і праблемы» (цэнтральная раённая бібліятэка); 

заняткі ў творчай майстэрні «Прафесійны візіт у Домжарыцкую сельскую 

бібліятэку», падчас якіх бібліятэкары раёна азнаёміліся з работай 

бібліятэкі, абменяліся вопытам, наведалі Дом экалагічнай асветы, прынялі 

ўдзел у тэатралізаваным падарожжы «Под зелёным парусом в будущее». 

Для людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў цэнтральнай раённай 

бібліятэцы прайшла выстаўка-канцэрт «Смех, за которым следует раздумье», 

прысвечаная пісьменнікам-сатырыкам М. Жванецкаму і М. Задорнаву. 

Да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй у бібліятэках раёна 

прайшлі гадзіна здароўя «Иллюзия рая, или Чем опасны наркотики» 

(Чарэйшчынская сельская бібліятэка-музей), акцыя «Свобода и 

зависимость» (Бароўская сельская бібліятэка), інфармацыйны дайджаст 

«Розум за межамі наркотыкаў» (Старалядненская сельская бібліятэка); 

відэасалон «Безвредных доз не бывает» (Поплаўская сельская бібліятэка), 

медыяўрок «Бегом от вредных привычек» (Поўсвіжская сельская 

бібліятэка). 

 
Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

8 мая Дзень ваеннай кнігі «Была вайна», у рамках мерапрыемства 

адбыліся кніжныя выстаўкі «Война глазами писателей» і «Ішла вайна 

народная», прайшлі гадзіна мужнасці «Лёзненшчына ў полымі вайны», 

літаратурна-гераічнае падарожжа па кнізе С. Аляксеева «Внукам о дедах-

героях» і гадзіна кнігі «Война в судьбе моей семьи» (дзіцячая бібліятэка). 

8 мая Літаратурны вечар «Строка, оборванная пулей», 

прысвечаны паэтам-франтавікам (цэнтральная раённая бібліятэка). 

29 мая Семінар работнікаў сельскіх бібліятэк раёна на тэму 

«Организация обслуживания книгой детей и подростков в час летних 

каникул» (сельская бібліятэка аграгарадка Дабрамыслі). 
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  Новая газета (Наваполацк). – 2013. – 17 мая. – С. 16. 

31 мая ў г. Талачын адбыўся раённы семінар-практыкум па харэаграфіі 

для кіраўнікоў клубных устаноў раёна «Организация работы и творческой 

деятельности в детском самодеятельном хореографическом коллективе». 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 

Тэлепраект тэлеканала СТВ «Поющие города» даў старт творчай 

рэалізацыі вакальнага дуэта полацкага раённага Дома культуры ў складзе 

салісткі народнай студыі эстраднага майстэрства «Тандэм» Наталлі 

Курыловіч і саліста народнай эстраднай студыі «Х-day» Аляксандра 

Путро. Выканаўцы паспяхова прадставілі полацкі рэгіён на 

рэспубліканскім праекце «Зорны рынг». 

Полацкі веснік. – 2013. – 31 мая. – С. 15. 

У Віцебску 31 мая – 2 чэрвеня праходзіла яўрэйская Міжнародная 

адукацыйна-культурна-забаўляльная канферэнцыя «Арт-Лимуд Беларусь», 

якая сабрала каля 500 удзельнікаў з усіх абласцей Беларусі, а таксама Ізраіля, Літвы, 

Малдовы, Расіі, ЗША, Украіны і шэрагу іншых краін. У мерапрыемствах 

канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы, рэлігійныя дзеячы, педагогі, урачы, дзеячы 

мастацтва і культуры, у прыватнасці, вядомы расійскі акцёр Веніямін Смехаў, 

пісьменнік, драматург Аркадзь Інін, адзін з самых цытуемых на сёння паэт Уладзімір 

Вішнеўскі, папулярны ансамбль «Клезмастерс». Усяго за тры дні прайшло каля 150 

сесій: трэнінгі, майстар-класы, канцэрты, монаспектаклі, выстаўкі і лекцыі на розныя 

тэмы, экскурсіі. 
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ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

З 6 па 30 мая ў Віцебску прайшоў XI Пасхальны фестываль, 

прысвечаны 1025-годдзю Хрышчэння Русі і 1150-годдзю пачатку 

асветніцкай працы святых раўнаапостальных братоў Кірыла і Мяфодзія. 

Адкрыўся ён выстаўкай-конкурсам дзіцячай творчасці «Божий мир 

глазами детей» у культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада 

раённая бібліятэка). 

23 чэрвеня Літаратурная вечарына «Бярозкі роднай светлы лік», 

прысвечаная праваслаўнаму святу Троіца (Баеўская сельская бібліятэка-

клуб). 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

З 1 па 31 мая Месяц літаратуры «Духовная литература. Читать. 

Знать. Верить», у рамках якога прайшоў цыкл выставак «Пасха. 

Воскресение Христово», «Для тех, кто идет к Богу…», «Католицизм как 

ветвь христианства» і інш. (цэнтральная раённая бібліятэка). 

8 мая Вечар-успамін «Они не вернулись из боя» (Баброўская 

сельская бібліятэка-музей імя Я. Мароза), гадзіна памяці «Прайшла праз 

дзяцінства вайна» (Велеўшчанская сельская бібліятэка), літаратурна-

музычная кампазіцыя «Радок, абарваны куляй» (Старалядненская 

сельская бібліятэка). 

10 мая Семінар бібліятэчных работнікаў раёна «Бібліятэка і 

сям’я: новыя грані ўзаемадзеяння – новыя праблемы» з удзелам вядучага 

спецыяліста аддзела загса райвыканкама, галоўнага спецыяліста аддзела 

адукацыі, супрацоўніка інспекцыі па справах непаўналетніх. Падчас 

мерапрыемства быў праведзены аналіз сацыялагічнага даследавання 

«Семья и книга: читаем вместе» і гадзіна ўзаемнай інфармацыі «Семья, 

школа, библиотека: грани сотрудничества» (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

17 мая Скайп-канферэнцыя да Дня сям’і «Люблю свой дом, свою 

семью», удзел у якой прынялі людзі з абмежаванымі магчымасцямі з 

Лепельскага раённага таварыства інвалідаў і расійскага маладзёжна-

інфармацыйнага клуба «Рамашка» з г. Балахна (Расійская Федэрацыя) 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

23 мая Свята «Вялікдзень у сям’і Кляшторных» (Каменская 

сельская бібліятэка-музей Тодара Кляшторнага). 

У чэрвені ў бібліятэках сістэмы адбыліся наступныя 
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  Віцебска “Дзвіна”». У праграме фестывалю пасхальныя канцэрты, сустрэчы, 

кіналекторыі, гутаркі ва ўстановах адукацыі, свята калакольнага звону 19 мая ў 

Свята-Успенскім кафедральным саборы. 21 мая фестывальную праграму 

завяршыла свята, прысвечанае прападобнай Еўфрасінні Полацкай у віцебскай 

бібліятэцы імя святой. 

З 13 па 20 мая ў Віцебску праходзіў заключны тур V фестывалю 

самадзейных творчых калектываў і выканаўцаў ААТ «Газпрам» 

«Факел». На мерапрыемства з’ехаліся больш за 1300 удзельнікаў з 36 

даччыных таварыстваў «Газпрама» з усіх куткоў Расіі і Беларусі. У рамках 

фестывалю адбылася прэзентацыя выстаўкі «Газпром – сегодня» і святочны 

флэш-моб, дабрачынная акцыя і канцэрт «Дети – детям!», канцэрт 

Прэзідэнтскага аркестра Рэспублікі Беларусь, рок-канцэрт з удзелам 

гуртоў «Би-2», «Воплі Відоплясова», «Zdob şi Zdub», «J:МОРС» і «Цвет 

Алоэ» і інш. Гран-пры фестывалю ўдастоены танцавальна-спартыўны 

клуб «Экспромт» (ААТ «Газпрам трансгаз Ніжні Ноўгарад»); Яўгенія 

Аханава (ААТ «Газпрам трансгаз Томск») у намінацыі «Вакал (народны)»; 

ансамбль танца «Сібірскі сувенір» (ААТ «Газпрам трансгаз Томск»); Юлія 

Кагадаева (ААТ «Газпрам здабыча Арэнбург») у намінацыі «Вакал 

(джазавы)»; Глеб Саннікаў (ААТ «Газпрам трансгаз Екацерынбург») у 

конкурсе «Юны мастак». Акрамя таго, А. Мілер узнагародзіў творчы 

калектыў ААТ «Газпрам трансгаз Беларусь» Спецыяльным прызам 

Старшыні Праўлення ААТ «Газпрам». 

24 мая ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо 

г. Віцебска “Дзвіна”» сумеснымі намаганнямі АМЦНТ і БелТІЗ прайшоў 

абласны конкурс «Спявай, душа» ў межах абласнога парафестывалю 

аматарскай творчасці інвалідаў. 

Віцебскі АМЦНТ 

З 23 па 25 мая ў г. Верхнядзвінску ўжо ў 15 раз праходзіла 

рэгіянальнае дзіцячае свята мастацтваў «Двина-Дзвіна-Daugava». 

Асноўныя мерапрыемствы адбыліся 25 мая, у іх узялі ўдзел больш за 400 

чалавек. У рамках свята праводзіўся конкурс тэатраў моды «Ззянне-2013», 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

6 мая Святочная сустрэча «Герояў слава баявая» членаў клуба 

«Залаты ўзрост» і наведвальнікаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва раёна (цэнтральная раённая бібліятэка). 

22 мая Экскурсія «Дарога да святыняў» у царкву святой 

велікамучаніцы Анастасіі (святой Анастасии Узорешительницы) для 

членаў клуба «Крынічка» (Бычыхінская сельская бібліятэка). 

24 мая Дзень тэорыі і практыкі для бібліятэкараў Гарадоцкай 

сеткі публічных бібліятэк «Праектная дзейнасць бібліятэчных устаноў як 

спосаб рэалізацыі творчых ідэй і пошуку дадатковых сродкаў». У рамках 

мерапрыемства адбыўся абмен вопытам работы па рэалізацыі творчых 

ідэй у рамках аўтарскіх праектаў, азнаямленне з выстаўкай-

прадстаўленнем «Вялікая Айчынная вайна на тэрыторыі Гарадоцкага 

раёна», творчы візіт у Гарадоцкі краязнаўчы музей і наведванне 

мемарыяльнага комплексу «Бессмертие». 

15 чэрвеня Сустрэча з паэтам, перакладчыкам У. Папковічам, 

прэзентацыя  кнігі «Пасля свята» (цэнтральная раённая бібліятэка). 

15 чэрвеня Тэатралізаваннае свята «Детство – сказочная страна» 

(дзіцячая бібліятэка). 

27 чэрвеня Сустрэча бібліятэкараў аграгарадкоў раёна ў рамках 

міні-праекта «Прафесійныя сустрэчы-2013» (Пальмінская бібліятэка-

школа здаровага ладу жыцця).  

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

8 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя «Нам памяці звоняць 

званы», прысвечаная Дню Перамогі (сельская бібліятэка аграгарадка 

Расасна). 

17 мая Краязнаўчы ўрок «Потомству в пример», прысвечаны 180-

годдзю з дня нараджэння А. І. Казарскага (дзіцячая бібліятэка). 

22 мая Гутарка-сустрэча «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка», прысвечаная Міжнароднаму дню сям’і (цэнтральная 
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  у якім ўдзельнічалі 10 калектываў з Віцебскай вобласці, Латвіі, Расіі; 

конкурс культарганізатараў дзіцячых гульнёвых праграм «Вясёлкавы 

карагод» (удзельнічалі 9 калектываў з Докшыцкага, Пастаўскага, 

Мёрскага, Полацкага, Ушацкага, Верхнядзвінскага, Гарадоцкага раёнаў і 

г. Наваполацка); агляд-конкурс дзіцячага вакальнага мастацтва «На 

крылах часу», у якім прынялі ўдзел 10 калектываў з Віцебскай вобласці і 

Латвіі; выстаўка дэкаратыўна-прыкладной дзіцячай творчасці 

(удзельнічалі юныя майстры з 12 рэгіёнаў вобласці); пленэр-конкурс 

юных мастакоў «На хвалі натхнення», які сабраў больш за 20 удзельнікаў. 

Таксама на Юбілейнай плошчы былі размешчаны выстаўка 

Верхнядзвінскай ЦБС «Літаратура майго краю», майстэрня «Святочны 

грым», «Беларуская лялька», выстаўка сельскіх Саветаў «Беларускі смак», 

святочны гандаль Верхнядзвінскага райпо, выстаўка вытворчых 

прадпрыемстваў раёна «Гэта наш прадукт». У конкурсе тэатраў моды 

«Ззянне-2013» Гран-пры ў намінацыі «Кірмаш ідэй: традыцыі» атрымаў 

народны тэатр моды «Стыль» УА «Віцебскі дзяржаўны прафесійна-

тэхнічны каледж», Гран-пры ў намінацыі «Кірмаш ідэй: сучаснасць» 

паехаў у Маскву (тэатр моды «Марыны-Алекс»). Лепшымі ў конкурсе 

дзіцячага вакальнага мастацтва «На крылах часу» сталі ўзорная эстрадная 

студыя «Юніты» Пастаўскага РДК, эстрадная студыя «Трельки» СШ № 6 

г. Полацка, вакальны гурт «Краіна цудаў» Новалукомльскай ДШМ, тэатр 

эстраднай песні «Маленькая фея» з Шаркаўшчынскага раёна. 

Віцебскі АМЦНТ 

31 мая ў г. Оршы адбылося абласное свята гісторыка-

культурнай спадчыны, фальклору і рэдкіх традыцыйных рамёстваў 

«Букет Паазер’я». У рамках свята прайшоў кірмаш рамёстваў і майстар-

класы па разьбе, ганчарстве, выцінанцы, саломапляценні, мастацкай 

апрацоўцы скуры і бяросты. Прайшла выстаўка-прэзентацыя 

традыцыйнай кухні рэгіёну, у выкананні фальклорных калектываў 

вобласці гучала аўтэнтычная музыка, адбыўся канцэрт заслужанага аматарскага 

калектыву Рэспублікі Беларусь «Сунічкі» з Лепельскага раёна. У свяце прыняў 

вязнем канцлагера П.Ф. Кудраўцавым (цэнтральная раённая бібліятэка). 

18 чэрвеня Інфармацыйнае падарожжа «Зямля Віцебская – 

старадаўняя і сучасная» (цэнтральная раённая бібліятэка). 

3 чэрвеня – 7 чэрвеня Тыдзень экалогіі, у рамках якога адбылося 

падарожжа па кнізе В. Гардзея «Малая дзіцячая Чырвоная кніга», прайшла 

прэзентацыя буклета «Чырвоная кніга Браслаўшчыны», гутарка-дыялог 

«Культура паводзін на прыродзе» і інш. 

 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

3 мая Акцыю «Дарогамі спаленых вёсак», прысвечаную 70-годдзю 

Асвейскай трагедыі, распачалі цэнтральная раённая бібліятэка і народны 

«Клуб цікавых сустрэч». 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2013. – 17 мая. – С. 6. 

24 мая Творчы вечар самадзейнага спевака А. Зяцькова «Друзьям – 

с любовью» (цэнтральная раённая бібліятэка). 

27 мая Краязнаўчая вандроўка «Я раскажу табе пра дзіўны край», 

на якую былі запрошаны бібліятэкары і ідэалагічныя работнікі Себежскага 

раёна (Расійская Федэрацыя) (Сар’янская сельская бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

15 чэрвеня Фальклорнае свята «Запрашаем на карагод 

мазалаўскіх гульняў» у рамках мэтавай праграмы «Жывуць традыцыі – 

квітнее зямля» (Мазалаўская сельская бібліятэка). 

16 чэрвеня Візіт навуковых супрацоўнікаў Расійскай акадэміі 

навук Т. А. Ліставай і Р. А. Грыгор’евай з мэтай вывучэння мясцовага 

фальклору ў прыгранічнай зоне (Суражская гарпасялковая бібліятэка). 

22 чэрвеня Чытацкая канферэнцыя для падлеткаў і моладзі па 

творах В. Быкава «Жорсткая праўда вайны» (Курынская сельская 

бібліятэка). 
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  удзел кандыдат філалагічных навук, этнограф, фалькларыст, рэктар Інстытута 

культуры Беларусі І. І. Крук.  

Віцебскі АМЦНТ 

Браслаўшчына сёлета ўжо ў сорак шосты раз сустракала сотні 

гасцей з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, Венесуэлы, 

Эстоніі, Азербайджана і Арменіі на Міжнародным свяце традыцыйнай 

культуры «Браслаўскія зарніцы», якое прайшло з 31 мая па 2 чэрвеня. 

Сёлета ўпершыню фэст распачаўся святам дзіцячай творчасці «Вясёлы 

спеў – кудмень старонкі роднай», прымеркаваным да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей. Былі і іншыя навінкі ў фестывальнай праграме: вернісаж 

нацыянальных культур і традыцый, раённы агляд падвор’яў «Браслаўскі 

фальварак» і нават такая незвычайная дзея, як парад бацькоў з каляскамі. 

Радавалі сваімі выступленнямі народныя, танцавальныя, харавыя і 

фальклорныя калектывы з Расоншчыны, Гарадоччыны, Глыбоччыны і 

шматлікія замежныя госці. Бадай што самым цікавым пунктам праграмы 

першага дня стала свята сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава» з 

удзелам клубаў гістарычнай рэканструкцыі «Варгенторн» і «Нагльфар» з 

Віцебска, «Нордры» і «Тру варынг» з Мінска, гістарычнага клуба імя В. 

Ластоўскага з г. Наваполацка, «Воі Падняпроўя» са Смаленска, «Крома 

колна» з Краславы і вольных рэканструктараў, этнічных калектываў, 

майстроў-керамістаў і ювеліраў.  

http://nspaper.by/2013/06/05/zarnicy-nad-blakitam-braslaskix-l

XV Міжнародны фестываль народнай музыкі  «Звіняць цымбалы і 

гармонік»  прайшоў у Паставах з 8 па 10 чэрвеня. На фестываль прыехалі творчыя 

калектывы з усіх абласцей Беларусі, а таксама ўдзельнікі з Латвіі, Літвы, Эстоніі 

Казахстана, Расіі і Венесуэлы. Праграма фестывалю ўключала шматлікія 

мерапрыемствы, якія былі прысвечаны 15-годдзю прысваення святу ў Паставах 

міжнароднага статусу і 130-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры 

Янкі Купалы і Якуба Коласа. На сцэнічных пляцоўках горада падчас фестывалю 

выступілі прафесійныя і самадзейныя калектывы з розных краін: Нацыянальны 

акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусь імя Іосіфа Жыновіча, Нацыянальны 

(цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага); фотадакументальную 

экспазіцыю «История моей семьи в истории города» і экспрэс-апытанне 

«Что предпоЧИТАЕТ новополочанин» (бібліятэка імя У. Караткевіча) і г. д. 

 

Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк 

7 мая Тэматычная вечарына «Пасхальная казка» з удзелам вучняў 

нядзельнай школы прыхода храма Аляксандра Неўскага (Крапівенская 

сельская бібліятэка). 

15 мая Сямейнае свята «Счастье в воздухе не вьется, а большим 

трудом дается» з удзелам членаў народнага аматарскага аб’яднання 

сельскага Дома культуры «Жаночыя сакрэты» (Вусцеўская сельская 

бібліятэка). 

 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

23 мая Комплекснае мерапрыемства «Курить – здоровью вредить», 

падрыхтаванае сумесна з дзіцячай бібліятэкай, школай мастацтваў і 

аддзелам маркетынгу цэнтральнай раённай бібліятэкі для вучняў 5–7 

класаў школ № 1, 2 г. п. Бешанковічы. 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

З 7 па 12 мая Тыдзень ваенна-патрыятычнай кнігі «Вайна праз 

сэрцы новых пакаленняў» (дзіцячая бібліятэка) і Тыдзень памяці «Ад 

пачатку вайны да парада Перамогі» (Іказненская сельская бібліятэка). 

16 мая Семінар бібліятэчных работнікаў раёна на тэму «Роля 

публічных бібліятэк у прапагандзе і папулярызацыі сацыяльна значнай 

літаратуры» на базе Рубежскай сельскай бібліятэкі. Падчас 

мерапрыемства былі разгледжаны пытанні камплектавання фондаў 

бібліятэк сацыяльна значнай літаратурай, адбыўся абмен вопытам па 

пошуку новых форм папулярызацыі такой літаратуры і г. д. У рабоце 

семінара прыняла ўдзел старэйшына в. Рубеж Н. І. Герасімава. 

20 мая Вечар-сустрэча «Дети трудных лет» з былым малалетнім 
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  акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Генадзя Цітовіча, ансамбль песні, 

музыкі і танца «Талака», Дзяржаўны ансамбль песні, музыкі і танца «Lietuva» (Літва), 

інструментальны ансамбль «Кола дзiй» і ўзорны ансамбль бандурыстаў «Мальвы» 

(Украіна), ансамбль народных інструментаў «Вітэры» (Латвія), танцавальныя 

ансамблі «Сана» (Казахстан) і «Tammiku» (Эстонія), узорны дзіцячы калектыў 

«Белаярскія лыжкары» і народны ансамбль рускай музыкі «Масковія» (Расійская 

Федэрацыя) і інш. 

http://kraj.by/belarus/news/festival-zvinyats-tsimbali-i-garmoniki

З 15 па 16 чэрвеня ў Гарадку прайшло свята народнай творчасці, 

беларускай паэзіі і фальклору «Гарадоцкі Парнас», прысвечанае памяці 

паэта, аўтара паэмы «Тарас на Парнасе» К. Вераніцына. У рамках 

мерапрыемства ў гарадскім скверы адкрылася традыцыйнае свята 

«Вераніцынская зорка-2013», удзел у ім прынялі паэты і пісьменнікі, 

аматары паэтычнага слова і фальклорныя калектывы. 

Гарадоцкі веснік. – 2013. – 22 чэрв. – С. 4. 

З 28 чэрвеня да 1 ліпеня доўжыўся ў гэтым годзе XX Міжнародны 

фестываль «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». Традыцыйна гасцей свята 

сустракалі народныя калектывы: клуб нацыянальнай кухні «Дубровенскія прысмакі» 

і фальклорная група «Кудзеліца». У апошні дзень фестывалю яны прынялі ўдзел у 

абрадзе «Пасахі – лёгкія на шляхі». У рамках фестывалю адзначылі 620-годдзе 

г. Дуброўна, упершыню прайшоў конкурс на лепшае падвор’е. Удзел у свяце прынялі 

мастацкія калектывы і выканаўцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, 

Славакіі, Венгрыя і Польшчы. Удзельнікі юбілейнай сустрэчы  ў Дуброўна заклалі 

алею ў гонар 20-годдзя фестывалю народнай песні і музыкі Падняпроўя. 

 

  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 20–24 мая ў Віцебскім абласным цэнтры павышэння кваліфікацыі 

кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры прайшлі абласныя 

курсы для супрацоўнікаў аддзелаў маркетынгу раённых бібліятэк. 

ВАМЦНТ 

23–25 мая Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская 

яго старшынёй М. Чаргінцом. Чытачы мелі прыемную магчымасць бліжэй 

пазнаёміцца з дзейнасцю пісьменніцкай арганізацыі і творчасцю яе 

прадстаўнікоў. У складзе дэлегацыі былі пісьменнікі Г. Пашкоў, 

А. Савіцкі, Т. Трафімава, Д. Пятровіч, В. Чудаў, Г. Міклашэвіч і інш. (ЦГБ 

імя М. Горкага). 

25 чэрвеня Пасяджэнне клуба «Сустрэча» на тэму «Як жыць, 

каб здаровым быць» з удзелам урача-валеолага Віцебскага абласнога 

цэнтра гігіены, эпідэміалогіі і грамадскага здароўя І. А. Барысавай 

(бібліятэка імя Е. Лось). 

29 чэрвеня Свята кнігі «Літаратура роднага краю», прысвечанае 

Дню горада. У праграме: рэкламная акцыя «Ура! Бібліятэка!», акцыя 

«Буккросінг. Адправім кнігу ў падарожжа!», прэзентацыя праекта «Летняя 

чытальная зала», сустрэчы з пісьменнікамі і інш. Увазе чытачоў былі 

прадстаўлены кніжныя выстаўкі: «Віцебшчына літаратурная», «Віцебск ад 

старажытнасці да сучаснасці», «Чытаць, альбо слухаць, слухаць альбо 

чытаць» (агучаныя выданні) (цэнтральная гарадская бібліятэка імя 

М. Горкага, бібліятэкі імя С. Маршака, імя Я. Маўра, імя І. Крылова). 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

7 мая Музычна-паэтычная вечарына «…І слова новымі радкамі 

кладзецца на паперу зноў» да 70-гадовага юбілею наваполацкага 

літаратара, журналіста і першабудаўніка Нафтаграда Юрася Касцюка 

(бібліятэка імя А. С. Пушкіна). 

22 мая Адкрыццё выстаўкі мастацкіх работ выкладчыкаў і 

выпускнікоў Наваполацкай мастацкай школы імя І. Хруцкага 

«Новополоцк – город детства твой и мой» (цэнтральная бібліятэка імя 

У. Маякоўскага), а да 55-гадовага юбілею г. Наваполацка ў бібліятэцы 

аформлена экспазіцыя «Новополоцк: история, душа, характер». 

У чэрвені бібліятэкары падрыхтавалі фотавыстаўку клуба 

«Graphclassic» «Краса адвечная» і правялі фрымаркет (бясплатны кірмаш, 

на які чытачы прыносілі свае прачытаныя кнігі і мянялі іх на іншыя) 
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 бібліятэчная асацыяцыя і Нацыянальная бібліятэка Беларусі правялі ІІІ 

Форум бібліятэкараў Беларусі «Гуманітарна-асветніцкая дзейнасць 

бібліятэк у кантэксце агульначалавечых каштоўнасцей і беларускай 

дзяржаўнасці». Удзельнічалі ў форуме і 6 бібліятэкараў Віцебшчыны. 

Прагучалі выступленні «Web 2.0 в библиотеках. Проект “Человек 

медийный” в Полоцкой ЦБС» (Г. М. Нэліна, бібліёграф Полацкай 

цэнтральнай бібліятэкі імя Ф. Скарыны), «Опыт сетевого корпоративного 

взаимодействия ГУ “Витебская областная библиотека” в рамках 

республиканского консорциума по аналитической росписи документов 

LibКАРД» (В. М. Аўсяннікава, загадчык інфармацыйна-бібліяграфічнага 

аддзела), «Пути инновационного развития публичных библиотек на 

примере работы Оршанской центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина» (Н. М. Янкоўская, галоўны бібліятэкар). 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

2 мая Краязнаўчае падарожжа «Маленькі трамвай вялікага горада» для 

выхаванцаў Вялікалятчанскага дзіцячага дома. Мерапрыемства адбылося 

ў рамках рэалізацыі бібліятэчнай праграмы «Міласэрнасць і кніга» пры 

ўдзеле УКТП «Віцебскае трамвайна-тралейбуснае ўпраўленне» і філіяла 

«Аўтобусны парк № 1 г. Віцебска» ААТ «Віцебскаблаўтатранс». 

6 мая Прэзентацыя біябібліяграфічнага паказальніка «Герои 1812-го: 

ратные подвиги на Витебщине», падрыхтаванага да 200-годдзя перамогі ў 

Айчыннай вайне 1812 года. 

16 мая Творчы вечар паэта, аўтара-выканаўцы Міхаіла Кукулевіча 

«Пушкинский круг».  

6 чэрвеня Адкрыццё персанальнай выставы жывапісу Нэлі 

Мартынаўны Сарокінай «Любыя сэрцу прасторы». 

6 чэрвеня Юбілейны творчы вечар «Театр по любви. Страницы 

недописанной книги» рэжысёра, члена Беларускага саюза тэатральных 

дзеячаў, выкладчыка Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і 

мастацтваў Ігара Баярынцава. 

19–20 чэрвеня на базе Полацкай цэнтральнай бібліятэкі імя 

Ф. Скарыны адбылася абласная навукова-практычная канферэнцыя 

«Праваслаўныя традыцыі ў духоўна-асветніцкай рабоце бібліятэк». 

У канферэнцыі прынялі ўдзел загадчык сектара маніторынгу і 

каардынацыі дзейнасці бібліятэк НДА бібліятэказнаўства Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі В. А. Рынкевіч, дырэктар ДУ «Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна» А. І. Сёмкін, загадчык аддзела камплектавання 

бібліятэчных фондаў Выдавецтва Беларускага Экзархата 

М. М. Міраненка, благачынны Расонскага благачыння пратаіерэй 

Аляксандр Гардзевіч, прадстаўнікі гарадскіх і раённых сетак публічных 

бібліятэк Віцебскай вобласці, загадчык аддзела бібліятэказнаўства 

Віцебскай абласной бібліятэкі В. М. Нявейкава і спецыялісты гэтага 

аддзела: галоўны бібліятэкар А. М. Васілеўская і вядучы бібліятэкар 

М. В. Анегдзіна. Удзельнікі мерапрыемства наведалі манастырскую і 

прыходскую бібліятэкі Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, а 

таксама Духоўна-адукацыйны цэнтр Полацкай епархіі. 

 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

7 мая Віртуальнае падарожжа па памятных мясцінах Віцебшчыны 

«Памятаем. Ганарымся» (цэнтральная гарадская бібліятэка імя 

М. Горкага). 

8 мая Акцыя памяці «Дзень белых жураўлёў» прайшла ва ўсіх 

бібліятэках горада. У рамках мерапрыемства: гутаркі, мультымедыйныя 

прэзентацыі і інш. 

20 мая Літаратурна-музычнае свята, прысвечанае асветніку 

Кірылу Тураўскаму, з удзелам навучэнцаў нядзельнай школы і айца 

Уладзіміра (бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай). 

31 мая У новым памяшканні адкрылася дзіцячая бібліятэка імя 

Я. Коласа (вул. Горкага, д. 120). 

13 чэрвеня Візіт дэлегацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі на чале з 
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