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Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : верасень : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

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

Віцебск, 2013. – 24 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  

Падсвільская гарпасялковая бібліятэка Глыбоцкай раённай сеткі 

публічных бібліятэк (загадчык Яцкоўская Святлана Паўлаўна) за 

інавацыйныя формы папулярызацыі кнігі і чытання сярод моладзі 

(правядзенне літаратурных подыумаў, напісанне сінквейнаў і інш.), 

– у намінацыі «сельская бібліятэка»: 

Будская сельская бібліятэка Дубровенскай раённай сеткі 

публічных бібліятэк (бібліятэкар Іванова Ірына Мікалаеўна) за 

распрацоўку і рэалізацыю інавацыйнай комплекснай праграмы «Праз 

кнігу да дабра і свету» (падпраграмы: «Тэатральны казкамабіль», «Эстэт-

клас», «Краязнаўчы экспрэс» і інш.), 

– у намінацыі «дзіцячая бібліятэка»: 

Дзіцячая бібліятэка-філіял № 4 А. С. Пушкіна Наваполацкай 

гарадской сеткі публічных бібліятэк (загадчык Манцэвіч Алена 

Аляксандраўна) за правядзенне акцыі ў дзіцячай паліклініцы «Чытай, я 

буду слухаць» і рэалізацыю арт-праекта «Казка сваімі рукамі». 
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(фартэпіяна) і іншыя выканаўцы; 

28 верасня Канцэрт «Сказочные метаморфозы» (па старонках 

лепшых дзіцячых праграм філармоніі). 

 19 верасня на сцэне абласной філармоніі адбыўся спектакль пад 

назвай «Дом», які паставіў вядомы шведскі харэограф Б. Воорхам. 

Витебские вести. – 2013. – 17 сент. – С.8. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

18 верасня адсвяткаваў юбілей артыст вядучы майстар сцэны 

Беларускага тэатра «Лялька» Аляксандр Леанідавіч Маханькоў. 

Беларускі тэатр «Лялька» са спектаклем «Прынцэса і свінапас» 

прыняў удзел у IV Міжнародным фестывалі тэатраў лялек «Чаепитие в 

Мытищах» (г. Мытищи, Россия), які праходзіў з 19 па 25 верасня. 

Спектакль і праца артыстаў былі адзначаны цёплымі водгукамі журы і 

дыпломам удзельніка фестывалю.  

http://lialka.by/bel/ 

 

МАТЭРЫЯЛЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 Па выніках абласнога конкурсу «Інавацыі ў рабоце бібліятэк-

2013» (згодна загада ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Віцебскага аблвыканкама № 14 ад 05.08.2013 г.) 

пераможцамі прызнаны наступныя бібліятэкі: 

– у намінацыі «цэнтральная бібліятэка»: 

 Полацкая цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф. Скарыны 

(дырэктар Каранеўская Наталля Станіславаўна) за распрацоўку і 

рэалізацыю інфармацыйна-асветніцкага праекта «Чалавек медыйны», 

Сенненская цэнтральная раённая бібліятэка (дырэктар Паляшчук 

Ніна Рыгораўна) за інавацыйны падыход да стварэння выданняў 

краязнаўчага характару (гісторыка-краязнаўчы зборнік «Обелиски 

застыли сурово, охраняя погибших солдат»), 

– у намінацыі «гарадская (гарпасялковая) бібліятэка»: 
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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 па 30 верасня 2013 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Лепельскай, 

Полацкай, Расонскай раённымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай і 

Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебские вести. – 2013. – 19 сент. – С. 22. 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

З 26 верасня па 6 кастрычніка ў кінатэатры «Мир» адбыліся 

конкурсныя паказы Манхэтанскага фестывалю кароткаметражнага кіно 

(Нью-Ёрк, ЗША). 

З 23 па 30 верасня ў кінатэатры «Мир» прайшоў Тыдзень 

казахскага кіно, прысвечаны Дню першага Прэзідэнта Рэспублікі 

Казахстан і 20-годдзю ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж 

Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Казахстан. Гледачы ўбачылі восем 

рознапланавых карцін: паэтычная народная легенда «Кыз-Жыбек», 

народныя драмы «Жаўжурык мын балю» і «Бывай, Гульсары» паводле 

аповесці Ч. Айтматава, драма пра лёс і жыццё. 

Витебские вести. – 2013. – 24 сент. – С. 8. 

 

 МУЗЫКА 

У верасні ў Віцебскай абласной філармоніі адкрыўся XXV 

творчы сезон. У афішы першага асенняга месяца былі наступныя 

мерапрыемствы: 

8 верасня Канцэрт лаўрэата Усерасійскіх і міжнародных 

музычных конкурсаў Кацярыны Мачалавай – домра (Расія); 

з 11 верасня сваю праграму прадстаўляў Маскоўскі дзяржаўны 

перасоўны цырк-шапіто «Юность»; 

20 верасня Канцэрт фартэпіяннай музыкі да 140-годдзя 

С. В. Рахманінава. На віцебскай сцэне выступіў лаўрэат міжнародных 

конкурсаў, спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беаларусі па падтрымцы 

адораных навучэнцаў і студэнтаў Арсеній Садыкаў; 

27 верасня Канцэрт камернай і арганнай музыкі да 80-годдзя 

Беларускага саюза кампазітараў «Монологи души». У праграме прыняла 

ўдзел салістка канцэртнай залы Сафійскага сабора г. Полацка Ксенія 

Пагарэлая (арган), член Саюза кампазітараў Ганна Кароткіна 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

На пасаду дырэктара навукова-даследчай установы «Браслаўскае 

аб’яднанне музеяў» назначана Надзея Аляксандраўна Дударонак. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 11 верас. – С. 1. 

У рамках святкавання Міжнароднага дня міру, які адзначаецца 21 

верасня, стартаваў праект «Мир и молодежь». Дадзены праект носіць як 

творчы, так і інфармацыйны характар і праходзіць на базе Віцебскага 

дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў. З мэтай развіцця творчага 

патэнцыялу і падтрымкі таленавітай моладзі навучэнцам аддзялення 

дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прапанавана распрацаваць 

новыя брэнды, лагатыпы міратворчага руху. Лепшыя з іх знойдуць сваё 

прымяненне пры рэалізацыі праграм фонду. 

Витебские вести. – 2013. – 19 сент. – С. 4. 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

З 2 па 8 верасня ў рамках Маскоўскага гарадскога фестывалю 

«Торговый город» і святкавання Дня горада Масквы прайшоў Віцебскі 

рэгіянальны кірмаш «Белорусский гостинец». У мерапрыемствах прынялі 

ўдзел аршанскія артысты: калектыў «Гагарынскія музыкі», узорная студыя  

эстраднай песні «Раффлезия», узорнага ансамбля эстраднага танца «Ви-За-Ви». 

Полацкі веснік. – 2013. – 14 верас. – С. 1. 

З 4 па 9 верасня ў Полацку прайшоў Тыдзень Фрыдрыхсхафена. 

53 прадстаўніка нямецкай дэлегацыі прыбылі на беларускую зямлю. 

8 верасня яны наведалі прыход Святога Андрэя Баболі ў Полацку, а 

таксама з экскурсійным турам адправіліся ў Віцебск, дзе азнаёміліся з 

 У музеі традыцыйнай культуры г. Браслава адкрылася выстаўка карцін 

мясцовага мастака Чэслава Жуселя, які працуе ў манеры інсітнага мастацтва. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 11 верас. – С. 5 . 

6 верасня ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстаўка работ 

вядомага беларускага фатографа Юрыя Іванова «Между белым и 

черным». У 230 фотаздымках, падзеленых на 14 тэм, адлюстраваны 

розныя падзеі з жыцця Беларусі. 

http://news.vitebsk.cc/2013/09/07/v-vitebske-otkryilas-vyistavka-

fotografa-yuriya-ivanova-mezhdu-belyim-i-chernyim/ 

У музеі-запаведніку «Заслаўе» (Мінская вобласць) 7 верасня 

адкрылася выстаўка работ віцебскага мастака і харэографа Аляксея 

Літвіна (жывапіс). Вернісаж наведалі замежныя госці – прадстаўнікі 

дыпламатычнага корпусу ў Беларусі. 

http://news.vitebsk.cc/2013/09/05/u-muzei-zapavedniku-zaslawe-

adkryietstsa-vyistava-vitsebskaga-mastaka-alyakseya-litvina/ 

Віцебская арт-група «Duedro» стала пераможцай стрыт-арт 

фестывалю 3D-малюнкаў «Болеем за наших», які прайшоў 7 верасня ў 

Мінску ў Цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага.  

З 11 верасня па 20 кастрычніка ў Віцебскім мастацкім музеі 

працуе персанальная выстаўка работ мастака Нікаса Сафронава «Река 

времени» (нацюрморты, партрэты, пейзажы і сюжэтныя кампазіцыі 

сюрэалістычнага характару – усяго больш за 70 работ). 

Витебский проспект. – 2013. – 12 сент. – С. 1. 

http://vitvesti.by/kultura/bolee-70-rabot-nikosa-safronova-budut-

predstavleny-v-vitebskom-khudozhestvennom-muzee.html 

14 верасня ў Віцебску адбылося традыцыйнае свята вулічнага 

мастацтва «Гравітацыя», у якім, акрамя жыхароў нашага горада, прынялі 

ўдзел мастакі з Брэста, Гомеля і Мінска. 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстаўка графічных 

твораў мастака Алеся Мемуса. Да ўвагі наведвальнікаў прадстаўлена 36 

твораў 1980-х – 2001 гадоў (аловак, пастэль, чарніла). 
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  выдатнымі мясцінамі абласнога цэнтра, наведалі музей-сядзібу І. Рэпіна 

«Здраўнёва», Дом-музей М. Шагала. 5 верасня ў Палацы культуры ААТ 

«Полацк-Шкловалакно» адбыўся канцэрт творчых калектываў і салістаў 

Полаччыны. Удзел у ім прынялі: аркестр народных інструментаў пад 

кіраўніцтвам П. Казлова, «Колибри», «Музыкальная волна», «Заманіха», 

«Невида», «Радзімічы», «Премьер-Спонайд», «Вдохновение», «Голубица», 

А. Усенка, С. Красікава і інш. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 5 сент. – С. 2. 

Полацкі веснік. – 2013. – 10 верас. – С. 4. 

13–15 верасня дэлегацыя з Дубровеншчыны прадстаўляла 

Віцебскую вобласць на 9-м Міжнародным фестывалі славянскай культуры 

«Хотмыжская восень» (Барысаўскі раён Белгародскай вобласці), 

прысвечаным 1025-годдзю Хрышчэння Русі. Удзел у ім прыняў 

заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль песні і 

музыкі Дубровенскага РДК «Крыніца» пад кіраўніцтвам М. Шлега, а 

ўмельцы з раённага Дома рамёстваў прапанавалі выстаўку-продаж сваіх 

вырабаў і майстар-клас па ткацтве паясоў. 

15 верасня народныя калектывы «Сенькавіца» (Сенькаўскі 

сельскі клуб) і «Верхнядзвінскія музыкі» (раённы Дом культуры) прынялі 

ўдзел у Міжнародным фальклорным фестывалі «Словенские ключи» 

(г. Псков). 

Витебские вести. – 2013. – 12 сент. – С. 22–26. 

Дом-музей Марка Шагала прадстаўлены на найбуйнейшай у 

Францыі міжнароднай турыстычнай выстаўцы «Top-resa 2013», якая 

праходзіла з 24 па 27 верасня ў Парыжы.  

http://vitvesti.by/index.php?option=com_content&view=article&id=14 

 

АГРАЭКАТУРЫЗМ 

Прадстаўнікі ТАА «Саммит» Полацкага аддзела адукацыі, спорту 

і турызму Полацкага райвыканкама прынялі ўдзел у майстар-класах па 

стварэнні фільмаў аб трансгранічным супрацоўніцтве «Латвія–Літва– 

Фейгу-Іту Шагал. 

Витебские вести. – 2013. – 28 сент. – С. 16. 

 У краязнаўчым музеі г. Лепеля адкрыліся выстаўкі «Мир детства. 

Русская живопись XIX века» з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь і персанальная выстаўка работ яго дырэктара, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, члена Беларускага саюза 

мастакоў, ганаровага члена Расійскай акадэміі мастацтваў Уладзіміра 

Пракапцова «Струны прасторы і часу. Жывапіс». Упершыню ў гісторыі 

раённага цэнтра адбылося ўрачыстае гашэнне арыгінальнай маркі на 

памятным канверце, які выпушчаны «Белпоштай» да юбілею У. Пракапцова. 

Витебские вести. – 2013. – 24 сент. – С. 1, 3. 

 У аграгарадку Клясціцы Росонскага раёна браты-краязнаўцы з 

Полацка Андрэй і Аляксей Бухавецкія раскапалі фрагмент падмурка 

разбуранага ў 30-я гады мінулага стагоддзя помніка-капліцы, 

прысвечанага перамозе над французамі ў вайне 1812 года. 

http://vitvesti.by/kultura/polotskie-kraevedy-obnaruzhili-v-rossonskom-rajone-

fundament-chasovni-postroennoj-v-znak-pobedy-nad-frantsuzami-v-vojne-

1812-goda.html  

У г. Дуброўна адкрылі памятны знак у гонар воінаў-

інтэрнацыяналістаў.  

Витебские вести. – 2013. – 24 сент. – С. 7. 

 

МАСТАЦТВА 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА  

 У Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася выстаўка работ 

удзельнікаў Міжнароднай летняй школы мастацтваў, якая ў гэтым горадзе 

праходзіла ў Полацку.  

Витебские вести. – 2013. – 26 сент. – С. 16. 

 У Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстаўка работ вядомага 

беларускага графіка Паўла Татарнікава. 

Витебские вести. – 2013. – 21 сент. – С. 16. 
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  Беларусь» і наведванні праектаў трансгранічнага супрацоўніцтва на 

тэрыторыі Польшчы, Латвіі, Літвы і Беларусі. 

http://news.vitebsk.cc/2013/09/02/polochane-prinyali-uchastie-v-

konkurse-korotkometrazhnyih-filmov-posvyaschennom-evropeyskomu-

sotrudnichestvu/ 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА  

У пачатку верасня адбыліся святочныя мерапрыемствы на 

тэрыторыі Усценскага сельскага Савета, у вёсках Тарчылава і Барань. У 

канцэртах прынялі ўдзел вакальная група аматарскага аб’яднання 

«Женские секреты» і ансамбль народнай музыкі і песні «Гагарынскія 

музыкі». 

Аршанская газета. – 2013. – 1 кастр. – С. 3. 

У верасні г. п. Багушэўск адзначыў сваё 134-годдзе. У святочным 

канцэрце прынялі ўдзел вакальная група ДШМ і фальклорны калектыў 

«Макавея», а таксама калектывы мастацкай самадзейнасці Бешанковіцкага 

Дома культуры. 

Голас Сенненшчыны. – 2013. – 31 жн. – С. 5. 

У верасні супрацоўнікі Сваташыцкага СДК і раённага 

арганізацыйна-метадычнага цэнтра правялі свята «Таямніцы старога 

лесу». 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2013. – 21 верас. – С. 1. 

Культработнікі Станіславоўскага СДК у верасні правялі свята, 

прысвечанае малаку. Працавала выстаўка вырабаў майстроў раённага 

Дома рамёстваў, працавала вынасная міні-бібліятэка, песенныя кампазіцыі 

гучалі ў выкананні ўдзельнікаў студыі эстраднай песні «Лира». 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2013. – 11 верас. – С. 1. 

7 верасня чашнічане адзначылі Дзень горада. У рамках 

27 верасня Ранішнік для першакласнікаў «Здравствуй, Домик 

Почитай-ка» (дзіцячая бібліятэка). 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

15 верасня Бібліяпадарожжа «В царстве книжном очутиться, 

чтобы там не заблудиться» (Каменская сельская бібліятэка-музей 

Т. Кляшторнага). 

20 верасня Скайп-канферэнцыя на тэму «Мой город». У ёй 

прынялі ўдзел людзі з абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага 

раённага таварыства інвалідаў і г. Балахна Ніжагародскай вобласці (Расія) 

(цэнтральная раённая бібліятэка).  

24 верасня Літаратурны дыліжанс па кнігах пісьменнікаў-

юбіляраў 2013 года «Моя вообразилия» (дзіцячая бібліятэка). 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

18 верасня Дзелавая гульня «На вяршыні поспеху» з навучэнцамі 

10-га класа Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

28 верасня Адкрыццё сезона віртуальных падарожжаў. Разам з 

бібліятэкарамі Г. Нэлінай і К. Цімафеевай чытачы наведалі Рыгу і Пецяргоф. 

 

Расонская раённая сетка публічных бібліятэк 

У верасні ў бібліятэках раёна прайшлі наступныя мерапрыемствы: 

паэтычная гадзіна да 100-годдзя С. Грахоўскага (Краснапольская сельская 

бібліятэка), гадзіна інфармацыі да Дня бібліятэк «Прафесія з глыбіні вякоў» 

(цэнтральная раённая бібліятэка), літаратурная гульня «Хто самы ўважлівы 

чытач» (Галубоўская сельская бібліятэка) і інш. 

  

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 Падарунак мемарыяльнаму Дому-музею Марка Шагала зрабіла 

мінчанка Валерыя Гайшун. Яна зрабіла ляльку падобную на маці мастака 
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  святкавання адбыўся фестываль дзіцячай творчасці «Солнышко в детских 

ладошках», форум паэзіі, конкурс вершаў пра Чашніччыну, творчы 

канцэрт ансамбля «Бяседа», танцавальны батл «Город в ритме танца» 

(удзельнічалі каманды гарадоў Чашнікі і Новалукомль). 

14 верасня ў аграгарадку Акцябрскі Віцебскага раёна адбылося 

свята «Фальклорная талака». Яно завяршыла цыкл мерапрыемстваў 

конкурсна-мэтавай праграмы па захаванні, адраджэнні і папулярызацыі 

традыцыйных беларускіх абрадаў «Адвечнае». У час свята працавалі 

выстаўкі традыцыйных страў беларускай кухні «Восеньскія прысмакі», 

этнаэкспанатаў «З гарышчаў бабуль і дзядуль», садавіны і гародніны 

«Дароў прыроды карагод». Добры настрой гасцям стваралі ўдзельнікі 

тэатральна-канцэртнай праграмы мастацкіх калектываў раёна «Кола 

святаў». 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2013. – 21 верас. – С. 5. 

14 верасня жыхары аграгарадка Германавічы Шаркаўшчынскага 

раёна адзначалі 125-годдзе з дня нараджэння славутага земляка 

Я. Драздовіча і 450-годдзе свайго населенага пункта. На прыступках музея 

праходзіў пленэр вучняў Шаркаўшчынскай дзіцячай школы мастацтваў, 

выступалі ўдзельнікі літаратурна-музычнай праграмы «Заранка». Каля 

галоўнай сцэнічнай пляцоўкі арганізаваны выстаўкі майстроў раённага 

Цэнтра рамёстваў, мастака Г. Невярковіча. Праграму прадоўжыла 

гумарыстычнае ток-шоу, выступленне творчых калектываў, артыстаў з 

Віцебска, Гродна і Мінска. 

Витебские вести. – 2013. – 17 сент. – С.4. 

21 верасня г. Докшыцы споўнілася 606 гадоў. У час святкавання 

для жыхароў і гасцей горада працавалі пляцоўкі «Докшыччына гасцінная» 

і «Смачны фальварк», былі арганізаваны выступленні клуба гістарычнай 

рэканструкцыі і мадэлявання «Хальвель» з Віцебска і выстаўка вырабаў 

народнай творчасці майстроў Дома рамёстваў. Перад гледачамі выступіў 

ансамбль танца, музыкі і песні «Талака» Віцебскай абласной філармоніі, 

свае здольнасці дэманстравалі вучні Докшыцкай школы мастацтваў, госці 

бібліятэцы – 60 гадоў».  

25 верасня Эколага-пазнавальная гадзіна «Цудоўны свет вады» 

(Іказненская сельская бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

3 верасня Літаратурна-музычны вечар «На мове сэрцу зразумелай» 

для чытачоў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту (Ноўкінская 

сельская бібліятэка). 

 13 верасня Тэматычны вечар «А ў нас юбілей!», прысвечаны Дню 

бібліятэк і 35-годдзю цэнтралізацыі бібліятэчнай сістэмы (цэнтральная 

раённая бібліятэка). У праграме: медыа-прэзентацыя «Бібліятэкар – маё 

прызванне!», бібліятэчная газета «Віцебскай РЦБС – 35!», кніжная 

выстаўка-прагляд «Панарама бібліятэчнага жыцця». 

 20 верасня Паэтычнае кафэ «Есць свет дзівосны – свет 

маленства» для чытачоў малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту з 

нагоды 75-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка 

А. Грачанікава (Курынская сельская бібліятэка). 

 27 верасня Літаратурна-музычная гасцёўня «Ах, лістапад… 

Залаты лістапад…» для дзяцей і падлеткаў Вялікалятчанскай школы-

інтэрната (Кіраўская сельская бібліятэка). 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

2 верасня Краязнаўчы ўрок «Як ты сэрцу міла, дарагая 

Беларусь», прысвечаны 70-годдзю вызвалення Гарадоцкага раёна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў (цэнтральная раённая бібліятэка). 

18 верасня Творчы візіт бібліятэкараў раёна ў Бычыхінскую 

сельскую бібліятэку ў рамках бібліятэчнага праекта «Прафесійныя сустрэчы». 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

21 верасня Свята «Королева болотного царства» (Асінторфская 

сельская бібліятэка – цэнтр экалагічнай асветы). 
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  з горада-пабраціма Балві (Латвія). 

Витебские вести. – 2013. – 24 сент. – С. 4. 

30 верасня адбыўся Савет ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Лепельскага райвыканкама, на якім было рагледжана 

пытанне «Аб рабоце перасовачных устаноў культуры: аўтаклуба, 

бібліобуса ў сістэме абслугоўвання аддаленых і маланаселеных вёсак: 

праблемы і перспектывы». 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 У рамках святкавання Дня беларускай пісьменнасці прайшло 

свята «Скарынаўскія дні ў Полацку». На плошчы Ф. Скарыны 

2 верасня было арганізавана дзіцячае свята «Мы, наследники Скорины, 

знаем, умеем, творим!». У гімназіі № 1 адбылося свята «Высокое имя 

Скорины несем», прысвечанае Дню ведаў. На базе гісторыка-

філалагічнага факультэта ПДУ адкрылася тэматычная выстаўка 

«Друкарскай справы пачынальнік», быў праведзены экскурс 

«Университеты Франциска Скорины» і «День знаний в парке высоких 

технологий». З 2 па 6 верасня ў Музеі беларускага кнігадрукавання для 

студэнтаў і вучняў праходзілі музейныя ўрокі «Пачатае Скарынам», а ў 

бібліятэках горада – урокі ведаў «Свята Скарынаўскага слова», кніжныя 

выстаўкі і іншыя тэматычныя мерапрыемствы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 5 сент. – С. 2. 

Чарговы фестываль-конкурс лапікавага шыцця 

«Здраўнёўская палітра-2013» адбыўся ў музеі-сядзібе І. Рэпіна 

«Здраўнёва» ў верасні. У ім узялі ўдзел майстры з усіх куточкаў 

Віцебшчыны, студэнты, сябры мастацкіх аб’яднанняў, клубаў, дамоў 

рамёстваў. У праграме свята адбылося адкрыццё выстаўкі, якая 

адначасова адкрылася ў трох выставачных залах (Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеі, Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці і музеі-сядзібе І. Рэпіна «Здраўнёва» і экспанавалася з 3 па 30 

верасня. На суд журы і гледачоў майстры прадставілі адзенне з лапікаў, 

беларускіх, так і замежных кіналетапісцаў. Калекцыя сюжэтаў атрымала 

назву «Творчыя партрэты дзеячаў беларускай культуры. Хроніка 

культурнага жыцця Беларусі» (на матэрыяле нацыянальнага кіналетапісу 

1927–2010 гг.).  

 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

6 верасня Мультымедыйная прэзентацыя «Які ж гэта цуд – слова, 

мова твая» для навучэнцаў медыцынскага каледжа (цэнтральная 

гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

10 верасня Акцыя «Падары кнігу – падзяліся радасцю» ў дзіцячым 

садзе № 25 г. Віцебска. Дзецям была прапанавана гутарка, лялечны 

спектакль «Як Грышку навучылі кніжку любіць» (бібліятэка імя 

А. Гайдара). 

20 верасня Адкрыццё выстаўкі творчых работ «Лик кроткий и 

нежный» (бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай), прысвечанай святу 

Ражаства Прасвятой Багародзіцы. У экспазіцыі прадстаўлены творчыя 

работы чытачоў бібліятэкі і віцебскіх мастакоў В. Ральцэвіча і 

У. Вальнова. 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 верасня Сустрэча з беларускімі пісьменнікамі «Крылатае 

беларускае слова». Удзел у мерапрыемстве прыняў настаяцель храма 

Пакрова Прасвятой Багародзіцы іерэй Ігар (Чачуковіч), пісьменнікі 

А. Жыгуноў і У. Мажылоўскі, мясцовыя паэты В. Ляснеўская, 

А. Ярмушкевіч і інш. (цэнтральная раённая бібліятэка, ДК). 

13 верасня Нарада бібліятэчных работнікаў «Бібліятэка – храм 

ведаў і дабрыні». У рамках мерапрыемства адбылося ўзнагароджанне 

лепшых работнікаў сістэмы, прайшла прэзентацыя зборніка «Книга для 

меня – это…», былі падведзены вынікі конкурсу «Фото с любимой 

книгой» і інш. (цэнтральная раённая бібліятэка). 

19 верасня Юбілей Браслаўскай дзіцячай бібліятэкі «Дзіцячай 
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  арт-квілт, вырабы ў стылі лапікавай пластыкі і лапікавага шыцця. Гран-

пры творчага спаборніцтва заваявалі «Осенние кружева» – калектыўная 

работа народнага клуба майстроў лапікавага шыцця «Рошва» (кіраўнік 

Н. Ярмух) Полацкага раённага цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур. 

Майстры, якія занялі 1-е месца ў розных намінацыях: у намінацыі 

«Лапікавая пластыка» Г. Хоняк (г. п. Бешанковічы) за калекцыю лялек, у 

намінацыі «Лапікавае шыццё» С. Камалдзіна (г. Юрмала, Латвія) за 

работу «Осенняя история», у намінацыі «Касцюмы і аксесуары» 

Л. Ціханава (г. Віцебск), у намінацыі «Арт-квілт» В. Міхайлава (г. Мінск) 

за работу «Яблычны водар».  

Віцебскі АМЦНТ 

Витебские вести. – 2013. – 26 сент. – С. 15. 

У Віцебску з 5 па 30 верасня прайшло абласное свята-конкурс 

мастацкай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі «Сонечны свет для ўсіх». Выстаўка 

работ адкрылася 5 верасня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Тут 

былі прадстаўлены самыя розныя жанры выяўленчага мастацтва і 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці: графіка, жывапіс, драўляная і 

керамічная скульптура, мяккія цацкі, кераміка, вышыўка, вырабы з бісеру, 

саломкі, тканіны, стужак і г. д. 13 верасня ў краязнаўчым музеі падвялі 

вынікі конкурсу: 100 аўтараў прадставілі 170 творчых работ. 

Уладальнікам Гран-пры стаў прадстаўнік Рэспубліканскай асацыяцыіі 

інвалідаў-калясачнікаў А. Маханькоў з графічнай работай «Плачущее 

танго» і двума пейзажамі. Дыпломамі 1-й ступені ўзнагароджаны 

М. Чаканаў за графіку «Сельская труженица», У. Паніч за скульптуру 

«Лось», А. Смірноў за твор у жанры ДПМ «Маки», У. Мазанік за серыю 

жывапісных работ. Дыпломы 2-й ступені ўручаны: В. Фраловай, 

Д. Мезаўцовай, К. Паспелавай, К. Панковай, кружку «Умелые руки» з 

г. Верхнядзвінска. Дыпломамі 3-й ступені адзначаны работы: А. Хомчанкі, 

А. Салаўёвай, Г. Макей, І. Падрэза, Ю. Селязнёва. Святочны настрой 

дарылі ўдзельнікі канцэрта – юныя артысты з вакальнага калектыва 

дорог». 26 верасня – прэзентацыя новай кнігі наваполацкага пісьменніка 

В. Атрахімовіча «Услед за жураўлём». Свята ў бібліятэцы імя Я. Коласа 

прайшло пад назвай «Цудоўны свет бібліятэк». 10 верасня адбыўся 

чытацкі дыялог «У вас пытанні – у нас адказы». 11 верасня каля бібліятэкі 

працавала выстаўка-запрашэнне «Для нечытачоў», якая рэкламавала 

цікавыя выданні з кніжнага фонду бібліятэкі. У гэты ж дзень адкрылася 

фотавыстаўка «Цветочная феерия», якую арганізаваў клуб сяброў 

культуры «Вытокі». 12 верасня супрацоўнікі бібліятэкі правялі на вуліцы 

акцыю-рэкламу «Пяць прычын стаць чытачом нашай бібліятэкі».  

Да прафесійнага свята супрацоўнікі Верхнядзвінскай цэнтральнай 

раённай бібліятэкі падрыхтавалі шэраг цікавых мерапрыемстваў: агляд 

навінак «С новой книгой назначена встреча», літаратурную гадзіну 

«Мастер чтения», выстаўку закладак «Книги наши – закладки ваши», 

вулічную акцыю «Самое интересное – в наших журналах» і інш. 

У рамках Тыдня бібліятэк у Полацкай цэнтральнай бібліятэцы 

імя Ф. Скарыны адбыліся наступныя мерапрыемствы: фотавыстаўка 

«Обожаю читать», віртуальная экскурсія «Увидеть через книгу мир», 

відэакруіз «Любимые герои на экране», пазнавальна-забаўляльная экскурсія 

«Книжек добрые уроки», акцыя «Запиши друга в библиотеку» і інш. 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

У фае бібліятэкі адкрыта мастацкая выстаўка работ Ірыны 

Магучай.  

27 верасня ў бібліятэцы адбылася сустрэча рэктара ДУА 

«Інстытут культуры Беларусі», кандыдата мастацтвазнаўства Канстанціна 

Ігаравіча Рэмішэўскага з творчай інтэлігенцыяй горада. У ходзе 

мерапрыемства аўдыторыі быў прадстаўлены праект, які рэалізуецца ў 

рамках дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» (на 2011–2015 гг.) і 

з'яўляецца першым на Беларусі экранна-тэматычным інфармацыйным 

рэсурсам, што ствараецца сёння на аснове ўнікальных кінадакументаў як 
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  «Разноцветная планета» Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага 

раёна г. Віцебска, а таксама заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь 

ансамбль класічнага танца «Пируэт» і вакальная група «Фреш».  

Витебские вести. – 2013. – 19 сент. – С. 21. 

Прадстаўнікі 14 нацыянальнасцей, якія пражываюць на 

Віцебшчыне, 14 верасня прынялі ўдзел у абласным свяце культур, 

беларускай кухні і гульні «Нас з’яднала зямля Беларусі» ў Міёрах. 

Свята праходзіла як адборачны тур Рэспубліканскага фестывалю 

нацыянальных культур, які адбудзецца ў Гродна. На выстаўцы «Краски 

осени» былі прадстаўлены вырабы народнай творчасці. Гэта і ўкраінская 

вышыўка, і беларуская саломка, выцінанка, і рускі роспіс па дрэве. Каля 

30 індывідуальных выканаўцаў, дуэтаў, калектываў прынялі ўдзел у 

святочным канцэрце. Жыхароў і гасцей Міёр чакалі гульнёвыя праграмы 

«Запрашаем у карагод сяброў», «Баш на баш! А ў нас сёння – кірмаш!», 

«Гуляй разам з намі!» і іншыя, канцэртная праграма, падрыхтаваная 

самадзейнымі калектывамі вобласці. 

Лаўрэатамі абласнога свята нацыянальных культур, беларускай 

кухні і гульні сталі: А. Філіпаў (г. Міёры), Г. Ніжэвіч (ДШМ г. Орша), 

вакальная група «Вадаграй» аматарскага аб’яднання «Калінова сапілка» 

Бароўскага Цэнтра культуры і дасуга Лепельскага раёна (кіраўнік 

Н. Бяздзенежных), А. Пашчанка з раённага Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур, (г. Полацк), А. Вячэрні з аграгарадка Вымна 

Віцебскага раёна, Я. Латыш (удзельніца тэатра «Млоды листки» гімназіі 

№ 5 г. Віцебска), ансамбль «Цыганскія кастры» Віцебскага гарадскога 

аддзялення ГА «Беларуская цыганская дыяспара» (кіраўнік Л. Банкоўская, 

г. Віцебск), М. Акрамава (г. п. Лёзна), А. Едыкарава (г. Сянно), 

Д. Мадатава (Лепельская ДШМ), А. Дамарацкая (г. Орша), народны клуб 

аматараў беларускай нацыянальнай кухні «Разынка» Шумілінскага Дома 

рамёстваў (кіраўнік В. Навіцкая). 

 Віцебскі АМЦНТ 

21 верасня каля Свята-Духава жаночага манастыра г. Віцебска 

таксама пошукавым апаратам і даведачнымі выданнямі па мастацтве. 

Больш дэталёва быў раскрыты фонд аддзела па тэме «Изобразительное 

искусство». 

15 верасня ў фае бібліятэкі адбылася традыцыйная выстаўка-

панарама новых паступленняў кніг аддзела абанемента «Добро 

пожаловать в мир книги!». Чытачы змаглі азнаёміцца з навінкамі 

галіновай і мастацкай літаратуры беларускіх, расійскіх і замежных 

аўтараў, узяць кнігі на дом. 

Напярэдадні свята супрацоўнікі агульнай чытальнай залы 

прапаноўвалі чытачам азнаёміцца з выстаўкай слоўнікаў «Грани русского 

языка» і выставай «Книги-юбиляры 2013 года». 

На працягу тыдня больш за 300 студэнтаў першых курсаў вну і 

каледжаў г. Віцебска з экскурсіямі наведалі абласную бібліятэку. 

Дзень бібліятэк у ЦГБ імя М. Горкага быў адзначаны культурна-

забаўляльнай акцыяй «Бібліяноч», альбо «Нясумны вечар у бібліятэцы імя 

М. Горкага», якая адбылася 13 верасня. Акцыя распачалася «Восеньскім 

балем», падрыхтаваным членамі віцебскага клуба культурна-гістарычнай 

рэканструкцыі «Талеон». Прыхільнікаў паэтычнага слова сабрала 

«Літаратурная кавярня», куды былі запрошаны паэты А. Крыклівец і 

М. Намеснікаў. У межах праекта «Кнігі майго жыцця» адбылася сустрэча з 

рэжысёрам І. Баярынцавым. Фальклорная студыя «Вясёлка» СШ № 4 

прадставіла этна-шоу «Вясёлая гасцёўня», а ў чытальнай зале маладзёжная 

аўдыторыя доўга не адпускала ўдзельнікаў тэатра-студыі аўтарскай песні ДУ 

«Цэнтр культуры “Віцебск”», якія прапанавалі музычную праграму, кінасалон 

«Класіка +Кіно» запрасіў на прагляд кінастужкі Ціма Бёртана «Аліса ў краіне 

цудаў». 

Святкаванне Дня бібліятэк у цэнтральнай бібліятэцы імя 

У. Маякоўскага г. Наваполацка пачалося 10 верасня з адкрыцця 

фотавыстаўкі бібліятэкараў «А я люблю свои места родные». 11 верасня 

адбыўся вечар-прэзентацыя новай кнігі паэта-палачаніна У. Куца «Устье 
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 адбылося адкрыццё фестывалю праваслаўнай культуры «Кладзезь». На 

працягу тыдня ў шматлікіх сацыяльна-культурных установах горада 

прайшлі духоўна-асветніцкія праекты, сустрэчы і гутаркі. 

Витебские вести. – 2013. – 14 сент. – С. 13. 

Фестываль «Японская восень у Беларусі» 25 верасня адкрыўся 

ў г. Полацку. Новы праект стартаваў у Полацкім краязнаўчым музеі 

выстаўкай «Традыцыі і культура Японіі». Фестываль будзе доўжыцца па 

лістапад, пройдзе шмат разнапланавых мерапрыемстваў. Яны пазнаёмяць 

з традыцыйнай і сучаснай японскай культурай – яе музычным, танцавальным, 

дэкаратыўна-прыкладным аспектамі і анімацыйным мастацтвам.  

Витебские вести. – 2013. – 28 сент. – С. 8. 

http://polotsk.ws/?p=10029 

29 верасня ў Міёрах у другі раз прайшоў экалагічны фестываль 

«Жураўлі і журавіны Міёрскага краю». Госці фэсту ўдзельнічалі ў 

экалагічных гульнях, выбіралі лепшую сядзібу Міёрскага раёна, змаглі набыць 

зробленыя рукамі мясцовых майстроў сувеніры. На сцэне сваё майстэрства 

прадэманстраваў ансамбль «Каліна» з Дзісненскай музычнай школы, 

фальклорны калектыў «Язынка», а таксама ўдзельнікі музычных конкурсаў. 

Витебские вести. – 2013. – 21 сент. – С. 9. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

З 9 па 13 верасня ў Віцебскім абласным цэнтры павышэння 

кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры 

прайшлі абласныя курсы павышэння кваліфікацыі бібліятэкараў бібліятэк-

філіялаў аграгарадкоў. 

Віцебскі АМЦНТ 

15 верасня –Дзень бібліятэк 

9 верасня ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна 

пачаліся мерапрыемствы, прысвечаныя Дню бібліятэк Беларусі. Юныя 

чытачы аддзела дзіцячай літаратуры змаглі прыняць удзел у акцыях 

«Прикоснись к родному слову» і «Читаем по росту». Бібліятэкары 

запрасілі дзяцей прайсці «навучанне» ў «Школе юного библиотекаря», 

адправіцца ў краязнаўчае падарожжа «Знаменитые люди в древнем 

городе», наведаць выставу кніжных ілюстрацый «Художники – детям» і 

выстаўку новых паступленняў «Новинки из лукошка». 

З 9 па 15 верасня супрацоўнікі нямецкай чытальнай залы і сектара 

замежнай літаратуры правялі экскурсіі і інфармацыйныя гадзіны для 

вучнёўскай моладзі г. Віцебска. Залу наведалі студэнты 1-х курсаў ВДМУ, 

ВДПТК, а таксама вучні СШ № 34. Студэнты азнаёміліся з фондам 

аддзела і найноўшымі інфармацыйнымі рэсурсамі на замежных мовах, а 

таксама з праектамі інстытута імя Гётэ ў Мінску «LeWiS» і «On-leihe». 

Бібліятэкары аддзела здзейснілі бібліядэсант у ВДУ імя П. М. Машэрава 

«Вместе с книгой открываем мир», а таксама падрыхтавалі выстаўку 

«Отражение: библиотека и библиотекари в зарубежной художественной 

литературе». 

Бібліятэкары аддзела перыядычнай літаратуры прадставілі ўвазе 

чытачоў выстаўку «Книга учит, книга лечит». 

10 верасня супрацоўнікі аддзела «Публічны цэнтр прававой 

інфармацыі» правялі Дзень інфармацыі «Права ў сучасным грамадстве», у 

рамках якога для студэнтаў 1-га курса юрыдычнага факультэта УА «ВДУ 

імя П. М. Машэрава» праведзены бібліяграфічны агляд літаратуры па праве. 

11 верасня былі падведзены вынікі традыцыйнай дабрачыннай 

акцыі «Хоспис: чужая боль, как своя» – больш за 500 кніг сабрана і 

перададзена ў анкалагічнае аддзяленне паліятыўнай медыцынскай 

дапамогі УАЗ «ВАКАД». Для медперсаналу хоспіса бібліятэкарам 

абанемента Л. Н. Балоцінай быў праведзены агляд літаратуры «Книги, 

помогающие жить». 

12 верасня супрацоўнікамі аддзела літаратуры па мастацтве была 

праведзена экскурсія па бібліятэцы і агляд літаратуры для студэнтаў 

мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава. Студэнты 

атрымалі магчымасць азнаёміцца з паслугамі, якія аказвае бібліятэка, а 
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