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  ПРАДМОВА 

 

«Культурнае жыццѐ 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, раѐнных газет Віцебскай вобласці і іх 

электронных версій за перыяд з 1 лістапада па 31 снежня 2013 года. 

«Хроніка падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім 

АМЦНТ, аддзелам культуры Міѐрскага райвыканкама, РМЦ НТ і КАР 

Талачынскага раѐна, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, 

Докшыцкай, Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, Лепельскай, 

Лѐзненскай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай і 

Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Віцебскі прытулак для безнаглядных жывѐл 16 лістапада ў 

Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа правѐў 

дабрачынную акцыю “Падары мне жыццѐ!”, падчас якой прайшоў прагляд 

спектакля “Гісторыя двух сабак” (рэжысѐр Я. Конеў). 

 На сцэне Коласаўскага тэатра ў Віцебску 22 і 23 лістапада 

адбылася прэм'ера трагікамедыі “Пахавайце мяне за плінтусам” паводле 

аднайменнай аўтабіяграфічнай кнігі-бестселера расійскага пісьменніка 

П. Санаева. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысѐр спектакля – дырэктар і мастацкі 

кіраўнік тэатра імя Якуба Коласа В. Анісенка. 

3 снежня на сцэне КЗ “Віцебск” віцебскаму гледачу была 

прадстаўлена лірычная камедыя “Когда мужа нет дома” ў выкананні 

акцѐраў Міжнароднага тэатральнага агенцтва “МОСТЕАТР”.  

http://www.gck.by/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 33 

http://www.gck.by/


  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 Старшыня Віцебскага абласнога аддзялення грамадскага 

аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Тамара Іванаўна Краснова-

Гусачэнка ўзнагароджана Ганаровай граматай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь за значны творчы ўклад у беларускую літаратуру і 

актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. 

 Падзяка старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

аб’яўлена Маханькову Аляксандру Леанідавічу, артысту тэатра лялек, вядучаму 

майстру сцэны тэатральна-відовшчнай установы “Беларускі тэатр «Лялька»”, за 

шматгадовую плѐнную прцу ў галіне культуры, прапаганду нацыянальнага 

тэатральнага мастацтва. 

Витебские вести. – 2013. – 14 нояб. – С. 3. 

  29 лістапада ў аграгарадку Мікіціха Шумілінскага раѐна 

адбылася выязная калегія ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Віцебскага аблвыканкама. Падчас работы калегіі ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” падвѐў вынікі 

абласнога агляду-конкурсу праграм-візітак раѐных Дамоў культуры 

“Візітная картка раѐна”. I месца занялі Полацкі і Ушацкі РДК, II месца – 

Глыбоцкі ГДК, III месца – Дубровенскі РДК і Гарадоцкі ГДК. 

Віцебскі АМЦНТ 

З 6 па 14 лістапада ў абласным цэнтры ўрамках святкавання Дня 

незалежнасці Латвійскай Рэспублікі прайшлі Дні Латвіі ў Віцебску. 14 

лістапада ў консульстве Латвіі было падпісана Пагадненне аб 

супрацоўніцтве і сумеснай дзейнасці Даўгаўпілскага Арт-цэнтра імя Марка 

Роткі і Музея Марка Шагала, вечарам ў КЗ “Віцебск” адбылася прэзентацыя 

 МУЗЫКА 

 23 лістапада Канцэрт фартэпіяннай музыкі “Волшебство звука” 

лаўрэата міжнародных конкурсаў Танела Йоаметса (Эстонія) (абласная 

філармонія). 

 27 лістапада Канцэрт Сімфанічнага аркестра Віцебскай абласной 

філармоніі (мастацкі кіраўнік У. Бяляўскі). 

 29 лістапада Канцэрт ансамбля танца, музыкі і песні “Талака” 

(мастацкі кіраўнік і галоўны балетмайстар М. Падаляк) (абласная 

філармонія). 

 Святочнымі канцэртамі адзначыў сваѐ 20-годдзе ў снежні 

ансамбль народнай музыкі “Сакавінка” дзіцячай школы мастацтваў г. 

Барані, за прапаганду беларускай народнай музыкі і актыўную 

канцэртную дзейнасць ўдастоены звання “Народны самадзейны 

калектыў”. 

Витебские вести. – 2013. – 12 дек. – С. 20. 

24 лістапада ў Ахрэмаўскім цэнтры нацыянальнай акультуры 

Браслаўскага раѐна адбылася творчая сустрэча з музыкантам, дырэктарам 

Браслаўскай дзіцячай школы мастацтваў Альбертам Белусѐм. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 30 лістап. – С. 3. 

29 снежня артысты сусветна вядомага “Гарлем Госпел Хора” 

(Нью-Ёрк, ЗША) ўпершыню далі канцэрт у Віцебску. 

http://www.gck.by/ 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

 У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. 

Коласа 11 лістапада прайшоў аўтарскі вечар народнага артыста Льва 

Дурава “Монологи и байки”. 

Витебские вести. – 2013. – 28 нояб. – С. 23. 

 13 лістапада адбыўся прэм'ерны паказ спектакля “Восеньская 

саната” рэжысѐра Ігара Баярынцава, які стварыў сцэнічную версію стужкі 

шведскага рэжысѐра І. Бергмана. 
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  турыстычных магчымасцей г. Даўгаўпілса, канцэрт “Танго над городом”. У 

Арт-цэнтры Марка Шагала экспанаваліся жывапісныя работы рыжскай 

мастачкі Агніі Германе пад назвай “Дефрагментация чувств”. У віцебскай 

ратушы дэманстравалася Латгальская кераміка са збору Даўгаўпілскага Арт-

цэнтра імя Марка Роткі, а таксама работы вядомага мастака Петэрыса 

Марцінсонса. Адкрыццѐ экспазіцыі супала з днѐм нараджэння Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея, які ў гэтым годзе адзначыў 95-годдзе. 

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

 У 11 снежня ў Віцебску прайшоў Дзень ізраільскай культуры. 

Арганізатарам мерапрыемства выступіў Ізраільскі культурны цэнтр пры 

Пасольстве Ізраіля ў Беларусі. “Ізраіль – свята моладзі” – так была 

вызначана тэма лекцыі першага сакратара пасольства Г. Кейнан, з якой 

яна выступіла перад студэнтамі ВДУ імя П.М. Машэрава. У цэнтральнай 

гарадской бібліятэцы імя М. Горкага была прадстаўлена выстаўка 

ізраільскай літаратуры і адбыліся літаратурныя чытанні, прысвечаныя 

пісьменніку Мэіру Шалеву, якога крытыкі называюць ізраільскім 

Маркесам. У Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася фотавыстаўка 

скульптур Руслана Сяргеева “Дызайн ландшафтных настрояў”. 

http://gorodvitebsk.by/m/news/16-12-2013/izrailskoi_kultury 

 У лістападзе на Шуміліншчыне прайшлі святочныя мерапрыемствы ў 

гонар вызвалення в. Мішневічы ад нямецка-фашысцскіх захопнікаў. У гонар 

тых падзей у населеным пункцена фасадзе школы была ўстаноўлена і ўрачыста 

адкрыта мемарыяльная дошка Герою Савецкага Саюза Аляксандру Расказаву, 

камандзіру сапѐрнага аддзялення, які загінуў пры вызваленні мясцовасці. 

16 лістапада на цэнтральнай плошчы адбыўся мітынг з удзелам ветэранаў 

Вялікай Айчыннай вайны, працы, кіраўніцтва раѐна, прадстаўнікоў грамадскіх 

аб’яднанняў. У мерапрыемстве прыняў удзел духавы аркестр Віцебскай 

ваеннай камендатуры, эскорт і салютная група 103-й асобнай мабільнай 

брыгады Віцебска.. Далей падзеі перамясціліся ў Мішневіцкую СШ, дзе для 

школьлнікаў быў праведзены ўрок мужнасці “Наш герой”, канцэрт “Вайны не 

ведаем, а ўсѐ ж…” і кінафільм “Вызваленне” рэжысѐра Ю. Озерава. 

культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. У рабоце канферэнцыі 

прынялі ўдзел доктар мастацтвазнаўства, прафесар, загадчык кафедры 

народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва УА “Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў” Р.Ф. Шаура і доктар 

мастацтвазнаўства, прафесар, старшы навуковы супрацоўнік ДНУ “Цэнтр 

даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, 

старшыня Беларускага Саюза майстроў народнай творчасці Я.М. Сахута. 

У фае раѐннага Дома культуры працавала выстаўка “Народны тэкстыль і 

адзенне Віцебшчыны”. У канцэртнай зале школы мастацтваў прайшло 

свята фальклору “Матчыны кросны”. У выніку праведзенай Дамамі і 

Цэнтрамі рамѐстваў работы па вывучэнні народных тканін рэгіѐна, 

стварэння калекцыі традыцыйных вырабаў, строяў нацыянальнага адзення 

і сувеніраў, экспедыцыйных даследаванняў, рэканструкцыі адметных 

ўзораў ткацтва на аснове здабытых музейных і прыватных матэрыялаў, 

стварэння адпаведнай навуковай дакументацыі лепшымі былі прызнаны: 

– Лепельскі Дом рамѐстваў (Гран-пры); 

– Гарадоцкі Дом рамѐстваў (I месца);  

– Сенненскі Дом рамѐстваў (II месца);  

– Браслаўскі і Шаркаўшчынскі Дамы рамѐстваў (III месца);  

– Докшыцкі Дом рамѐстваў (за развіццѐ традыцый пераборнага 

ткацтва);  

– Чашніцкі Дом рамѐстваў (за адраджэнне рэгіянальнага 

касцюма);  

– Пастаўскі Дом рамѐстваў (за развіццѐ ткацтва габелена).  

 Віцебскі АМЦНТ 

У Полацкім раѐнным цэнтры рамѐстваў і нацыянальных культур 

адкрылася персанальная выстаўка работ  Зінаіды Лѐцінай “Таямніцы 

жаночай душы” (лялькі). 

http://www.pvestnik.by/?p=15276#more-15276 
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  Витебские вести. – 2013. – 23 нояб. – С. 8. 

Эстафету святкавання вызвалення населеных пунктаў 

Віцебшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у снежні прыняў 

аграгарадок Копці Віцебскага раѐна. Урачыстая цырымонія свята 70-

годдзя вызвалення пачалася з ускладання вянкоў на вайсковым мемарыяле 

імя Ленінскага камсамола і працягнулася ў Доме культуры аграгарадка. У 

гонар свята калектывы мастацкай самадзейнасці выступілі з тэматычным 

канцэртам. Закранулі струны душы гледачоў кампазіцыі ў выкананні хору 

народнай песні аграгарадка Акцябрскі, вакальна-харавога ансамбля 

“Крыніцы” Мазалаўскага ДК, выступленні ўдзельнікаў гурткоў і студый 

Капцянскага Дома культуры і школы. 

http://www.pridvinje.by/ 

24 снежня адбыўся ўрачысты мітынг «Няхай пакалення 

памятаюць» каля памятнага знака 12-ці воінскім злучэнням, якія вызвалялі 

г. Гарадок і раѐн. У раѐнным краязнаўчым музеі адбыўся дзень адчыненых 

дзвярэй, і ўсе жадаючыя маглі азнаѐміцца з выстаўкай «Подзвіг. Перамога. 

Памяць», прысвечанай 70-годдзю Гарадоцкай наступальнай аперацыі. У 

Доме рамѐстваў і фальклору працавалавыстава карцін А.Ф. Кавалѐва “Рэха 

вайны”. Супрацоўнікі музея і Дома рамѐстваў аформілі ў фае Дома 

культуры куток у ваенна-бытавым стылі. 

http://www.garadvest.by/k-70-letiyu-osvobozhdeniya/ 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У г. Смаленску 31 кастрычніка адбыўся VI фестываль Саюзнай 

дзяржавы творчасці інвалідаў. Беларуская дэлегацыя была прадстаўлена 

індывідуальнымі выканаўцамі, творчымі калектывамі і майстрамі 

выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва грамадскага 

аб’яднання “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку”. Журы, якое 

ўзначальваў народны артыст Расіі Васіль Аўсяннікаў, высока адзначыла і 

прадстаўнікоў Віцебшчыны. Лаўрэатамі дыпломаў I ступені стала 

народная музычна-вакальная група “Хорус” ЧП “Элект”, а таксама 

5 снежня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці адкрылася для прагляду абласная выстаўка 

лялек і цацак “Кірмаш цудаў”. У дзвюх залах прадстаўлены лялькі, 

выкананыя з розных матэрыялаў (саломка, лаза, гліна, дрэва, цеста, 

лоскут, лѐн, скура і інш.). Іх аўтары – члены клубаў народных майстроў з 

25-ці Дамоў рамѐстваў вобласці, індывідуальныя майстры. Падчас 

арганізацыі выставы падведзены і вынікі конкурсу на лепшую ляльку-

цацку. Гран-пры абласнога конкурсу атрымала К.В. Кляпацкая  (Глыбоцкі 

Дом рамѐстваў, цацка конік-качалка “Орлік”); I месца – А.М. Сідарава 

(г. Віцебск, лялька “Несцерка”); I месца – В.Л. Рэут (Гарадоцкі Дом 

рамѐстваў і фальклору, лялькі “Жаніх”, “Нявеста”); III месца – 

С.М. Дземянкова (Дубровенскі Дом рамѐстваў, лялькі). У намінацыях 

перамаглі: “Саламяная лялька” – В.В. Квір (Аршанскі Дом рамѐстваў), 

З.П. Сімуціна (Дубровенскі Дом рамѐстваў), “Прыродныя матэрыялы” – 

Т.П. Гаварцова (Докшыцкі Дом рамѐстваў), “Драўляная лялька” – 

М.А. Абраменка (Полацкі цэнтр рамѐстваў і нацыянальных культур), 

“Лялька з керамікі” – А.І. Аўчыннікава (Бешанковіцкі Дом рамѐстваў), 

“Свістулькі” – А.С. Вішнеўскі (Докшыцкі Дом рамѐстваў), “Лялька з 

абрэзкаў” – А.В. Калаур (Расонскі Дом рамѐстваў), “Лялька з лазы” – 

А.Г. Асінская (ДУ “Культурна-гістарычны комплекс “Залатое кальцо г. 

Віцебска «Дзвіна»”), “Прыз глядацкіх сімпатый” – Н.А. Ізотава (Чашніцкі 

Дом рамѐстваў), С.З. Ісмаілава і Л.Я. Рудэнка (Лѐзненскі Дом рамѐстваў). 

Узнагароджанне пераможцаў прайшло на абласной навукова-практычнай 

канферэнцыі ў Лепелі 12 снежня. 

Віцебскі АМЦНТ 

 12 снежня ў г. Лепелі на абласной навукова-практычнай 

канферэнцыі “Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны” падведзены 

вынікі двухгадовага агляду-конкурсу працы Дамоў і Цэнтраў рамѐстваў 

Віцебшчыны ў галіне захавання і развіцця традыцыйнага ткацтва. У гэтым 

годзе тэхніка ажурнага ткацтва ручнікоў Марыны Гушчо з Гарадоцкага 

Дома рамѐстваў і фальклору атрымала статус нематэрыяльнай гісторыка-
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  работнікі гэтага ж прадпрыемства Ю. Андрыянава, С. Калодкін і 

А. Кірыковіч. Парадавалі творцы Віцебскай абласной арганізацыі 

“БелТІЗ”: Г. Пруднікава (дыплом I ступені), Я. Ганчароў і Д. Аблавушка 

(дыплом II ступені), дуэт “Вечарына (дыплом III ступені). У час 

фестывалю творчая дэлегацыя ГА “БелТІЗ” дала два дабрачынныя 

канцэрты. 

Витебские вести. – 2013. – 19 нояб. – С. 24. 

Юныя аршанскія таленты скарылі новую вяршыню. Дар’я 

Літоўчык, вакалістка ўзорнай студыі эстраднай песні “Раффлезия” 

гарадскога Цэнтра культуры, Анастасія Салодкая і Арсеній Таркоўскі, 

навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Оршы, сталі лаўрэатамі 

першай ступені дзевятнаццатага міжнароднага конкурсу дзіцячай і 

юнацкай творчасці “Роза ветров-2013” Фінал якога адбыўся з 26 па 

29 кастрычніка ў г. Маскве. 

Аршанская газета. – 2013. – 2 лістап. – С. 1. 

  22–28 лістапада ў Маскоўскім музеі наіўнага мастацтва ў межах 

IV Маскоўскага міжнароднага фестывалю наіўнага мастацтва і творчасці 

аўтсайдараў “Фестнаив-2013” адбылася навуковая канферэнцыя 

“Мастацтва наіўных мастакоў у кантэксце айчынай і сусветнай мастацкай 

літаратуры”, у якой прыняла ўдзел кандыдат мастацтвазнаўства, вядучы 

метадыст ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

Л.У. Вакар. Фестываль быў прысвечаны 100-гадоваму юбілею першага 

паказу ў Маскве твораў наіўнага мастацтва. Віцебскі АМЦНТ прадставіў 

для экспаніравання на выстаўках міжнароднага фестывалю ў перыяд з 

кастрычніка па снежань работы наступных аўтараў: М.А. Аскера, 

В.І. Яршоў, Ч.І. Жусель, Ж.У. Ільюшкіна, Г.І. Канцыял, В.П. Кушнярова, 

Т.С. Літвін, Н.В. Ліцвінаў, А.І. Мядзюта, С.М. Міхайлік, А.М. Маісеева, 

У.І. Панізавец, Л.А. Саўчанка, М.Ш. Сайфугаліева, А.М. Шчэбет, 

Г.В. Якушэнка. 

Віцебскі АМЦНТ 

 

   Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 16 нояб. – С. 16. 

У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Кастрычніцкага раѐна для 

выхаванцаў сацыяльна-педагагічнага цэнтра прайшоў майстар-клас 

“Творческий муравейник”, у час якога супрацоўнікі аддзела выяўленчай і 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці вучылі іх маляваць, ляпіць, выразаць з 

паперы, ствараць кампазіцыі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 12 нояб. – С. 2. 

Выстаўка “Наследие” экспанавалася ў лістападзе ў культурна-

гістарычным комплексе “Залатое кальцо г. Віцебска «Дзвіна»”. На ѐй 

прадстаўлены жывапіс, графіка, творы дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва з асабістай калекцыі В. Кібісава, дырэктара культурна-

гістарычнага комплексу.  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 6 нояб. – С. IV. 

З 11 па 15 лістапада ў Віцебскім абласным цэнтры павышэння 

кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры прайшлі 

абласныя курсы па традыцыйных беларускіх рамѐствах “Выцінанка”. 

Віцебскі АМЦНТ 

  З 22 кастрычніка па 22 лістапада ў выставачнай зале Віцебскага 

абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці працавала выстаўка 

твораў народнага мастацтва з фондаў АМЦНТ “Цяпло майстэрскіх рук”. 

Віцебскі АМЦНТ 

23 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе “Залатое 

кальцо г. Віцебска «Дзвіна»” адбыўся майстар-клас па выцінанках члена 

Саюза майстроў Рэспублікі Беларусь В. Арасланавай.  

http://news.vitebsk.cc/2013/11/24/u-vitsebsku-prayshow-maystar-klas-

pa-vyitsinankah/ 

“Прикоснувшись к дереву резцом”– так называецца выстаўка 

скульптуры самадзейнага майстра разьбы па дрэве Мікалая Крукоўскага, 

якая ў снежні праходзіла ў музеі драўлянай скульптуры рэзчыка 

С. Шаўрова. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 21 снеж. – С. 1. 
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  Навучэнка Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Ф. Скарыны 

Таіса Мацулевіч атрымала дыплом лаўрэата Міжнароднага конкурсу “Рига 

Симфония”, які прайшоў у лістападзе ў Латвіі. Палачанка перамагла ў 

намінацыях “Песни латышских композиторов” і “Фольклор”. У 

кастрычніку вакалістка стала ўладальнікам Гран-пры VII Міжнароднага 

тэлевізійнага конкурсу “TV Start” у Турцыі. 

www.pvestnik.by/?p=15365 

 17 лістапада самадзейныя артысты народнага тэатра “У пошуку” 

(кіраўнік Г. Цыганкоў) г. п. Лѐзна прынялі ўдзел у святочных 

мерапрыемствах, прысвечаных Дню яднання славянскіх народаў, які 

адзначаўся ў г. Ельня (Смаленская вобласць, Расійская Федэрацыя). 30 

лістапада ў г. Дзямідаве (Смаленская вобласць, Расійская Федэрацыя) 

праходзіў VIII штогадовы абласны фестываль цыркавых і тэатральных 

калектываў імя Ю. Нікуліна. Лѐзненскі калектыў удастоены Дыплома за 

выканальніцкае майстэрства і Дыплома Удзячнасці ад Маскоўскага цырка 

на Цвятным бульвары з падзякай за садзейнічанне ў падтрымцы развіцця 

цыркавога і тэатральнага мастацтва Расіі і ўвекавечанне памяці народнага 

артыста СССР Ю.У. Нікуліна. 

 http://www.lioznonews.by/culture/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE% 

З 5 па 9 снежня ў г. Рызе (Латвія) прайшоў II Міжнародны 

фестываль маладых выканаўцаў Riga Symphony 2013, дзе салістка 

дзіцячай студыі эстраднай песні “Форум” ГЦК “Віцебск” Віўен Сабі 

атрымала перамогу адразу ў дзвюх намінацыях – “Мировой хит” (золата) і 

“Авторская песня” (серабро).  

http://www.gck.by/ 

 Юныя выканаўцы з г. Верхнядзвінска ў снежні прынялі ўдзел у 

дзіцяча-юнацкім міжнародным конкурсе эстраднай песні “Звѐзды 

Динабурга-2013” (Латвія). У творчым спаборніцтве прынялі ўдзел 50 

выканаўцаў з Латвіі, Літвы і Беларусі. У катэгорыі ўдзельнікаў ад 14 да 17 

гадоў Г. Грыгор’ева заняла першае месца, А. Малей – трэцяе. 

http://www.d-p.by/2013/12/yunye-artisty-pobedili-v-mezhdunarodnom-konkurse/ 

У Цэнтры сучаснага мастацтва 13 лістапада адкрылася выстаўка 

работ віцебскага мастака А. Скавародкі “Поэзия цвета” (жывапіс). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 14 нояб. – С. 2. 

13–14 лістапада ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва 

прайшла канферэцыя “Віцебская мастацкая школа: гісторыя і сучаснасць”. 

З дакладамі выступілі навуковыя супрацоўнікі музеяў і архіўныя работнікі 

з г. Віцебска і г. Мінска, асобым госцем канферэнцыі стаў Віллем Ян 

Рэндэрс – куратар калекцыі рускага мастацтва музея Ван Аббе 

(г. Эйдховен, Нідэрланды). 

Витебский проспект. – 2013. – 21 нояб. – С. 19. 

Міжнародная фотавыстаўка “Мир глазами женщин” (пейзажы, 

партрэты) адкрылася ў лістападзе ў школе мастатваў № 3 “Маладзік” 

г. Віцебска. У экспазіцыі быліпрадстаўлены работы жанчын-фатографаў з 

дзесяці краін свету, у тым ліку і з г. Віцебска. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 16 нояб. – С. 16. 

У Шаркаўшчынскім Цэнтры рамѐстваў у лістападзе адкрылася 

выстаўка работ мастачкі В. Лагун “Поэзия красок”, а ў снежні прадставіў свае 

работы мясцовы фатограф В. Каваленка пад назвай “Родное, чистое, светлое”. 

Витебские вести. – 2013. – 23 нояб. – С. 10. 

 Витебские вести. – 2013. – 27 дек. – С. 20. 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

У рамках еўрапейскага праекта “Захаванне і прасоўванне 

культурнай спадчыны паміж Рэзекненскім і Браслаўскім раѐнаміі”            

2–3 лістапада ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры прайшоў 

двухдзѐнны пленэр па ганчарным майстэрстве. 

Браслаўская звязда. – 2013. – 6 лістап. – С. 3. 

У культурна-гістарычным комплексе “Залатое кальцо г. Віцебска 

«Дзвіна»” працуе выстаўка “Подсолнечное царство”, на якой 

прадстаўлены работы (выцінанка) В. Арасланавай, члена народнага клуба 

Віцебскага раѐна “Традыцыя” і Саюза майстроў народнай творчасці Беларусі. 
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  АГРАЭКАТУРЫЗМ 

У лістападзе ў Мінску адбылася ўрачыстая цырымонія 

ўзнагароджання пераможцаў XI турыстычнага конкурсу “Познай 

Беларусь”. Глыбоцкі райвыканкам атрымаў перамогу ў намінацыі “За 

вклад в развитие белорусского туризма”. У гэтай жа намінацыі граматай 

“За комплексное продвижение региона” адзначаны Міѐрскі райвыканкам. 

Лепшым экскурсаводам года прызнана А. Паднябеснава з турыстычнай 

фірмы “Илва” (г. Віцебск). У намінацыі “Лучший объект агроэкотуризма” 

граматай “За возрождение и сохранение национальных традиций 

Беларуси” ўзнагароджана аграсядзіба “У Борисовича” (Браслаўскі раѐн). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 6 нояб. – С. 4. 

Таблічкі на залатым фоне з’явіліся на Браслаўшчыне. Яны 

інфармуюць грамадзян аб найбольш значных гісторыка-культурных і 

прыродных абектах. У райцэнтры ўсталявалі чатыры такія знакі на 

чыгуннай тумбе. Цяпер кароткія звесткі на рускай і англійскай мовах 

можна прачытаць пра Свята-Успенскую царкву, Замкавую гару і комплекс 

пабудоў на вуліцах Булойчыка-Лібкнехта. “Залатую” інфармацыю для 

турыстаў падалі таксама пра шэсць аб’ектаў на раѐне – храмы ў Слабодцы, 

Відзах і Дрысвятах, Барысаў камень у Друі, гару Маяк і гарадзішча 

Масковічы. 

Витебские вести. – 2013. – 5 дек. – С. 22. 

 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА  

У гарадскім цэнтры культуры г. Оршы 6 лістапада прайшоў 

канцэрт з ўдзелам каля 200 самадзейных артыстаў. На сцэну выйшлі 

народны хор ветэранаў вайны і працы ГЦК, узорны харэаграфічны 

калектыў “Весялушкі”, І. Крыштаховіч, народны ансамбль народнай песні 

прэзентуюць вырабы, выкананыя ў розных напрамках традыцыйных і 

сучасных рамѐстваў Браслаўшчыны. 24 снежня ў Браслаўскім гісторыка-

краязнаўчым музеі адкрылася экспазіцыя “Новы год у СССР”. 

Наведвальнікі могуць убачыць старыя цацкі, навагоднія паштоўкі і інш. 

Витебские вести. – 2013. – 14 дек. – С. 14. 

 Бюст М. Шагала ўстаноўлены ў г. п. Лѐзна на тэрыторыі ваенна-

гістарычнага музея. Яго аўтары – скульптары А. Гвоздзікаў і А. Тарасян 

(архітэктар Я. Кузняцоў). Ва ўрачыстасцях прыняў удзел Надзвычайны і 

Паўнамоцны Пасол Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь Іосіф Шагал. 

Витебские вести. – 2013. – 14 нояб. – С. 4. 

Талачынскі Свята-Пакроўскі жаночы манастыр увайшоў у 

Дзяржаўную інвестыцыйную праграму “Реконструкция с реставрацией 

памятника архитектуры XVIII века”. 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА  

 У лістападзе ў абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстаўка 

работ студэнтаў з акадэмій мастацтваў у г. Кракаве і г. Катавіцы 

(Польшча). Яе арганізатар – Польскі інстытут ў Мінску. Экспазіцыя 

прадстаўляе шаўкаграфію і лічбавую візуалізацыю. 

Витебские вести. – 2013. – 7 дек. – С. 16. 

 У X Рэспубліканскім мастацкім конкурсе, які прайшоў у Мінску 

на базе дзяржаўнага каледжа імя А. К. Глебава, Віцебшчыну прадстаўлялі 

выхаваныцы Верхнядзвінскай школы мастацтваў, Наваполацкай мастацкай 

школы імя І. Хруцкага, школы мастацтваў № 3 “Маладзік” і дзіцячай 

мастацкай школы г. Віцебска. Ва ўзроставай катэгорыі 12–14 гадоў Ганна 

Стэфкіна стала лаўрэатам і ўладальнікам дыплома першай ступені ў 

намінацыі ”Декоративно-прикладное искусство”, а Надзея Суздальцава 

заваявала дыплом трэцяй ступені ў намінацыі “Живопись, графика”. Абедзьве 

дзяўчынкі займаюцца ў дзіцячай мастацкай школе г. Віцебска. 

Витебские вести. – 2013. – 19 нояб. – С. 2. 
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  “Беларусачка”, госці з г. п. Лѐзна – народны ансамбль эстраднай песні 

“Кансонанс”, народны ансамбль народнай музыкі і песні “Славяночка” і інш.  

Аршанская газета. – 2013. – 12 лістап. – С. 2. 

Да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Міѐрскім раѐне прайшлі 

наступныя мерапрыемствы: вечар адпачынку “Чырвоны дзень календара” 

(Мікалаеўскі СК, Дварнасельскі СК, Сіцькоўскі СК), канцэрт “Да дня 

Кастрычніцкай рэвалюцыі” (Дзісненскі ГЦК), бюлетэнь да Дня 

Кастрычніцкай рэвалюцыі (Павяцкі СДК), дыскусія “Дзень Кастрычніцкай 

рэвалюцыі” (Чэрасскі СДК), тэматычны вечар адпачынку “Быў такі час” 

(Цвецінскі СДК), дзень сямейнага адпачынку “Дзень 7-га кастрычніка 

разам святкуе сям’я” (Чапукоўскі СДК) і інш. 

Аддзел культуры Міѐрскага райвыканкама 

Да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай 

прамысловасці аграпрамысловага комплексу ўстановы культуры 

клубнага тыпу Міѐрскага раѐна падрыхтавалі наступныя мерапрыемствы: 

канцэрты “Будзе хлеб – будзе песня!” (Узменскі СДК), “Хвала рукам 

працаўнікам палеў і пашняў!” (Туркоўскі СДК), “Хлебаробам – хвала і 

пашана!” (Павяцкі СДК), “Для вас, працаўнікі вескі!” (Істаўскі СК), 

“Славім чалавека працы” (Волкаўшчынская бібліятэка-клуб), “Хлебароб-

2013” (Мікалаеўскі СК), агеньчыкі “Вам, хлебаробы!” (Чэраскі СДК), “Хвала 

і пашана табе, хлебароб!” (Паташнянскі СК, Наўгародскі СДК) і інш.  

Аддзел культуры Міѐрскага райвыканкама 

У Міѐрскім раѐне прайшла акцыя “Дзень здароўя”, у межах якой 

на працягу лістапада ва ўстановах культуры адбыўся шэраг 

мерапрыемстваў, накіраваных на прапанду здаровага ладу жыцця: 

клубныя гутаркі “Моладзь выбірае здароўе”(Лявонпальскі СЦКД), 

“Здарова жыць!” (Туркоўскі СДК), “Мы за здаровы лад жыцця” 

(Дзісненскі ГЦК, Дарожкаўскі СК), “Дрэнная звычка” (Наўгародскі СДК), 

“Той шчаслівы, хто здаровы” (Цвецінскі СДК), спартландыі “Насустрач 

здароўю” (Дзісненскі ГЦК), “У здаровым целе – здаровы дух” (Чэраскі 

СДК), тэматычная праграма дыскатэкі “Алімпійская дыскатэка” (Узменскі 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 

17 лістапада Краязнаўчае падарожжа з навучэнцамі Нядзельнай 

школы храма Святога прападобнамучаніка Афанасія Брэсцкага з 

г. п. Шуміліна па Дабейскім краі (Дабейская сельская бібліятэка). 

16 лістапада Супрацоўнікі Мішневіцкай сельскай і цэнтральнай 

раѐннай бібліятэк прынялі ўдзел у падрыхтоўцы святочных 

мерапрыемстваў да 70-годдзя вызвалення Мішневіцкага сельскага Савета 

ад нямецка-фашыцкіх захопнікаў. Арганізаваны мітынг каля помніка, 

тэматычны канцэрт “Войны мы не знали, но все же…”, кніжная выстаўка 

“Па весцы ішла вайна…”. 

27 лістапада Дзень інфармавання па праблеме ВІЧ/СПІД, у межах 

якога былі арганізаваны прагляд літаратуры, кансультацыі спецыяліста, 

распаўсюджванне буклетаў, лістовак па тэме (цэнтральная раѐнная 

бібілятэка). 

18 снежня Інфармацыйная гадзіна “Стоп – спайс!” (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка)  

22 снежня Фальклорнае свята “Святочны вечар” для вучняў 

сярэдняга школьнага ўзросту (Амбросавіцкая сельская бібліятэка). 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ  

 4 лістапада Лепельскі раѐнны краязнаўчы музей адзначыў 60-

годдзе. У праграме святочных мерапрыемстваў: круглы стол “Актуальные 

проблемы истории и культуры Лепельщины”, 20-годдзе мастацкай 

выстаўкі “Фарбы Лепельшчыны”, знаѐмства з экспазіцыяй у выглядзе 

экскурсіі “Музейный хоровод” і інш. 

http://museum.lepel.by/news.php?id=78 

 Выстаўка дзіцячага малюнка і папяровай пластыкі “Зіма-2014. 

Анѐлы” адкрылася ў снежні ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Тут 

прадстаўлена 85 работ, некаторыя з іх – калектыўныя. 

 Браслаўскае раѐннае аб’яднанне музеяў 19 снежня прадставіла 

наведвальнікам выстаўку вырабаў майстроў клуба “Ля возера”, якія 
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  СДК), культурна-дасугавая праграма “Моладзь за здаровы лад жыцця” 

(Істаўскі СК), тэатралізаванае прадстаўленне “Суд над цукарам” (Сіцькоўскі 

СК), дзіцячы ранішнік  “Расці здаровым!” (Мікалаеўскі СК), конкурсная 

праграма “У здаровым целе здаровы дух!” (Паташнянскі СК) і інш.  

Аддзел культуры Міѐрскага райвыканкама 

У Лепельскім раѐнным Доме культуры ў лістападзе ўшаноўвалі 

народны клуб “Ветэран”, якому споўнілася 25 гадоў. Павіншавалі 

калектыў прадпрыемства і арганізацыі горада, народны клуб “Ветэран” з 

Ушацкага раѐна і клуб “Сударушка” Бароўскага цэнтра культуры і 

вольнага часу. 

Витебские вести. – 2013. – 30 нояб. – С. 12. 

У Полацкім раѐне ў лістападзе стартаваў 2-гі Дабрачынны творчы 

праект для інвалідаў. У гэтым годзе праект “С верой, надеждой и любовью…” 

праходзіць у рамках святкавання 25-годдзя з дня заснавання Беларускага 

аб’яднання інвалідаў. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі дэманстравалі 

свае таленты на выстаўцы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а затым – 

на вялікай сцэне Палаца культуры ААТ “Полацк-Шкловалакно” ў 

садружнасці з удзельнікамі творчых калектываў рэгіѐна. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2013. – 21 нояб. – С. 24. 

Феерыяй жаночай прыгажосці з каранацыяй самай прыгожай 

дзяўчыны г. Віцебска завяршыўся ў снежні тыднѐвы 

фестываль”Новогодние фантазии” ў абласным цэнтры. Карону пераможцы 

“Міс Віцебск” заваявала Вераніка Рыдкіна. 

Витебские вести. – 2013. – 10 дек. – С. 4. 

У снежні ў г. Докшыцы прайшоў фестываль для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі “Сонечны круг”. У Цэнтры дзяцей і 

моладзі была адкрыта выстаўка дзіцячых работ, на якой прадстаўлена за 

160 работ розных тэхнік – квілінг, фотадрук, ізанітка, канструяванне, 

модульнае арыгамі і інш. Удзельнікі мерапрыемстыва – моладзь, якая 

наведалі дзѐннае аддзяленне знаходжання інвалідаў ТЦСАНа Докшыцкага 

19 снежня Літаратурны вечар «Он говорил  о временах 

грядущих…», прысвечаны 215-годдзю з дня нараджэння А. Міцкевіча 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

 У лістападзе ў гонар знакамітага земляка, беларускага паэта, 

перакладчыка А. С. Вялюгіна ў Сенненскай школе мастацтваў прайшоў 

літаратурна-музычны вечар “Заўсѐды сэрцам быў з Радзімай” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

Інфармацыйная гадзіна “Я – ребѐнок, Я – человек” і гутарку 

“Падростак і закон” (Алексініцкая і Машканская сельскія бібліятэкі).  

Гадзіна здароўя “Мы все недуги победим” прайшла ў Сінягорскай 

бібліятэцы-музеі этнаграфіі.  

Пазнавальная гадзіна “Пагаворым аб бяспецы” сабрала чытачоў 

Пламенскай сельскай бібліятэкі на гутарку пра жыццѐ без шкодных звычак.  

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

11 лістапада Літаратурна-творчая гасціная “Все мы в душе дети 

или Здравствуй, любимая книга!”. У час мерапрыемства адбылася творчая 

сустрэча навучэнцаў пачатковых класаў Ушацкай сярэдняй школы з 

дзіцячым пісьменнікам В.Т. Квілорыя (раѐнная дзіцячая бібліятэка). 

З 12 па 17 лістапада Тыдзень здароўя “Наше здоровье – в наших 

руках”, у рамках якога прайшлі наступныя мерапрыемствы: бібліятэчная 

выстаўка “Здоров будешь – всѐ добудешь”, конкурс дзіцячых малюнкаў 

“Наше здоровье – в наших руках”, агляд літаратуры “Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу”, дыспут “Детки в пивной клетке” і інш. (Іллюшынская 

сельская бібліятэка). 

 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

У лістападзе ў Чашніцкай раѐннай і Новалукомльскай дзіцячай 

бібліятэках адбыліся сустрэчы з дзіцячым пісьменнікам В.Т.  Квілорыя. 
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  раѐна, цэнтр карэкцыйна-развівальнага навучання, а таксама дзеці з 

Бягомльскай дапаможнай школы-інтэрната, Крулеўшчынскай СШ і інш. 

Яны прадэманстравалі вакал і харэаграфію, тэатральныя і паэтычныя 

выступленні. 

Витебские вести. – 2013. – 3 дек. – С. 4. 

 У Доме культуры г. п. Арэхаўск Аршанскага раѐна адбылося 

мерапрыемства для наведвальнікаў сацыяльнага пункту для людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі гарадскога пасѐлка пад назвай “Давайте 

говорить другу комплименты”, прымеркавае да Дня інвалідаў Рэспублікі 

Беларусь. 

Аршанская газета. – 2013. – 3 снеж. – С. 3. 

15 снежня ў Браслаўскім РДК прайшоў фестываль песні “Я 

спяваю”. Ён арганізаваны аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі райвыканкама разам з індывідуальным прадпрымальнікам 

С. Садоўскім пры дапамозе спонсараў. Мерапрыемства прысвечана 60-

годдзю вядомага музыканта А. Макарэвіча і праводзіцца з мэтай 

падтрымаць таленавітую моладзь Браслаўшчыны. 

Витебские вести. – 2013. – 12 дек. – С. 16. 

18 снежня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшоў абласны семінар для харэографаў і кіраўнікоў духавых 

аркестраў, у якім прынялі ўдзел 25 спецыялістаў дадзенага профілю 

ўстаноў культуры і адукацыі. На семінары абмяркоўваліся пытанні 

правядзення абласнога свята-конкурсу “Віват, аркестр-2014” і заснавання 

ў рамках свята новага творчага праекта з удзелам зводнага калектыву 

барабаншчыц і мажарэтак.  

Віцебскі АМЦНТ 

У Браславе ў снежні ў рамках раѐннага фестывалю “Молодежь за 

здоровый образ жизни” прайшоў конкурс авантурнай моды “Маренго-2013”. 

Витебские вести. – 2013. – 12 дек. – С. 24. 

У Мазалаўскім сельскім Доме культуры ў снежні прайшло 

мерапрыемства, прысвечанае 80-годдзю Саюза кампазітараў Беларусі. 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

13 лістапада Сустрэча з беларускім паэтам, публіцыстам, 

журналістам, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі Н. Я. Гальпяровічам 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

15 лістапада Літаратурна-музычная кампазіцыя “Поэзия – не 

ремесло, поэзия – судьба” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

4 снежня Пасяджэнне літаратурнай гасцѐўні “Душа хотела быть 

звездой”, прысвечаная 210-годдзю Ф. Цютчава (сумесна з Варапаеўскай 

музычнай школай) (Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка). 

12 снежня Гістарычна-паэтычная вандроўка “Ты стаў і вечнай 

славай Беларусі”, прысвечаная 215-годдзю з дня нараджэння паэта 

А. Міцкевіча (Лынтупская гарпасялковая бібліятэка).  

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

11 лістапада Гадзіна вядомай асобы “Саната над Дзвіной”, 

прысвечаная салістцы канцэртнай залы Сафійскага сабора, лаўрэату 

Міжнроднага фестываля-конкурсу духоўнай музыкі “Магутны Божа” ў 

Магілѐве, ганароваму грамадзяніну Полацка Ксеніі Пагарэлай (бібліятэка 

імя Я. Купалы). 

14 лістапада Гутарка “Курение – опасный враг здоровья” ў 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка імя Ф. Скарыны) з удзелам урача-

тэрапеўта Полацкай гарадской паліклінікі Н. С. Рабіза. 

З 20 лістапада да 10 снежня Дэкада прававых ведаў “С законом 

на ты” (цэнтральная раѐнная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

23 лістапада Сямейнае свята “Папа, мама, я – читающая семья” 

(Фарынаўская і Руднянская сельскія бібліятэкі). 

28 лістапада Гадзіна мужнасці да 90-годдзя з дня нараджэння Зоі 

Касмадзям’янскай “Свинцовым зноем полыхнуло…” (бібліятэка імя А. Герцэна). 

8 снежня Сустрэча «Поэты в гостях у воинов» у воінскай часці 

№ 5530 (бібліятэка імя А. Герцэна) з удзелам прадстаўнікоў літаратурных 

аб’яднанняў “Наддзвінне”, “Полоцкая ветвь”, “Литературный ковчег”. 
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  Аматары музычнага мастацтва пабывалі на кніжнай выстаўцы “Ад 

сімфоніі да санаты, ад оперы да араторыі”, якую арганізавалі мясцовыя 

бібліятэкары і настаўнікі дзіцячай школы мастацтваў. Працягам свята 

стала канцэртная праграма калектываў дзіцячай школы мастацтваў і 

мясцовага Дома культуры. У мерапрыемстве прыняў удзел кампазітар, 

музыказнаўца, выкладчык тэарэтычных дысцыплін Віцебскага 

дзяржаўнага каледжа імя І. Салярцінскага П. Якубчонак. 

Витебские вести. – 2013. – 21 дек. – С. 13. 

У Полацкім раѐнным Доме культуры ў снежні адбыўся канцэрт 

народнага ансамбля беларускай песні “Нявіда” Фарынаўскага цэнтра 

культуры і адпачынку. 

http://www.pvestnik.by/?p=15365 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

З 3 лістапада па 8 снежня ў Полацку прайшлі мерапрыемствы 

XVIII Міжнароднага фестывалю арганнай музыкі “Званы Сафіі”. 

Фестывальная палітра цяперашняга форуму багатая на новыя імѐны. Разам 

з ужо знаѐмымі полацкім слухачам арганістамі, такімі як Крыстаф Хаўзер 

(Германія ) і Ханс Хрысціян Хейн (Данія), у фестывалі ўпершыню 

выступілі выдатныя еўрапейскія выканаўцы Марэк Стефаньскі 

(Польшча), Валерыя Балахоўская (Украіна), Элізабэт Завадке 

(Швейцарыя), Фларыян Хок (Германія), Рэгіна Каменшчыкава (Расія). 

Адбыўся юбілейны канцэрт Ксеніі Пагарэлай, прысвечаны 25-годдзю 

творчай дзейнасці ў канцэртнай зале Сафійскага сабора. Арганістка 

выступіла разам з камерным аркестрам “Еўропа-Цэнтр” пад кіраўніцтвам 

Р. Садыкава. 

Два дні, 8 і 9 лістапада ў Шумілінскім ГДК доўжылася XII 

абласное свята гумару “Смяяцца не грэх”. Каля 30 творчых калектываў 

з розных куткоў Віцебскай вобласці прадэманстравалі шумілінскаму 

гледачу і журы ўсе свае таленты і ўменні. У праграме свята выстава-

кірмаш “Чым багаты, тым і рады”, выстаўка-конкурс “Суперпудзіла”, 

“Воскресение” прадстаўляе”. Мерапрыемства прайшло ў рамках выстаўкі-

ярмаркі “Радость слова”, прымеркаванай да 1025-годдзя Хрышчэння Русі. 

29 лістапада Літаратурная гасцѐўня па творчасці В. Драгунскага 

“Друг детства” (дзіцячая бібліятэка).  

У рамках Рэспубліканскай антытабачнай акцыі з 18 па 

21 лістапада ў бібліятэках раѐна прайшлі наступныя мерапрыемствы: 

інфармацыйныя гадзіны “Курить не модно, модно быть здоровым!” 

(Чарэйшчынская сельская бібліятэка-музей), “Моѐ здоровье+мои 

привычки=моя жизнь” (Паплаўская сельская бібліятэка), гутарка “Мы 

выбираем здоровье” (Юркаўшчынская сельская бібліятэка) і інш. 

Да Міжнароднага дня правоў дзіцяці ў бібліятэках раѐна 

праведзены мерапрыемствы: гульнѐвая прававая праграма “Под единой 

крышей” (Горская сельская бібліятэка), дзень прававой інфармацыі “Я і 

мае правы” (Пышнянская сельская бібліятэка-клуб), гадзіна прававой 

інфармацыі “Права ребенка” (Поўсвіжская сельская бібліятэка) і інш. 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

15 лістапада Урок талерантнасці для моладзі і падлеткаў “В этои 

мире все равны” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

25 лістапада Прэзентацыя серыі кніг А. Бутэвіча “Сем цудаў 

Беларусі” (дзіцячая бібліятэка). 

 У рамках тыдня беларускай літаратуры, што праводзіцца ў СШ № 

2 у снежні, супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі запрасілі юных 

чытачоў на літаратурна-музычную кампазіцыю “Маладыя гады, маладыя 

жаданні…”, прысвечаную творчасці М.Багдановіча 

Напярэдадні святкавання Міжнароднага Дня інвалідаў у 

чытальнай зале цэнтральнай раѐннай бібліятэкі сумесна з арганізацыяй 

Беларускага таварыства інвалідаў быў арганізаваны шахматна-шашачны 

турнір. Пасля заканчэння якога прысутным была прапанавана 

інфармацыйна-прававая гадзіна “Ведай свае правы”.  
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  конкурсныя выступленні тэатральных аматарскіх калектываў, 

індывідуальных выканаўцаў з гумарыстычнымі творамі і пастаноўкамі. У 

гэты раз дзея на сцэне была ярка дапоўнена выставай-кірмашом “Чым 

багаты, тым і рады”, што ладзіўся ў фае Дома культуры, дзе па традыцыі 

праходзіла свята. Тут праявіць сябе ва ўсѐй красе мелі магчымасць клубы 

беларускай нацыянальнай кухні, якія дзейнічаюць у многіх рэгіѐнах 

вобласці. Нікога не разгубіла і прапанова паўдзельнічаць у выставе-

конкурсе “Суперпудзіла”. Лепшым было прызнана пудзіла клуба аматараў 

беларускай нацыянальнай кухні, фальклору і гульні “Бараболя” 

Вярхоўскага СДК Бешанковіцкага раѐна. Народны клуб аматараў 

беларускай нацыянальнай кухні “Разынка” па выніках конкурсу быў 

узнагароджаны дыпломам у намінацыі “Арыгінальная прэзентацыя 

страў”. Рэжысѐр народнага тэатра мініяцюр “Буф” Ю. Раманаў па выніках 

конкурсу быў узнагароджаны дыпломам у намінацыі “Арыгінальнае 

рэжысѐрскае рашэнне”. Прыз глядацкіх сімпатый таксама застаўся ў г. п. 

Шуміліна. Народны тэатр мініяцюр “Буф” разам з народным тэатрам 

мініяцюр “Кураж” Палаца культуры г. п. Руба (рэжысѐр-пастаноўшчык 

І. Кліменка) сталі лаўрэатамі першай ступені. У “Куража” і дыплом у 

намінацыі “Лепшы мужчынскі вобраз”. Можна не сумнявацца, што яшчэ 

доўга будуць успамінаць у Шуміліне народны тэатр мініяцюр “Свае 

хлопцы” (лаўрэат III ступені, дыплом у намінацыі “Самы смешны 

відэакліп”) з г. Міѐры; народны тэатр мініяцюр “Фанограф” (лаўрэат III 

ступені, дыплом у намінацыі “Лепшы мужчынскі вобраз”) з г. Гарадка; 

народны тэатр мініяцюр “Балаган” (дыплом у намінацыі «Лепшы жаночы 

вобраз», дыплом у намінацыі «Лепшы мужчынскі вобраз») і Міхаіла 

Куляша (лаўрэат I ступені) з г. Лепеля; народны тэатр мініяцюр “Ідучыя 

на смех” (дыплом у намінацыі “Лепшае прадстаўленне на беларускай 

мове”) з г. п. Падсвілле і многіх іншых артыстаў, якім удалося быць 

пераканаўчымі, апрануўшы вясѐлую маску. 

Віцебскі АМЦНТ 
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удзелам работнікаў загса (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

29 лістапада Літаратурна-музычны вечар да Сусветнага дня 

барацьбы са СНІДам “Цветок любви обожженный” (Асінторфская 

сельская бібліятэка). 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

2 лістапада Літаратурная гадзіна “Подых эпасу” да 80-годдзя з 

дня нараджэння В. Адамчыка (Баровенская сельская бібліятэка). 

19 лістапада Гадзіна шчырай размовы “Мое здоровье + мои 

привычки = моя жизнь” У маладзѐжным клубе «Я – грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь». У размове прымалі ўдзел санітарны ўрач 

Лепельскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі; дырэктар фізкультурна-

аздараўленчага цэнтра, трэнер-настаўнік па самба і дзюдо (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 

20 лістапада Дзень творчых планаў і расшыраны Савет пры 

дырэктары “Выкарыстанне новых інфармацыйных тэхналогій у практыцы 

работы бібліятэк аграгарадкоў” для бібліятэчных работнікаў (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 

20 лістапада Літаратурная гульня да 105-годдзя з дня нараджэння 

М. Носава “Смейся от души” (Поўсвіжская сельская бібліятэка). 

 26 лістапада Савет аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі “Інфармацыйна-дасугавае абслугоўванне сацыяльна 

неабароненых катэгорый насельніцтва ўстановамі культуры Пышнянскага 

сельскага Савета” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).   

28 лістапада Сустрэча з режысерам і сцэнарыстам С. Любецкім 

“Притчи: посмотрим вместе”. Мерапрыемства прайшло ў рамках 

выстаўкі-ярмаркі “Радость слова”, прымеркаванай да 1025-годдзя 

Хрышчэння Русі (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

29 лістапада Сустрэча з галоўным рэдактарам газеты 

“Воскресение” А. Міхаленка “Літаратурная гастѐўня газеты 
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    З 19 па 24 лістапада ў Віцебску праходзіў Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі IFMC’ 2013. Удзел у фестывалі 

прынялі лепшыя калектывы, якія прадставілі эліту танца мадэрн. 

Лаўрэатамі конкурсу ў намінацыі “харэаграфічная мініяцюра” стаў праект 

С. Мікеля “BGAM-Company” (г. Мінск) і група сучаснай харэаграфіі 

“Разные лица” (г. Мінск). Уладальнік спецыяльнай прэміі конкурсу “За 

выканаўчае майстэрства” – “SKVO’s Dance Company” (г. Мінск), 

уладальнік спецыяльнай прэміі конкурсу “Перспектыва” – творчая 

майстэрня сучасных форм мастацтва “ОБОИ” (г. Гомель), уладальнік 

спецыяльнай прэміі конкурсу “Творчы аванс” – праект К. Балтрукова 

“синONиМЫ” (г. Мінск). 

http://www.gck.by/category/news/ 

4 снежня ў Доме культуры УА “Віцебская ордэна «Знак Пашаны» 

дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны” прайшло абласное свята-

конкурс творчасці інвалідаў, прымеркаванае да Дня інвалідаў 

Рэспублікі Беларусь, у якім прынялі ўдзел больш за 230 чалавек з ўсіх 

рэгіѐнаў вобласці, а гэта прадстаўнікі ўстаноў культуры, ТЦСАН, 

грамадскіх аб’яднанняў “БелТІЗ”, “БелТГ”, “Дети в беде”. Для прагляду 

журы і гледачам прадстаўлены каля 80 канцэртных нумароў розных 

жанраў. У намінацыі “вакальна-харавыя спевы” I месца прысуджана 

народнаму хору народнай песні “Славіца” з г. Віцебска (мастацкі кіраўнік 

А. Бардулѐў) і народнаму мужчынскаму гурту “Хорус” УП “Элект” ГА 

“БелТІЗ” з г. Віцебска (мастацкі кіраўнік І. Кецкін). У намінацыі 

“харэаграфічная творчасць” пераможцам стаў А. Цеван з 

Шаркаўшчынскага ТЦСАН. У намінацыі “інструментальная творчасць” I 

месца ў І. Фомчанкі з Аршанскага аддзялення грамадскага аб’яднання 

“Дети в беде”. У намінацыі “тэатральная творчасць” пераможцам стала 

К. Бераснева з Аршанскага УП “Нить” ГА “БелТГ”. 

Віцебскі АМЦНТ 

 

 

кахання ў літаратурнай і кніжнай інтэрпрэтацыі (па творы У. Караткевіча 

“Нельга забыць”).  

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

8 лістапада Прадстаўленне лялечнага тэатра “Васілінка” “Ох, уж 

этот зайка!” па казцы А. Канановіча (Даўгапольская сельская бібліятэка). 

22 лістапада Урок-папярэджанне “Мы против табака…” у рамках 

антытабачнай рэспубліканскай акцыі да Сусветнага дня некурэння ў СШ 

№ 1 (супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі).  

22 лістапада Брэйн-рынг “Конвенция о правах ребенка” (дзіцячая 

бібліятэка). 

28 лістапада Паказ народнага вясельнага абрада “Здыманне вянка 

ў маладой” членамі клуба “Вечарынка” ў рамках праекта “У рэчышчы 

часу жыве чалавек” (Халамерская сельская бібліятэка). 

29 лістапада Метадычны дзень для супрацоўнікаў раѐна на тэму 

“Планаванне-2014: задачы і напрамкі дзейнасці бібліятэк”. Бібліятэкарам 

былі дадзены метадычныя парады па тэмах “Арганізацыя работы клубаў 

па інтарэсах і аматарскіх аб’яднанняў”, “Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк 

як сродак фарміравання грамадзянскай культуры насельніцтва“ і інш. 

Адбылося падвядзенне вынікаў раѐннага конкурсу бібліятэк на лепшую 

аўтарскую выстаўку “Аб вайне ў імя жыцця”, прысвечанага 70-годдзю 

вызвалення Гарадоцкага раѐна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  

 

Докшыцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

6 лістапада Літаратурна-музычная кампазіцыя “Праздник 

красных гвоздик” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

19 лістапада Дзень дашкольніка “Кожнаму чалавеку шлях 

адкрыты ў бібліятэку” (дзіцячая бібліятэка). 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

19 лістапада Гутарка-сустрэча “От семьи к роду и народу” з 
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  БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

З 2 па 6 снежня 2013 года ў Віцебскім абласным цэнтры 

павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў 

культуры прайшлі абласныя курсы бібліятэкараў аддзелаў 

камплектавання. 

Віцебскі АМЦНТ 

 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

12 лістапада ў аддзеле перыядычнай літаратуры адбылася сустрэча 

з намеснікам дэкана па вучэбнай рабоце маханіка-тэхналагічнага 

факультэта УО “ВДТУ”, кандыдатам тэхнічных навук, дацэнтам 

В.М. Патоцкім і членам рэдакцыйнага савета навукова-метадычнага 

часопіса “Здаровы лад жыцця” А.А. Шчыгельскім, у час якой была 

прадстаўлена прэзентацыя публікацый вучоных па пытаннях здаровага 

харчавання, злоўжывання лекавымі прэпаратамі і радыяфобіі. 

14 лістапада ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася 

юбілейная творчая сустрэча з артыстам заслужанага калектыву “Беларускі 

тэатр «Лялька»”, вядучым майстрам сцэны А. Маханьковым. 

15 лістапада бібліятэкары аддзела дзіцячай літаратуры правялі 

экскурсію “Знаменитые люди в древнем городе”. На гэты раз у займальнае 

падарожжа па Віцебску на трамваі адправіліся навучэнцы ДУА “Сярэдняя 

школа № 46 г. Віцебска”. 

2 снежня адбылося адкрыццѐ персанальнай выставы члена Саюза 

мастакоў Беларусі А.Я. Пшонкі “Разважанне на тэму...”. 

11 снежня ў аддзеле літаратуры па мастацтве прайшла прэзентацыя 

кнігі доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара І.А. Малевіча 

“Казимир Малевич. Восхождение на крест судьбы”. 

19 снежня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі адбылася 

прэзентацыя кнігі ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўрача Б.Л. Гінзбурга 

“Листки моего календаря”. 

29 снежня Літаратурна-музычная вечарына “В ночь под 

Рождество” з удзелам члена клуба “Сустрэча” ЦРБ В.І. Туманавай 

(Слабодкаўская сельская бібліятэка). 

 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

5 лістапада Тэматычны вечар да 95-годдзя з дня нараджэння 

камсамола “Юность комсомольская моя” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

12 лістапада Прафесійны візіт групы спецыялістаў 

Верхнядзвінскай цэнтральнай раѐннай бібліятэкі ў Браслаўскую і 

Міѐрскую ЦБС. 

29 лістапада Літаратурная гадзіна “Дзівосная птушка казачнага 

Палесся”, прысвечаная жыццю і творчасці Я. Янішчыц (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

9 лістапада Юбілейнае пасяджэнне клуба паэзіі і музыкі “Ліра”. 

У мерапрыемстве прынялі ўдзел паэты С. Сівалобаў, А. Красоўская, 

Н. Новікава, а таксама пачынаючыя паэты У. Тынец і У. Хліманаў 

(Ноўкінская сельская бібліятэка). 

13 лістапада Семінар бібліятэчных работнікаў раѐна на тэму 

“Бібліятэчнае краязнаўства як фактар павышэння культурнага патэнцыялу 

рэгіена. Развіцце турыстычнай прасторы”. У праграме: аналіз арганізацыі 

краязнаўчай работы ў бібліятэках сістэмы, агляд дзейнасці бібліятэк па 

выніках ўдзелу ў раѐнным конкурсе “На лепшы бібліяграфічны 

дапаможнік малой формы па краязнаўстве”, майстар-клас па стварэнні 

ўніверсальнага бібліяграфічнага дапаможніка “Родны край, ты мне мілы 

спрадвеку: што чытаць пра Заронаўскі край” і інш. (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

 На працягу месяца чытачы Курынскай сельскай бібліятэкі 

прымалі ўдзел у ажыццяўленні літаратурна-даследчага праекта “Гісторыя 
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 23 снежня ў ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна” 

адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Книжное 

наследие А.П. Сапунова”, прымеркаваная да юбілеяў выхаду ў свет 

выданняў краязнаўца “Витебская старина” (т. 1, 1883) і “Река Западная 

Двина” (1893). Арганізатарамі канферэнцыі з'яўляюцца ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, УК 

“Віцебскі абласны краязнаўчы музей”, Дзяржаўная ўстанова юстыцыі 

Віцебскага аблвыканкама, Установа “Дзяржаўны архіў Віцебскай 

вобласці”. У канферэнцыі прынялі ўдзел больш за 70 прадстаўнікоў з 

Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. Сярод іх прафесары, кандыдаты 

навук, дацэнты, магістры, навуковыя супрацоўнікі, музейныя, архіўныя і 

бібліятэчныя работнікі, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, 

аспіранты і студэнты. 

 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

 5 лістапада Дзень адчыненых дзвярэй для інвалідаў па зроку, 

пацыентаў аддзялення рэабілітацыі ДУ “Віцебскі дом-інтэрнат для 

састарэлых і інвалідаў”. У праграме: літаратурная вечарына “Птушка 

жалю і кахання” (да 65-годдзя Я. Янішчыц), выстаўка творчых работ 

інвалідаў па зроку “Мелодыя душы”, прэзентацыя калекцыі агучанай 

літаратуры “Говорящая книга” (цэнтральная гарадская бібліятэка імя 

М. Горкага). 

12 лістапада Вечарына “Мова дружбы не патрабуе пераклада” ў 

межах супрацоўніцтва з Міжнароднай грамадскай дабрачыннай 

арганізацыяй “Сафія” з удзелам валанцѐраў са ЗША і вучняў 9-х класаў 

гімназіі № 9 (дзіцячая бібліятэка імя А. Гайдара). 

З 26 па 30 лістапада прайшоў цыкл мерапрыемстваў “Затейник и 

фантазер Виктор Драгунский”, прысвечаны юбілею вядомага дзіцячага 

пісьменніка (цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

12 лістапада Сустрэча з дзіцячым пісьменнікам В.Т. Квілорыя 

“Улыбнемся с Квилория!” (дзіцячая бібліятэка імя С. Я. Маршака). 

20 лістапада Гадзіна добрых парад “Брось сигарету” (бібліятэка 

імя У. Караткевіча). 

26 лістапада Сустрэча бібліятэкараў дзіцячай бібліятэкі імя 

А. Пушкіна і наведвальнікаў аддзялення дзѐннага знаходжання для 

інвалідаў ДУ “Наваполацкі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва”.  

27 лістапада Фальклорнае свята “Шчодры стол беларусаў” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка імя У. Маякоўскага).  

8 снежня Канцэрт “AVE-музыка” камернага ансамбля 

А. Касцюковіча (цэнтральная раѐнная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

17 снежня Адкрыццѐ выстаўкі вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва вучняў дзіцячай мастацкай школы імя І. Хруцкага “Яркія фарбы 

дзяцінства”. 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

24 лістапада Паэтычны вечар “Зямлі радзімай галасы” з удзелам 

члена раѐннага аматарскага літаратурнага аб’яднання “Ветразь надзеі”, 

мясцовым паэтам Д. К. Валчком (Рубежская сельская бібліятэка). 

24 лістапада Сустрэча з цікавым чалавекам “Мы ў госці 

запрашаем вас…” з удзелам майстра клуба самадзейных майстроў “Ля 

возера” Браслаўскага раѐннага музейнага аб’яднання Ж.В. Міхневіч 

(скураныя вырабы) (Далѐкаўская сельская бібліятэка). 

19 снежня Нарада бібліятэчных работнікаў раѐна “Дзень 

прафесійных зносін”, у рамках якой адбылося наведванне выстаўкі Музея 

традыцыйнай культуры “Калядныя ўзоры”, гадзіна мастацтва па творчасці 

І. Шышкіна “Природа всегда права” (цэнтральная раѐнная бібліятэка) і інш. 

24 снежня Патрыятычны ўрок да 70-годдзя вызвалення Беларусі 

“Бессмертный подвиг крепости над Бугом” (дзіцячая бібліятэка). 
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