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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 студзеня па 28 лютага 2015 года. 

«Хроніка падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім 

АМЦНТ, аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Міѐрскага райвыканкама, Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, 

Гарадоцкай, Дубровенскай, Лепельскай, Лѐзненскай, Пастаўскай, 

Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, 

Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, Наваполацкай гарадской сеткай 

бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Балалайкины сказки” падрыхтаваў актэт балалаек “Віцебскія віртуозы” 

Віцебскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам заслужанай артысткі 

Рэспублікі Беларусь Тамары Шафранавай, прэм’ера якой адбылася 21 

лютага.  

24 лютага ў канцэртнай зале Сафійскага сабору адбыўся 

фартэпіянны канцэрт вучняў Полацкай школы мастацтваў прысвечаны 

330-годдзю І.С. Баха. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

3 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа адбылася прэмъера новага спектакля – містыфікацыі “Дзікае 

паляванне караля Стаха” па аднайменнай аповесці У. Караткевіча. 

Інсцэніроўка і пастаноўка Ю. Лізінгевіча, сцэнаграфія і касцюмы 

Святланы Макаранкі. У галоўных ролях заняты артысты Д. Каваленка, 

Ю. Крашэўская, В. Дашкевіч, Ц. Жусупаў, Т. Кабяк, А. Фралоў, 

У. Жураўлѐў. Прэм’ерны спектакль з’яўляецца бенефісным для артыста-

коласаўца, вядучага майстра сцэны Віктара Дашкевіча. 

http://kolastheatre.by/ru/news/dikaya-ohota-korolya-staha-premera 

 19 лютага беларускі тэатр “Лялька” запрасіў гледачоў на 

прэм’еру спектакля “Папялушка, або Крыштальныя чаравічкі” па матывах 

казкі Шарля Пяро ў пастаноўцы В. Клімчука. 

http://lialka.by/bel/ 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

6 лютага ў КЗ “Віцебск” прайшла цырымонія ўзнагароджвання 

лаўрэатаў ганаровага звання “Чалавек года Віцебшчыны” за 2014 год. 

Рашэннем абласнога выканаўчага камітэта ганаровае званне ў 

намінацыі “Культура, мастацтва, духоўнае адраджэнне” прысвоена: 

– Данілавай Галіне Георгіеўне – дырэктару дзяржаўнай установы 

“Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”; 

– Джумантаевай Тамары Аляксандраўне – дырэктару навукова-

даследчай і асветніцкай установы культуры “Нацыянальны Полацкі 

гісторыка-культурны музей-запаведнік”; 

– Круку Віктару Фѐдаравічу – настаўніку ў сферы культуры 

дзяржаўнай установы адукацыі “Шаркаўшчынская дзіцячая школа 

мастацтваў”; 

– Трафімавай Галіне Уладзіміраўне – ветэрану працы, члену 

грамадскага аб’яднання “Cаюз пісьменнікаў Беларусі, г. Орша”. 

 

12 лютага ў зале абласной філармоніі адбылося пасяджэнне 

выніковай калегіі Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі аблвыканкама, на якім былі 

разгледжаны наступныя пытанні: 

– вынікі работы ўстаноў культуры і мастацтва вобласці ў 2014 

годзе і задачах на 2015 год; 

– прысуджэнне прэмій Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва. 

У намінацыі “Лепшая раѐнная (гарадская) бібліятэка” адзначаны: 

адкрыліся ў лютым у розных музеях г. Віцебска. 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

 У студзені ў Полацкім Цэнтры рамѐстваў і нацыянальных культур 

праходзіла выстаўка “Народныя карані залатога мастацтва” ўзорнай 

студыі “Беларуская саломка” Полацкага раѐннага цэнтра дзяцей і моладзі 

(кіраўнік А. Сапега). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 3 февр. – С. 2. 

З 23 студзеня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці адкрыта для прагляду выстаўка 

работ народнага клуба майстроў і самадзейных мастакоў “Талака” 

Шаркаўшчынскага Цэнтра рамѐстваў “Паміж Мнютай і Аўтай”. На 

выставе прадстаўлены лепшыя работы вядомых майстроў клуба Ганны 

Рымдзѐнак, Вольгі Беласлудцавай, Людмілы Маяк, Ірыны Грунінай, Алы 

Леднік, Сяргея Рымдзѐнка, Генадзя Невярковіча, Яўгена Ліпскага (тканыя 

посцілкі, ручнікі-маляванкі, вышыўка, лялькі, аплікацыя з саломкі, 

кераміка, жывапіс і інш.). 

Віцебскі АМЦНТ 

З 20 лютага да 17 сакавіка ў выставачнай зале Віцебскага 

абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці працавала выстаўка 

“Россып талентаў” народнага клуба майстроў “Дубравушка” Дубровенскага 

раѐннага Дома рамѐстваў (лозапляценне, саломапляценне, выцінанка, аплікацыя 

саломкай і тканінай, вышыўка, вязанне, лапікавае шыццѐ, ткацтва, 

ганчарства, разьба і інш.) Падчас адкрыцця выстаўкі прайшлі майстар-класы.  

Віцебскі АМЦНТ 

Витебские вести. – 2015. – 26 февр. – С. 22.  

 МУЗЫКА 

 7 лютага споўнілася 20 гадоў з дня заснавання ўзорнага 

аматарскага ансамбля “Альтанка”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 7 февр. – С. 2. 

 Новую музычна-пазнавальную праграму для дзяцей 
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  – бібліятэка імя У. Маякоўскага г. Наваполацка (дырэктар Надзея 

Наважылава), 

– бібліятэка г. Новалукомля Чашніцкага раѐна (загадчык Надзея 

Васілевіч). 

 У намінацыі “Лепшая дзіцячая бібліятэка”: 

– дзіцячая бібліятэка імя Льва Талстога г. Полацка (загадчык 

Зінаіда Гуменік). 

 У намінацыі “Лепшая сельская бібліятэка” адзначаны: 

– Пруднікаўская сельская бібліятэка Гарадоцкага раѐна 

(бібліятэкар Любоў Каржова). 

 У намінацыі “Лепшы раѐнны (гарадскі Дом культуры)”: 

– Докшыцкі ГЦК (дырэктар Крысціна Гмырак), 

– Дубровенскі раѐнны цэнтр народнай творчасці і культурна-

дасугавай дзейнасці (дырэктар Уладзімір Бабічаў), 

У намінацыі “Лепшы Дом рамѐстваў”: 

– Шумілінскі Дом рамѐстваў (дырэктар Анжэла Сяргеева). 

У намінацыі “Лепшы метадычны цэнтр”: 

– Лѐзненскі раѐнны арганізацыйна-метадычны цэнтр (дырэктар 

Ганна Макравусава). 

Таксама прэміі ў сваіх намінацыях атрымалі Вусценскі сельскі 

Дом культуры Аршанскага раѐна (дырэктар Аляксей Сімаш), абласны 

музей Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова (дырэктар Ірына 

Шышкова) і дзіцячая мастацкая школа г. Віцебска (дырэктар Міхаіл 

Кліменка).  

Узнагароджаны 10 навучэнцаў школ мастацтваў і 6 выхаванцаў 

сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі. 

Витебские вести. – 2015. – 18 февр. – С. 2, 4.  

  

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 На IV Міжнародным конкурсе юных піяністаў імя Я. Норвіля ў 

г. Мадона (Латвія), які сабраў 16–18 студзеня таленавітых дзяцей і 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА  

Выстаўка фотамастака Аляксандра Веледзімовіча прайшла ў 

Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва.  

 У студзені–лютым у Наваполацку і Віцебску прайшлі 

мерапрыемствы, прысвечаныя 205-годдзю з дня нараджэння вядомага 

беларускага мастака Івана Хруцкага. Для настаўнікаў выяўленчага 

мастацтва Наваполацка і Полацкага раѐна на базе Дзіцячай мастацкай 

школы імя І.Ф. Хруцкага адбылася канферэнцыя “Иван Хруцкий: история 

и современность”. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 23 студзеня 

ў другі раз адкрылася выстаўка лепшых творчых работ навучэнцаў і 

педагогаў дзіцячых мастацкіх школ Беларусі, Латвіі, Украіны і Расіі па 

выніках пленэру “Палітра Прыдзвіння”, прысвечанага І.Ф. Хруцкаму і ў 

сувязі з 205-годдзем з дня нараджэння мастака. 

У выставачнай зале ПДУ адбылося ўрачыстае адкрыццѐ выстаўкі 

работ, выкананых на пленэры-конкурсе дзіцячай творчасці “Палитра 

Придвинья”. 

 23 студзеня ў Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка пачала работу выстаўка графікі 

беларускіх мастакоў 1920–1930 гг. “І рай, і боль на Песеннай зямлі” са 

збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. 

 Юбілейная персанальная выстаўка члена Беларускага саюза 

мастакоў, выкладчыка кафедры дызайну ВДТУ Галіны Васільевай была 

прадстаўлена ў лютым у трох залах Віцебскага абласнога краязнаўчага 

музея.  

 У лютым у Мастацкім салоне-галерэі “Сцяна” адкрылася 

выстаўка работ Маргарыты Сайфугаліевай “Диалог с Ван Гогом”, а 

таксама прайшоў вечар памяці мастака Аляксандра Дасужава. 

 Адразу тры экспазіцыі работ фотамастачкі з Турцыі 

Эмель Каракозак “Anomie”, “Everthing is Nothing”, “The Elixir of Life” 
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  моладзь з Латвіі, Эстоніі, Германіі і Беларусі, паспяхова выступілі 

выхаванцы віцебскай Дзіцячай школы мастацтваў імя А.В. Багатырова. 

Фартэпіянны ансамбль Віктара Стэфаненкі і Анастасіі Петушковай стаў 

лаўрэатам першай прэміі, другое месца заваяваў дуэт Евы і Ніколь 

Рагатнікавых. У ансамбляў-лаўрэатаў адзін педагог – Алена Ешчанка. 

На X Міжнародным фестывалі-конкурсе “Хрустальная фея”, які 

прайшоў у студзені ў г. Празе, дастойна прадставілі Беларусь дзве юныя 

піяністкі з г. Віцебска. Навучэнкі ДШМ № 4 (настаўнік Э. Карніенка) 

атрымалі перамогу ў намінацыі “Інструментальная музыка: фартэпіяна” – 

Марыя Багданава атрымала званне лаўрэата I ступені ў малодшай групе, а 

Наталля Казлова стала лаўрэатам II ступені ў сярэдняй групе. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 29 янв. – С. V. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

5 студзеня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці па ініцыятыве абласной арганізацыі ГА “Беларускі саюз 

жанчын” у рамках Рэспубліканскай навагодняй дабрачыннай акцыі “Нашы 

дзеці” для выхаванцаў Віцебскага гарадскога сацыяльна-педагагічнага 

цэнтра адбылося традыцыйнае навагодняе свята “Зімовая казка”. 

Праграма свята была насычанай і змястоўнай: экскурсія для дзяцей па 

абласной выстаўцы батлеек, прадстаўленне “Цар Ірад” у выкананні 

народнага тэатра лялек Цэнтра рамѐстваў і традыцыйнай культуры ДУК 

“Цэнтр культуры” з г. Наваполацка, майстар-клас па вырабе народнага 

сувеніра з саломкі – птушкі жаданняў, гульнѐвая праграма з удзелам Дзеда 

Мароза і Снягуркі, чайныя напоі і салодкія падарункі для дзяцей. 

 Віцебскі АМЦНТ 

Знаѐмства з народнымі абрадамі ладзілі культработнікі з 

аграгарадка Мазалава для гасцей з Кітая, Іарданіі, Лівана, Палесціны, 

Тэматычная сустрэча “Мы не вправе забыть…” для тых, хто выконваў 

інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. 

23 лютага Тэматычная сустрэча “Фронтовики, наденьте 

ордена…” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). У мерапрыемстве прынялі 

ўдзел намеснік старшыні райвыканкама А. Зайцаў і ваенны камісар 

А. Чарняўскі, які ўручыў ветэранам юбілейныя медалі “70 год Перамогі ў 

вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.” 

  

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 Праслухаць 12 аўдыѐтрэкаў пра пляценне, разьбу, ткацтва, 

ганчарства, а таксама гісторыю ўзнікнення народнага касцюма на 

Браслаўшчыне могуць наведвальнікі Музея традыцыйнай культуры з 

дапамогай смартфона на платформе “Андроід”, скапіраваўшы спецыяльны 

QR-код. Аўдыѐгід у хуткім часе з’явіцца і ў гісторыка-краязнаўчым музеі. 

Індывідуальны партатыўны электронны экскурсавод бясплатна створаны 

расійскай кампаніяй “izi.TRAVEL”. 

http://news.tut.by/culture/435781.html 

 У Віцебскім мастацкім музеі ў студзені адкрылася выстаўка 

“Рарытэты” са збору Музея старажытнабеларускай культуры, на якой 

прадстаўлены экспанаты народнай і царкоўнай спадчыны (іконы, 

драўляныя скульптуры, аклады, створкі, касцюмы, ручнікі, посцілкі і 

інш.). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 29 янв. – С. V. 

 20 лютага ў выставачнай зале Музея гісторыі і культуры 

Наваполацка пачала работу выстаўка экспанатаў з шакаладу ўкраінскага 

шакалацье Мікалая Папова. 

 У Аршанскім раѐне адбылося ўрачыстае адкрыццѐ 18-й па ліку 

мемарыяльнай дошкі воіну-інтэрнацыяналісту – у пасѐлку Высокае 

ўвекавечылі памяць земляка, кавалера ордэна Чырвонай Зоркі Анатоля 

Пятровіча Апекі. 

Витебские вести. – 2015. – 26 февр. – С. 22.  
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  Туніса і Польшчы – студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

П.М. Машэрава і Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны 6 студзеня. 

Удзельнікі каляднай пазнавальна-забаўляльнай праграмы “Разам у Новы 

год” ужо атрымалі запрашэнне на Дні нацыянальнай культуры, раѐннае 

свята гульняў і гульбішчаў “Мазалаўскі карагод гульняў”. Сяброўства без 

межаў прапануюць у клубе інтэрнацыянальных сустрэч “Згода”, дзе яго 

ўдзельнікі пазнаѐмяцца з культурай беларусаў, а замежныя – будуць 

папулярызаваць сваю. 

 21 студзеня ў г. Віцебску ў Музычнай гасцѐўні адбыўся вечар 

памяці рэжысѐра і журналіста “Михаил Шульман. С небес…”. 

28 студзеня ў г. Гарадку адкрыўся абноўлены культурна-

асветніцкі цэнтр “Гарадок”. 

У студзені ў рамках абласных курсаў павышэння кваліфікацыі 

загадчыкі сельскіх дамоў культуры Віцебскай вобласці наведалі 

аграгарадок Мазалава з мэтай пераняць прафесійны вопыт мясцовых 

калег. Удзельнікі практычных заняткаў наведалі выстаўку народных 

інструментаў і літаратурна-музычную гасцѐўню “Гісторыя старога 

раялю”, бібліятэку, этнавыстаўку “З гарышчаў бабуль і дзядуль”, 

здзейснілі завочнае падарожжа па сямі цудах аграгарадка і яго ваколіц, 

прынялі ўдзел у майстар-класе па вырабе сувеніраў з паперы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 31 янв. – С. 16. 

 У 2015 годзе спаўняецца 75 гадоў з дня ўтварэння Браслаўскага, 

Глыбоцкага, Докшыцкага, Міѐрскага, Пастаўскага і Шаркаўшчынскага 

раѐнаў Віцебскай вобласці. 29 студзеня ўрачысты сход у Міѐрскім раѐне, 

прысвечаны знамянальнай даце, сабраў усіх, хто адданай працай і 

стараннем садзейнічае яго развіццю і росквіту. У фае раѐннага Дома 

культуры музычнымі кампазіцыямі прысутных вітаў узорны народны 

аркестр баянаў і акардэонаў пад кіраўніцтвам Ігара Лаўца. Акрамя 

міѐрскіх музыкаў, гасцей свята захапляла выстава вырабаў народных 

майстроў, мясцовых мастакоў і ўмельцаў. Цікавым экскурсам у мінулае 

стала фотаэкспазіцыя, прысвечаная гісторыі раѐна. Фінальным акордам 

ветэранаў і інш. 

 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 

У Іѐдскай сельскай бібліятэцы ў лютым прайшла “Бібліяноч”, у 

рамках якой адбыліся наступныя мерапрыемствы: падарожжа па 

касмічным сусвеце з казачнымі героямі, конкурс “Юныя манекеншчыцы”, 

бібліядыскатэка і інш. 

15 лютага Урок гісторыі “Мы не вправе забыць…”, на які быў 

запрошаны ўдзельнік баявых дзеянняў Віктар Часлававіч Шокель 

(Кубелеўшчынская сельская бібліятэка-клуб). 

21 лютага Літаратурная азбука для юных чытачоў “Старонкі з 

моўнай скарбонкі”, прысвечаная Дню роднай мовы (Лужкаўская сельская 

бібліятэка). 

 24 лютага Літаратурна-музычная гадзіна ”Чараўнік паэтычнай 

стыхіі”, прысвечанная 80-годдзю з дня нараджэння Рыгора Барадуліна. 

Удзел у мерапрыемстве прынялі члены аматарскага аб’яднання 

“Душевный уют”, сваімі ўспамінамі падзялілася з чытачамі А.Э. Райчонак, 

таксама была арганізавана выстаўка партрэтаў мастакоў, удзельнікаў 

пленэра, прысвечанага Р. Барадуліну (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 

17 студзеня прайшоў круглы стол “Перыядычныя выданні: шлях 

да чытача” з удзелам вучняў старэйшых класаў, падчас мерапрыемства 

было праведзена анкетаванне з мэтай вызначэння чытацкіх інтарэсаў і 

патрэб карыстальнікаў перыѐдыкі (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

18 студзеня тэматычная сустрэча ў народнай літаратурна-

музычнай гасцѐўні “Крыніца” “Дорожите счастьем, дорожите”, 

прысвечаная жыццю і творчасці Эдуарда Асадава (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка).  

15 лютага ў чытальнай зале цэнтральнай раѐннай бібліятэкі 

адбылося пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцѐўні “Крыніца”. 
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  урачыстасці стаў канцэрт, на якім ярка ззялі таленты Міѐрскага краю.  

http://www.mijory.by/jubilej/6481-tysyachi-yarkix-sudeb-i-velichie-

plodotvornoj-raboty.html 

30 студзеня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшоў абласны семінар для спецыялістаў па фальклоры і 

харэаграфіі “Развіццѐ танцавальнага фальклору Віцебскай вобласці”. На 

семінары былі разгледжаны асноўныя напрамкі правядзення турніру 

беларускіх бытавых танцаў у межах Міжнароднага свята традыцыйнай 

культуры «Браслаўскія зарніцы». У рабоце семінара прынялі ўдзел 

4 народныя фальклорныя калектывы вобласці: ансамбль “Кудзеліца” з 

г. Дуброўна, калектыў “Крыніца” з г. п. Расоны, ансамбль ”Медуніца” з 

г. п. Лѐзна і гурт “Кругаверць” з г. Лепеля. Кіраўнікі калектываў правялі 

майстар-клас побытавых танцаў свайго рэгіѐна.  

Віцебскі АМЦНТ 

У лютым былі падведзены вынікі дзейнасці аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Лѐзненскага райвыканкама. Па 

выніках работы ў 2014 годзе падзячнымі лістамі райвыканкама 

ўзнагароджаны раѐнны Цэнтр культуры (дырэктар С. Піваварчык), 

народны клуб “Крыніцы” (кіраўнік А. Рошка), І. Заруцкая (ЦБС). Падзякі 

аддзела ўручаны творчым калектывам раѐннага Цэнтра культуры, 

аграгарадкоў Дабрамыслі, Бабінавічы, Пушкі, а таксама акампаніятару 

Ю. Савіцкаму, загадчыку чытальнай залы А. Бахмацкай, бібліятэкару 

В. Ігнацік, дырэктару ваенна-гістарычнага музея В. Самушчанка. 

Сцяг Перамогі (Лѐзна). – 2015. – 17 лют. – С. 3. 

1 лютага ў Міѐрскім раѐне стартаваў раѐнны агляд-конкурс 

мастацкай самадзейнасці “Пра веліч народа мы песню спяваем”. У 

першым туры, які прайшоў у Чэраскім СДК, выступілі творчыя калектывы 

Чапукоўскага, Наўгародскага і Перабродскага Дамоў культуры, 

Новапагосцкага і Дварнасельскага сельскіх клубаў. Вынікі мерапрыемства 

будуць падведзены ў сакавіку. 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

У бібліятэках раѐна на працягу студзеня праходзілі 

мерапрыемствы, прысвечаныя Новаму году, святу Божага Нараджэння, а 

таксама калядным традыцыям: свята “Резиденция Деда Мороза” 

(цэнтральныя раѐнная і дзіцячая бібліятэкі сумесна з цэнтрам культуры і 

народнай творчасці), святочнае шэсце “Каляда – усе людзі рады” 

(Краснасельская сельская бібліятэка), краязнаўчая экскурсія “Спадчына 

нашых дзядуль” (Сінягорская сельская бібліятэка-музей этнаграфіі), 

казачны калейдаскоп “Все сказки в гости к нам” (раѐнная дзіцячая 

бібліятэка), літаратурна-гульнѐвая віктарына “Сказки со мной повсюду” 

(Багушэўская гарпасялковая бібліятэка) і інш. 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

У лютым у цэнтральнай раѐннай бібліятэцы імя Е. Лось 

прайшоў літаратурны вечар “Я сын гэтай зямлі”, прысвечаны 80-годдзю з 

дня нараджэння народнага паэта Беларусі Р. Барадуліна. Мерапрыемства 

было падрыхтаванана сумесна з супрацоўнікамі ДШМ і РДК. Сваімі 

ўспамінамі пра пісьменніка з прысутнымі падзяліліся ўшацкая паэтэса 

Г. Варатынская і сястра В. Быкава Валянціна Уладзіміраўна. 

У Іллюшынскай сельскай бібліятэцы адбыўся дыспут “Чаму мы не 

размаўляем на беларускай мове кожны дзень?” з удзелам вучняў 9–11 

класаў і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. 

 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

У лютым супрацоўнікі Новалукомльскай дзіцячай бібліятэкі 

правялі патрыятычны марафон “Памяти павших будем достойны” сярод 

вучняў 6-х класаў сярэдніх школ горада. Да мерапрыемства былі 

аформлены бібліятэчныя выстаўкі “Слава тебе, солдат!”, “Сынам Айчыны 

прысвячаецца”, прайшлі адборачныя туры, якія ўключалі конкурсы 

“Самый обычный солдат”, “Ловкие и умелые”, “Газовая атака”, “Меткий 

стрелок”, “Наряд по кухне”, дзеці афармлялі віншавальныя паштоўкі для 
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  Аддзел ідэалагічнай работы,культуры і па справах моладзі 

Міѐрскага райвыканкама 

4 лютага ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбыўся абласны Савет дырэктараў раѐнных цэнтраў культуры 

(РЦК), раѐнных дамоў культуры (РДК), гарадскіх дамоў культуры (ГДК) і 

Дамоў рамѐстваў на тэму “Прыярытэтныя напрамкі дзейнасці ўстаноў 

культуры клубнага тыпу ў сучасных сацыякультурных умовах”. У рабоце 

Савета дырэктараў прынялі ўдзел галоўны спецыяліст аддзела культуры 

Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Віцебскага аблвыканкама Г.Ф. Баркевіч, дырэктар ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” К.П. Лабука і намеснік дырэктара 

З.А. Гукава, а таксама галоўныя спецыялісты і вядучыя метадысты 

АМЦНТ. 

Віцебскі АМЦНТ 

6 лютага танцавальны калектыў ВДМУ “INFINITY DANCE 

GROUP” г. Віцебска прайшоў у паўфінал тэлевізійнага праекта “Я могу” 

канала “Беларусь-1”. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

7 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Якуба Коласа адбылося абласное “Свята духоўнай музыкі” з удзелам 

вядучых абласных, гарадскіх і запрошаных калектываў з г. Масквы і 

г. Тулы. У канцэрце прынялі ўдзел народны маладзѐжны хор г. Віцебска, 

узорны хор ДШМ № 1, акадэмічны хор Віцебскага дзяржаўнага музычнага 

каледжа імя І.І. Салярцінскага, народны вакальны ансамбль “Рэзананс” 

Цэнтра культуры “Віцебск”, народны хор ветэранаў “Надзея”, узорны хор 

хлопчыкаў гімназіі № 3 імя А.С. Пушкіна, народны камерны жаночы хор 

Цэнтра культуры г. Наваполацка, народны вакальны калектыў 

“Натхненне” (г. п. Ушачы), народная харавая капэла Глыбоцкага 

гарадскога Палаца культуры, хор “Элегія” (г. Масква), фальклорны 

ансамбль “Вясѐлка” (г. Масква), узорны ансамбль званароў “Перазвон 

храма прагучалі царкоўныя спевы і калядкі. Кампазітары Ірына Каралѐва, 

Алена Штукіна і Яна Гільмуліна прадставілі прысутным свае аўтарскія 

песні, бард і паэтка Людміла Мяхедка выканала рамансы.  

3 лютага Размова-дыялог да Сусветнага Дня барацьбы з 

ненарматыўнай лексікай “Наше условие – долой сквернословие” з 

навучэнцамі Полацкага кадэцкага вучылішча (бібліятэка імя Я. Купалы). 

20 лютага Мерапрыемства “Мужчины, вперед!”, прысвечанае Дню 

абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Старшыня 

сельскага Савета М.Ф. Гаціх уручыў юбілейныя медалі “70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” былым вязням фашысцкіх 

канцлагераў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел ваеннаслужачыя в/ч 

№ 25888 радыѐтэхнічнага батальѐна, музычныя віншаванні ўсім 

прысутным падарыла падпалкоўнік міліцыі Т.Р. Гайфуліна (Багатырская 

сельская бібліятэка). 

27 лютага Музычна-літаратурны вечар “Жанчыны-паэткі 

Полаччыны” для педагогаў-ветэранаў з удзелам членаў літаратурна-

творчага аб'яднання “Літаратурны каўчэг” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка).  

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

16 студзеня Гадзіна мастацтва “Чудесная кисть Хруцкого” для 

навучэнцаў Пастаўскага прафесійнага каледжа і мастацкай школы імя 

А. Ромера (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

29 студзеня Экалагічная гульня “Я хачу пасябраваць з прыродай” 

для вучняў 3-х класаў (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі). 

18 лютага музыкальна-паэтычная сустрэча “Зямля мая – 

Беларусь”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел паэт, музыкант Іван Іванавіч 

Іванін і яго брат Аляксандр Іванавіч, а таксама пісьменнік, краязнаўца 

І.М. Пракаповіч, які прэзентаваў сваю кнігу “Чароўны край – 

Пастаўшчына” (Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка). 
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  (г. Тула). 8 студзеня святочныя канцэрты духоўнай музыкі прайшлі ў 

Віцебскай духоўнай семінарыі і ў Віцебскім дзяржаўным музычным 

каледжы імя І.І. Салярцінскага. У канцэртах прынялі ўдзел народны 

мужчынскі хор УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, 

хор ДУА “Дзіцячая школа мастацтваў імя А.В. Багатырова”, народны 

камерны хор ДУ “Цэнтр культуры «Віцебск»”, жаночая вакальная група 

“Благо” аддзела рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Віцебскай епархіі 

Беларускай праваслаўнай царквы, народны вакальны ансамбль 

“Пчоланька” Віцебскага РДК, народны вакальны ансамбль “Вакаліз” 

выкладчыкаў ДУА “Астровенская ДШМ” Бешанковіцкага раѐна, вакальны 

ансамбль “Музычнае святло” выкладчыкаў ДУА “Гомельская ДШМ” 

Полацкага раѐна, народны вакальны ансамбль “Гукі сэрца” Антонаўскага 

СДК Верхнядзвінскага раѐна, вакальны ансамбль “Кампанела” ДУА 

“Заслонаўская ДШМ” Лепельскага раѐна.  

Віцебскі АМЦНТ 

У студзені стартаваў абласны конкурс маладых выканаўцаў 

патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”, прысвечаны 

70-годдзю Вялікай Перамогі. Мерапрыемства збярэ больш за 200 

удзельнікаў і пройдзе ў тры этапы. Да 2 лютага будуць вызначаны 

пераможцы рэгіянальных адборачных тураў. Занальныя адборачныя туры 

пройдуць ў г. Докшыцы (13 лютага) і г. Гарадку (17 лютага). Фінал 

конкурсу адбудзецца 10–11 сакавіка ў Доме культуры чыгуначнікаў 

г. Оршы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 29 янв. – С. 2. 

З 20 па 28 студзеня прайшоў абласны этап III Рэспубліканскага 

агляду-конкурсу дзіцячай творчасці “Добры дзень, свет!”, прысвечаны 

70-й гадавіне Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 20 лютага на сцэне 

канцэртнай залы “Віцебск” адбыўся гала-канцэрт і выстаўка дэкаратыўна-

прыкладной творчасці. Лепшыя канцэртныя праграмы прадставілі 

ўстановы дадатковай адукацыі і ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі 

Браслаўскага, Чашніцкага раѐнаў, г. Наваполацка, г. Оршы Віцебскага 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

11 студзеня Калядныя вячоркі “Ой Калядачкі, бліны-ладачкі” 

(Стайская сельская бібліятэка). 

20 студзеня Віртуальнае падарожжа “Путешествие по 

Березинскому заповеднику” (дзіцячая бібліятэка). 

28 студзеня Скайп-канферэнцыя прадстаўнікоў Лепельскага 

раѐннага таварыства інвалідаў па зроку і прадстаўнікоў расійскага 

маладзежна-інфармацыйнага клуба “Ромашка” з г. Балахна Ніжагародскай 

вобласці (Расійская Федэрацыя) па падвядзенні вынікаў работы 

таварыства інвалідаў у 2014 годзе (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

29 студзеня Гадзіна духоўнасці для інвалідаў па зроку 

“Необычное послушание” з цыклу “Внимая Божьему велению” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

5 студзеня Літаратурнае адкрыццѐ кнігі А. Туравай 

“Киндервилейское привидение” (дзіцячая бібліятэка). 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

 22 студзеня Творчая сустрэча для навучэнцаў Полацкага 

дзяржаўнага хіміка-тэхналагічнага каледжа з майстрам-метадыстам 

Цэнтра рамѐстваў і нацыянальных культур Аленай Генадзьеўнай Шушарт 

“Па сцяжынках народнага календара” (цэнтральная раѐнная бібліятэка 

імя Францыска Скарыны). 

25 студзеня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л.М. Талстога адчыніла 

свае дзверы школа маленькіх кнігалюбаў “Ступенькі” для дашкалят ад 4 

да 6 гадоў і іх бацькоў.  

У студзені ў літаратурна-музычнай гасцѐўні “Под сенью 

духовности” бібліятэкі імя Я. Купалы адбыўся вечар-канцэрт “Стезѐй 

Рождества” з удзелам настаяцеля храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы 

Полацка святара Уладзіміра Рацьковіча. У выкананні хора Пакроўскага 

11 18 



  абласнога палаца дзяцей і моладзі. У заключным гала-канцэрце 

ўдзельнічала 45 творчых калектываў і выканаўцаў (520 навучэнцаў), у тым 

ліку 15 узорных калектываў вобласці. Высокае выканаўчае майстэрства 

прадэманстравалі творчыя калектывы: харэаграфічны калектыў “Модерн” 

(кіраўнік Ю. Русяева) ДУДА Палац дзяцей і моладзі г. Наваполацка, 

харэаграфічны калектыў “Ритм” (кіраўнік Н. Армянцава) ДУДА “Чашніцкі 

раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі”, студыя спартыўнага танца “Аэлита” 

(кіраўнік А. Бурдзінская) ДУДА “Палац творчасці дзяцей і моладзі г. 

Віцебска”, харэаграфічны калектыў “Сюрпрыз” (кіраўнік Я. Насеннік) 

ДУДА “Докшыцкі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі”, ансамбль цымбалістаў 

(кіраўнік Н. Вашнеўская) і вакальная група “Ассоль” (кіраўнік 

А. Фальковіч) ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі” і інш. 

http://nchtdm.by/meropriyatiya/uchastie_vitebskoj_oblasti_v_oblastno

m_etape_iii_respublikanskogo_ 

21 лютага ў межах абласнога агляду-конкурсу гісторыка-

культурнай спадчыны, фальклору і рэдкіх традыцыйных рамѐстваў “Букет 

Паазер’я” Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці сумесна 

з установамі культуры вобласці рэалізаваў у г. Гарадку ва ўрочышчы 

Вараб’ѐвы горы чарговы творчы праект – абласное свята провадаў зімы 

“Масленічны разгуляй”. Тут усе жадаючыя змаглі пакаштаваць бліноў, 

праверыць свае сілы ў разнастайных конкурсах, пагуляць у традыцыйныя 

беларускія гульні, адной з такіх гульняў, традыцыйных для рэгіѐнаў 

Віцебшчыны, была гульня “цяганне калодак”, калі на нежанатага хлопца 

вешаюць калодку, а ѐн павінен адкупіцца, гучалі масленічныя песні, 

весялілі ўсіх роставыя лялькі. З запалам прайшоў конкурс прыпевачніц 

“Цешчыны вячоркі”, дзе канкурсанты ў суправаджэнні гарманістаў 

выконвалі прыпеўкі рознай тэматыкі. Гран-пры дадзенага конкурсу 

атрымала Валянціна Замастоцкая з Лѐзненскага раѐна. Можна было 

пачаставацца гарадоцкай юшкай, і канечне ж, блінамі з рознымі відамі 

начынак. Самымі запатрабаванымі былі тыя, якія пяклі тут жа, на калодзе. 

Такая традыцыя да нашых часоў захавалася ў Шаркаўчынскім раѐне 

“Гарадок”. 

13 лютага Літаратурна-паэтычная вечарына “Усѐ пра каханне, усѐ 

пра любоў” (Пальмінская сельская бібліятэка). 

15 лютага ў культурна-асветніцкім цэнтры “Гарадок” да Дня 

памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі правялі інфармацыйную гадзіну-прэзентацыю “Афганистан – 

наша память”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі раѐннай 

ветэранскай арганізацыі “Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане”. 

 19 лютага да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь у чытальнай зале цэнтральнай раѐннай бібліятэкі супрацоўнікі 

аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры правялі для юных чытачоў 

эстафету пакаленняў “Каждый парень воин бравый”. На мерапрыемстве 

прысутнічаў старшыня РВА “Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане” В.Б. Камышоў. 

 22 лютага Свята народнага календара “Масленица – загляденье: 

блины да развлечение” (Мехаўская сельская бібліятэка сумесна з 

супрацоўнікамі СДК). 

 
Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

22 студзеня Фальклорнае падарожжа “Беларускі скарб” для 

чытачоў сярэдняга школьнага ўзросту з удзелам народнага фальклорнага 

калектыву “Кудзеліца” (дзіцячая бібліятэка). 

29 студзеня Дзень аднаго аўтара “Тонкі знаўца душы чалавечай”, 

прысвечаны 155-годдзю з дня нараджэння А.П. Чэхава (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 

1 лютага Віртуальнае падарожжа па водных аб’ектах “Блакітны 

скарб Асінторфскага лесу” (сельская бібліятэка аграгарадка Арловічы). 

23 лютага Літаратурна-музычная кампазіцыя “Нашей армии 

солдат” (сельская бібліятэка аграгарадка Арловічы). 
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  Віцебскай вобласці. Бадай, адным з самых відовішчных мерапрыемстваў 

масленіцы стаў конкурс-прэзентацыя масленічных лялек. Кожная лялька 

Масленіцы, выкананая майстрамі з розных раѐнаў Віцебшчыны, мела свой 

мясцовы каларыт – адрознівалася і матэрыялам і вышыўкай. Але 

спальваць конкурсныя лялькі, якія парадавалі гасцей свята яшчэ і яркім 

каляровым шэсцем, не сталі, іх забралі “дадому”, дзе ў адпаведнасці з 

традыцыямі іх спалілі ў нядзелю, тым самым праводзячы зіму.  

Віцебскі АМЦНТ 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

15 студзеня ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася 

прэзентацыя кнігі гісторыка, члена міжнароднай асацыяцыі беларусістаў 

Людмілы Хмяльніцкай “Сигизмунд Юрковский – фотограф из Витебска”. 

28 студзеня адбыўся вечар памяці, арганізаваны ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” сумесна з ВГА “Гарадское яўрэйскае 

таварыства” і ВДГА “Хасдэй Давід”, прымеркаваны да Міжнароднага дня 

памяці ахвяр Халакосту. Прысутным быў прадстаўлены міні-спектакль 

Магілѐўскага народнага яўрэйскага тэатра “Шалом” “Чемодан 

воспоминаний”, адбылася прэзентацыя кнігі гісторыка М. Рыўкіна і 

журналіста А. Шульмана “Хроника страшных дней. Трагедия Витебского 

гетто”, дэманстрыраваўся фільм рэжысѐра Б. Мафцыра “Хранители 

памяти”.  

29 студзеня ў бібліятэцы адбылося адкрыццѐ выстаўкі члена 

Беларускага саюза мастакоў Уладзіміра Пятровіча Напрэенкі “Из 

творческих поездок по Балканам” і прэзентацыя альбома “Владимир 

Напреенко”, выдадзенага да 70-годдзя мастака-акварэліста. 

3 лютага ў рамках праекта “Дыялог культур” прайшоў Дзень 

індыйскай культуры. Мерапрыемства было арганізавана сумесна з 

факультэтам падрыхтоўкі замежных грамадзян УА “ВДМУ” і 

28 студзеня Краязнаўчая гадзіна “Зямля Верхнядзвінская і яе 

славутыя землякі” для вучняў 9–10 класаў СШ № 2 і ўдзельнікаў клуба 

“Светач” (для інвалідаў, наведвальнікаў аддзялення дзѐннага прыбывання 

ТЦСАН) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

22 і 28 студзеня Літаратурны конкурс “Среди сказок братьев 

Гримм” для вучняў 1-х і 3-х класаў (дзіцячая бібліятэка).  

6 лютага Літаратурная кампазіцыя “Чтобы в памяти чьей-то 

всегда наше место не занято было”, прысвечаная воінам-

інтэрнацыналістам, удзельнікам вайны ў Афганістане (Лявонішанская 

сельская бібліятэка). 

13 лютага Фальклорнае свята “Кланяемся тебе, широкая 

Масленица” (Каханавіцкая сельская бібліятэка). 

17 лютага Бібліятэчная выстаўка-агляд “Память пылающих лет” 

на ўрачыстым мерапрыемстве на кургане Дружбы з нагоды перадачы 

эстафеты Перамогі з Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

20 лютага Бібліятэчная выстаўка-агляд “Верхнядзвінскі раѐн. 

Старонкі гісторыі” на раѐнным свяце “Верхнедвинщина трудовая” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

2–3 студзеня Свята “Віншаванне старажылаў вѐскі” (Прудніцкая 

сельская бібліятэка). 

13 студзеня Свята народнага календара “Шодры вечар” 

(Бычыхінская сельская бібліятэка).  

23 студзеня Сустрэча вучняў СШ № 1 г. Гарадка з супрацоўнікам 

Гарадоцкага РАУС, які ўзначальвае групу па процідзеянні незаконнага 

абароту наркотыкаў і гандлю людзьмі П.А. Сівіцкім “Молодѐжная 

преступность и наркомания” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

28 студзеня супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі 

прынялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці Культурна-асветніцкага цэнтра 
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 прымеркавана да Года моладзі.  

24 лютага ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

адбылася літаратурная вечарына “Чараўнік роднага слова” да 80-годдзя з 

дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

3 і 4 студзеня Іміджавая акцыя “Новогодний сюрприз у камина” 

(бібліятэка імя У. Караткевіча). 

15 студзеня Гадзіна майстэрства “З бісера сваімі рукамі” 

(цэнтральная гарадская бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

У дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна ў рамках праграмы 

“Росток” для выхаванцаў дзіцячых садоў да Дня дзіцячага кіно прайшоў 

літаратурны парад экранізаваных казак “Волшебный экран”.  

10 лютага Дзень прафесійнай інфармацыі ў рамках праекта “Год 

молодежи на молодежной волне” “Будучыня бібліятэк – за маладымі!” 

(цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

У дзічяцай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна прайшоў месячнік 

абаронцаў Айчыны, у рамках якога адбыліся наступныя мерапрыемствы: 

выстаўка-прагляд ваенна-патрыятычнай кнігі “Чтобы помнили”, выстаўка 

літаратуры армейскай тэматыкі, гутарка па кнігах “Твои защитники” 

Л. Касіля і “Солдатская школа” Б. Нікольскага, урок мужнасці “Они 

защищали Родину в годы Великой Отечественной войны”, гістарычны 

экскурс “Твои защитники: путь через века”, літаратурна-музычная 

кампазіцыя з удзелам народнага калектыву “Крылы” “Защитникам 

Отечества – честь и слава!”. 

18 лютага Літаратурна-паэтычная акцыя “Мая спадчына – мова 

матчына” (цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 

21 лютага Акцыя “Дзень мовы ў бібліятэцы”, у час якой 

бібліятэкары размаўлялі з чытачамі па-беларуску і прапаноўвалі ўсім 

жадаючым прачытаць услых вершы У. Караткевіча (бібліятэка імя 

У. Караткевіча). 

 

Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

19 лютага ў рамках бібліятэчнага творча-інавацыйнага праекта 

“Пашыраем прафесійныя гарызонты” адбыўся круглы стол на тэму 

“Бібліятэкі Браслаўшчыны: вынікі і перспектывы развіцця” (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 

З 16 па 21 лютага ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы прайшла 

дэкада папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры “Святыня народа – 

мова беларуская”, у рамках якой праведзены літаратурны дэбют зборніка 

У. Мажылоўскага “Праклѐн Мітрапаліта Феафіла” для наведвальнікаў 

ТЦСАН, гадзіна літаратурнага партрэта “Магія радкоў Таісы Бондар” і 

інш. 

22 лютага Літаратурная вечарына па творчасці Г. Ахматавай “Я 

научилась просто мудро жить” з удзелам члена клуба “Сустрэча” 

цэнтральнай раѐннай бібліятэкі В.І. Туманавай (Ахрэмаўская сельская 

бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

13 студзеня адбылася “Сустрэча сяброў напярэдадні старога 

Новага года”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел паэт М. Мірановіч, 

пісьменніцы В. Савенак і Н. Клепікава, бард С. Каробкін, выканаўца 

С. Кім, мастак У. Вальноў, адбылася прэзентацыя работ В. Ляховіч 

(Кіраўская сельская бібліятэка). 

 30 студзеня Інфарміна для падлеткаў і моладзі “Стрыт-арт – 

вулічнае мастацтва або вандалізм?” (Курынская сельская бібліятэка). 

 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

23 студзеня Вечар-ушанаванне “И голоса, и сердца щедрый дар”, 

прысвечаны ўдзельніцы клуба па інтарэсах “Аптыміст” Н. Кулагінай 

(Валынецкая сельская бібліятэка). 
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