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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 па 31 мая 2015 года. «Хроніка падзей» 

таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, 

Лѐзненскай, Міѐрскай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, 

Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, 

Віцебскай і Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

30 красавіка ў г. Віцебску адбылася ўрачыстая цырымонія 

занясення прадпрыемстваў і арганізацый за працоўныя поспехі ў 2014 

годзе на абласную і гарадскую Дошку гонару. На абласную Дошку гонару 

сярод іншых устаноў занесены і калектыў Цэнтра культуры “Віцебск”. У 

гэты ж дзень у абласной філармоніі прайшоў урачысты сход, прысвечаны 

Святу працы. Асаблівы настрой святу стварала канцэртная праграма, у 

якой прынялі ўдзел калектывы і салісты культурна-спартыўнага цэнтра 

Віцебскага аддзялення Беларускай чыгункі і УА “Віцебскі дзяржаўны 

каледж культуры і мастацтва”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 5 мая. – С. 1, 2. 

У маі аб’яўлена падзяка старшыні Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта загадчыку філіяла “Канцэртная зала «Віцебск»” 

дзяржаўнай установы “Цэнтр культуры «Віцебск»” Варанецкаму 

Уладзіміру Мікалаевічу. 

Витебские вести. – 2015. – 16 мая. – С. 3. 

 За ўдзел у ваенна-патрыятычным выхаванні падрастаючага 

пакалення рэжысѐр заслужанага амарскага калектыву Рэспублікі Беларусь 

Полацкі тэатр “Пілігрым”, член Беларускага саюза тэатральных дзеячаў 

Вера Кісялѐва ўзнагароджана юбілейным медалѐм “70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.”. 

Витебские вести. – 2015. – 26 мая. – С. 5. 

3 мая на плошчы Перамогі абласнога цэнтра прайшло свята для 

дзяцей “День красного носа”, прымеркаванае да Сусветнага дня 

клоунатэрапіі. Валанцѐры групы “Неболит” арганізавалі інтэрактыўныя 

абласная філармонія прысвяціла музычна-тэатралізаваную праграму 

“Долгие дороги войны”. У святочным канцэрце 8 мая ў выкананні 

артыстаў і філарманічных калектываў прагучалі песні і вершы ваеннага 

часу. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 5 мая. – С. 5. 

 Юныя цымбалісты Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў 

прынялі ўдзел у III Рэспубліканскім конкурсе музычнага мастацтва 

“Спадчына” (г. Мінск). Дзіяна Пушнякова ў намінацыі “Сола” заваявала 

Гран-пры. Ксенія Храмцова і Елізавета Дзямінева сталі трэцімі сярод 

ансамбляў. Усе яны навучэнцы выкладчыка Алены Скорынавай 

Витебские вести. – 2015. – 21 мая. – С. 24. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

 Прэм’ера спектакля “Не пакідай мяне…” па п’есе Аляксея 

Дударава адбылася ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Якуба 

Коласа 7 і 8 мая. Паставіў спектакль заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі 

Валерый Анісенка. 

http://kolastheatre.by/ru/news/ne-pokiday-menya-premera-posvyashchaetsya-

70-letiyu-pobedy-v-velikoye 

22 мая ў фае Беларускага тэатра “Лялька” ўрачыста была адкрыта 

выстаўка работ навучэнцаў Віцебскага гарадскога цэнтра дадатковай 

адукацыі “И смех, и радость мы приносим людям” у рамках сумеснага з 

тэатрам праекта “Творец живет в каждом из нас”. Работы былі 

прысвечаны  спектаклям “Бременские музыканты” і “Волшебный ящик с 

зеленым горошком”. 

http://lialka.by/rus/ 
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  пляцоўкі, конкурсы з прызамі, гульнѐвыя праграмы з фокусамі і інш. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел артысты Беларускага тэатра “Лялька”.  

Витебские вести. – 2015. – 5 мая. – С. 8. 

Серыю дабрачынных канцэртаў “Помоги и обретешь!” правѐў 

Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей. Марафон дабрыні і творчасці падрыхтаваны ў рамках 

акцыі “С любовью к детям” сумесна з аддзелам адукацыі спорту і турызму 

арганізацыяй РГА “Белая Русь”, камітэтам БРСМ Першамайскага раѐна 

г. Віцебска. Грошы, атрыманыя за продаж білетаў, а таксама спонсарскія 

сродкі ад арганізацый і прадпрыемстваў, перададзены ў абласны 

спецыялізаваны дом дзіцяці, Віцебскую спецыяльную школу-інтэрнат для 

дзяцей з парушэннямі слыху, віцебскія яслі-сад № 96 для выхаванцаў з 

паслабленым зрокам. Грашовыя сертыфікаты ўручаны прадстаўнікам 

устаноў на фінальным канцэрце 29 мая. 

Витебские вести. – 2015. – 23 мая. – С. 16. 

Витебские вести. – 2015. – 7 мая. – С. 23. 

 У г. Віцебску асноўныя ўрачыстасці ў гонар Дня Перамогі 

адбыліся на плошчы Перамогі. Кіраўніцтва вобласці, горада, ветэраны, 

прадстаўнікі грамадскасці і Узброеных Сіл усклалі кветкі да Манумента ў 

гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў 

Віцебшчыны. Адбыўся ваенны парад, удзел у якім прынялі ветэраны, 

салдаты 103-й мабільнай брыгады і ўнутраных войск МУС, прадстаўнікі 

абласнога ўпраўлення МНС і навучэнцы Віцебскага кадэцкага вучылішча. 

Працягвалася культурна-забаўляльная праграма і пасля ўрачыстага шэсця. 

Завяршыліся мерапрыемствы акцыяй “Споем песню «День Победы» 

вместе!” і салютам. 

Витебские вести. – 2015. – 12 мая. – С. 1, 4. 

Наваполацк у ліку трох беларускіх гарадоў далучыўся да 

міжнароднай акцыі “Сирень Победы”. У Мінску памятная алея з’явілася каля 

музея Вялікай Айчыннай вайны, у Брэсце – ля сцен крэпасці. Навапалачане 

высаджвалі спецыяльныя гатункі кветак пад назвай “Защитникам Бреста”. У 

творчасці Н.А. Бабровіч, дацэнт Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта Н.С. Лісоўская, кандыдат мастацтвазнаўства Л.У. Вакар і 

іншыя. Падчас прэзентацыі адбылося дэфіле касцюмаў у народнай 

стылістыцы. Тэатр моды “Наш стыль” Віцебскага абласнога Палаца 

дзяцей і моладзі (кіраўнік Ірына Пеўзнер) прадставіў калекцыю 

“Адвечнае”. Калекцыя выканана з ільну, аплікацыя з хустак і пацерак. 

Віцебскі АМЦНТ 

21 мая ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” адкрылася выстаўка прафарыентацыйнага 

напрамку, прысвечаная Году моладзі “Дыялог часу”. Удзельнікі 

выстаўкі – студэнты і навучэнцы мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя 

П.М. Машэрава, каледжа культуры і мастацтваў, тэхналагічнага і 

індустрыяльна-педагагічнага каледжаў. На выстаўцы прадстаўлены 

лепшыя творчыя работы навучэнцаў, выкананыя ў сучасным чытанні і 

бачанні новых формаў, якія адлюстроўваюць цяперашні час, звычаі і 

культуру Беларусі і прадстаўленыя ў традыцыйных відах рамѐстваў 

(мастацкая апрацоўка дрэва, ганчарства, саломапляценне, лозапляценне, 

традыцыйны мастацкі роспіс, вырабы са скуры, ткацтва, вышыўка, 

выцінанка). Выстаўка адкрыта да 12 чэрвеня.  

Віцебскі АМЦНТ 

 У Полацкім гарадскім Палацы культуры ў маі працавала 

персанальная выстаўка дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

(бісерапляценне) майстра Т. Аўласцовай (г. Магілѐў). 

 

 МУЗЫКА 

 У Бешанковіцкай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў раѐнны 

фестываль “Виват баян”, прысвечаны 70-годдзю Вялікай Перамогі. У ім 

прыняли ўдзел баяністы ДШМ і яе філіялаў з аграгарадкоў Бачэйкава, 

Ула, Вярхоўе, навучэнцы Астровенскай дзіцячай школы мастацтваў. 

Зара (Бешанковічы). – 2015. – 15 мая. – С. 7. 

 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне Віцебская 
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  г.п. Шуміліна на алеі Герояў 8 мая быў урачыста адкрыты памятны знак 

ураджэнцу в. Пісарава Дабейскага сельскага Савета, камандзіру роты 

разведчыкаў у гады вайны Дзмітрыю Мясаедаву, у хуткім часе з’явяцца 

памятныя мемарыяльныя дошкі ў аграгарадках Мікіціха – удзельніку 

вызвалення раѐна лѐтчыку Ігару Посахаву, Мішневічы – разведчыкам і іх 

камандзіру Ігару Шубіну. А 9 мая ў гарадскім пасѐлку адбылося свята вуліцы 

Героя Савецкага Саюза Пятра Акуцыѐнка “По следам великого мужества”. 

На ўрачыстасці былі запрошаны прадстаўнікі адміністрацыі г. Яраслаўля 

(Расійская Федэрацыя), сваякі герояў, якія загінулі пры вызваленні 

шумілінскага краю. Больш за 100 чалавек з Казахстана, Расіі, Украіны, 

Татарстана і Малдовы адсвяткавалі Дзень Перамогі на Дубровеншчыне. Гэта 

ўдзельнікі баявых дзеянняў на тэрыторыі раѐна, а таксама сваякі загінуўшых 

і захаваных на гэтай зямлі. Госці прысутнічалі і на адкрыцці трох памятных 

знакаў Героям Савецкага Саюза Уладзіміру Сапрыкіну, Аляксею Махневу, 

Уладзіміру Падзігуну. Прыемнай падзеяй для дубровенцаў і гасцей рэгіѐна 

стала выступленне 9 мая ансамбля духоўных спеваў “Илляхиляр” з Уфы. З 

далѐкай Удмурціі прыехалі ў Расоны сваякі воіна І. Юртаева, захаванага ў 

Мемарыяльным скверы ў цэнтры пасѐлка. Увечары тут адбыўся рэквіем, на 

які мясцовыя жыхары прыйшлі са свечкамі і факеламі. Мітынг і 

тэатралізваны канцэрт пад назвай “Пусть небо будет ясным над землей” 

прайшлі ў г. п. Шаркаўшчына на плошчы Леніна ля брацкай магілы савецкіх 

воінаў і партызан. Са святочнага мітынгу стартаваў у г. Браславе аўтапрабег 

па славутых маясцінах краю, звязаных з падзеямі Вялікай Айчыннай вайны. 

У аграгарадку Опса, пасля мітынгу ля помніка, была арганізавана 

ваенізаваная гульня ў лазертаг. У гэты ж дзень святочныя мерапрыемствы 

прайшлі і ў раѐнным Доме культуры, які быў зачынены па прычыне 

аварыйнасці амаль год. У абноўленай глядзельнай зале адбыўся канцэрт і 

тэатралізаванае прадстаўленне народнага тэатра. Макет самалѐта У-2, 

выкананы з металу аршанцам Уладзімірам Сухадольскім, упрыгожыў Алею 

лѐтчыкаў, адкрыццѐ якой адбылося 9 мая ў г. Оршы ў мікрараѐне 

Задняпроўе. 70 чырвоных клѐнаў васаджаны ўсцяж алеі працягласцю каля 

прасякнута атмасферай святочнасці: дзяўчаты з аматарскага аб’яднання 

“Калейдаскоп” (кір. С. Сталярова) стваралі яе песняй, запрошаны госць 

старшыня раѐннага савета ветэранаў Уладзімір Браніслававіч 

Развадоўскі – віншаваннямі. 

http://vg-gazeta.by/index.php/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82 

 У віцебскай ратушы ў маі адкрылася выстаўка работ віцебскіх 

мастакоў “Партрэт”, якія прадстаўляюць адзін з асноўных жанраў 

выяўленчага мастацтва. Аўтары экспазіцыі – удзельнікі мастацкай студыі 

“Лео-Лео”, якая атрымала назву ад імя і імя па-бацьку яе заснавальніка 

Леаніда Леанідавіча Мядзвецкага. Сярод аўтараў работ Леанід Мядзвецкі, 

Васілій Краўчанка, Валерый Белы, Васілій Васільеў, Екацярына Мяснікова, 

Уладзімір Кавалеўскі і іншыя. 

Витебские вести. – 2015. – 23 мая. – С. 16. 

 У аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А. Грамыкі ў маі 

экспанавалася выстаўка “Лічбы памяці” студыі ваенных мастакоў пры 

Цэнтральным Доме афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, 

прысвечаная 70-годдзю Перамогі. 

Аршанская газета. – 2015. – 23 мая. – С. 5. 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

15 мая ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” адбылася прэзентацыя навуковага выдання 

“Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны”. У кнізе сабраны матэрыялы 

дзвюх навукова-практычных канферэнцый “Народны тэкстыль і адзенне 

Віцебшчыны” (снежань 2013 г.) і “Гістарычнае і народнае адзенне 

Віцебшчыны” (красавік 1991 г.), а таксама каталог выстаўкі народнага 

касцюма. Гэтыя матэрыялы – вынік працы ўстаноў культуры вобласці па 

вывучэнні і развіцці традыцыйнага тэкстылю. У прэзентацыі прынялі 

ўдзел дацэнт кафедры дызайну Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта С.Н. Мінін, член Беларускага саюза майстроў народнай 
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  200 метраў. “Подвига нашего будем достойны”, – так называецца 

патрыятычная акцыя, якая прайшла ў Полацкім раѐне. У памяць пра герояў 

школьнікі вырабілі маштабнае “Полотно Победы”, на якім адлюстраваны 

адрасы баявой славы, месцы захараненняў воінаў і партызан, гібелі 

грамадзянскага насельніцтва. У калоне святочнага парада Перамогі ў 

г. Верхнядзвінску прайшоў “Бессмертный полк”. Гэта больш за 100 

партрэтаў ураджэнцаў Верхнядзвіншчыны – удзельнікаў вайны, не 

дажыўшых да 70-годдзя мірнага жыцця. Партрэты неслі ў руках іх ўнукі і 

праўнукі. У г. Глыбокім адбылося раѐннае свята “Поклон тебе, Великая 

Победа!”, галоўнымі ўдзельнікамі якога сталі ветэраны Вялікай Айчыннай 

вайны. У раѐне адбыліся мітынгі ў парку Перамогі, ва ўрочышчы Барок, а 

таксама маляўнічае шэсце “Расцвела салютами Победа”. Працавалі ў 

райцэнтры ў гэты дзень тэматычныя падвор’і: “Курс молодого бойца”, “В 

землянке”, “Военный госпиталь”, “Военно-полевая почта” інш. Усе 

жадаючыя змаглі наведаць выстаўку-кірмаш работ народных майстроў, 

азнаѐміцца з выстаўкай кніг і матэрыялаў, прысвечаных 70-й гадавіне 

Перамогі. 

 10 мая ў абласным цэнтры адбыўся шэраг мерапрыемстваў, 

прысвечаных Дню Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага 

сцяга Рэспублікі Беларусь. Урачыстая цырымонія стартавала на плошчы 

Перамогі: сцяг Рэспублікі Беларусь і факел, запалены ад Вечнага агню ля 

Манумента воінам-вызваліцелям, пранеслі па Маскоўскім праспекце да 

помніка “Ордэн Перамогі” славутыя спартсмены Віцебшчыны. Ля помніка 

“Ордэн Перамогі” адбыўся мітынг і прайшла тэматычная канцэртная 

праграма. У культурна-спартыўным комплексе Летняга амфітэатра 

адбылося маладзѐжнае спартыўнае свята, чэмпіянат па ваенным лазертагу 

сярод вну, выстаўка спецтэхнікі, паказальныя выступленні. На вуліцы 

Суворава размясцілася выстаўка-кірмаш работ народных майстроў, мастакоў, 

навучэнцаў ДМШ, ДШМ “Віцебскі вернісаж”, у парку Пераможцаў 

гараджанам прапаноўвалася канцэртна-забаўляльная праграма і інш. 

Витебские вести. – 2015. – 26 мая. – С. 2. 

спецзахоўвання: залатыя і сярэбраныя манеты, пачынаючы з IX стагоддзя. У 

Мастацкай галерэі адбыўся канцэрт выкладчыкаў і навучэнцаў 

Наваполацкага музычнага каледжа  “Встречи у рояля”, у Краязнаўчым 

музеі – кінасеанс пад адкрытым небам, а ў Музеі беларускага 

кнігадрукавання працаваў афортны станок. 

У Браславе міжнародная акцыя была прысвечана Году моладзі і 

прадугледжвала адпаведную праграму, папярэджваючы шэраг 

мерапрыемстваў да 950-годдзя аднаго са старажытнейшых гарадоў Беларусі. 

Полацкі веснік. – 2015. – 19 мая. – С. 5. 

У г. Верхнядзвінску адкрыўся будынак для размяшчэння ў ім 

раѐннага гісторыка-краязнаўчага музея. Адкрыццѐ будынка было 

прыўрочана да 70-галовага юбілею Вялікай Перамогі. 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2015. – 22 мая. – С. 2. 

Наша Талачыншчына. – 2015. – 30 мая. – С. 2. 

22 мая ў г. Міѐры адкрыўся этнаграфічны музей “Славянская 

хата” ў двары СШ № 3. 

Полацкі веснік. – 2015. – 26 мая. – С. 1, 3. 

Імѐны чатырох танкістаў (Васілій Астанін, Сцяпан Носаў, Іван 

Уляхін, Іван Чарнавус), якія загінулі ў 1944 годзе, увекавечаны ў вѐсцы 

Шніткі Лѐзненскага раѐна. Цырымонія адкрыцця памятнага знака адбылася  

5 мая. 

У аграгарадку Вялікія Дольцы Ушацкага раѐна адбылося ўрачыстае 

адкрыццѐ пасля рэстаўрацыі помніка “Партизан и воин с пулеметом”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 23 мая. – С. 2. 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У рамках святочных мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю 

Вялікай Перамогі, у Глыбокім у цэнтры традыцыйнай культуры адкрылася 

тэматычная выстащка “Партызанская быль”. Урачыстае яе адкрыццѐ было 
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  20 мая ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці” прайшла абласная нарада кіраўнікоў і спецыялістаў галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі і 

начальнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

гар- і райвыканкамаў, дырэктараў Дамоў рамѐстваў, дзе разглядаліся 

пытанні ўдзелу раѐнаў Віцебшчыны ў абласных праектах у межах 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”: 

кірмаш рамѐстваў “Горад майстроў”, свята-конкурс і выстаўка народнай 

лялькі і цацкі “Забава-2015”, свята ручніка “Ручнік – як лѐс”, свята песні і 

музыкі “А музыкі граюць, граюць…”, свята-конкурс майстэрства 

культарганізатараў “Вясѐлкавы карагод” і г. д. 

Віцебскі АМЦНТ 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 Выхаванцы аматарскага калектыву “Альтанка” прынялі ўдзел у V 

Міжнародным фестывалі-конкурсе сучаснай дзіцячай і юнацкай песні 

і танца “Два кота”, які адбыўся ў Маскве 11–14 красавіка, і заваявалі I 

месца ў намінацыі “Эстрадны вакал”, накірунак “Память дедов и отцов”. 

У вакалісткі калектыву Ганны Стаян таксама I месца, Анастасія Палубіс 

была другой. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 26 мая. – С. 2. 

 Народны ансамбль “Контраст” – творчы калектыў настаўнікаў 

дзіцячай школы мастацтваў № 4 г. Віцебска атрымаў Гран-пры II 

Міжнароднага музычнага інтэрнэт-конкурсу Melos (Італія), у якім 

прынялі ўдзел інструменталісты і вакалісты з 11 краін, і званне лаўрэата I 

ступені прайшоўшага завочна ў Францыі міжнароднага конкурсу 

дзіцячай і маладзѐжнай творчасці Le grand bal de Paris. Па выніках 

французскага конкурсу ансамбль атрымаў запрашэнне на гала-канцэрт 

лаўрэатаў, які адбудзецца летам у Ніцы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 26 мая. – С. 7. 

 На X Міжнародным імя М.М. Калініна дзіцячым конкурсе 

выканаўцаў на народных музычных інструментах і вакалістаў 

аўтобусы вандравалі па тэрыторыі Віцебскага раѐна, знаѐмілі яго жыхароў 

з падзеямі вайны. 

Витебские вести. – 2015. – 12 мая. – С. 5. 
http://www.pridvinje.by/2015/05/muzei-na-kolesax-kursiruyut-po-

vitebskomu-rajonu/#more-13181 

Галоўнай тэмай “Ночы музеяў” у абласным Краязнаўчым музеі, што 

традыцыйна прайшла напярэдадні Міжнароднага дня музеяў, стала 

прэзентацыя ратушы. Візітнай картцы Віцебска ў гэтым годзе спаўняецца 

240 гадоў. 16 мая наведвальнікі змаглі ўбачыць не толькі экспазіцыі і 

выстаўкі, але і прыняць удзел у тэатралізаваных праграмах, гульнях, акцыях, 

інтэрактыўных майстар-класах, віктарынах і іншых мерапрыемствах. Арт-

цэнтр Марка Шагала ў рамках культурнага праекта “Свадебная феерия 

«Влюбленные над городом»”, прысвечанага 100-годдзю вяселля Марка 

Шагала и Бэлы Розельфельд запрасіў на праграму “Параллельные миры”, 

якая перанесла наведвальнікаў у 1915 год. 16–17 мая ў музеі-сядзібе 

І.Я. Рэпіна “Здраўнѐва” адбыліся творчыя сустрэчы з дызайнерамі, 

рамеснікамі, майстрамі народнай творчасці, адкрыццѐ персанальнай 

выстаўкі жывапісу Марыны Эльяшэвіч і выстаўкі народнага клуба аматараў 

лапікавага шыцця “Рошва” (г. Полацк) “Венок Содружества”, майстар-класы 

ад майстроў Полацкага цэнтра рамѐстваў і нацыянальных культур, 

канцэртная праграма ў гасцінай галоўнага сядзібнага дома ў выкананні 

навучэнцаў і выкадчыкаў музычнай школы пасѐлка Бабінічы. Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва запрасіў на кінаноч. У праграме – мастацкія фільмы, 

што расказваюць пра лѐс людзей мастацтва. Наведвальнікі таксама мелі 

магчымасць пабываць на вернісажах і перфомансах маладых мастакоў. 

Пабываць у майстэрні гравѐра, палавіць рыбу і адшукаць скарб – 

далѐка не ўсе магчымасці, якія прадставілі наведвальнікам супрацоўнікі 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага мезея-запаведніка ў Ноч 

музеяў. Гэтай вясной усе мерапрыемствы прайшлі пад дэвізам “Музей. 

Общество. Будущее”. Так, у Сафійским саборы на выстаўцы аднаго дня 

“Золотая кладовая полоцких музеев” дэманстраваліся прадметы 

8 25 



  “Метелица”, які прйшоў у Санкт-Пецярбургу, навучэнка струнна-

народнага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Віцебска 

Аляксандра Кузняцова (клас цымбалаў настаўніка Таццяны Англічанавай) 

удастоена дыплома лаўрэата I ступені ў намінацыі “Многострунные 

безгрифные инструменты”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 19 мая. – С. 2. 

 З 6 па 10 мая ў г. Смаленску прайшоў XI Міжнародны 

фестываль мастацкай творчасці суайчыннікаў “С Россией в сердце”. 

У гэтым годзе ў ім удзельнічалі 6 творчых калектываў з Сербіі, Эстоніі, 

Беларусі. Нашу краіну разам з іншымі артыстамі прадстаўлялі і ўдзельнікі 

народнага ансамбля народнай музыкі і песні “Гагарынскія музыкі” 

Вусценскага сельскага Дома культуры. 

Аршанская газета. – 2015. – 23 мая. – С. 6. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

Калектывы ДУ “Цэнтр культуры «Віцебск»” – студыя сцэнічнага 

майстэрства “Арт-праект” і ўзорны ансамбль танца “Егоза” прынялі ўдзел 

у Міжнародным творчым фестывалі-конкурсе дзяцей і моладзі 

“Перекрестки. Минск”, які прайшоў з 23 па 25 красавіка ў Мінску і 

сабраў каля 5 тысяч удзельнікаў з Беларусі, Латвіі, Літвы, Расіі, Украіны, 

Эстоніі і інш. Ансамбль “Егоза” заваяваў званне лаўрэата І і ІІ ступені ў 

намінацыі “Народная харэаграфія” і званне лаўрэата ІІІ ступені ў 

намінацыі “Эстрадная харэаграфія”. Студыя “Арт-праект” таксама 

папоўніла сваю скарбонку ўзнагарод званнем дыпламантаў І ступені ў 

намінацыі “Эксперыментальны жанр”. На суд журы калектыў прадставіў 

дзве пастаноўкі – музычна-пластычную імправізацыю ў фольк-стылі 

“Кисель” і тэатралізаванае прадстаўленне “Дворик”. 

http://www.gck.by/2015/05/8559 

удзелам членаў народнай літаратурна-музычнай гасцінай “Крыніца”.  

 12 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя для навучэнцаў 

старэйшых класаў “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” (гарадская 

бібліятэка № 5 “Дабееўскі мох”). 

 27 мая Конкурсна-гульнѐвая праграма “Маладое пакаленне 

выбірае...” (Слабадская сельская бібліятэка). 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

5 мая ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстаўка 

“To be Estonian. Эстонские ассоциации” і прайшла прэс-канферэнцыя пасла 

Эстонскай Рэспублікі ў Беларусі Майта Марцінсона. 

У Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеі з 22 красавіка па 10 

чэрвеня дзейнічае выстаўка, прысвечаная 70-годдзю Вялікай Перамогі, 

“Война. Победа. Память”. У экспазіцыі прадстаўлены 20 эстампаў кіеўскіх 

мастакоў канца 70-х гадоў, якія расказваюць пра асноўныя падзеі перыяду 

ваеннага часу і плакаты-коміксы, якія выкрываюць ворага. Дапаўняюць 

экспазіцыю скульптура Юрыя Палякова “Победа” і карціна народнага  

мастака Беларусі Гаўрыіла Вашчанкі “Война”. У выставачнай зале – 

асабістыя рэчы, фатаграфіі, палявыя карты ўдзельнікаў вызвалення раѐна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў у чэрвені 1944 года. 

http://www.natal.by/2015/05/15/%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%

BD%D0%B0  

Перасоўны музей “Поезд Победы” быў створаны напярэдадні 

святкавання 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне па ініцыятыве 

аддзела адукацыі, спорту і турызму Віцебскага райвыканкама. Два 

школьных аўтобусы сталі своеасаблівым мабільным філіялам адразу двух 

музеяў, якія прадставлі асноўную частку экспанатаў для праекта, – 

гісторыі Заронаўскага краю і гісторыка-краязнаўчага з Вымнянскай 

школы. Адпраўной кропкай маршрута “Поезда Победы” 5 мая стаў 

гарпасѐлак Сураж. 9 мая ѐн прыбыў у Ноўку, дзе адбыліся асноўныя 

ўрачыстасці, прысвечаныя галоўнай падзеі года. На працягу месяца 
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  1 мая ва Ушачах адбылося свята народных талентаў “Грай, 

гармонь любімая!”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел вакальная група 

“Дубравушка” Арэхаўскага Дома культуры, танцавальны калектыў 

раѐннага цэнтра культуры і народнай творчасці “Авантаж”, а таксама 

індывідуальныя выканаўцы К. Пліскевіч, трыо з Дубраўскага сельскага 

клуба, загадчыкі Арэхаўскай і Жарскай культустаноў В. Мацулевіч, 

Г. Cудак і інш. 

Партыѐт (Ушачы). – 2015. – 16 мая. – С. 4. 

2 мая ў г. п. Лѐзна прайшоў пяты, юбілейны справаздачны 

канцэрт танцавальных калектываў РЦК (“Микс”, “Юла”, “Смайлики”), 

кіраўніком якіх з’яўляецца балетмайстар Е. А.Цыганкова  

Сцяг Перамогі (Лѐзна). – 2015. – 26 мая. – С. 6. 

Урачыстае мерапрыемства з нагоды 20-гадовага юбілею творчай 

дзейнасці кіраўніка вакальна-эстраднай групы “Голос” Новалукомльскага 

Палаца культуры Анастасіі Шыдлоўскай прайшло ў ДК. Канцэртная 

праграма была падрытавана творчым калектывам Палаца культуры. 

Чырвоны прамень (Чашнікі). – 2015. – 12 мая. – С. 4. 

14 мая ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбыўся абласны семінар для культарганізатараў і вядучых 

гульнѐвых праграм “Формы і змест гульнѐвых праграм, сучасны 

падыход да іх правядзення”. Падчас яго правядзення спецыялісты 

АМЦНТ агучылі тэмы: “Гульня як сучасны сродак арганізацыі вольнага 

часу ў клубнай прасторы. Асноўныя патрабаванні да гульні ў сферы 

вольнага часу”, “Стан і перспектывы развіцця тэатраў гульні ў Віцебскай 

вобласці”, “Практыка прымянення гульняў і гульнѐвых праграм пры 

падрыхтоўцы і правядзенні абласных мерапрыемстваў”. Таксама адбылася 

прэзентацыя сцэнарна-метадычных матэрыялаў АМЦНТ. Практычныя 

заняткі прайшлі ў форме метадычнай майстэрні, спецыялісты з устаноў 

культуры вобласці і навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага індустрыяльна-

педагагічнага каледжа прынялі актыўны ўдзел у фінале конкурсу 

гульнѐвых праграм для дарослых “Гуляць, дык гуляць!”, на якім былі 

ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

11 мая члены аматарскага аб’яднання “Млын” Новалукомльскайй 

гарадской бібліятэкі прынялі ўдзел у абласной выстаўцы народнага мастацтваа, 

прысвечанай 70-годдзю Вялікай Перамогі “Нас аб’ядноўвае памяць…”, ”, 

прадставіўшы літаратурна-музычную кампазіцыю “Сямідзясятая вясна”. 

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

У бібліятэках сістэмы адбыўся шэраг мерапрыемстваў, 

прысвечаных 70-годдзю Вялікай Перамогі: гістарычная гульня-віктарына 

“Знать, чтобы помнить” (Ручайскай сельская бібліятэка-філіял № 38), 

гадзіна ўспамінаў “Балючая памяць” (Германавіцкая сельская бібліятэка-

філіял № 13), акцыя “Час чытаць!” (Іѐдская сельская бібліятэка) і інш. 

Да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 

Беларусь ў Вялікасельскай сельскай бібліятэцы-філіяле № 12 прайшоў 

тэматычны вечар “Беларусь мая, родны край”. 

Да Дня сям’і ў Кубелеўшчынскай сельскай бібліятэцы-клубе 

адбыўся фестываль сем’яў, падчас якога прысутныя мелі магчымасць 

прарэкламаваць цікавую кнігу, паказаць акцѐрскія здольнасці, расказаць 

аб сваім захапленні. 

20 мая адбыўся раѐнны семінар бібліятэчных работнікаў пад 

назвай “Вясна. Маладосць. Перамога”, на якім разглядаліся варыянты 

новых магчымасцяў папулярызацыі кнігі і чытання ў маладзѐжным 

асяроддзі (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

31 мая Радзюкоўская сельская бібліятэка-філіял № 36 сумесна з 

сельскім клубам правяла акцыю “Мяняю цыгарэту на цукерку!”. 

 

 ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

Тэатралізаваная выстаўка “Дзякуй за Перамогу” размясцілася ў 

цэнтральным парку г. п. Шуміліна 9 мая, яе арганізавалі супрацоўнікі 

аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі з 
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  прадстаўлены праграмы творчых калектываў Мѐрскага, 

Шаркаўшчынскага, Лѐзненскага, Шумілінскага, Полацкага, 

Верхнядзвінскага, Расонскага раѐнаў. Па выніках фіналу конкурсу I месца 

ўдастоены творчы калектыў Верхнядзвінскага раѐннага Дома культуры з 

гульнѐвай праграмай “Усміхайцеся часцей і вам ўсміхнецца шчасце!”. II 

месца падзялілі прадстаўнікі Лѐзненскага і Расонскага раѐнаў, III – у 

творчага калектыву Обальскага гарадскога Дома культуры Шумілінскага 

раѐна. 

Віцебскі АМЦНТ 

Напярэдадні Міжнароднага дня сям’і ў Палацы творчасці дзяцей і 

моладзі Віцебска адбыўся гарадскі агляд-конкурс “Лучшая 

многодетная семья”, заснавальнікамі і арганізатарами якога выступілі 

аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, упраўленне па 

працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама, Палац творчасці 

дзяцей і моладзі Віцебска, гарадская арганізацыя Беларускага саюза 

жанчын. Званне лепшай шматдзетнай сям’і Віцебска атрымала сям’я 

Ганны і Андрэя Саўчанкаў. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 14 мая. – С. 1. 

У Чашніцкім ГДК прайшло свята, прысвечанае Дню сям’і. Для 

падтрымкі прэстыжу сям’і ў раѐне рэалізуецца праект “Если есть семья, 

значит, счастлив я!”. Канцэрт стаў справаздачай аб прадзеланай рабоце. 

Чырвоны прамень (Чашнікі). – 2015. – 23 мая. – С. 4. 

Народны камерны хор Цэнтра культуры “Віцебск” адзначыў 30-

годдзе з моманту заснавання, падараваўшы сваім прыхільнікам канцэрт 

“Есть только миг”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 21 мая. – С. V. 

23 мая ў г. п. Лѐзна ў мікрараѐне “Школьны” адбылося адразу тры 

мерапрыемствы: свята самабытнага гумару і народнай творчасці “З 

невычэрпнай кайстры Несцеркі”, агляд-конкурс аматарскіх 

аб’яднанняў і канцэрт выхаванцаў Лѐзненскай дзіцячай школы 

мастацтваў. Свае работы на свяце прадставілі творчыя аб’яднанні 

“Беларусь против табака” прайшла гадзіна праблемнай размовы “Курение: 

иллюзии и реальность”, прысвечаная Сусветнаму дню без тытуню. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел урачы Полацкай гарадской паліклінікі 

фтызіятр Вольга Уладзіміраўна Гур'янава і алерголаг Таццяна Валер'еўна 

Рынкевіч. 

20 мая сустрэча з паэткай, сястрой міласэрнасці Полацка-

Глыбоцкай епархіі Ганнай Міхайлаўнай Аляскеравай для навучэнцаў 6 “Б” 

класа СШ № 18 (бібліятэка-філіял № 8). 

21 мая Тэатралізаванае прадстаўленне “Суд над сигаретой”, 

прысвечанае Сусветнаму дню без тытуню для навучэнцаў старэйшых 

класаў, з удзелам медработніка Руднянскага ФАПа Таццяны Зіноўеўны 

Падорскай (Руднянская сельская бібліятэка-філіял № 43). 

21 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя “Роза и пламя” з 

удзелам кампазітара і выканаўцы Галіны Ліфанавай і самадзейнага паэта 

Ігара Яраслаўцава (бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна). 

 

ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

Да Дня Перамогі ў бібліятэках сістэмы адбыліся наступныя 

мерапрыемствы: патрыятычная акцыя “Прикоснись сердцем к подвигу” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка), гульня “Нами будет Родина гордиться” 

(дзіцячая раѐнная бібліятэка), вечар франтавой песні “Громить врага нам 

песня помогала” (Студзѐнкаўская сельская бібліятэка) і інш. 

 

 ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У маі ў Дубраўскай сельскай бібліятэцы правялі краязнаўчы ўрок 

“Дзяржаўны герб і Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь” для вучняў 

малодшых класаў, у Матырынскай сельскай бібліятэцы прайшоў 

вечар адпачынку “Семья – творения венец”, да 70-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне ў Сарочынскай сельскай бібліятэцы адбыўся 

гістарычны турнір “Величие народного подвига”. 
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  “Натхненне” (ДК аграгарадка Дабрамыслі), “Крыніцы” (раѐнны Дом 

рамѐстваў), “Купалінка” і “Кумушкі” (ДК аграгарадка Новае Сяло). Удзел 

у свяце прынялі 12 творчых аб’яднанняў і асобных артыстаў: дамоў 

культуры аграгарадка Бабінавічы, Дабрамыслі (“Традыцыя”, “Гармонія”, 

“Непаседы”, “Очаг”, Ю. Крысак), Емельянова (калектыў мастацкага слова, 

В. Савіцкая, У. Кузьмін), Зубкі (дзіцячае амарскае аб’яднанне “Чародеи”, 

Ю. Каралѐва), Веляшковічы (“Радуга”), Міхалінава (“Вечарніцы”, 

К. Рыжакава), Стасева, Барсеева, (Ю. Гусакова, В. Коцікава), РЦК 

(“ТЭМП”). Канцэртам з 25 інструментальных, танцавальных і вакальных 

нумароў выхаванцы Лѐзненскай ДШМ завяршылі вечар. 

Сцяг Перамогі (Лѐзна). – 2015. – 26 мая. – С. 6. 

Пераможцам шоу Белтэлепраекта “Я могу!” стаў танцавальны 

калектыў ВДМУ “INFINITI” (г. Віцебск), які атрымаў аўтамабіль GEELY 

EX7 і грашовы прыз. 

28–29 мая ў Рэспубліканскім конкурсе-фестывалі ГА “БелТІЗ” 

“Будзь смялей”, што праходзіў у г. Мінску у начным забаўляльным клубе 

“Тытан”, абласная дыскатэчная каманда ад ГА “БелТІЗ” заняла I месца.  

Віцебскі АМЦНТ 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Абласная выстаўка-праект народнай творчасці “Нас 

аб’ядноўвае памяць…”, прысвечаная 70-годдзю Вялікай Перамогі 

прайшла з 27 красавіка па 16 мая ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. Удзельнікі выстаўкі – 

майстры Дамоў і Цэнтраў рамѐстваў Віцебскай вобласці, члены народных 

клубаў народных майстроў і мастакоў, а таксама ўдзельнікі аматарскіх 

клубаў па інтарэсах (самадзейныя паэты і кампазітары ўстаноў культуры 

вобласці). Падчас выстаўкі праходзілі штодзѐнныя экскурсіі, майстар-

класы. Вахта памяці з правядзеннем абласнога конкурсу літаратурна-

музычных кампазіцый, аўтарскіх праграм, прысвечаных 70-годдзю 

Вялікай Перамогі, прыцягнула найбольшую ўвагу людзей усіх узростаў, 

гісторыі БДПУ імя М. Танка Наталляй Іванаўнай Шчарбаковай 

“Тропинки к святыням родного края” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

9 мая Акцыя “Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу”, 

прысвечаная 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

15 мая на базе Вярэнькаўскай сельскай бібліятэкі прайшоў 

семінар бібліятэчных работнікаў раѐна на тэму “Бібліятэка і сям’я. Роля 

бібліятэкі ў сямейным выхаванні падрастаючага пакалення”.  

23 мая Прэзентацыя кнігі вершаў вучаніцы гімназіі г. Паставы 

Веранікі Мелехавец “Нет ничего важнее мелочей” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

 

ДУК “Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

7 мая Вечарына “Поклонимся великим тем годам” для жыхароў 

мікрараѐна “Спаскі” з удзелам творчай групы “С песней по жизни” 

(кіраўнік Л. Кузьменка) (бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна). 

5 і 6 мая Літаратурна-музычны вечар “Мы гэтай памяці верныя” 

(у рамках маладзѐжнай праграмы “Быць чалавекам”) да 70-годдзя 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (цэнтральная раѐнная бібліятэка імя 

Францыска Скарыны).  

14 мая Сустрэча “Заказ времени” з прадстаўніком філіяла УА 

“Беларускі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт” “Полацкі дзяржаўны лясны 

каледж”, выкладчыкам спецыяльных дысцыплін Вікторыяй Анатольеўнай 

Капілец (дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л. Талстога).  

14 мая Літаратурна-конкурсная праграма “Родители мои, поклон 

вам до земли!”, прымеркаваная да Дня сям’і (дзіцячая бібліятэка-філіял 

№ 1 імя Л. Талстога)  

19 мая ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы імя Францыска 

Скарыны ў рамках рэспубліканскай інфармацыйна-адукацыйнай акцыі 
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  асабліва падрастаючага пакалення. На працягу першай паловы мая гледачамі і 

членамі журы былі праслуханы і прагледжаны каля 20 разнастайных праграм 

на тэму “Нас аб’ядноўвае памяць…”. Кола тэматычных выступленняў 

завяршыла народнае аматарскае аб’яднанне “Гармонія” Дома культуры 

аграгарадка Дабрамыслі Лѐзненскага раѐна з літаратурна-музычнай 

кампазіцыяй “Песні пабеднай вясны”. Лепшымі прызнаны выступленні 

творчага калектыву Пастаўскага Цэнтра культуры і народнай творчасці 

(праграма “Альцы-Хатынь”) і літаратурнага клуба “Літаратурны каўчэг” 

Полацкага раѐннага Цэнтра культуры (“Зямля трывогі нашай”). У гэтыя дні 

на выстаўцы адбылася і акцыя дамоў рамѐстваў “Падарунак ветэрану сваімі 

рукамі”, у час якой былі перададзены творчыя работы майстроў абласной 

арганізацыі ветэранаў для далейшага ўручэння ветэранам Вялікай Айчыннай і 

іншых войн. Глыбоцкі Дом рамѐстваў адзначаны як пераможца за 

прадстаўленне і маляўнічае афармленне падарункаў.  

Віцебскі АМЦНТ 

15 мая ў г. п. Падсвілле Глыбоцкага раѐна прайшоў III занальны 

тур абласнога агляду-конкурсу аматарскіх тэатраў сельскіх устаноў 

культуры “Тэатральныя далягляды вѐскі”, прысвечанага 70-годдзю 

Вялікай Перамогі, арганізатарам якога выступіў Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці. У конкурсе прынялі ўдзел 

аматарскія тэатральныя калектывы сельскіх устаноў культуры са званнем 

“народны, узорны аматарскі калектыў”. Калектывы прадставілі для 

прагляду конкурсныя творчыя работы ў дзвюх намінацыях “Драматычны 

спектакль” і “Малыя тэатральныя формы”. Па выніках творчых праглядаў 

трох зон у верасні–кастрычніку ў г. Віцебску пройдзе фінал і 

ўзнагароджанне пераможцаў.  

Віцебскі АМЦНТ 

Напярэдадні Міжнароднага дня абрароны дзяцей ў 

г. Верхнядзвінску ў 16-ы раз адбылося традыцыйнае рэгіянальнае 

дзіцячае свята мастацтваў “Двина–Дзвіна–Daugava”. У госці да 

верхнядзвінцаў прыехалі творчыя калектывы з Расіі, Латвіі, Літвы, 

22 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя “Они могли бы жить” 

для чытачоў старэйшага і сярэдняга школьнага ўзросту па матывах 

аповесці Б. Васільева “А зори здесь тихие…” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка сумесна з РДК). 

 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

8 мая ў дзіцячай бібліятэцы адбылося падвядзенне вынікаў 

праекта “Читаем вместе о войне”  

9 мая супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі прынялі 

ўдзел у раѐнным мерапрыемстве, прысвечаным 70-годдзю Вялікай 

Перамогі. Гасцей свята запрасілі на бібліятэчную тэматычную пляцоўку 

“Франтавая бібліятэка”, дзе была аформлена выстаўка кніг пра вайну 

“Война. Победа. Память” і сцяна Памяці “Мы помним Ваш подвиг, 

солдаты Победы” з партрэтамі Герояў Савецкага Саюза – землякоў і 

воінаў, якія атрымалі званне за вызваленне г. п. Лѐзна. Наведвальнікі 

змаглі паўдзельнічаць у гістарычнай віктарыне “Вопросы из вещмешка”, 

паглядзець відэаролікі “Кадры памяці”. На працягу мерапрыемства 

бібліятэкары прапанавалі гасцям рэкламу кніг аб вайне. Напрыканцы 

свята была праведзена акцыя-рэквіем “Летят журавли”.  

31 мая Велапаход для дзяцей і падлеткаў па месцах баявых 

дзеянняў “Не згасне памяці агонь” (сельская бібліятэка аграгарадка 

Бабінавічы). 

 

ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

З 22 красавіка па 8 мая ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы 

праходзіла літаратурна-патрыятычная акцыя “Прачытай кнігу пра вайну – 

стань бліжэй да подзвігу”. 

Сцяг Перамогі (Лѐзна). – 2015. – 19 мая. – С. 4. 

14 мая Сустрэча з дзіцячай пісьменніцай Таццянай Мікалаеўнай 

Дашкевіч (дзіцячая бібліятэка). 

14 мая Сустрэча з кандыдатам культуралогіі, дацэнтам кафедры 
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  гарадоў і раѐнаў Віцебшшчыны – усяго каля 350 юных артыстаў. У 

праграме свята: касцюміраванае шэсце творчых калетываў і навучэнцаў 

школ, гала-канцэрт “В каждой ладошке солнце”, паказальныя выступленні 

спартыўнага клуба “Витязь”, работа гульнѐвых пляцовак: “Веселая 

детворяндия”, “Веселый микрофон” (караоке), “В гостях у сказки” 

(лялечныя спектаклі), забаўляльная дыска-праграма “Мы вместе!”, 

выстаўка лялек “Ателье чудес”, майстар-клас “Куклы-обереги”, выстаўка 

народнай творчасці “От истоков” і інш. На працягу дня юныя артысты з 11 

творчых калектываў радавалі гледачоў сваім майстэрствам. Гэта ўзорны 

вакальна-харэаграфічны ансамбль з г. Наваполацка “Комарики”, калектыў 

народнага ансамбля танцаў “На ростанях” Віцебскага дзяржаўнага 

вучылішча мастацтваў, узорны харэаграфічны калектыў “Такт” 

Браслаўскага цэнтра культуры і творчасці, узорны ансамбль “Званочкі” з 

г. п. Варапаева Пастаўскага раѐна, Віцебская ўзорная дзіцячая эстрадная 

студыя “Альтанка”. Па-сапраўднаму самабытныя праграмы дэманстравалі 

і госці з Вісагінскага Дома творчасці Літвы і Себежскі танцавальны 

ансамбль “Энергия-Next”, вакальны ансамбль і танцавальны калектыў з 

Дагдскай СШ Латвіі. Высокі ўзровень майстэрства паказалі і прадстаўнікі 

творчых калектываў г. Верхнядзвінска: ансамбль “Этуаль” і ўзорны тэатр 

моды “Образ” Верхнядзвінскай ДШМ, узорны харэаграфічны ансамбль 

“Лялькі” Верхнядзвінскага цэнтра культуры і творчасці. 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2015. – 29 мая. – С. 1, 4. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” 

4 мая адбылася сустрэча з бронзавым прызѐрам Алімпійскіх 

гульняў 2012 года Марынай Шкерманковай. 

5 мая ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі прайшла 

сустрэча з Ганаровым членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтарам 13 

кніг паэзіі, прозы і гумару, лаўрэатам абласной літаратурнай прэміі імя 

Петруся Броўкі Барысам Беляжэнкам. 

Сваімі ўспамінамі аб гадах, праведзеных у канцлагеры, падзялілася 

малалетні вязень, жыхарка в. Скрыдлева А.А. Калеснікава.  

 

ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк” 

8 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя “А память сердце 

бережет” (Бычыхінская сельская бібліятэка). 

20 мая ў літаратурна-музычнай гасцѐўні Гарадоцкага культурна-

асветніцкага цэнтра адбылася прэзентацыя новай кнігі гарадоцкай паэткі, 

празаіка, публіцыста Наталлі Саветнай “Пучок травы”. Зборнік 

прысвечаны 70-годдзю Вялікай Перамогі, а таксама настаўнікам 

г. Гарадка. 

22 мая Дзень павышэння кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў 

“Память в наследство: книга и чтение в системе патриотического 

воспитания детей и молодѐжи” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). Супрацоўнікі сельскіх  бібліятэк азнаѐміліся з творчасцю 

пісьменніцы Н. Саветнай, пабывалі ў мясцовым  краязнаўчым музеі на 

экскурсіі “Дорогами Победы” і разам з супрацоўнікам  музея зрабілі 

выезд-экскурс “Абеліскі памяці і славы” ва ўрочышча Вараб’ѐвы горы. 

26 мая Гадзіна-трэнінг “Письмо своему здоровью” для 

навучэнцаў 9–11 класаў (Пальмінская сельская бібліятэка-школа 

здаровага ладу жыцця). 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

9 мая Акцыя “Франтавая бібліятэка” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка, пляцоўка каля РДК). 

9 мая Мітынг-рэквіем “Гэты дзень мы набліжали як маглі” 

(сельская бібліятэка аграгарадка Сіпішчава). 

9 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя з элементамі 

тэатралізацыі “Голоса войны минувшей” (сельская бібліятэка аграгарадка 

Верамееўшчына). 
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  6 мая адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў 

гарадскога бібліятэчнага конкурсу буктрэйлераў “Книга о войне: новый 

формат”. Конкурс праводзіўся сярод бібліятэкараў Віцебска ў рамках 

святочных мерапрыемстваў Віцебскай абласной бібліятэкі, прысвечаных 

70-годдзю Перамогі. 

7 мая адкрылася выстаўка жывапісу мастака Вячаслава Шайнурава 

“Чалавек і прырода”. 

11 мая ў рамках акцыі “С днем рождения, Красный Крест!”, 

прымеркаванай да Міжнароднага дня Чырвонага Крыжа і Чырвонага 

Паўмесяца, прайшла прэс-канферэнцыя ВАА БТЧК з удзелам дэлегатаў у 

Рэспубліцы Беларусь Швейцарскага Чырвонага Крыжа, партнѐрскіх 

арганізацый, валанцѐраў, прадстаўнікоў СМІ. 

13 мая ў рамках праекта “Дыялог культур” праводзіўся Дзень 

яўрэйскай культуры “Беларусь – наш общий дом: в добрососедстве с 

еврейским народом”. Мерапрыемства было прымеркавана да Сусветнага 

дня культурнай разнастайнасці ў імя дыялога і развіцця. 

18 мая ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ў рамках 

Года моладзі адбылася прэзентацыя кнігі студэнта гістарычнага 

факультэта УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава” 

Аляксандра Бараноўскага “Полымя (Беліца): гісторыя маѐнтка і вѐскі”. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

19 мая Творчая вечарына “Сваѐй сцяжынкай я іду...” з нагоды 80-

гадовага юбілею віцебскага паэта Уладзіміра Папковіча (бібліятэка імя 

Еўфрасінні Полацкай). 

19 мая Вечарына “Будучыня без СНІДу” для старшакласнікаў СШ 

№ 45 з удзелам урача-валеолага ДУ “Віцебскі абласны цэнтр гігіены, 

эпідэміалогіі і грамадскага здароўя І.А. Барысавай (бібліятэка імя 

Еўфрасінні Полацкай). 

21 мая Адкрыццѐ выстаўкі драўляных скульптур майстра Леаніда 

Аляксандравіча Саўчанкі “Ад прадзедаў спакон вякоў...” (цэнтральная 

умовах”, стол інавацый “Мае творчыя знаходкі”, прэзентацыя 

фотавыстаўкі бібліятэкара Іказненскай сельскай бібліятэкі І. Лясюк, 

сустрэча з дзіцячым пісьменнікам У. Ягоўдзікам) (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

 

ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

4 мая Краязнаўчы ўрок “В книжной памяти – мгновения войны” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

9 мая ў гарадскім парку дэманстравалася кніжная выстаўка 

“Война. Победа. Память”, аформленая супрацоўнікамі цэнтральнай 

раѐннай бібліятэкі. 

9 мая Літаратурна-музычная кампазіцыя “Там, где память – там 

слеза” (Каханавіцкая сельская бібліятэка). 

15 мая КВЗ “Территория счастливой семьи” (Лявонішанская 

сельская бібліятэка). 

 
ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная істэма ” 

 8 мая Выстаўка-інсталяцыя “Вайна ў лѐсе маей сям’і” ў 

бібліобусе, пераўтвораным у міні-музей “Поезд Перамогі” (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка), падчас раѐннага свята, прысвечанага 70-годдзю 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.  

 9 мая Сумесны краязнаўчы праект “Мы абавязаны памятаць”, 

прысвечаны 70-годдзю Вялікай Перамогі, ладзілі Скрыдлеўская сельская 

бібліятэка-клуб і Сасноўская сельская бібліятэка. Скрыдлеўская сельская 

бібліятэка-клуб прадставіла жыхарам вескі “Алею памяці”, створаную з 

імянных тэматычных папак пра ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 

якія вызвалялі край і малалетніх вязняў з біяграфіямі, фотаздымкамі, 

дакументамі, успамінамі. Сасноўская сельская бібліятэка з актывам 

чытачоў прадставілі гасцям тэатр ваеннай кнігі “Я юностью связан с 

войной” па кнізе П. Лебедзева “Мы – алексеевцы” (ля брацкай магілы ў 

в. Скрыдлева). Сярод прысутных былі дзеці і сваякі ўдзельнікаў вайны. 
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 гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

21 мая Вечарына паэтэсы і публіцыста Т.І. Красновай-Гусачэнкі 

“Любовь не перестанет никогда…”, прысвечаная 55-годдзю творчай 

дзейнасці (цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

25 мая Урок па правілах дарожнага руху для навучэнцаў 1-х класаў 

з удзелам інспектара аддзела агітацыі і прапаганды ДАІ УУС Віцебскага 

аблвыканкама В.В. Чэпікава (бібліятэка імя А. Гайдара).  

 28 мая Урачыстае падвядзенне вынікаў конкурсу чытання кніг 

ваеннай тэматыкі “А мы з табой не ведалі вайны”, прысвечанае 70-годдзю 

Перамогі (дзіцячая бібліятэка імя Я. Маўра). 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

5 мая супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака разам з 

навучэнцамі 4-х класаў гімназіі № 1 выйшлі на вуліцу з акцыяй “Чытаем 

кнігі пра вайну”. Дзеці, бібліятэкары, настаўнікі і ўсе жадаючыя чыталі 

вершы К. Сіманава, Б. Акуджавы, Ю. Друнінай, А. Дзяменцьева, 

М. Алігер, а таксама вершы ўласнага сачынення, прысвечаныя 70-годдзю 

Перамогі. Напярэдадні свята бібліятэка імя У. Караткевіча правяла акцыі 

падзякі і ўвагі “Ліст ветэрану” і “Кветкі ветэрану”, удзельнікамі якіх сталі 

навучэнцы чацвѐртых і восьмых класаў СШ № 12. Вучні чацвѐртых класаў 

вырабілі святочныя паштоўкі ў выглядзе ваенных лістоў. 6 мая 

бібліятэкары разам з юнымі валанцѐрамі наведалі ветэранаў бальніцы 

сястрынскага догляду і ўручылі ім свае падарункі. Васьмікласнікі 

сабраліся на флэшмоб “Вершы пра вайну ў кішэні” і прайшлі ад бібліятэкі 

да помніка воінам-інтэрнацыяналістам. Дзеці чыталі вершы пра вайну і 

ўручылі жыхарам горада больш за 200 стыкераў з вершамі пра вайну.  

У рамках прапагандысцкай акцыі “Беларусь супраць тытуню” 20 і 

21 мая супрацоўнікі бібліятэкі імя К. Сіманава правялі ў грамадскім 

транспарце (маршрут аўтобуса № 5) рэкламную акцыю супраць курэння. 

Для гэтага мерапрыемства падрыхтавалі лістоўкі “Курение и мифы”, 

“Факты о курении женщин”, “Почему курильщику сложно бросить 

курить?”, “Мама, не кури!”, “Бросай курить в реальном времени”. 

26 мая каля бібліятэкі імя Я. Коласа прайшло літаратурнае 

дэфіле-подыум ”Dress-code або КЛАСІКА заўсѐды ў модзе” з удзелам 

дзіцячага тэатра моды “ФЭСТ”.  

 

ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

29 красавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя У.С. Караткевіча 

адбылося адкрыццѐ “Французского уголка информации и чтения”. У час 

мерапрыемства было падпісана пагадненне паміж французскай 

медыятэкай пры Пасольстве Францыі ў Рэспубліцы Беларусь і Аршанскай 

цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмай 

http://orshagrad.by/novosti/kultura/francuzskiy-ugolok 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна” 

3–10 мая Тыдзень памяці да 70-годдзя Вялікай Перамогі “Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем” (акцыя “Прачытай книгу аб вайне”, 

абмеркаванне апавядання В. Быкава “Незагойная рана”, патрыятычны 

ўрок “Три подвига З. Туснолобовой-Марченко” для дзяцей дзіцячага дома 

сямейнага тыпу) (Відзаўская дзіцячая бібліятэка). 

4–31 мая Месячнік патрыятычнага выхавання “Светлая памятная 

дата” (акцыя “Чытаем кнігі пра вайну”, літаратурны парад “Вялікай 

Перамозе – 70”, патрыятычна-пазнавальная гадзіна “Васіль Быкаў: творы 

мужнасці і дабрыні”, патрыятычна-пазнавальная вечарына “Жанчына ішла 

па вайне…” і інш.) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

6 мая Сустрэча з літаратурным рэдактарам часопіса “Вясѐлка” 

Святланай Богуш (Браслаўская дзіцячая бібліятэка). 

21 мая Семінар-практыкум для бібліятэчных работнікаў раѐна на 

тэму “Роля даведачна-бібліяграфічнай і інфармацыйнай работы бібліятэкі 

ў павышэнні якасці абслугоўвання карыстальнікаў і дэманстрацыі 

магчымасцей сучаснай бібліятэкі” (кансультацыя “Даведачна-

бібліяграфічная і інфармацыйная работа публічнай бібліятэкі ў сучасных 
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