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драматычнага тэатра “З вуліцы Руж” (Рэспубліка Малдова, г. Кішынёў). 

Для паказу ў Віцебску тэатр выбраў дзве пастаноўкі: “Жаночае шчасце” па 

матывах твораў Чэхава і “Пра каханне”, асновай якога сталі аднаактныя 

п'есы сучасных расійскіх аўтараў Людмілы Петрушэўскай, Сямёна 

Злотнікава, Алы Сакаловай і Валянціна Распуціна. Рэжысёр-

пастаноўшчык – майстар мастацтваў Рэспублікі Малдова Ю. Хармелін. 

Сцэнаграфія – майстар мастацтваў Рэспублікі Малдова Н. Андронацій. 

http://kolastheatre.by/be/news/akcyory-z-vulicy-ruzh 

З 27 па 31 кастрычніка ў Бабруйску, на сцэне Магілёўскага 

абласнога тэатра драмы і камедыі імя В.І. Дуніна-Марцінкевіча, праходзіў 

Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі. Пабывалі на ім і 

коласаўцы. Фактычна яны і адкрылі праграму свята драматычнай баладай 

“Не пакідай мяне…” па п’есе Аляксея Дударава. Рэжысёр-пастаноўшчык – 

заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, мастацкі кіраўнік 

Коласаўcкага тэатра Валерый Анісенка. 

http://kolastheatre.by/be/news/festyvalnyya-sustrechy-u-babruysku 

Беларускі тэатр “Лялька” прапанаваў славянскую альтэрнатыву 

англамоўнаму святу старажытных кельтаў Ірландыі і Шатландыі. 

Напярэдадні Дня ўсіх святых (31 кастрычніка), віцебскія лялечнікі запрасілі 

гараджан на прадстаўленне пад назвай “Мiстэрыя ў Белай панны”. 

http://vitvesti.by/kultura/vmesto-khellouina-misteriia.html 

11 лістапада ў Беларускім тэатры “Лялька” адкрылася мастацкая 

выстаўка, прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра 

Караткевіча. Свае работы ў экспазіцыі прадставілі мастакі У. Вальноў, 

М. Ляўковіч, С. Баранкоўская, В. Ральцэвіч і іншыя жывапісцы і графікі. 

http://lialka.by/bel/news/#news-217 

У канцы лістапада акцёры Беларускага тэатра “Лялька” прынялі ўдзел 

у міжнародным майстар-класе для артыстаў лялечных тэатраў у Кіеве “БЕЗ-

МЕЖ-Я: мистецтво без кардонів”. Удзельнікі былі адзначаны Удзячнасцю 

Украінскага Цэнтра Міжнароднага дзеячаў тэатра лялек UNIMA-Украіна. 

http://lialka.by/rus/news/ 
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  ПРАДМОВА 

 
“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

устаноў, краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 

карыстальнікаў. 

 Пастаянная рубрыка “Хроніка падзей” уключае тэкставыя 

вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на 

аснове публікацый з гарадскіх, раённых газет Віцебскай вобласці і іх 

электронных версій за перыяд з 1 кастрычніка па 30 лістапада 2015 года. 

“Хроніка падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім 

АМЦНТ, Браслаўскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Докшыцкай, 

Дубровенскай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённымі сеткамі бібліятэк і 

Наваполацкай гарадской сеткай бібліятэк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жанны Ільюшкінай, Алесі Аўчыннікавай, Ганны Перлінай, Галіны 

Жураўлёвай і выстаўка артэфактаў клубаў гістарычнай рэканструкцыі. 

ВАМЦНТ 

У кастрычніку–лістападзе ў Полацкім раённым цэнтры 

рамёстваў і нацыянальных культур працавала персанальная выстаўка 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Мова арнаменту” майстра 

Л. Апанасік з Полацкага раёна (вышыўка, вязанне). У гэты ж час 

экспанавалася і выстаўка дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Чароўнае 

святло залатой саломкі” гуртка “Аплікацыя саломкай” (в. Фарынава) і 

майстроў народнага клуба “Майстар” (г. Полацк). 

Полацкі веснік. – 2015. – 23 кастр. – С. 24. 

У першыя дні лістапада майстры Глыбоцкага Дома рамёстваў 

прадставілі свае творчыя здабыткі (пляценне з саломкі, валянне з воўны, 

маляванкі, паясы, беларускую ляльку і інш.) на XII адкрытым гарадскім 

свяце свяце нацыянальных культур “Сонечны птах” (г. Мінск). 

Веснік Глыбоччыны. – 2015. – 6 лістап. – С. 5. 

З 13 па 30 лістапада ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра працавала выстаўка народных клубаў народных 

майстроў Бешанковіцкага раённага Дома рамёстваў “Скарбонка” і 

Віцебскага раённага Цэнтра рамёстваў “Традыцыя” (лозапляценне, 

саломапляценне, ганчарства, ткацтва, вышыўка, жывапіс, народныя і 

аўтарскія лялькі, эксклюзіўныя вырабы са скуры, разьба па дрэве і інш.).  

ВАМЦНТ 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

З 30 верасня па 5 кастрычніка праходзіў VII Міжнародны 

фестываль тэатра лялек “Белгородская забава” (Расійская Федэрацыя). 

Дыпломам “За лучшую актерскую работу” адзначаны акцёр Беларускага 

тэатра “Лялька” Міхась Клімчук, за ролю Коўрына ў спектаклі “Чорны 

манах” па матывах аповесці А.П. Чэхава. 

http://lialka.by/rus/news/ 

22 і 23 кастрычніка адбыліся гастролі дзяржаўнага маладзёжнага 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 Прынята рашэнне ўзнагародзіць Ганаровай граматай 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Гайдука Генадзя Іосіфавіча, 

вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы “Нацыянальны акадэмічны 

драматычны тэатр імя Яуба Коласа”, за шматгадовую плённую працу, 

высокае прафесійнае майстэрства, значны асабісты ўклад у развіццё 

беларускага тэатральнага мастацтва; Пруднікава Міхаіла Сцяпанавіча, 

інжынера па ахове працы дзяржаўнай установы “Нацыянальны 

акадэмічны драматычны тэатр імя Яуба Коласа”, за шматгадовую 

добрасумленнуюработу па ахове працы, высокі прафесіяналізм; Гуйда 

Людмілу Сяргееўну, мастацкага кіраўніка ўзорнага харэаграфічнага 

ансамбля “Лялькі” дзяржаўнай установы культуры “Верхнядзвінскі 

раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, за плённую працу па 

эстэтычным выхаванні дзяцей і моладзі, прапаганду нацыянальнага 

харэаграфічнага мастацтва, Рэцікава Андрэя Міхайлавіча, майстра 

народных рамёстваў Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры 

дзяржаўнай установы культуры “Цэнтр культуры г. Наваполацка”, за 

шматгадовую добрасумленную працу, значны асабісты ўклад у развіццё 

галіны культуры; Кліцунова Аляксандра Іванавіча, начальніка галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта, за добрасумленную работу ў органах 

дзяржаўнага кіравання, асабісты ўклад у забеспячэнне падрыхтоўкі і 

правядзення значных грамадска-палітычных мерапрыемстваў. 

 Витебские вести. – 2015. – 24 окт. – С. 13. 

16 кастрычніка ў Віцебскім каледжы культуры і мастацтваў 

адбылася абласная калегія работнікаў культуры Віцебшчыны, на якой былі 

музычнае суправаджэнне. У праект была ўключана выстаўка “250”, 

прыcвечаная 250-годдзю кампазітара і вядомага грамадскага дзеяча Міхаіла 

Клеафаса Агінскага. Наведвальнікі змаглі не толькі ўбачыць скульптурныя 

кампазіцыі і фота, але паслухаць музыку, здзейсніць кінапалёт у мінулае. 

Витебские вести. – 2015. – 24 нояб. – С. 8. 

23 лістапада ў музеі гісторыі і культуры г. Наваполацка адбылося 

адкрыццё выстаўкі наваполацкіх мэтраў жывапісу, членаў Саюза 

пісьменнікаў Беларусі В. Лук’янава, Г. Танковіча,і Я. Панамарэнкі 

(акварэль). У экспазіцыі таксама прадстаўлены творы вядомых віцебскіх 

мастакоў І. Сталярова і Ф. Гумена. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 27 нояб. – С. 5. 

27 лістапада ў Мастацкай галерэі Полацка адкрылася выстаўка 

жывапісу Аляксандра Канавалава “АГА” (буйнафарматныя палотны ў 

суправаджэнні відэаінсталяцыі “майстар-клас ад аўтара”). 

http://www.vitbichi.by/?p=42999 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

З верасня да 9 кастрычніка ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” працавала абласная выстава 

лапікавага шыцця “Святло зямлі”. Удзельнікі выстаўкі – майстры Дамоў 

(Цэнтраў) рамёстваў вобласці, якія працуюць у тэхніцы лапікавага шыцця. 

ВАМЦНТ 

У Мастацкім музеі Віцебска ў кастрычніку адкрыліся дзве 

выстаўкі латвійскага тэкстылю. У экспазіцыю пад назвай “Вибрация 

материала”, увайшлі творы, створаныя да 20-годдзя Латвійскай асацыяцыі 

тэкстыльнага мастацтва. У асобнай зале прадстаўлена выстаўка 

мініяцюрнага тэкстылю пад назвай “Концентрированная мысль”. 

Витебские вести. – 2015. – 6 окт. – С. 6. 

З 13 да 30 кастрычніка ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” прайшла выстаўка работ маладых 

аўтараў па мастацкім роспісе, набойцы і выцінанцы Ірыны Церашковай, 
25 4 



 
  ўручаны прэміі Віцебскага аблвыканкама. Лепшым артыстам філармоніі 

прызнана Людміла Шчарбіна, лепшым клубнымі работнікамі – кіраўнік 

узорнага ансамбля барабаншчыц “Виват” Глыбоцкага ГДК Маргарыта 

Цветнікава і галоўны рэжысёр абласнога метадычнага цэнтра народнай 

творчасці Антаніна Слінькова. Прэміі таксама атрымалі майстар Дома 

рамёстваўСенненскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці 

Вольга Квашко, дырэктар Віцебскай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай 

сістэмы Галіна Нісневіч, дырэктар Шаркаўшчынскага РЦК Аксана Сініца. 

У намінацыі “За педагагічныя дасягненні” ўзнагароджаны настаўнікі 

Дзіцячай школы мастацтваў № 1 Наваполацка Маргарыта Мартас і 

Аршанскай ДШМ № 3, Галіна высоцкая. Лепшымі музейнымі работнікамі 

названы загадчык Дзіцячага музея – філіяла Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея запаведніка Наталля Андрэева і малодшы 

навуковы супрацоўнік Музея гісторыі і культуры Наваполацка Вера 

Шушко. Былі ўручаны ганаровыя граматы і падзякі аблвыканкама і 

абласнога Савета дэпутатаў, а таксама дыпломы за лепшую прэзентацыю 

брэндаў гарадоў і раёнаў на “Славянскім базары ў Віцебску” і 

“Дажынках”. 

Витебские вести. – 2015. – 17 окт. – С. 1. 

Падзяка старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

аб’яўлена работнікам дзяржаўнай установы “Нацыянальны акадэмічны 

драматычны тэатр імя Якуба Коласа”: Дземяшчонак Тамары Якаўлеўне, 

намесніку галоўнага бухгалтара, Макаранка Таццяне Васільеўне, 

загадчыку білетнай касы, за шматгадовую плённую працу, ініцыятыўную 

работу па папулярызацыі беларускага тэатральнага мастацтва; Падаляку 

Мікалаю Мікалевічу, мастацкаму кіраўніку вакальна-харэаграфічнага 

ансамбля пенсі і танца “Талака” дзяржаўнай канцэртнай установы 

“Віцебская абласная філармонія”, за дасягненні ў галіне харэаграфічнага 

мастацтва, асабісты ўклад у развіццё культуры і мастацтва Віцебскай 

вобласці; Струнчанку Андрэю Андрэевічу, вядучаму метадысту па 

аматарскіх аб’яднаннях дзяржаўнай установы “Віцебскі абласны 

на ёй былі прадстаўлены работы японскага прафесара псіхалогіі Акіошы 

Кітаока, які спецыялізіруецца на зрокавым успрыманні. 

Голас Сенненшчыны. – 2015. – 28 лістап. – С. 5. 

У канцы кастрычніка выстаўка работ Марка Шагала “От рая до 

апокалипсиса” з фондавага збору Музея Марка Шагала адкрылася ў 

Валбжыхскай галерэі мастацтваў (Польшча). Выстаўка праходзіць пад 

патранатам Міністэрства культуры Рэспублікі беларусь. Польскі бок 

рыхтуе выданне яе каталога на рускай, польскай і англійскай мове.  

http://www.vitbichi.by/?p=42999 

У Мастацкай галерэі Нацыянальнага гісторыка-культурнага 

музея-запаведніка адкрылася выстаўка “В краю великих вдохновений” 

(жывапіс, графіка і скульптура), арганізаваная Дзяржаўным 

мемарыяльным гісторыка-культурным і прыродна-ландшафтным музеем-

запаведнікам А.С. Пушкіна “Михайловское” (Расійская Федэрацыя) у 

рамках прафесійнага супрацоўніцтва. 

Полацкі веснік. – 2015. – 30 кастр. – С. 7. 

 
 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

“Суверенная Беларусь: эпоха достижений” – так называлася 

фотавыстаўка Беларускага тэлеграфнага агенцтва, якая адкрылася 9 

кастрычніка ў фае Дома кіно ў абласным цэнтры. У экспазіцыі было 

размешчана 50 работ, якія ілюстравалі змены ў краіне за апошнія 20 гадоў. 

30 кастрычніка ў выставачнай зале гарадскога цэнтра 

традыцыйнай культуры г. Глыбокае адкрылася выстаўка работ мастака, 

ураджэнца раёна, Эдуарда Мацюшонка “Дзяды”. 

Сеансы нямога кіно праходзілі ў Віцебскім цэнтры сучаснага 

мастацтва (выставачныя залы на вуліцах Белабародава, 2 і Талстога, 7) 

з 21 лістапада па 19 снежня. Кінаманы і аматары сучаснага мастацтва 

ўбачылі першыя беларускія, а таксама французскія фільмы пад жывое 
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  метадычны цэнтр народнай творчасці”, за рэалізацыю на высокім узроўні 

культурных праектаў, актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзенні абласных 

мерапрыемстваў. 

Витебские вести. – 2015. – 26 нояб. – С. 4. 

 Фінальным акордам месячніка “Человек с белой тростью” ў 

вобласці стаў форум “Езерище: мосты дружбы”, у якім прынялі ўдзел 

творчыя калектывы Віцебшчыны і Пскоўскай вобласці Расійскай 

Федэрацыі. 

Витебские вести. – 2015. – 21 нояб. – С. 4. 

 Шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 85-годдзю з дня 

нараджэння Уладзіміра Караткевіча, прайшоў на Віцебшчыне з 25 па 

27 лістапада. 25 лістапада ў Оршы ў музеі У. Караткевіча адбылося 

адкрыццё выстаўкі рукапісаў аўтара з фондавых збораў музейнага 

комплексу, круглы стол на тэму “Стратэгія захавання памяці Караткевіча” 

з удзелам даследчыкаў творчасці, літаратараў, сваякоў. 26 лістапада 

прайшла паніхіда ў памяць пісьменніка, а таксама літаратурныя чытанні ў 

дзіцячым парку “Казачная краіна”. У музеі адбылася цырымонія 

спецгашэння юбілейнага канверта і маркі спецыяльным штэмпелем, 

урачыстае адкрыццё мастацкай выстаўкі “Зямля пад белымі крыламі”. У 

час канцэрта ў ГЦК “Перамога” было аб’яўлена, што адной з зорак у 

Міжнародным каталозе прысвоена імя Уладзіміра Караткевіча. А ў 

Віцебску ў гэты дзень у зале абласной бібліятэкі былі ўручаны прэміі 

аблвыканкама імя Уладзіміра Караткевіча. Увечары Беларускі тэатр 

“Лялька” паказаў спектакль “Ладдзя роспачы”. 

З афіцыйным візітам у лістападзе Верхнядзвінскі раён наведала 

дэлегацыя г. Капшагай Алмаацінскай вобласці Рэспублікі Казахстан. Па 

выніках візіта быў распрацаваны і падпісаны План мерапрыемстваў па 

гадлёва-эканамічным і сацыяльна-культурным супрацоўніцтве. 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2015. – 27 лістап. – С. 1, 4–5. 

 У канцы лістапада Дубровенскі раён наведала дэлегацыя 

вобласці Латгале (Дагдскі край Рэспублікі Латвія). Разнастайная праграма 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

15 кастрычніка Урок духоўнасці “Пад Пакровам Божай Маці” 

для навучэнцаў 6–8 класаў (Вялікасельская сельская бібліятэка). 

У рамках рэалізацыі комплекснай праграмы па рабоце з 

дашкольнікамі “Ад роднай мовы і культуры да чалавецтва крок зрабі” 30 

кастрычніка бібліятэкарамі Лужкаўскай сельскай бібліятэкі на базе 

Гарадзецкага дзіцячага сада былі праведзены восеньскія шчадроўкі “Ах, 

гэта казачная восень!”. 

 

ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

1 кастрычніка Свята “Рябиновый бал” (Дабейская сельская 

бібліятэка сумесна з Дабейскім сельскім клубам і ААТ “Прыазёрны мір”). 

4 кастрычніка народная літаратурна-музычная гасцёўня 

“Крыніца” запрасіла ўдзельнікаў і гасцей на тэматычную сустрэчу, 

прысвечаную Дню сталых людзей “Возраст серебряной пряди” 

(цэнтрапльная раённая бібліятэка).  

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 23 кастрычніка адбылося чарговае пасяджэнне Дубровенскага 

райвыканкама, адным з пытанняў павесткі дня было пытанне аб выкананні 

праграмы захоўвання гісторыка-культурнай спадчыны раёна на 2011–2015 

гады. З дакладам выступіла начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Дубровенскага райвыканкама Л. Дударава. 

Было адзначана, што асноўныя мерапрыемствы Праграмы  выкананы. У 

ліку праблемных пытанняў застаецца распрацоўка ахоўных зон, выраб 

праектна-каштарыснай дакументацыі для замены купалаў храма Святой 

Жываначальнай Троіцы, а таксама завяршэнне рэканструкцыі будынка 

былога кляштара бернардзінцаў. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2015. – 28 кастр. – С. 2. 

 Незвычайная выстаўка “Мир оптических иллюзий” экспанавалася 

ў Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі ў лістападзе–снежні, 
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  была прадстаўлена членам дэлегацыі. У тым ліку госці азнаёміліся з 

работай Асінторфскай сельскай бібліятэкі-цэнтра экалагічнай культуры, 

гісторыка-краязнаўчым музеем, крануў сэрцы прыбалтаў мюзікл пра 

сяброўства двюх краін, падрыхтаваны навучэнцамі Асінторфскай 

установы адукацыі. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2015. – 2 снеж. – С. 1. 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 Ансамбль народнай песніі танца “Яблынька” Гарадоцкага ГДК 

прыняў удзел у X Міжнародным фестывалі славянскай культуры 

“Хатмыжская восень”, што адбыўся 18–19 верасня ў в. Хатмыжск 

Барысаўскага раёна Белгародскай вобласці (Расійская Федэрацыя). 

http://www.garadvest.by/2015/10/11-kastrychnika-dzen-rabotnika%D1%9E-

kultury/#more-6346 

 Калектыў Цэнтра культуры “Віцебск” “Арт-праект” 25–26 

верасня прымаў удзел у Міжнародным фестывальна-конкурсным 

праекце сучаснага мастацтва і крэатыўнай творчасці “Апельсиновая 

береза” (г. Масква, Расійская Федэрацыя). “Арт-праект” – адзіны 

калектыў з Беларусі прадставіў на форуме спектакль “Кисель”, створаны 

па матывах беларускай народнай казкі “Згубленае слова”. Пастаноўка 

была адзначана дыпломам III ступені. Юныя артысты малодшай групы 

студыі з тэатралізаваным прадстаўленнем “Дворик” занялі першае месца. 

Витебские вести. – 2015. – 13 окт. – С. 7. 

Народны ансамбль народнай песні “Кросны”УП “Элект” ГА 

“Беларускага таварыства інвалідаў па зроку” стаў лаўрэатам 

Міжнароднага фальклорнага фестывалю “Золотые родники”, які адбыўся 

у Пячорах (Расійская Федэрацыя) 17–18 кастрычніка. 

http://www.vitbichi.by/?p=42741 

 Выхаванцы цыркавой студыі “Фантазёры” гарадскога Цэнтра 

культуры “Победа” прынялі ўдзел у Міжнародным дзіцяча-юнацкага 

фестывалі цыркавога мастацтва PARAD ALLE (22–23 кастрычніка). 

паводзін сярод падлеткаў (цэнтральнаая раённая бібліятэка імя 

Францыска Скарыны). 

4 лістапада Вечар “Как молоды мы были..”, прысвечаны Дню 

Кастрычніцкай рэвалюцыі (Багатырская сельская бібліятэка). 

17 лістапада Сустрэча з членамі літаратурнага аб’яднання 

“Надзвінне” М. Балдоўскім, П. Буганавым, І. Еўдакімовіч, У. Куц, Д. Маскаленка 

(бібліятэка-філіял № 4). 

18 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Францыска 

Скарыны ў рамках праекта “Мова і стыль” для навучэнцаў Полацкага 

педагагічнага каледжа адбылася імправізіраваная shopping-тэрапія 

“Купляем па-беларуску!”.  

25 лістапада Вечар-партрэт “Гісторыя кахання…”, прысвечаны 

85-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Карткевіча (цэнтральная раённая 

бібліятэка імя Францыска Скарыны). 

 

  ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

1 кастрычніка ў бібліятэках сістэмы адбыліся ўрачыстыя 

мерапрыемствы, прысвечаныя Дню сталага чалавека: святочны вечар 

“Ваших лет золотые россыпи” (цэнтральная раённая бібліятэка), вечар-

сустрэча “Узрост – жыццю не перашкода” (Багушэўская гарпасялковая 

бібліятэка), літаратурна-музычная кампазіцыя “Мудрой старости поклон” 

(Багданаўская сельская бібліятэка), былі арганізаваны віншаванні сталых 

людзей на даму. 

Да Дня маці ў Сінягорскай сельскай бібліятэцы-музеі этнаграфіі 

адбыўся літаратурны вечар “Мама, я согрет твоей любовью”, у 

Ходцаўскай сельскай бібліятэцы прайшло пасяджэнне клуба “Семейный 

совет” пад назвай “Мамин день в библиотеке” і інш. 

ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У кастрычніку ў Чашніцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы 

адбыўся круглы стол “Мы ў адказе за свае ўчынкі...” з удзелам навучэнцаў 

старэйшых класаў і пракурора Чашніцкага раёна Я.В. Бабенкова. 
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  З г. Даўгаўпілса (Латвія) Ксенія Кручанкова вярнулася з “серабром”, Дар’я 

Башкова – з “бронзай”, Уладзіславу Залецкаму ўручылі падзяку. 

Аршанская газета. – 2015. – 12 лістап. – С. 16. 

У сярэдзіне кастрычніка адбыўся V Міжнародны фестываль 

народнай культуры “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе”. Упершыню 

ўдзел у ім прынялі палачане – гурт аўтэнтычных спеваў “Варган” 

Полацкага дзяржуніверсітэта і дзіцячы гурт “Знічка” Палатоўскага 

дзіцячага сада-сярэдняй школы. У межах мерапрыемства адбылася 

канферэнцыя “Культурны мост: Латвія–Літва–Эстонія–Беларусь”. 

Вынікам работы канферэнцыі стала падпісанне двух Пагадненняў аб 

супрацоўніцтве: паміж Цэнтрам беларускай культуры г. Даўгаўпілса і 

Полацкім райвыканкамам і паміж беларускім культурна-асветніцкім 

таварыствам “Уздым” г. Даўгаўпілса і Полацкім райвыканкамам. 

Полацкі веснік. – 2015. – 20 лістап. – С. 5. 

З 30 кастрычніка па 3 лістапада ў Маскве праходзіў XXI 

Міжнародны конкурс дзіцячай і юнацкай творчасці “Роза ветров-2015”. 

Званне лаўрэата I прэміі ў намінацыя “Інструментальная музыка. 

Ансамбль” заваявалі выхаванкі ДУА “Аршанская школа мастацтваў № 1” 

Мадзіна і Макка Ахрыевы (кіраўнік Г.І. Федасеенка). 

Аршанская газета. – 2015. – 19 лістап. – С. 3. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 
 КЛУБНАЯ СПРАВА 

Саліст узорнай студыі эстраднай песні “Форум Цэнтра культуры 

“Віцебск” Уладзіслаў Старчанка стаў лаўрэатам прэміі спецыяльнага 

фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 

http://www.gck.by/2015/11/9409 

У Наваполацку ў кастрычніку ўручаны ўзнагароды лаўрэатам 

гарадской прэміі “Признание” за высокія творчыя дасягненні ў сферы 

мама не забывает”, прысвечаны Дню маці (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

2 кастрычніка Вечар-элегія “Певец страны берёзового ситца” 

(сельская бібліятэка аграгарадка Асінторф сумесна з сярэдняй школай). 

11 кастрычніка Канцэртная праграма “Беларусь – мая Радзіма” 

(бібліятэка-клуб аграгарадка Арловічы). 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
1 кастрычніка супрацоўнікі Пастаўскай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі да Дня пажылога чалавека правялі сустрэчу з ветэранамі 

бібліятэчнай справы раёна.  

17 кастрычніка на базе Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэкі і 

Варапаеўскай бібліятэкі-музея дзіцячай творчасці адбыўся семінар 

бібліятэчных работнікаў Пастаўскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 

на тэму “Беларуская літаратура. Маладыя галасы беларускай паэзіі”. 

Узнімаліся пытанні развіцця беларускай паэзіі, адбыўся абмен вопытам 

работы бібліятэкараў раёна. Увазе прысутных была прадстаўлена 

літаратурна-музычная кампазіцыя “Душа, як шчасця, прагне слова”, на 

якой прагучалі вершы маладых паэтаў Варапаеўшчыны Андрэя Кімбара і 

Юліі Гваздзеўскай, а таксама ўвазе прысутных была прадстаўлена выстава 

карцін “Варапаева – мая калыска” Яніны Ліманоўскай, выстава – вернісаж 

“Са шкатулкі ўласных фантазій” Наталлі Галяш, выставы вырабаў 

“Дзівосная магія кветак” Ганны Сыгула і “Цуды сваімі рукамі” Ірыны 

Халдзей, фотавыстаўка “Зямля, якая заўсёды чакае” Алы Мароз-

Майсяёнак, выстаўка-вышыўка “Ніці душы” Глафіры Навумчык.  

 

ДУК “Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

6 кастрычніка Вусны часопіс “ Я выбіраю жыццё” для 

навучэнцаў 8-га класа СШ № 2, прысвечаны прафілактыцы суіцыдальных 
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  культуры і мастацтва. Пераможцам у намінацыі “Творческая личность” 

стала загадчык Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры Кацярына 

Фядотава. За значны асабісты ўклад у развіццё культуры горада была 

адзначана дырэктар Цэнтра культуры Валянціна Кішчанка. Лепшым 

самадзейным калектывам названа народная групатэатралізаванай гульні 

“Зазеркалье”. А тытула “Лучший творческий проект года” ўдастоена 

навагодняе тэатралізаванае прадстаўленне для дзяцей “Волк и пятеро козлят” 

Цэнтра культуры. “Признание” за педагагічныя дасягненні атрымала 

настаўнік дзіцячай школы мастацтваў № 1 Аксана Лабейка. Пераможцамі ў 

сваіх намінацыях сталі загадчык бібліятэкі імя У. Караткевіча Вольга 

Бараўлёва, гукааператар Палаца культуры ААТ “Нафтан” Сяргей Ляпун, 

народны ансамбль песні і музыкі “Сузор’е” СШ № 5. 

Витебские вести. – 2015. – 31 окт. – С. 10. 

У аграгарадку Чарневічы Глыбоцкага раёна ў кастрычніку 

адбылося ўрачыстае адкрыццё сельскага Дома культуры. 

Витебские вести. – 2015. – 8 окт. – С. 2. 

8 кастрычніка ў аграгарадку Бычыха Гарадоцкага раёна прайшло 

раённае свята народных талентаў “А музыкі граюць, граюць”. 

Народныя матывы гучалі ў выкананні народнага ансамбля гарманістаў 

Цэнтра традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна пад 

кіраўніцтвам У. Шакуцёва, народнага фальклорнага калектыву “Спадарыня”, 

народнага фальклорнага калектыву “Азерыца” Езярышчанскага 

гарпасялковага Дома культуры, ансамбля песні і музыкі “Задорынкі” школы 

мастацтваў г. Гарадка, салісткі з Халамер’я Таццяны Раевай, адной з лепшых 

прыпевачніц вобласці Людмілы Барсуковай з Бычыхі. 

http://www.garadvest.by/2015/10/tolki-narodnae-rodnae/#more-6395 

14 кастрычніка ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці прайшла святочная сустрэча 

“Цяпло сэрцаў мы дорым маці!”, прысвечаная Дню Маці, з удзелам 

шматдзетных маці, якія працуюць у абласных установах культуры. 

ВАМЦНТ 

Нацыянальнага парка Н.Н. Насонавай (дзіцячая бібліятэка). 

20 лістапада Літаратурна-экалагічная гадзіна па кніжцы С. Гук 

“Юшка вялеса” (Браслаўская дзіцячая бібліятэка). 

22 лістапада Сустрэча з настаяцелем Богінскай Свята-Успенскай 

царквы айцом Ігарам (Чачуковічам) (Далёкаўская сельская бібліятэка). 

29 лістапада Літаратурны візіт “На хвалях паэтычнага слова” з 

удзелам мясцовай паэтэсы, бібліятэкара Богінскай сельскай бібліятэкі 

Вольгі Алёхна (Відзаўская гарпасялковая бібліятэка). 

 

ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма ” 

 24 лістапада Прававы турнір для падлеткаў “Ведаю правы, 

выконваю законы”(з цыклу заняткаў у “Маладзежнай школе права”). 

 27 лістапада Літаратурна-музычная кампазіцыя “Бо як есць у 

народа такія, не загіне давеку народ”, прымеркаваная да 85-годдзя з дня 

нараджэння У. Караткевіча (Курынская сельская бібліятэка). 

 

ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк” 

14 кастрычніка да Дня маці ў памяшканні культурна-

асветніцкага цэнтра “Гарадок” для чытачоў, членаў клуба “Сверстник” і 

“Ключ” супрацоўнікі Гарадоцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі 

падрыхтавалі слайд-шоу “Доброму сердцу матери посвящается”. На 

мерапрыемстве была прадстаўлена выстаўка-прысвячэнне “Пусть всегда 

будет мама!”, прэзентацыі “Загляните в мамины глаза” і “Образ матери в 

живописи”, прайшлі паэтычныя чытанні “Читаем стихи и легенды о 

матери вместе” і інш. 

 

ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

2 кастрычніка Cустрэча з беларускай паэтэсай, членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Алінай Легастаевай (дзіцячая бібліятэка). 

15 кастрычніка Вечар адпачынку “Только мама всё помнит, 
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   30 кастрычніка 417-ы год нараджэння адзначыў г. Барань. Творчыя 

калектывы Палаца культуры горада і дзіцячай школы мастацтва падрыхтавалі 

святочны канцэрт. Парадавалі гледачоў народны ансамбль народнай музыкі і 

песні “Крынічанька” (кіраўнік В. Шпакоўскі) і народны ансамбль народнай 

музыкі “Сакавінка” (кіраўнік В. Вінаградава), узорны танцавальны калектыў 

“Адамант”, калектыў сучаснага і эстраднага танца “Dali Maissa”, вакальна-

эстрадная студыя Палаца культуры, узорнага тэатра “Вясёлка” і інш. 

Телеком-экспресс. – 2015. – 5 нояб. – С. 3. 

На Пастаўшчыне ў аграгарадку Юнькі ў чацвёрты раз прайшоў 

конкурс “Майстры сяла”. У гэтым годзе конкурс атрымаўся 

міжнародным. З дзвюма мясцовымі сем’ямі за ганаровае званне змагаліся 

дзве сям’і з Латвіі – з гарадоў-пабрацімаў Пастаў. Першае месца заняла 

сям’я Вайцюшонкаў (г. п. Варапаева), другое – Кузмінскасы з 

Рэзекненскага краю, трэцяе падзялілі Шыпко (аграгарадок Юнькі) і 

Майсаксы (Віесіцкі край). 

Витебские вести. – 2015. – 8 окт. – С. 1, 12. 

У кастрычніку адзначыў 40-годдзе дзейнасці ўзорны 

харэаграфічны ансамбль “Іскаркі” Палаца культуры КСК ААТ “Полацк-

Шкловалакно”. 

31 кастрычніка ў г. Дуброўна адбыўся раённы агляд-конкурс 

дзіцячых танцавальных калектываў “Хрустальный башмачок”. У 

малодшай узроставай групе Гран-пры конкурсу атрымаў танцавальны 

калектыў “Микс” Цэнтра дзяцей і моладзі пад кіраўніцтвам А. Кірык. 

Дыплом лаўрэата I ступені заваяваў калектыў “Очаровашки” 

(Станіславоўскі СДК), II месца – у танцавальнага калектыва “Потехи” 

(Калінаўскі СДК), III месца – у танцавальнага калектыва “Созвездие” 

(СДК аграгарадка Зарубы). У старэйшай узроставай групе: I месца – 

танцавальны калектыў “Тэатралы” (Дзяцельская сельская бібліятэка-клуб), 

II месца– танцавальны калектыў “Элиш” (СШ № 2 г. Дуброўна), III месца – 

танцавальны калектыў “Забава” (Дубровенская дзіцячая школа мастацтваў). 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2015. – 4 лістап. – С. 1. 

смехатэрапіі, правільным харчаванні. Увазе наведвальнікаў была таксама 

прадстаўлена тэматычная падборка перыядычных выданняў па здароваму 

ладу жыцця і выстава інфармацыйных матэрыялаў “Бібліятэкі 

прапаноўваюць” з карыснымі парадамі і рэкамендацыямі, выдадзеных 

бібліятэкарамі сістэмы. 

У час восеньскіх канікул бібліятэкі сістэмы прапанавалі дзецям 

самыя разнастайныя мерапрыемствы: выстаўкі творчых работ навучэнцаў 

дзіцячай мастацкай школы імя І. Хруцкага, літаратурныя панарамы і 

казачныя гасцёўні, прагляды новай літаратуры і мультфільмаў, гадзіны 

дабрыні і спектакль лялечнага тэатра “Старик и дракон”. 

У дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна падвялі вынікі двух 

конкурсаў: “Лепшы чытач лета-2015” і “Жывая кніга” (конкурс малюнкаў 

і эсэ, прысвечаных кнізе і чытанню). 

29 кастрычніка ў бібліятэцы імя К. Сіманава для адзінокіх 

пажылых людзей адбыўся ўрок аптымізму “Краски осени”, у якім прынялі 

ўдзел урач-тэрапеўт, сацыяльны псіхолаг і спецыяліст цэнтра сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва. 

9 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна для 

выхаванцаў аддзялення дзеннага знаходжання інвалідаў ДУ “Наваполацкі 

тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва” прайшла 

гадзіна паэзіі, прысвечаная творчасці Сяргея Ясеніна.  

Персанальная выстава “Возрождение” (жывапіс) таленавітых 

сясцёр Сафіі і Евы Саснавік адкрылася 12 лістапада ў зале мастацтваў 

цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага.  

У бібліятэцы-філіяле № 6 імя У. Караткевіча, з 23 па 26 

лістапада прайшлі юбілейныя ўрачыстасці, прысвечаныя 85-годдзю з дня 

нараджэння знакамітага беларуса “Чытаем Караткевіча разам. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна” 

22 кастрычніка Экалагічна-пазнавальнае падарожжа 

Нацыянальнаму парку «Браслаўскія азёры –20»” з удзелам спецыяліста 
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  4 лістапада ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшоў абласны семінар для дырэктараў Дамоў рамёстваў на 

тэму “З досведу працы па адраджэнні традыцыйных рамёстваў”.  

ВАМЦНТ 

15 лістапада ў Глыбоцкім гарадскім Доме культуры прайшоў 20-

ы штогадовы раённы фестываль юных талентаў “Вясёлыя галасы”. 

Пераможцамі фестывалю сталі: 1-я катэгорыя (6–9 гадоў): I месца – Дар’я 

Жук (Глыбоцкая ДШМ); II месца – Віталія Куўшчынава (Глыбоцкая 

ДШМ); III месца – Сафія Пацянкоўская (Гатаўшчынскі СДК); 2-я 

катэгорыя (10–12 гадоў): I месца – Вераніка Лазаронак (Глыбоцкая 

ДШМ); II месца – Надзея Якімовіч (народная эстрадная студыя “Архіў” 

Глыбоцкага ГДК); III месца – Анастасія Таразевіч (Падсвільская ДШМ); 3-я 

катэгорыя (13–17 гадоў): I месца – Паліна Лялюш (Глыбоцкая ДШМ); II месца 

– Дар’я Янкоўская (народная эстрадная студыя “Архіў” Глыбоцкага ГДК); III 

месца – Паліна Шыпко (Падсвільскі ГДК). У час мерапрыемства адбыліся 

выступленніпераможцаў фестывалю розных гадоў, а таксама ўзорныя 

калектывы Глыбоцкага ГДК: мажарэткі ансамбля барабаншчыц “Віват” і 

падрыхтоўчая група ансамбля эстраднага танца “ВераНіка”. 

Веснік Глыбоччыны. – 2015. – 21 лістап. – С. 5. 

11–14 лістапада ў Оршы ў ГЦК “Победа” прайшоў другі раённы 

шматжанравы фестываль народнай творчасці “Серебряный век”. 

12 лістапада ансамбль танца, музыкі і песні Віцебскай абласной 

філармоніі “Талака” запрасіў на вечар нацыянальнага мастацтва. 

http://www.vitbichi.by/?p=43436 

26 лістапада ў Палацы творчасці дзяцей і моладзі г. Віцебска 

прайшоў абласны агляд-конкурс “Елка-Фэст-2015” на лепшага Дзеда 

Мароза і Снягурку. Пераможцамі прызнаны Аляксандр Цімохін і Раіса 

Меладзе з Полацкага раённага цэнтра дзяцей і моладзі. 

26 лістапада ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся канцэрт 

Даўгаўпілскага камернага аркестра пад кіраўніцтвам Айвара Брокса, 

“Посвящение Латвии”, прысвечаны Дню абвяшчэння незалежнасці Латвіі 

пісьменнікаў Беларусі”, аўтарамі серыі кніг для дзяцей Галінай і Сяргеем 

Трафімавымі (г. Орша) і прадстаўнікамі Выдавецтва “Народная асвета” 

(г. Мінск). 

26 лістапада прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння заснаванай 

Віцебскім аблвыканкамам літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча 

за 2015 год і ўзнагароджанне пераможцаў абласнога маладзёжнага 

літаратурнага конкурсу “Быў. Ёсць. Буду…”. У намінацыі “Проза” 

адзначаны член СПБ Ігар Пракаповіч – за кнігу краязнаўчых артыкулаў 

“Чароўны край – Пастаўшчына”. У катэгорыі “Паэзія” лаўрэатам прэміі 

стала член СПБ Галіна Загурская – за зборнік “З росаў святаянных”. 

Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, тэатральна-відовішчная 

ўстанова “Беларускі тэатр «Лялька»” – пераможца ў намінацыі 

“Прапаганда жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча” за спектаклі па 

творах пісьменніка. Прэмія ўручана мастацкаму кіраўніку тэатра Віктару 

Клімчуку.  

У маладзёжным конкурсе спаборнічала звыш за пяцьсот 

школьнікаў, студэнтаў, прадстаўнікоў творчых прафесій. Прызавыя месцы 

занялі 28 аўтараў, а 17 атрымалі падзякі. 

http://vitvesti.by/kultura/prem-mia-uladz-m-ra-karatkev-cha.html 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд у 

рамках мерапрыемстваў, прысвечаных святкаванню 70-годдзя ААН у 

Віцебску, наведаў гарадскую бібліятэку замежнай літаратуры. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

22–23 кастрычніка ў Цэнтры культуры г.Наваполацка ў рамках 

2-га спецыялізаванага “Кірмашу здароўя-2015” маладыя бібліятэкары ЦБС 

правялі Мабільны Дзень інфармацыі “Мы ЗА здаровы лад жыцця!”. 

Падчас працы кірмашу была разгорнута кніжная выстава “Да здароўя – 

праз кнігу”, на якой экспанаваліся кнігі па здаровым ладзе жыцця, спорце, 
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  (18 лістапада). Да гэтай падзеі былі прымеркаваны два выставачных 

праекта мастакоў з Рыгі. У Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася 

выстаўка работ рэктара Латвійскай мастацкай акадэміі прафесара Аляксея 

Наумава і прарэктара гэтай вучэбнай установы прафесара Крыстапа 

Зарыньша пад назвай “Города мира”. У абласной бібліятэцы адкрылася 

выстаўка работ мастачкі Аніты Паэгле (ілюстрацыі да дзіцячых кніг). 

Витебские вести. – 2015. – 1 дек. – С. 8. 

Горад Віцебск уключаны ў праграму фестываля “Японская осень 

в Беларуси”. У рамках гэтага праекта, які праходзіць трэці год, упершыню 

ў абласной філармоніі 26 лістапада адбыўся канцэрт японскай 

фартэпіяннай музыкі. Яе прадставіў кампазітар і піяніст Тэмпэй Нікамура. 

http://vitvesti.by/kultura/iaponskaia-osen.html 

27 лістапада ў Палацы культуры ААТ “Нафтан, адбыўся 

юбілейны канцэрт “Камарыкі збіраюць сяброў”, прысвечаны 45-годдзю 

ўзорнага вакальна-харэаграфічнага ансамбля “Камарыкі” імя Чэслава Клячко. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 1 дек. – С. 5. 

28 лістапада ў рамках Тыдня міласэрнасці “Ты не адзін!”, які 

прайшоў у Глыбоцкім раёне з 28 лістапада па 3 снежня, адбыўся раённы 

фестываль творчасці дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі “Шире круг”. 

30 лістапада ў гарадскім цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці 

прайшоў семінар-практыкум “Адзін аднаму мы патрэбныя. Разам мы – 

мацнейшыя” для бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. 

http://vg-gazeta.by/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%

Напрыканцы лістапада наваполацкаму калектыву – народнаму 

гурту архаічных спеваў “Княжыч” Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай 

культуры – споўнілася 20 гадоў. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 27 нояб. – С. 13. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Плац-канцэрт духавых аркестраў і барабаншчыц “Дзяржава святкуе 

Перамогу” адкрыў мерапрыемствы фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі 

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

19 кастрычніка ў аддзеле перыядычнай літаратуры адбылося 

адкрыццё выстаўкі дэкаратыўна-прыкладной творчасці членаў 

ГА “Беларускага таварыства інвалідаў па зроку” “Свет убачыць душой”, 

прымеркаванай да Міжнароднага дня белай тросці. 

22 кастрычніка прайшла літаратурная вечарына, прысвечаная 

Сяргею Ясеніну, прымеркаваная да 120-годдзя з дня нараджэння паэта. 

Мерапрыемства было падрыхтавана і праведзена сумесна з гарадскім 

клубам “Залаты ўзрост” і Віцебскім абласным аб'яднаннем 

ГА “Беларуская асацыяцыя былых непаўналетніх вязняў фашызма”. 

26 кастрычніка адбылася сустрэча з кандыдатам 

мастацтвазнаўства этномузыказнаўцай-кампанолагам Аленай Генадзеўнай 

Шацько, якая выступіла з лекцыяй “Колокольный звон: молитва в 

бронзе”. 

31 кастрычніка ў Нямецкай чытальнай зале выступіў кіраўнік 

інфармацыйна-бібліятэчнага аддзела Нямецкага культурнага цэнтра імя 

Гётэ ў Маскве Маркус Кедціор па тэмах “Публичные библиотеки 

Германии” і “Социальная работа и публичные библиотеки в Южной 

Америке”. 

5 лістапада ў бібліятэцы прайшла Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя, прысвечаная 170-годдзю з дня нараджэння 

даследчыка, этнографа, краязнаўца Мікалая Якаўлевіча Нікіфароўскага. 

16 лістапада адбылося адкрыццё выстаўкі работ латвійскага 

мастака, ілюстратара дзіцячых кніг Аніты Паэгле. 

16 лістапада ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры прайшла сустрэча з менеджарам цэнтра 

рознічнага бізнесу філіяла № 200 Віцебскага абласнога ўпраўлення ААТ 

“ААБ Беларусбанк” Марынай Георгіеўнай Цаплінай. 

14 лістапада адбылася інфармацыйная акцыя “Жить, побеждая 

диабет”, прымеркаваная да Сусветнага дня барацьбы з дыябетам. 

17 лістапада прайшла творчая сустрэча з членамі ГА “Саюз 
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  Віцебскай вобласці “Дажынкі-2015” у Талачыне 3 кастрычніка. Уздоўж 

вуліцы Леніна размясціліся асноўныя святочныя пляцоўкі – канцэртныя, 

выставачныя, забаўляльныя і гандлёвыя. На гэтай жа вуліцы адразу пасля 

ўскладання вянкоў на Кургане Славы стартавала шэсце ўдзельнікаў 

“Дажынак”. На цэнтральнай пляцоўцы прайшло ўрачыстае адкрыццё 

фестывалю-кірмашу з цырымоніяй уручэння прэмій пераможцам 

спаборніцтва і святочным канцэртам. Для гасцей і саміх жыхароў Талачына 

былі арганізаваны разнастайныя выстаўкі караваяў раёнаў вобласці; 

сельскагаспадарчай тэхнікі; прэзентацыя “Віцебшчына турыстычная”, якая 

ўключала блок спартыўна-забаўляльных гульняў і конкурсаў; тэматычныя 

пляцоўкі брэндаў гарадоў і раёнаў з вырабамі майстроў народнай творчасці і 

майстар-класамі па відах рамёстваў. За высокі ўзровень афармлення і 

прэзентацыі тэматычных тэатралізаваных пляцовак брэндаў гарадоў і раёнаў 

Віцебскай вобласці Гран-пры быў прысуджаны Віцебскаму раёну. А 

пераможцамі ў намінацыях прызнаны: Полацкі, Аршанскі раёны і г. Віцебск – 

за “Лепшую прэзентацыю тэматычнай тэатралізаванай пляцоўкі”; Лёзненскі, 

Дубровенскі, Гарадоцкі раёны – за “Лепшую тэматычную тэатралізаваную 

пляцоўку”. Спецыяльнымі дыпломамі “За ўвасабленне рэгіянальных 

асаблівасцяў у прэзентацыі тэматычнай пляцоўкі” адзначаны Бешанковіцкі і 

Сененскі раёны. На канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім скверы творчыя 

калектывы прэзентавалі свае раёны ў тэатралізаванай форме. Пляцоўка 

гістарычнай рэканструкцыі “Друцкае княства” прапанавала гасцям акунуцца 

ў атмасферу Сярэдневякоўя. Завяршыліся мерапрыемствы вялікім вячэрнім 

канцэртам і феерверкам. На наступны дзень гулянні прадоўжыліся святам 

“Сельская глыбінка” з прэзентацыяй сельскіх Саветаў, гаспадарак і 

прадпрыемстваў Талачынскага раёна. 

ВАМЦНТ 

http://blr.belta.by/all_news/culture/Plats-kantsert-duxavyx-arkestra-- 

14–15 кастрычніка ў 11 раз у Наваполацку прайшоў 

Рэспубліканскі конкурс юных выканаўцаў эстраднай песні “Халі-

Хало-2015”. Гран-пры конкурсу заваявала прадстаўніца мінскай 

– II месца – Філіял № 2 Глыбоцкі Дом рамёстваў ДУК “Глыбоцкая 

ЦКС”; 

– II месца – ДУК “Сенненскі Дом рамёстваў”; 

– III месца – Навукова-даследчая ўстанова культуры “Браслаўскае 

раённае аб'яднанне музеяў”; 

– III месца – Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр рамёстваў; 

У намінацыі “Распрацоўка сучаснага сцэнічнага касцюма на 

аснове стылізацыі традыцыйнага строю рэгіёна”:  

– II месца - ДУК “Аршанскі Дом рамёстваў”; 

– II месца – Дзіснескі гарадскі Дом рамёстваў; 

У намінацыі “Лепшая прэзентацыя народнага касцюма”: 

– II месца – Творчы калектыў ДУК “Віцебскі раённы Цэнтр 

культуры і творчасці”; 

– II месца – Творчы калектыў ДУ “Лёзненская ЦКС”. 

ВАМЦНТ 

Голас Сенненшчыны. – 2015. – 24 лістап. – С. 4. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

29–30 кастрычніка на базе Браслаўскай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі прайшоў абласны семінар для загадчыкаў аддзелаў 

абслугоўвання і інфармацыі цэнтральных гарадскіх і раённых бібліятэк 

“Сучасныя тэндэнцыі ў арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання: 

рэгіянальны вопыт”. У рабоце семінара прынялі ўдзел кіраўнікі і 

спецыялісты аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Браслаўскага райвыканкама, Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. 

Леніна, публічных бібліятэк вобласці.У адпаведнасці з праграмай семінара 

былі прадстаўлены даклады, якія асвятлялі пытанні арганізацыі 

бібліятэчнага абслугоўвання жыхароў Браслаўскага, Аршанскага, 

Полацкага, Лепельскага, Лёзненскага раёнаў і горада Наваполацка. 

Удзельнікі семінара з творчымі візітамі наведалі Браслаўскую дзіцячую 

бібліятэку, Слабодкаўскую, Друйскую і Друеўскую сельскія бібліятэкі. 
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 эстраднай майстэрні Васілія Сянькова Мілана Рэдчанка. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 17 нояб. – С. 13. 

З 18 кастрычніка па 22 лістапада ў канцэртнай зале Сафійскага 

сабора прайшоў юбілейны XX Міжнародны фестываль арганнай 

музыкі “Званы Сафіі”. Фестываль гэтай восені прысвечаны 30-годдзю 

полацкага аргана. У канцэртах фестывалю прынялі ўдзел музыканты з 

Беларусі, Даніі, Францыі, Аўстрыі, Італіі. 

Полацкі веснік. – 2015. – 6 лістап. – С. 8. 

24 кастрычніка Дубровеншчына прымала абласны агляд-

конкурс вясельных абрадаў “Вялікая вясельніца-2015”, арганізатарамі 

якога выступілі Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці і 

аадзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дубровенскага 

райвыканкама. Галоўнай ідэя свята – рэканструкцыя вяселля канца XIX 

стагоддзя. У аснову тэатралізацыі ляглі хрысціянскія звычаі і традыцыі 

трох рэгіёнаў – Дубровенскага, Гарадоцкага і Лёзненскага. У раённым 

Доме культуры працавала выстаўка вясельных фатаграфій і касцюмаў з 

усіх рэгіёнаў вобласці. У мерапрыемстве прынялі ўдзел фальклорныя 

калектывы “Кудзельца” (Дубровенскі раён), “Медуніца” (Лёзненскі раён), 

“Глейна” (Гарадоцкі раён). тэатр гульні “Проявления” (Дубровенскі Цэнтр 

народнай творчасці), фальклорныя народныя калектывы “Криница” 

(Расонскі раён)і “Круговерть” (Лепельскі раён). Гран-пры конкурсу 

прысуджаны ДУК “Раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-

дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна”. 

ВАМЦНТ 

http://vitvesti.by/kultura/v-dubrovno-sygrali-svadbu-xix-veka.html 

З 19 па 22 лістапада ў Віцебску праходзіў XXVIII Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі. У гэтым годзе ён нацыянальны, за 

званне лаўрэатаў змагаліся 18 кампаній і індывідуальных 

выканаўцаў.Галоўная прэмія прысуджана студэнцы кафедры харэаграфіі 

БДУК Сабіне Мунасыпавай за харэаграфічную мініяцюру “Наедине с 

надеждой”. Лаўрэатам другой прэміі стаў тэатр-студыя сучаснай 

харэаграфіі Цэнтра культуры “Віцебск” пад кіраўніцтвам Дзіяны Юрчанкі 

за спектакль “Времена года”. Трэцяе месца заняў мінскі тэатр танца 

“Альтана” за кампазіцыю “Гравитация”. Спецыяльных узнагарод 

“Перспектива” і “За смысловое наполнение танца” ўдастоены праект 

“Свой почерк” Цэнтра культуры “Віцебск” (работа “Услышать себя”) і 

праект Паўла Стрэльчанкі, прадстаўляўшага кафедру харэаграфіі БДУКІ. 

Прэмія лепшаму харэографу імя Яўгена Панфілава прысуджана Ганне 

Сачыўка (віцебская танцавальная кампанія “Нити”). 

Витебские вести. – 2015. – 24 нояб. – С. 4. 

Традыцыйны гарадскі фестываль-свята аўтарскай песні 

“Віцебскі лістапад” прайшоў з 24 па 25 лістапада. У першы дзень у 

канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся канцэрт “Мелодыі лістападу”. На 

сцэну выходзілі як віцебскія артысты, так і з Мінска, Баранавічаў і Гродна. 

Падвядзенне вынікаў і фінальныя выступленні адбыліся ў Цэнтры 

культуры «Віцебск» у нядзелю. У конкурсе аўтарскай песні прынялі ўдзел 

20 выканаўцаў. Пераможцамі аб'яўлены Антон Трафімаў  

(г. Электрасталь, Расійская Федэрацыя), Васіль Салыга (г. Орша), 

Аляксандр Раеўскі (г. Гродна). 

http://www.vitbichi.by/?p=428633. 

28 лістапада ў Сянно прайшло адкрытае абласное свята-

конкурс народнага строю ”Сцяжкі майстэрства”. У ім прынялі ўдзел 

госці не толькі з Беларусі, але і суседніх Смаленскай і Пскоўскай абласцей 

Расійскай Федэрацыі. Удзельнікаў мерапрыемства чакала канферэнцыя па 

праблемах традыцыйнага касцюма “Рэканструкцыя традыцыйнага 

рэгіянальнага строю. Перспектывы ўкаранення ў культурнае асяроддзе”, 

майстар-класы ад клуба народных майстроў “Натхненне”, разнастайныя 

выстаўкі, выступленні калетываў мастацкай самадзейнасці і інш.  

Гран-пры свята-конкурсу прысуджана ДУК “Лепельскі Цэнтр 

рамёстваў”; 

У намінацыі “Рэканструкцыя традыцыйнага строю рэгіёна”: 

– І месца – Гарадоцкі Дом рамёстваў і фальклору; 
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