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ВІЦЕБСК 

2016 

“Я вольны!” (рэжысѐр-пастаноўшчык А. Дольнікаў) паводле рамана 

сучаснай бельгійскай пісьменніцы Амелі Натомб “Касметыка ворага”, 

сямейны псіхалагічны дэтэктыў “Кошкі-мышкі” па п’есе Аляксандра 

Марданя (рэжысѐр Ю. Лізянгевіч) і іншыя спектаклі. 4 лютага ў 

тэатральнай гасцѐўні адбыўся музычна-паэтычны вечар “Ты мне сказал: 

люблю – и верить я готова…”, пастаўлены актрысамі тэатра, вядучымі 

майстрамі сцэны Н. Аладкай і С. Жукоўскай. 

 http://kolastheatre.by/be/news/tydzen-kamernay-sceny 

 14 лютага ў Беларускім тэатры “Лялька” адбыўся “Баль 

закаханых у Белай панны”. Гледачы атрымаюць унікальную мажлівасць 

упершыню блізка пазнаѐміцца з легендарнай апякункай закаханых 

гаспадыняй Замкавай гары, навучыцца простым танцавальным рухам, 

пагуляць у займальныя гульні, паглядзець спектакль “Дэкамерон” па 

матывах твора Дж. Бакачча, пастаўлены В. Клімчуком. 

http://lialka.by/bel/ 
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http://kolastheatre.by/be/content/natallya-aladka
http://kolastheatre.by/be/troupe/svyatlana-zhukouskaya
http://kolastheatre.by/be/news/tydzen-kamernay-sceny
http://lialka.by/bel/
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Складальнік А. М. Васілеўская 

Рэдактар Н. А. Пугачова 

Адказны за выпуск Т. М. Адамян 

 

 

 

Культурнае жыццѐ Віцебскай вобласці : люты : інфармацыйнае 

паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», 

Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. А. М. Васілеўская]. – Віцебск, 2016. –  

21 с. 

Штомесячнае інфармацыйнае паведамленне разлічана на сістэматычнае 

інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 

вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Прызначана для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, культурна-

асветных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і іншых катэгорыяў 

карыстальнікаў. 

 

                                                

 

     

 

 

 

 

 

© ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 2016 

гільдыі жывапісцаў, аўтара і куратара шматлікіх міжнародных пректаў, 

мастака і паэта Фѐдара Ястраба.  

17 лютага ў выставачнай зале “Духаўскі круглік” адбылася 

творчая сустрэча “Ад навуковай гіпотэзы да мастацкага вобраза: мастак 

Ігар Дураў прадстаўляе рэканструкцыю Віцебска сярэдзіны ХІІ стагоддзя” 

http://www.gck.by/2016/02/10050 

 У Цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася юбілейная выстаўка 

дызайнера і выкладчыка ВДТУ Таццяны Макляцовай-Якаўлевай 

(абстрактныя калажы, супрэматычныя арт-аб’екты, жывапіс). 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Да 19 лютага ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці працавала выстаўка народных 

клубаў “Тайны майстэрства”: народных майстроў і самадзейных мастакоў 

“Прамень” Наваполацкага цэнтра рамѐстваў і традыцыйнай культуры і 

“Докша” Докшыцкага Дома рамѐстваў  

ВАМЦНТ 

З 24 лютага па 11 сакавіка ў ВАМЦНТ адкрыта для прагляду 

выстаўка народных клубаў народных майстроў і самадзейных мастакоў 

“Святліца” Міѐрскага раѐннага Дома культуры і Верхнядзвінскага 

раѐннага Дома рамѐстваў (мастацкая і традыцыйная вышыўка, лапікавае 

шыццѐ, кераміка, ткацтва, вырабы з саломкі і лазы, жывапіс і інш.). 

ВАМЦНТ 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

 З 2 па 6 лютага ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 

тэатры імя Якуба Коласа адбыўся Тыдзень камернай сцэны. Сѐння 

камерная сцэна тэатра – творчая пляцоўка, дзе праходзяць спектаклі, 

аб’яднаныя агульным творчым памкненнем – сучасным эксперыментам. 

На працягу тыдня гледачы змаглі ўбачыць метафізічны трылер 
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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 29 лютага 2016 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Браслаўскай,  Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, Лепельскай, 

Міѐрскай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкая, 

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай і 

Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раѐннага грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз ветэранаў вайны ў 

Афганістане” В.С. Протасам. 

 У рамках мэтавай праграмы “Шлях да духоўнай крыніцы” ў 

Пашкоўскай бібліятэцы-філіяле № 7 адбылася гутарка “За Веру и Церковь 

Христову”, прысвечаная светлай памяці Канстанціна Жданава, які стаў 

першым новапакутнікам XX стагоддзя і лічыцца апекуном 

Шаркаўшчынскай зямлі. 

  

ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

23 лютага Гульнявая праграма “Поле чудес”, прысвечаную  Дню 

абаронцаў Айчыны (Дабейская сельская бібліятэка сумесна з сельскім 

клубам). 

24 лютага Гадзіна зносін “Ганаруся роднай мовай” для вучняў 

СШ № 2 (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

25 лютага Юбілейнае пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцѐўні 

“Крыніца”, прысвечаная 30-годдзю стварэння (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). У мерапрыемстве прынялі ўдзел самадзейныя паэты 

В. Грачанік і А. Міхееў. 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 14 лютага Віцебскі абласны краязнаўчы музей правѐў квэст-

гульню, прысвечаную каханню Марка Шагала і Бэлы Розенфельд. 

 26 лютага ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 

экспазіцыя “Мода из комода: витебские модники и модницы, 1940–70-е 

годы”, у якой было прадстаўлена больш за 500 экспанатаў адзення, абутку 

і розных аксэсуараў. 

 

МАСТАЦТВА 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

6 лютага ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адбылося 

адкрыццѐ выстаўкі сябра Беларускага саюза мастакоў і Міжнароднай 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

5 лютага ў КЗ “Віцебск” прайшло ўзнагароджанне лаўрэатаў 

ганаровага звання “Чалавек года Віцебшчыны”. У намінацыі “Культура, 

мастацтва, духоўнае адраджэнне” званне прысвоена: 

– рэжысѐру-пастаноўшчыку ДУ “Нацыянальны акадэмічны 

драматычны тэатр імя Якуба Коласа” Краснабаеву Міхаілу Дзмітрыевічу; 

– кіраўніку ўзорнай цыркавой студыі “Арэна” ДУК “Гарадскі  

Палац культуры “Орша” Алене Сяргееўне Жаўненка; 

– дацэнту кафедры выяўленчага мастацтва УА “ВДУ імя 

П.М. Машэрава” Міхаілу Леанідавічу Цыбульскаму; 

– настаўніку па класу цымбал ДУА “Шумілінская дзіцячая школа 

мастацтваў” Алене Ігараўне Скорынавай. 

Витебские вести – 2016 – 6 февр. – С. 1, 5. 

 12 лютага ў абласной філармоніі адбылася выніковая калегія 

галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Віцебскага аблвыканкама. Урачыстую часку адкрыў сімфанічны аркестр 

абласной філармоніі пад кіраўніцтвам У. Бяляўскага. Прайшло ўручэнне 

прэмій абласнога Савета дэпутатў таленавітым дзецям моладзі. Сярод 

узнагароджаных – навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў Віцебска, 

Наваполацка, Оршы, Шуміліна, навучэнцы Наваполацкага і Віцебскага 

музычных каледжаў, а таксама музычнай школы пры апошняй установе. 

Святочны настрой стварала экспазіцыя, размешчаная ў холе філармоніі. 

Тут свае рэкламныя стэнды і альбомы прадставілі культработнікі і 

ідэолагі. Клубы нацыянальнай кухні частавалі дэлікатэсамі. Былі ўручаны 

прэміі аблвыканама за лепшыя творчыя дасягненні ў галіне культуры і 

ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У лютым у раѐннай дзіцячай бібліятэцы прайшоў Дзень роднай 

мовы “Мову родную люблю!”. Да мерапрыемства была аформлена гукавая 

выстава “Беларуская казка – дзецям падказка”. Наведвальнікам выставы 

было прапанавана праслухаць беларускія казкі на роднай мове, вучні 

сярэдніх класаў паспрачаліся у фальклорным бліц-турніры “На кожную 

загадку – свая адгадка”, чыталі ўслых кнігу У. Ягоўдзіка “Аповесць пра 

князѐўну Рагнеду”. Падчас правядзення пазнавальнай хвілінкі “Вандроўка 

ў родную мову”  перакладалі пэўную прыказку або прымаўку з рускай 

мовы перакласці на беларускую мову, адгадаць беларускія загадкі, 

перакласці некаторыя словы з рускай мовы на беларускую.  

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

Год культуры ў бібліятэках Шаркаўшчынскай ЦБС распачаўся з 

правядзення выніковай нарады, на якой былі падведзены вынікі работы 

сістэмы за 2015 год і акрэслены планы і задачы на 2016 год. За работу па 

прыцягненні чытачоў і папулярызацыю кнігі і чытання сярод дзяцей 

Ганаровай граматай была ўзнагароджана загадчыца дзіцячай бібліятэкі 

Т.Э. Паляк, за ўдзел у раѐнных конкурсах “Ішоў наш край шляхам 

Перамогі” і “Зімовая фантазія” дыпломамі і грашовымі прэміямі былі 

ўзнагароджаны бібліятэкары Ручайскай, Лужкаўскай, Радзюкоўскай і 

Васюкоўскай бібліятэк-філіялаў.  

 Бібліятэкі сістэмы далучыліся да ўдзелу ў рэспубліканскай акцыі 

“Беларусь, я люблю цябе”, прымеркаванай да Дня ўсіх закаханых і 

Міжнароднага дня роднай мовы. Старшакласнікі сярэдняй школы №1 

прынялі ўдзел у тэматычным вечары “Праздник любящих сердец”, які для 

іх падрыхтавалі і правялі супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі. У 

Іѐдскай сельскай бібліятэцы Да Міжнароднага дня роднай мовы адбылася 

літаратурная гадзіна “Багата ты, родная мова”. 

 “Мы помним всѐ, мы знаем цену..”, – пад такой назвай у дзіцячай 

бібліятэцы- філіяле № 1 адбылася сустрэча з воінам-афганцам, старшынѐй 
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  мастацтва. Лепшай школай прызнана Полацкая, лепшымі бібліятэкамі – 

цэнтральная бібліятэка ЦБС Браслаўскага раѐна, Докшыцкая раѐнная 

дзіцячая і і наваполацкая дзіцячая бібліятэка імя А. Пушкіна, лепшымі 

дамамі культуры – Мазалаўскі СДК Віцебскга раѐна і Лѐзненскі раѐнны 

цэнтр культуры. У намінацыях “Лепшы Дом рамѐстваў” адзначаны 

“Стары млын” Цэнтра культуры і народнай творчасці Пастаўскага раѐна, 

“Лешшы музей” – Браслаўскае раѐннае аб’яднанне музеяў. Узнагароду 

атрымаў і метадычны аддзел  Глубоцкага цэнтра традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці. Супрацоўнікі абласной бібліятэкі падрыхтавалі да 

марапрыемства кніжную выставу “Вытокі беларускай духоўнасці”. У 

экспазіцыі былі прадстаўлены матэрыялы, прысвечаныя Году культуры, 

Году моладзі, Вялікай Перамозе, кнігі па гісторыі, культуры, літаратуры, 

мастацтве Віцебшчыны з фонду Віцебскай абласной бібліятэкі. 

Витебские вести – 2016 – 13 февр. – С. 1. 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 З 5 па 7 лютага ў г. Даўгаўпілсе (Латвія) упершыню прайшло 

Міжнароднае свята танцавальных калектываў “SADANCIS”. У ім прыняў 

удзел заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь  ансамбль танца 

“Лявоніха” (кіраўнік Д. Цімошчанка). Віцебскі калектыў даў майстар-клас 

для танцораў з Латвіі, Літвы і Польшчы. 

http://www.gck.by/2016/02/9956 

 Юныя ўдзельнікі народнага аматарскага аб’яднання авангарднай 

моды “Гармония” Германавіцкага Цэнтра культуры і народных традыцый 

Шаркаўшчынскага раѐна заваявалі двы дыплома за ўдзел у конкурсе 

“Стиль кино” (стварэнне адзення з падручных матэрыялаў), які 

арганізавала Шпогская музычная і мастацкая школа Даўгаўпілскага краю 

(Літва). У час мерапрыемства быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве 

паміж Шаркаўшчынскай і Шмогскай школамі мастатваў. 

Витебские вести – 2016 – 23 февр. – С. 4. 

 

18 лютага Вечар-сустрэча “Гори, гори, моя свеча”з удзелам 

ансамбля духоўнай песні “Родник“ (Багатырская бібліятэка-філіял № 48). 

 

ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У цэнтральнай раѐннай бібліятэцы да Дня Святога Валянціна для 

навучэнцаў старэйшых класаў была арганізавана конкурсная праграма 

“Любви чарующая сила”. 

  Літаратурны партрэт “Ён быў песняром палескай душы” да             

95-годдзя І. Мележа правяла бібліятэкар Яноўскай сельскай бібліятэкі.  

Ва ўсіх бібліятэках сістэмы да Міжнароднага дня роднай мовы 

былі аформлены адкрытыя прагляды літаратуры “Скарбы роднай мовы”, 

прайшлі масавыя мерапрыемствы.  

Вечар сустрэчы воінаў-інтэрнацыяналістаў “Уходили парни из 

Афгана” адбыўся 14 лютага ў Алексініцкай сельскай бібліятэцы-клубе.  

 

ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У бібліятэках сістэмы ў лютым былі праведзены: літаратурна 

ранішнік “Королева среди игрушек”, прмеркаваны да 110-годдзя з дня 

нараджэння А. Барто (дзіцячая бібліятэка), літаратурны вечар да                  

95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа “А на зямлі яго не згасне святло”, 

конкурсная праграма “Нашей армии любимой” (Вяркудская сельская 

бібліятэка). 

 

ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У бібліятэках сістэмы ў лютым былі праведзены наступныя 

мерапрыемствы: літаратурная гадзіна “Вялікі дар нашчадкам” да                  

95-годдзя І. Мележа (Высокагарадзецкая сельская бібліятэка), 

літаратурная гадзіна па творчасці С. Алексіевіч “От Сельской газеты до 

Нобелевской премии” (Дзімітраўская сельская бібліятэка), персанальная 

выстаўка работ дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Т. Вараб’ѐвай 

(Коханаўская гарпасялковая бібліятэка) і інш. 
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  КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

9 лютага ў ВАМЦНТ адбыўся семінар для спецыялістаў па 

фальклоры і кіраўнікоў фальклорных калектываў. Семінар праводзіўся з 

мэтай аказання мэтанакіраванай метадычнай і практычнай дапамогі ў 

падрыхтоўцы да абласнога агляду-конкурсу творчасці дзяцей і моладзі 

“Ад прашчураў – да зор” і турніра беларускіх побытавых танцаў у межах 

Міжнароднага свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы”. 

ВАМЦНТ 

 17 і 19 лютага ў г. п. Лѐзна і г. Глыбокае прайшлі адборачныя 

занальныя туры абласнога конкурсу маладых выканаўцаў “Песні юнацтва 

нашых бацькоў”. У фінальны тур, які адбудзецца 16 сакавіка ў г. Оршы, па 

выніках занальнага адборачнага тура ў г. п. Лѐзна, прайшлі наступныя 

выканаўцы: А. Новікаў, А. Ярашук, Р. Кукавенка, А. Белы, К. Клопава, 

А. Паўлаў, К. Кашперка і вакальны калектыў “Fusion” (г. Віцебск), 

Ю. Кудлакова (г. Орша), П. Курыленка, У. Кузьмін (Лѐзненскі раѐн), 

І. Прыстаўка (Чашніцкі раѐн), дуэт А. Маркевіч і Я. Сцяпыкін (Віцебскі 

раѐн). 

Па выніках занальнага адборачнага тура ў г. Глыбокае 

пераможцамі сталі: А. Кардэль, В. Сіняўская, вакальны гурт “Мелодыя” 

(Полацкі раѐн), Д. Куксо, У. Вінсковіч, Д. Крупская, вакальны ансамбль 

“Лаурыта” (г. Наваполацк), Я. Авяр’янава (Лепельскі раѐн), дуэт 

Н. Гарбачонак і Д. Маслаў (Шаркаўшчынскі раѐн), трыа “Надзея” 

(г. п. Расоны), С. Лявіцкі, Э. Гембіцкая і К. Закрэўская (г. Глыбокае). 

ВАМЦНТ 

18 лютага ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшла творчая нарада дырэктараў РДК, ГЦК, ЦСК па 

пытанных дзйнасці ўстаноў культуры клубнага тыпу па пытаннях 

23 лютага ў чытальнай зале цэнтральнай раѐннай бібліятэкі 

прайшло адкрыццѐ фотавыставы чытача з абмежаванымі магчымасцямі 

Э. Жукоўскага “З любоўю да жыцця”. 

21 лютага Акцыя да Дня роднай мовы “Вітаемся па-беларуску” 

(Матырынская сельская бібліятэка). 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 

ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У Дзісненскай дзіцячай бібліятэцы для чытачоў малодшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту адбылося літаратурнае свята, прысвечанае 

Дню абаронцаў Айчыны “Сапраўдныя мужчыны служаць Айчыне”. 

У Міѐрскай дзіцячай бібліятэцы быў праведзены моўны 

практыкум “На роднай мове разважай”. 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

11 лютага Літаратурна-музычная кампазіцыя “На зямлі перамагае 

каханне” да Сусветнага дня закаханых для навучэнцаў Пастаўскага 

дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сельскагаспадарчай 

вытворчасці (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

16 лютага Сустрэча з мясцовай паэтэсай А.Г. Мурзіч 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

13 лютага Віртуальнае падарожжа “На афганской земле”, 

прысвечанае Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў (бібліятэка імя 

А. Герцэна). 

17 лютага Турнір знаўцаў да Міжнароднага дня роднай мовы 

“Падарожжа ў Княства нявызнаных скарбаў” (бібліятэка імя Янкі 

Купалы). 

17 лютага Паэтычны зоркапад “Уважаемые дети”, прысведчаны 

110-годдзю з дня нараджэння А. Барто (бібліятэка імя Я. Купалы). 
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  дзйнасці ўстаноў культуры клубнага тыпу ў 2016 годзе. Былі разгледжаны 

наступныя пытанні: паланава-эканамічныя паказчыкі ўстаноў культуры 

клубнага тыпу ва ўмовах рэарганізацыі, прыярытэтныя напрамкі ў рабоце 

ўстаноў у Год культуры, гадавая справаздачнасць клубных устаноў, 

арганізацыя работы народных мастацкіх калектываў вобласці па захаванні 

гісторыка-культурнай спадчыны, адзначаны перспектывы развіцця 

народнай творчасці Віцебшчыны. 

ВАМЦНТ 

18 лютага ў ВАМЦНТ адбыўся вучэбна-метадычны трэнінг па 

пытаннях інфармацыйнай працы і інфарматызацыі ўстаноў культуры, ІБД 

і статыстыкі адміністратараў рэгіянальных баз даных. Слухачы і раѐнныя 

адміністратары азнаѐміліся з колам пытанняў, звязаных з аналізам 

вядзення, запаўнення і прадстаўлення ІБД з гадавымі паказчыкамі, 

раѐннымі адміністратарамі, адлюстраваннем бібліятэчнай і музейнай 

дзейнасці ў ІБД і г. д. 

ВАМЦНТ 

20 лютага ў аграгарадку Бабінічы завяршыўся агляд-конкурс 

дзіцячай творчасці “Планета дзіцянства”. У намінацыі “Харэаграфічная 

творчасць” калектывы і выканаўцы прадставілі пастаноўкі ў адным з 

жанраў харэаграфіі – народным, народным сцэнічным, эстрадным танцах і 

сучаснай харэаграфіі. Уладальнікамі першых месцаў у розных узроставых 

катэгорыях сталі харэаграфічныя калектывы з Мазалаўскай, Бабініцкага, 

Альгоўскае і Кіраўскай школ.  

http://www.pridvinje.by/2016/02/rajonnyj-smotr-konkurs-detskogo-

tvorchestva-planeta-detstva-proshel-ag- 

29 лютага Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбыўся абласны семінар-практыкум для спецыялістаў па 

вакале, метадыстаў па вакальна-харавым жанры і кіраўнікоў вакальна-

харавых калектываў. 

ВАМЦНТ 

 

ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

18 лютага Творчая сустрэча з пісьменнікам А. Чароміным 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

21 лютага Дзень роднай мовы “Сэрцам роднага слова краніся” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

21 лютага Акцыя “Размаўляем па-беларуску” (Дзеркаўшчынская 

сельская бібліятэка). 

22 лютага Краязнаўчая гадзіна “Славутыя падсвільчане” 

(Падсвільская гарпасялковая бібліятэка). 

28 лютага Вечар-сустрэча з паэтэсай Г. Зінкевіч “Шляхам любові” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

14–21 лютага Акцыя віншавання “Беларусь, я люблю цябе” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

19 лютага Гульнявая праграма “Зайкина избушка” (сельская 

бібліятэка аграгарадка Буда). 

24 лютага Гутарка-кансультацыя “В лабиринтах семейного 

счастья” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 11 лютага Літаратурна-паэтычны вечар “Дзіўны край! Ён быццам 

для паэтаў”, прысвечаны жыццю і творчасці М. Багдановіча, з удзелам 

членаў народнага літаратурна-музычнага клуба “Выток” С. Якубоўскай, 

В. Ясеня і А. Сергіѐнак (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

16 лютага ў рамках праекта “Літаратурная гасцѐўня на ТВ” 

прайшоў запіс інфармацыйнага агляду перыядычных выданняў, 

выпісываемых бібліятэкай для мужчын. 

18 лютага адбылося адкрыццѐ першай фотавыставы “Наши 

читатели – наша гордость” з цыкла выстаў “Библиотечные рекорды”, 

прысвечаных Году культуры (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 
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  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

27 лютага ў г. п. Расоны адбыўся абласны агляд-конкурс 

творчасці і моладзі “Ад прашчураў – да зор”, які сабраў удзельнікаў з 

12 раѐнаў вобласці і г. Наваполацка. Упершыню ў рамках мерапрыемства 

прайшоў конкурс інструментальных ансамбляў. Па выніках агляду-

конкурсу былі вбраны лепшыя калектывы, якія будуць прадстаўляць 

вобласць на Рэспубліканскім фестывалі творчасці “Берагіня” з 23 па 26 

чэрвеня ў г. п. Акцябрскі Гомельскай вобласці. 

Месцы размеркаваліся наступным чынам: 

Гран-пры – заслужаны аматарскі фальклорны калектыў 

Рэспублікі Беларусь “Сунічкі” Лепельскай ДШМ; 

I месца – узорны фальклорны калектыў “Знічкі” ДУА 

“Палатоўская дзіцячы сад – сярэдняя школа Полацкага раѐна”; 

II месца – узорны фальклорны гурт “Нежачкі” ДУДА “Расонскі 

Цэнтр дзяцей і моладзі”; 

III месца – аматарскі ўзорны фальклорны калектыў “Кола” ДУА 

“Гімназія № 2 г. Наваполацка”. 

 

Намінацыі: 

“сольныя спевы” – Скрыпко Руслан, саліст фальклорнага 

дзіцячага гурта “Галасы вякоў” Сенькаўскага сельскага клуба-бібліятэкі 

Верхнядзвінскага раѐна; 

“народныя гульні” – клуб аматараў фальклора “Забава” УК 

“Аўтаклуб” ДУК “Талачынскі РЦКіНТ” ; 

“абрады” – дзіцячы фальклорны гурт “Галасы вякоў” 

Сенькаўскага СК Верхнядзвінскага раѐна; 

“адметны мясцовы танец” – фальклорны калектыў 

Езярышчанскага ГПДК Гарадоцкага раѐна; 

“творчы дэбют” – фальклорны дзіцячы калектыў “Святачкі” 

ДУА “Шаркаўшчынская дзіцячая школа мастацтваў”; 

“гуртавыя спевы” – народны гурт архаічных спеваў “Княжыч” 

“Дні славы беларускага слова”, у рамках якой для наведвальнікаў дзѐннага 

аддзялення прайшоў бліц-агляд кніг С. Алексіевіч “Кнігі, напісаныя 

жыццѐм”, для падлеткаў рэабілітацыйнага туберкулѐзнага цэнтра 

адбылася прэзентацыя кнігі З. Дудзюк “Слодыч і атрута” і інш. 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

21–25 лютага Дні роднай мовы ў Відзаўскай гарпасялковай 

бібліятэцы. 

 

ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма ” 

 9 лютага Акцыя “Валентинка читательских симпатий” 

(Бабініцкая сельская бібліятэка). 

 9 лютага Інтэрактыўная экскурсія “Сын зямлі Палескай”, 

прысвечаная 95-годдзю з дня нараджэння І. Мележа (Даўжанская 

сельская бібліятэка). 

16 лютага Прагляд буктрэйлера па кнізе С. Алексіевіч 

“Цынкавыя хлопчыкі” (Курынская сельская бібліятэка). 

 20 лютага Літаратурна-музычная вечарына “Багата, родная ты 

мова” (Тулаўская сельская бібліятэка). 

 

ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк” 

5 лютага Літаратурнае мерапрыемства “Вандроўка з Ягоўдзікам”, 

прысвечанае 60-годдзю з дня нараджэння беларускага пісьменніка 

(Езярышчынская гарпасялковая бібліятэка). 

12 лютага Сустрэча “Афганистан – наша боль” з удзелам 

старшыні ГА “Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане” 

В.Б. Камышовым (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

19 лютага Турнір эрудытаў “Мова – духоўны скарб народа”, 

прысвечаны Міжнароднаму дня роднай мовы ў рамках Рэспубліканскай 

акцыі “Беларусь, я люблю цябе” (Пальмінская сельская бібліятэка). 

 

8 13 



  Цэнтра рамѐстваў і традыцыйнай культуры Цэнтра культуры 

г. Наваполацка; 

“лепшы выканаўца празаічных твораў”: 

– Пятрова Дар’я, удзельніца ўзорнага фальклорнага калектыва 

“Знічкі” ДУА “Палатоўская дзіцячы сад – сярэдняя школа Полацкага 

раѐна”; 

– Ермачэнка Мікіта, удзельнік узорнага фальклорнага гурта 

ДУДА “Расонскі Цэнтр дзяцей і моладзі”. 

Конкурс музычных інструментальных капел (ансамбляў) 

традыцыйнага складу 

I месца – узорны фальклорны гурт “Нежачкі” ДУДА “Расонскі 

Цэнтр дзяцей і моладзі”; 

II месца – заслужаны аматарскі фальклорны калектыў Рэспублікі 

Беларусь “Сунічкі” Лепельскай ДШМ; 

II месца – фальклорны дзіцячы інструментальны ансамбль 

“Журавінка” ДУА “Шаркаўшчынская дзіцячая школа мастацтваў”; 

III месца – узорны фальклорны калектыў “Знічкі” ДУА 

“Палатоўская дзіцячы сад – сярэдняя школа Полацкага раѐна”. 

Турнір пар – выканаўцаў беларускіх народных побытавых 

танцаў 

I месца – Вірыга Мацвей і Спасібѐнак Кацярына, удзельнікі 

аматарскі ўзорны фальклорны калектыў “Кола” ДУА “Гімназія № 2 

г. Наваполацка” ; 

I месца – Залатуха Яўген і Быкава Ксенія, удзельнікі заслужаны 

аматарскі фальклорны калектыў Рэспублікі Беларусь “Сунічкі” 

Лепельскай ДШМ;  

II месца – Крыцкі Андрэй і Быкава Аляксандра, удзельнікі 

заслужаны аматарскі фальклорны калектыў Рэспублікі Беларусь “Сунічкі” 

Лепельскай ДШМ; 

III месца – Зюзелеў Яўген і Нікіценка Надзея, удзельнікі 

ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”).  

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

На працягу месяца ў цэнтральнай біблятэцы імя У. Маякоўскага 

экспанавалася персанальная выстава “Натюрморт, пейзаж и etc” 

настаўніцы мастацкай школы імя І. Хруцкага Н. Каржыцкай. 

У рамках рэалізацыі інфармацыйна-адукацыйнага праекта 

“Бібліятэка” 10 лютага ў бібліятэцы імя Я. Коласа адбылося першае 

пасяджэнне-знаѐмства з членамі клуба журналістыкі “Золотое перо”. 11 

лютага адбылася сустрэча старшакласнікі СШ № 4 з удзельнікам баявых 

дзеянняў у Афганістане У. Шчэпіным. 

У рамках Года культуры ў бібліятэцы імя К. Сіманава адбыўся 

хіт-парад баек К. Крапівы “Я – пякучка-крапіва” да 120-годдзя з дня 

нараджэння аўтара.  

У дзіцячай бібліятэцы імя С.Я. Маршака прайшоў урок роднай 

мовы “Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова”, прысвечаны 

Міжнароднаму дню роднай мовы, з удзелам членаў літаратурнага 

аб’яднання “Наддзвінне”. 15 лютага для наведвальнікаў цэнтра дзѐннага 

знаходжання інвалідаў у бібліятэцы адбылося мерапрыемства пад назвай 

“Любовь побеждает все...”, прысвечанае Дню закаханых. 

Бібліятэка імя У. Караткевіча запрашала сваіх чытачоў на вечар 

памяці “Боевой путь по земле Афганистана”. 

У бібліятэцы-філіяле № 8 г. п. Баравуха адбылася сустрэча 

жыхароў пасѐлка з дэпутатам Баравухскага пасялковага Савета народных 

дэпутатаў, участковым міліціянерам Д.М. Камешам.  

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна” 

18 лютага Круглы стол “Публічныя бібліятэкі Браслаўскага раѐна: 

Арыентыры на эфектыўнасць” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

15–24 лютага Дэкада папулярызацыі беларуская мовы і літаратуры 
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 фальклорнага калектыву “Знічкі” ДУА “Палатоўская дзіцячы сад – 

сярэдняя школа Полацкага раѐна”. 

ВАМЦНТ 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

2 лютага супрацоўнікі аддзела эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры для выкладчыкаў і спецыялістаў філіяла 

БДТУ “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны каледж” арганізавалі 

тэматычную выставу-агляд навінак літаратуры і падрыхтавалі 

бібліяграфічныя спісы па тэмах: дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, 

дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання, тэхналогія 

дрэваапрацоўчых вытворчасцей, лясная гаспадарка, праграмнае 

забеспячэнне, тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў, ювелірная справа. 

З 8 па 20 лютага нямецкая чытальная зала праводзіла творчы 

конкурс “Mein selbst gemachtes Buch” – “Ствары сваю кнігу” сярод 

навучэнцаў школ і гімназій Віцебска, у якіх вывучаюць нямецкую мову. 

Па выкініках конкурсу I месца заваявала Э. Кальніна (СШ № 43), 

II месца – В. Лявончык (СШ № 43,), III месца – А. Алаева (СШ № 34). 

9 лютага ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры для ўдзельнікаў гуртка дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

“Натхненне” тэрытарыяльнага Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Першамайскага раѐна г. Віцебска чытач бібліятэкі Марына 

Грабская правяла майстар-клас па вышыўцы стужкамі. 

16 лютага ў рамках праекта “Бібліятэка – тэрыторыя дружбы” ў 

сектары замежнай літаратуры прайшла інтэрнацыянальная сустрэча 

“Хлеб – посол мира и добрососедства между народами”. У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел студэнты УА “Віцебскі дзяржаўны медыцынскі 

ўніверсітэт”, УА “Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай 

медыцыны”, УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава” і 

навучэнцы УА “Віцебскі дзяржаўны політэхнічны прафесійны ліцэй”. 

24 лютага адбылося адкрыццѐ выставы габелена “Начало”, на якой 

былі прадстаўлены работы студэнтаў кафедры дызайну УА “Віцебскі 

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт” (куратар Н. Лісоўская). 

24 лютага адбыўся літаратурна-музычны вечар “И пусть стихов 

серебряные струны...”, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння рускага 

паэта М. Рубцова. 

25 лютага ў рамках цыкла “Краязнаўчыя сустрэчы” адбылася 

сустрэча з удзельнікамі фальклорна-этнаграфічнай суполкі “Поўня” 

ДУДА “Палац творчасці дзяцей і моладзі г. Віцебска”. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

12 лютага Літаратурная вечарына “Талент глыбока беларускі”, 

прысвечаная 95-годдзю народнага пісьменніка Беларусі І. Мележа, для 

навучэнцаў УА “Віцебскі дзяржаўны політэхнічны каледж” (цэнтральная 

гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

18 лютага Гадзіна памяці “Афганістан – боль маѐй душы” з 

удзелам супрацоўнікаў Віцебскага гарадскога музея воінаў-

інтэрнацыяналістаў (цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

24 лютага Літаратурна-музычная вечарына “Каб недзе ўспомніла 

жыццѐ цябе…” да 81-гадавіны народнага паэта Беларусі Рыгора 

Барадуліна з удзелам кіраўніка літаратурна-драматычнай часткі 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа 

А. Замкоўскага (цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

24 лютага бібліятэкі горада ўпершыню далучыліся да акцыі 

“Сусветны дзень чытання ўслых”. Падчас мерапрыемства ў бібліятэках 

услых чыталі творы С. Маршака, А. Барто, В. Скота, В. Віткі, Л. Талстога, 

М. Багдановіча і інш. 

25 лютага Літаратурна-музычная вечарына “Асуджаны на 

бессмяротнасць”, прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння татарскага 

паэта, Героя Савецкага Саюза Мусы Джаліля (цэнтральная гарадская 

бібліятэка імя М. Горкага сумесна з Цэнтрам нацыянальных культур 
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