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ВІЦЕБСК 

2016 

чарыры работы: дыпломамі беларускай акадэміі мастацтваў 

узнагароджаны музычны кліп “A few days in Russian village” (Творчае 

аб’яднанне “SameFrame і Zap-Word”), сацыяльны кліп “Не брось меня в 

старости” (аўтар − Барыс Філонцаў (г. Полацк), пастановачны гульнявы 

фільм “Муки творчества” (студыя “Нэкст”, г. Наваполацк), спецыяльным 

дыпломам – дакументальны фільм “Листья падали в сентябре” (студыя 

“Школьный кадр”, г. Масква).  

pvestnik.by 

 МУЗЫКА  

  Канцэрт з цыкла “Шедевры мирового органного искусства” 

прайшоў у абласной філармоніі ў студзені. Праграму пад назвай “Бах в 

Лейпциге” прадставіла масквічка Людміла Голуб. 

http://vitvesti.by/kultura/330-letiiu-bakha.html 

7 студзеня ў канцэртнай зале Сафійскага сабора адбыўся 

традыцыйны калядны канцэрт. У праграме – выступленне архіерэйскага 

хору, хору Цэнтра культуры г. Наваполацка, выхаванцаў Полацкай 

дзіцячай школы мастацтваў, хору “Звонкія галасы” СШ №  3 

г.Наваполацка, народнай харавой капэлы выкладчыкаў Полацкага каледжа 

ВДУ імя П.М. Машэрава, камернага аркестра “Еўропа Цэнтр”. 

Полацкі веснік. – 2015. – 8 студз. – С. 1. 

У Браслаўскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў конкурс “Да 

сонца-2016“. Сѐлета ў ім прынялі ўдзел выхаванцы Неўенскай музычнай і 

мастацкай школы Латвіі. Гран-пры агляду-конкурсу атрымалі 

цымбалісткі-браслаўчанкі і Караліна Кісялеўска з Латвіі. 

Витебские вести. – 2015. – 21 янв. – С. 23. 
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Культурнае жыццѐ Віцебскай вобласці : cнежань–студзень : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. А. М. Васілеўская]. – 

Віцебск, 2016. –  29 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. 
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 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ  

 Прэм’ерныя паказы спектакля “Белы анѐл з чорнымі крыламі”па 

п’есе беларускага драматурга Д. Балыка 16 і 17 студзеня прайшлі ў 

Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа. по 

пьесе белорусского драматурга Дианы Балыко.Рэжысѐр – заслуженыдзеяч 

мастацтваў Рэспублікі Беларусь, мастацкі кіраўнік Коласаўскага тэатра В. 

Анісенка. Сцэнаграфія, касцюмы і відэарад – А. Жыгура, Музыка і 

музычнае афармленне – А. Крыштафовіч, пластыка – Д. Юрчанка. 

http://kolastheatre.by/ru/news/premera-na-scene-kolasovskogo-teatra-belyy-

angel-s-chyornymi-krylyami 

 22 студзеня на сцэне Коласаўскага тэатра адбыўся спектакль 

Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра “Голубая камея”. 

http://kolastheatre.by/ru/news/torzhestvuet-lyubov-populyarnyy-myuzikl-na-

kolasovskoy-scene 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

9 снежня віцебскі кінатэатр “Мир” сумесна з Пасольствам 

Рэспублікі Польшча ў Беларусі прапанаваў гараджанам прагляд 

кінастужкі “Варшавское восстание”, 16 снежня ў кінатэатры для 

прыхільнікаў артхауса пры садзейнічанні Пасольсва Дзяржавы Ізраіль у 

Рэспубліцы Беларусь прайла творчая сустрэча з рэжысѐрам, ураджэнцам 

Санкт-Пецярбурга, Леанідам Прудоўскім. У час сустрэчы дэманстраваліся 

дзве кароткаметражныя стужкі рэжысѐра “Темная ночь” і “Добро 

пожаловать, или Примите наши соболезнования”. 

Витебские вести. – 2015. – 3 дек. – С. 24. 

 17 снежня ў Полацку завяршыўся II адкрыты конкурс аматарскіх 

фільмаў імя Юрыя Тарыча “Я снимаю кино”. Аўтары і выканаўцы ідэі – 

аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Полацкага 

райвыканкама і тэлепраграма “Скіф–Полацк”.У фінал выйшлі 23 работы, 

прадстаўленыя ў 8 намінацыях. Падводзячы вынікі конкурсу, члены 

журы – спецыялісты Беларускай акадэміі мастацтваў – асабліва адзначылі 
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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 снежня 2015 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, 

Лепельскай, Лѐзненскай, Міѐрскай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, 

Чашніцкая, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, 

Віцебскай і Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прадстаўлены работы шаснаццаці аўтараў з Віцебска, Мінска і Полацка 

(жывапіс, графіка,арт-аб’екты).  

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

З 4 па 18 снежня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці працавала выстаўка работ 

народных клубаў народных майстроў Аршанскага Дома рамѐстваў 

(лозапляценне, ткацтва, кераміка, вырабы з тэкстылю, футра, дрэва і інш.).  

Віцебскі АМЦНТ 

У снежні ў музеі драўлянай скульптуры рэзчыка С.С. Шаўрова 

праходзіла выстаўка “Драўляная фантазія”, на якой былі прадстаўлены 

работы самадзейнага майстра разьбы па дрэве Мікалая Крукоўскага. 

Аршанская газета. – 2015. – 12 снеж. – С. 6. 

У абласным метадычным цэнтры народнай творчасці да 23 

студзеня працавала выстаўка-кірмаш навагодніх і калядны сувеніраў 

“Зімнія дзівосы”. На ѐй былі прадстаўлены вырабы народнага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, выкананыя майстрамі Дамоў 

рамѐстваў розных рэгіѐнаў Віцебшчыны (мяккія цацкі, вырабы з саломкі, 

лялькі і інш.). У час работы выстаўкі праходзілі экскурсіі, майстар-класы 

па вырабе сувеніраў, выстыпленні батлеечных лялечных тэатраў, 

навагоднія дзіцячыя прадстаўленні для навучэнцаў школ і гімназій горада, 

турыстаў з гарадоў (Расійскай Федэрацыі). 7 студзеня адбылося 

тэатралізаванае прадстаўлення “Новогодние сюрпризы от Нестерки” для 

выхаванцаў Віцебскага гарадскога сацыяльна-педагагічнага цэнтра. 19 

студзеня прайшла прэзентацыя праекта “Віцебская батлейка” з удзелам 

народнага тэатра лялек “Капялюш” Наваполацкага цэнтра рамѐстваў і 

традыцыйнай культуры. 

Віцебскі АМЦНТ 

http://vitvesti.by/kultura/rozhdestvenskii-suvenir-mastera-suvenir.html 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 27 лістапада ў г. п. Ушачы пад старшынствам архіепіскапа Полацкага 

і Глыбоцкага Феадосія, састаршынствам старшыні Ушацкага райвыканкама 

В.В.  Родзіча і пры падтрымцы Віцебскага аблвыканкама адбыўся маштабны 

царкоўна-грамадскі форум у сферы адукацыі, культуры, сацыяльнага служэння 

і духоўна-маральнай асветы – рэгіянальныя “Рождественские чтения”, ў якіх 

прынялі ўдзел дэлеацыі дзесяці раѐнаў і г. Наваполацка.Упершыню за час 

правядзення Полацкай епархіяй чытанняў яны праводзіліся на Віцебшчыне. 

Удзельнікам была прадстаўлена візітоўка Ушаччыны “Тры крыніцы” і 

адбылося выступленне пераможцаў міжнароднага духоўнага конкурсу 

духоўнай песні вкартэта “Натхненне”. 

http://www.belpatriot.by/?p=18588 

7 студзеня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці сумесна з абласной арганізацыяй ГА “Беларускі саюз жанчын”, 

намеснікам начальніка глоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Ларысай Канстацінаўнай Аленскай у межах 

Рэспубліканскай навагодняй дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” для 

выхаванцаў віцебскага гарадскога сацыяльна-педагагічнага цэнтра 

прайшло навагодняе свята. Праграма яго была насычанай і змястоўнай: 

экскурсія па абласной выставе-кірмашы “Зімовыя дзівосы”, прадстаўленне 

і гульнѐвая праграма, салодкія падарункі. Гасцей чакаў яшчэ адзін 

сюрпрыз – канцэртнае выступленне вакальнага калектыва 

“Рознакаляровая планета” Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

Першамайскага раѐна г. Віцебска (кіраўнік Л.Л. Грышанкова).  

Віцебскі АМЦНТ 

таксама ўключаны член вучонага савета Траццякоўскай галерэі Якаў Брук 

і гісторык рускага авангарду Аляксандра Шацкіх. Як адзначыла цяперашні 

дырэктар музея Марка Шагала Ірына Воранава, якая таксама ўвайшла ў 

папячыцельскі савет, гэты грамадскі орган будзе садзейнічаць арганізацыі 

навукова-даследчай і выдавецкай дзейнасці, умацаванню міжнародных 

сувязей і іміджу віцебскага музея. У ліку галоўных падзей, да якіх 

падключыцца новая структура, – падрыхтоўка да святкавання ў 2017 годзе 

130-годдзя з дня нараджэння Марка Шагала. 

http://vitvesti.by/kultura/popechitelskii-sovet-pri-muzee-marka-shagala.html 

  

МАСТАЦТВА 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У снежні ў Мастацкім музеі Віцебска адкрылася пасмертная 

выстаўка мастака Анатолія Ізаітка “Судьбы таинственные знаки”. 

Витебские вести. – 2015. – 15 дек. – С. 7. 

 У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстаўка 

мастака і архітэктара з Лацінскай Амерыкі Мануэля Марчанта Рубілара. 

Гэта першы чылійскі мастак, які адкрыў сваю выстаўку ў нашай краіне. 

“Фабрики” – гэта арыгінальны праект, які ўключае розныя віды мастацтва 

(архітэктуру, дызайн, графіку). 

 Витебские вести. – 2015. – 12 дек. – С. 16. 

 У студзені 30-гадовы юбілей адзначыла Полацкая дзіцячая 

мастацкая школа. 

Полацкі веснік. – 2016. – 1 студз. – С. 4. 

 15 студзеня ўПаставах у Доме рамѐстваў “Стары млын” адкрылася 

выстаўка работ удзельнікаў рэгіянальнага восеньскага пленэру “Палітра 

Пастаўшчны” і работ выкладчыкаў школы мастацтваў імя Альфрэда Ромера. 

Пастаўскі край. – 2016. – 23 студз. – С. 4. 

 У студзені ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі прэзентавалі 

выстаўку мастацкай творчасці “Падал прошлогодний снег”. У экспазицыи 
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 12 студзеня адбылася цырымонія ўручэння прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусі “За духоўнае адраджэнне”, спецыяльных прэмій 

Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва, а таксама спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта “Беларускі спартыўны Алімп”. У ліку лаўрэатаў прэміі і 

настаяцель рэлігійнай абшчыны “Парафія святой Тройцы ў вѐсы Росіца 

Верхнядзвінскага раѐна мясцовага рэлігійнага аб’яднання «Віцебская 

дыяцэзія Рымска-каталіцкага касцѐла ў Беларусі»” Часлаў Курэчка. 

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prisudil-premii-za-

duhovnoe-vozrozhdenie-i-spetsialnye-premii-dejateljam-kultury-i-176126-2015/ 

У студзені адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам намесніка 

старшыні аблвыканкама У. Цярэнцьева, намесніка галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама 

Л. Аленскай, намесніка старшыні Віцебскага гарвыканкама 

П. Падгурскага, кіраўнікоў устаноў культуры. Гутарка ішла аб 

мерапрыемствах, прысвечаных Году культуры. Многія праекты 

Віцебшчыны ўвойдуць у Рэспубліканскую праграму развіцця культуры на 

2016–2020 гады. 

http://vitvesti.by/kultura/otkrytie-memorialnoi-doski-poetu-davidu-

simanovichu-i-pamiatnika-aleksandru-nevskomu-chto-vitebshchina-planiruet-

na-god-kultury.html 

22 студзеня ў рамках работы рэспубліканскіх інфармацыйных 

груп Полацк наведаў Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс 

Святлоў. Міністар падвѐў кароткі вынік рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы 

“Культура Беларусі” на 2011–2015 гг.. Распавѐў, што зроблена ў 

рэспубліцы для захавання культурна-гістарычнай спадчыны, адзначыўшы 

завяршэнне чарговага этапу рэстаўрацыі Спаса-Праабражэнскай царквы ў 

Полацку: “Работы з прыцягненнем расійскіх спецыялістаў будуць 

працягвацца, каб захаваць гэтую ўнікальную царкву. А каб надаць ѐй 

пэўны статус, прыцягнуць увагу сусветнай грамадскасці і дадатковыя 

патокі турыстаў у Полацк і ў рэгіѐн у цэлым, плануем унесці гэтую царкву 

ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

13 снежня Сустрэчу, прысвечаная жыццю і творчасці паэтэсы Веранікі 

Тушновай, “Сто часов счастья” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

27 снежня Тэатралізаваны ранішнік для дзяцей і дарослых “Ёлка” 

(Дабейская сельская бібліятэка сумесна з Дабейскім СК). 

6 студзеня Літаратурна-музычны вечар “Волшебный вечер 

Рождества” (Дабейская сельская бібліятэка сумесна з Дабейскім СК). 

 17 студзеня Вечарына “Талант от земли, от истоков…”, 

прысвечаная памяціУ. Мулявіна (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

29 студзеня Тэматычная сустрэча па творчасці Івана Шамякіна 

“Сын свайго часу” ў СШ № 2 г. п. Шуміліна (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

14 студзеня Сустрэча “Гісторыя навагодніх цацак” з 

калекцыянерам Наталляй Кавалѐвай (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

  

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 У снежні ў Купалаўскім мемарыяльным запаведніку “Ляўкі” ў 

Аршанскім раѐне адбылося ўрачыстае адкрыццѐ абноўленай літаратурна-

дакументальнай экспазіцыі з удзелам намесніка Міністра культуры 

Рэспублікі Беларусь Васіля Чэрніка. 

Аршанская газета. – 2015. – 17 снеж. – С. 1–2. 

Выстаўка “Зямля пад белымі крыламі-2015”, прысвечаная 85-

годдзю беларускага пісьменніка, паэта, драматурга У.С. Караткевіча 

(работы мастакоў – членаў ГА “БСМ”) экспанавалая ў снежні ў 

Аршанскім музеі імя пісьменніка. 

Аршанская газета. – 2015. – 12 снеж. – С. 5. 

 Віцебскі гарвыканкам прыняў рашэнне аб стварэнні апякунскага 

савета пры музеі Марка Шагала, які ўзначаліла былы дырэктар гэтай 

установы, даследчык творчасці мастака, гісторык Людміла Хмяльніцкая. 

У яго складзе – прадстаўнікі ўлады, дзяржархіву, музейшчыкі, людзі, 

зацікаўленыя ў развіцці гэтай установы культуры. Акрамя віцяблян, у спіс 
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  ў спіс аб'ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА”. Барыс Святлоў распавѐў 

аб працы, якая праводзіцца Міністэрствам культуры ў напрамку 

прафесійнага мастацтва, аб праграмах “Тэатр” і “Замкі Беларусі”, назваў 

шэраг дасягненняў у гэтых абласцях і акцэнтаваў увагу на тэндэнцыях, 

якія намеціліся ў сферы культуры. 

http://www.pvestnik.by/?p=25091 

Старшыня Віцебскага аблвыканкама ўвайшоў у лік лаўрэатаў 

прэміі “Меценат культуры Беларусі-2015”. Мікалай Шарстнѐў адзначаны 

ў намінацыі “За постоянную поддержку национальной культуры”.  

Витебские вести. – 2015. – 28 янв. – С. 1. 

У студзені Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў два 

ўказы аб прысуджэнні дзяржаўных ўзнагарод. Сярод адзначаных ѐсць і 

прадстаўнікі Віцебскай вобласці. Ордэнам Францыска Скарыны 

ўзнагароджаны народны артыст Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

БССР, вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Якуба Коласа Тадеуш Кокштыс. Медалѐм Францыска Скарыны 

ўзнагароджаны вядучы майстар сцэны, артыст Пятро Ламан. Заслужаным 

артыстам Беларусі стала вядучы майстар сцэны Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Галіна Букаціна. 

Витебские вести. – 2015. – 30 янв. – С. 1. 

http://kolastheatre.by/ru/news/tadeush-kokshtys-orden-franciska-skoriny-pyotr-

laman-medal-franciska-skoriny 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 Навучэнцы мастацкага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў 

№ з г. Барані Дар’я Сталбанава і Марыя Сінякова ўзнагароджаны 

дыпломамі лаўрэатаў VI Міжнароднага конкурсу дзіцячай і юнацкай 

мастацкай творчасці “Невская палитра” (намінацыя “Гуашь”, узроставая 

катэгорыя 11–15 гадоў) (г. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя). 

Аршанская газета. – 2016. – 6 студз. – С. 17. 

“Светлае свята Раства” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

22 студзеня Кнігапаказ “Пульсуючы рытм гісторыі” па кнігах 

Анатоля Бутэвіча (дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 імя Л.М. Талстога). 

 

ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У снежні традыцыйным стала правядзенне навагодніх святаў. У 

незвычайнай казачнай абстаноўцы прайшло навагодняе свята ў 

цэнтральнай раѐннай бібліятэцы. Бібліятэкары, удзельнікі шоу-праграмы 

“Новый год в компании Бабок Ёжек”, падарылі сваім чытачам шмат яркіх 

момантаў: гумарыстычныя конкурсы, песні, навагоднія прадказанні, 

танцавальны флэш-моб, сустрэчу з навагоднімі персанажамі. 

Да дня інвалідаў у Багданаўскай сельскай бібліятэцы прайшла 

сустрэча “К людям с любовью”, супрацоўнікі Ульянавіцкай сельскай 

бібліятэкі правялі акцыю “Капли доброты”, бібліятэкар Нямойтаўскай 

сельскай бібліятэкі арганізавала гутарку на тему “Мир спасет доброта”. 

  

ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У студзені ў Іванскай сельскай бібліятэцы адбыўся паэтычны вечар 

“Пока горит свеча”. Удзельнікі мерапрыемства сустрэліся з паэткай з 

г. п. Чашнікі Валянцінай Фѐдараўнай Гарбачовай. З удзелам ансамбля 

раѐннага Савета ветэранаў “Верасень”.  

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

У студзені чытачы дзіцячай бібліятэкі сталі ўдзельнікамі 

мерапрыемства “Калядныя дзівосы”. У тэрытарыяльным цэнтры 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва прайшла літаратурная гадзіна 

“Вместе с книгой делаем открытия” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).           

У Германавіцкай сельскай бібліятэцы адбыўся літаратурны вечар да            

95-годдзя І. Шамякіна “Сын свайго часу”. 
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  З узнагародамі вярнуліся віцебскія дзіцячыя творчыя калектывы з 

XIV Міжнароднага фестывалю-конкурсу “Interschow”, які прайшоў          

4–9 студзеня ў гарадах Закапане і Новы Тарг (Польшча). Шоу-група 

“Какао” дзіцячай студыі “Гулливер и лилипуты” стала дыпламантам II 

ступені, салісты ўзорнага вакальнага калектыву “Лада” Цэнтра творчасці 

дзяцей і моладзі Першамайскага раѐна – лаўрэатамі і дыпламантамі II і III 

ступені, тэатр моды “Диво” Віцебскага гарадскога цэнтра дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі – лаўрэатам II ступені. Прызавыя месцы занялі і 

харэаграфічныя калектывы “Радуга” і “Забава”, вакальны калектыў 

“Мечта” Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага раѐна.  

http://www.vitbichi.by/?p=45357 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

28 і 29 лістапада ў г. Мінску на базе Палаца дзяцей і моладзі 

“Золак” прайшоў рэспубліканскі конкурс “Белорусские таланты-2015”. У 

намінацыі “Детские народные танцы” II месца заняў харэаграфічны 

калектыў “Лимонад” Акцябрскай дзіцячай школы мастацтваў Віцебскага 

раѐна. Ён прадставіў пастаноўку віцебскага балетмайстра, заслужанага 

дзеяча культуры Іван Серыкава. 

 http://vitvesti.by/kultura/limonad.htmld.htmla/limonad.html 

Аграгарадок Язна ў Міѐрскім раѐне адсвяткаваў у снежні дзве 

юбілейныя даты – 115 гадоў узвядзення Свята-Праабражэнскай царквы і 

540 гадоў з часу першага ўспаміну ў летапісе. На мерапрыемстве з гэтай 

нагоды адбыўся канцэрт, была разгорнута выстаўка вырабаў мясцовых 

умельцаў, падчас малебну прайшоў хросны ход. У час канцэрта ў Доме 

культуры аграгарадка выступіў фальклорны гурт “Язынка”, а таксама 

дынастыі культработнікаў. 

ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

27 студзеня Сустрэча з паэтам і грамадскім дзеячам Станіславам 

Валодзькам і прадстаўнікамі творчай суполкі “Уздым” г. Даўгапілса 

(Латвія) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

10 снежня Сустрэча з краязнаўцам, письменнікам Іванам 

Пятровічам Драўніцкім (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

16 снежня Прэзентацыя кнігі члена Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Ігара Пракаповіча “Булѐн” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

16 студзеня Літаратурны партрэт “Праблемы часу – трывогі часу” 

да 95-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана 

Шамякіна (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

2 снежня Раѐнны конкурс сюжэтна-гульнѐвых праграм сярод 

работнікаў культуры “Тряхнем стариной” (Багатырская сельская 

бібліятэка). 

4 снежня культурна-дасугавая праграма “С открытым сердцем, с 

добрым словом” для жыхароў дома-інтэрната вескі Чаромушкі 

(Багатырская сельская бібліятэка сумесна з ДУА “Дзіцячая школа 

мастацтва Полацкага раѐна”). 

13 снежня Сустрэча з навуковым супрацоўнікам Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка Г.М. Раманенкавай “Полацк – 

1913” (бібліятэка-філіял № 2 імя А.І. Герцэна). 

19 студзеня Пазнавальная гульня “Падарожжа ў краіну 

«Музыка»” (дзіцячая бібліятэка). 

20 студзеня Фальклорнае свята “Традыцый жывая ніць: Каляды” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

21 студзеня Калядная сустрэча з прадстаўнікамі Полацкай епархіі 
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  18 снежня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшоў абласны семінар для загадчыкаў аўтаклубаў на тэму 

“Роля аўтаклубаў у абслугоўванні сельскага насельніцтва ва ўмовах 

аптымізацыі ўстаноў культуры”.  

Віцебскі АМЦНТ 

7 студзеня жыхароў Прыдзвіння запрасілі на народныя гулянні ў 

культурна-гістарычны комплекс “Залатое кальцо Віцебска «Дзвіна»” з 

удзелам Дзеда Мароза, вікінгаў і рыцараў з клубаў гістарычнай 

рэканструкцыі “Нагльфар” і “Хальвіль”, шмат казачных і міфалагічных 

персанажаў.  

http://vitvesti.by/kultura/kalodzezh-zhadannia-pech-charav-k-shestce-rytcara-v-

k-nga-u-v-tcebsku-adznachyl- 

7 студзеня ў Лѐзненскім РЦК адбылася святочная праграма, 

прысвечаная святу Божага Нараджэння. Мерапрыемства пачалося з 

містэрыі, падрыхтаванай вядучым спецыялістам па тэатральным жанры 

РАМЦ Г. Цыганковым. Музычныя нумары былі прадстаўлены 

“Пушкоўскімі спявачкамі”, вакальнай студыяй “Новое поколение”, 

“Медуніца”, вакальнай групай Дома культуры аграгарадка “Зубкі”, 

салістамі С. Цвятковым і Д. Варахобка і інш. 

Сцяг Перамогі (Лѐзна). – 2016. – 12 студз. – С. 1. 

У студзені адбыўся канцэрт, прысвечаны 40-годдзю дзейнасці 

ўзорнага харэаграфічнага ансамбля “Іскаркі” ПК КСК ААТ “Полацк-

Шкловалакно” (кіраўнік Т.В. Касцючэнка). 

Полацкі веснік. – 2016. – 8 студз. – С. 14. 

Творчы вечар жаночай вакальнай групы “Подсвильчанки” 

“Праздник песни” адбыўся ў студзені. 

Юныя ўдзельніцы ўзорнага тэатра песні “Маленькая фея” 

(кіраўнік Вера Шуман) Шаркаўшчынскага рѐннага Цэнтра культуры Дар’я 

Райчонак і Дар’я Касцюкевіч занялі I месца ў намінацыі “Дуэт” (ва ўзросте 

ад 9 да 11 гадоў) на IV Міжнародным фестывалі вакальнага мастацтва 

культуры Расійскай Федэрацыі Валерыя Ціханава “Память сердца” 

(Асінторфская сельская бібліятэка – цэнтр экалагічнай асветы). 

 27 студзеня Свята “Мовы пяшчотнай сузор’е” (дзіцячая 

бібліятэка). 

27 студзеня Свята бульбы “Картофельное царство” (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка з удзелам народнага фальклорнага калектыву “Кудзеліца”). 

  

ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 2 снежня Тэматычны вечар “СНІД – праблема ўсяго свету” 

(Поўсвіжская сельская бібліятэка). 

3 снежня для сельскіх бібліятэкараў сістэмы адбыўся дзень 

творчага плана “Планирование. Теория. Практика” (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

29 снежня Навагодняя гульнѐвая праграма “Новый год зажигает 

ѐлки” (дзіцячая бібліятэка). 

 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

23 снежня супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі і члены народнага 

клуба “Флора” цэнтральнай раѐннай бібліятэкі прынялі ўдзел у акцыі 

“Нашы дзеці” і наведалі цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і 

рэабілітацыі “Радуга”. Дзеці атрымалі падарункі і паглядзелі лялечны 

спекталь у выканнанні супрацоўнікаў дзіцячай бібліятэкі. 

6 студзеня ў Барсееўскай сельскай бібліятэцы адбылося 

святочнае ўзнагароджванне лепшых чытачоў бібліятэкі “Новогодний 

книгофон”.  

18 студзеня Кнігападарожжа з А. Бутэвічам “У пошуку цудаў 

Беларусі” (дзіцячая бібліятэка). 

29 студзеня Літаратурная гадзіна “Трывогі і шчасце Івана 

Шамякіна” (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка) (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). 
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  “Салют талантов”, які прайшоў 10 студзеня ў г. Мінску. На гэтым жа 

конкурсе салістка эстраднай студыі “8 нота” (кіраўнік Святлана Барыла) 

г. Наваполацка Ксенія Вашчанка заваявала дыплом лаўрэата I ступені ў 

сваѐй намінацыі і кубак фестывалю. 

На I Адкрытым міжнародным фестывалі-конкурсе творчых 

калектываў “Калядная зорка-2016” (праходзіў у рамках 

“Рождественских встреч” у г. Мінску) дыплом лаўрэата III ступені, кубак і 

індывідуальныя прызы заваявала вакальная група “Форте” з 

г. Наваполацка (кіраўнік Іна Дзявятнікава). 

Витебские вести. – 2015. – 23 янв. – С. 9. 

Зацверджаны каляндар святаў, якія ўвайшлі ў скарбонку 

Полаччыны і будуць рэалізаваны ў 2016 годзе на тэрыторыях сельсаветаў. 

У пералік увайшлі 14 культурна-пазнавальных мерапрыемстваў, ярод якіх 

“Кузьмінкі”, “Калодзеж кахання”, “Купалле на Ухвішчы”, “Радзіны”, 

“Дрэва жыцця пана Лісоўскага”, “Калядная фіеста”, “Зажынкі” і інш. 

Галоўная мэта запланаваных мерапрыемстваў – адраджэнне беларускіх 

народных традыцый на тэрыторыі Полацкага раѐна. 

Полацкі веснік. – 2016. – 12 студз. – С. 2. 

15 студзеня “Рождественские встречи” сабралі палачан у зале ПК 

КСК ААТ “Полацк-Шкловалакно”. У святочным канцэрце прынялі ўдзел 

лепшыя калектывы і салісты мастацкай самадзенасці полацкага рэгіѐна – 

С. Красікава, В. Хаданѐнак, Г. Ліфанава, П. Сляпцоў, Т. Ціханава і іншыя, 

народны ансамбль народнай песні і музыкі “Радзімічы”, студыя 

эстэтычнага развіцця “София” Полацкага гарадскога Палаца культуры, 

народны вакальны ансамбль “Весна” Полацкага каледжа УА ВДУ імя 

П.М. Машэрава, дзіцячая вакальная студыя “Горошина” Полацкага 

раѐннага цэнтра культуры, вакальная група “Форте” Цэнтра культуры 

Наваполацка, вакальныя групы “Золотой ключик” і “Акварель”, народны 

мужчынскі ансамбль “Вдохновение” ПК КСК ААТ “Полацк-

Шкловалакно”, ансамбль песні “Фертинка” Багатырскага сельскага Дома 

(Курынская сельская бібліятэка). 

9 снежня Прэзентацыя кнігі С. Сівалобава “Поле жыцця” з 

удзелам паэта М. Даргеля (Кіраўская сельская бібліятэка). 

21 cтудзеня супрацоўнікі цэнтральнай раеннай бібліятэкі 

сумесна з артыстамі аўтаклуба і карэспандэнтам газеты “Віцьбічы” 

правялі для жыхароў вескі Буяны акцыю “З Новым годам культуры!”. 

 29 cтудзеня Вечар памяці “Песні, напісаныя сэрцам”, прысвечаны 

75-годдзю У. Мулявіна . Госцем мерапрыемства стаў лаўрэат 

Рэспубліканскага конкурсу майстроў эстрады, дыпламант Усерасійскага 

конкурса “Зорны дождж”, кіраўнік студыі “Мір вам” Уладзімір Сяргеевіч 

Барын (цэнтральная раенная бібліятэка).  

 

ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк” 

6 студзеня Свята народнага каляндара “Прыйшлі Святкі: гаданні 

ды калядкі” (Прудніцкая сельская бібліятэка з удзелам членаў клубаў 

“Женсовет” і “Буслік”). 

6 студзеня Інфармацыйная гадзіна “Навагоднія дзівосы” ў рамках 

рэспубліканскай благачыннай навагодняй акцыі “Нашы дзеці” для дзяцей 

з ДУО “Езярышчанскі сацыяльна – педагагічны цэнтр” (Езярышчанская 

гарпасялковая бібліятэка).  

22 студзеня Вечар памяці “Нота лѐсу”, прысвечаны 75-годдзю з 

дня нараджэння У. Мулявіна (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 снежня Дабрачынны кірмаш “Міласэрнасць з бібліятэчнай 

прапіскай” (Асінторфская сельская бібліятэка – цэнтр экалагічнай асветы). 

9 снежня Бенефіс чытача “Шелест книжных страниц” 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

6 студзеня Прэзентацыя зборніка паэзіі заслужанага дзеяча 
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  культуры, народны ансамбль беларускай песні “Невида” Фарынаўскага 

цэнтра культуры і дасуга. Усяго ў падрыхтоўцы свята прынялі ўдзел 

больш за 160 чалавек. 

Полацкі веснік. – 2016. – 19 студз. – С. 2. 

“Авеяныя славай сцяг наш і герб” – пад такой назвай 20 студзеня 

ў гарадскім цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці прайшла 

тэматычная вечарына, прысвечаная 10-годдзю з дня зацвярджэння 

афіцыйных геральдычных сімвалаў (герб і сцяг) горада Глыбокае. 

http://vg-

gazeta.by/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B

C/01222016-1424.html 

27 студзеня ў Палацы культуры КСК ААТ “Полацк-

Шкловалакно” адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця Года культуры. 

Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль музыкі “Бяседа” 

прадставіў палачанам і гасцям горада сваю новую праграму. 

http://www.pvestnik.by/?p=25083 

27 студзеня ў Пастаўскім раѐнным Доме культуры адбыўся 

канцэрт спевака з Мінска, ураджэнца Пастаў Івана Нігруца і знакамітага 

не толькі сваѐй прафесійнай дзейнасцю, але і музычнай творчасцю 

доктара Сайкова. Мерапрыемства дабрачыннае і праводзілася ў РДК 

упершыню. Усе сабраныя ад продажу білетаў сродкі накіраваны на 

лячэнне маленькай пастаўчанкі. 

Пастаўскі край. – 2016. – 16 студз. – С. 7. 

15 студзеня ў Лѐзненскім раѐнным цэнтры культуры адбылася 

творчая справаздача калектываў, якія носяць званне “народны”. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел аб’яднання, якія займаюцца дэкаратыўна-

прыкладной творчасцю, тэатральным мастацтвам, вакалам. У фае свае 

работы (вышыўку, сувенірную прадукцыю, карціны) прадставілі 

аматарскія аб’яднанні “Крыніцы” (раѐнны Дом рамѐстваў), “Вдохновение” 

(ДК аграгарадка Дабрамыслі), а клуб кветкаводаў і садаводаў-аматараў 

20 студзеня Сустрэча з інжынерам Ю.А. Лебедзевым “Очень 

умелые руки”, майстар-клас па 3-D мадэліраванні (дзіцячая бібліятэка імя 

А.С. Пушкіна). 

 

ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У снежні ў дзіцячай бібліятэцы імя У.С. Караткевіча адбылася 

сустрэча з пісьменніцай Галінай Трафімавай з нагоды 55-годдзя аўтара. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна” 

10 снежня Урок мужнасці па кнізе Б. Палявога “Пикирующие 

бомбардировщики” (дзіцячая бібліятэка). 

15–20 снежня Выстаўка творчых работ супрацоўнікаў бібліятэк 

сістэмы, членаў іх сямей, актыўных чытачоў (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

16 снежня Дзень беларускай перыѐдыкі (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

27 снежня Музычны салон “Ліецца музыка чароўная з душы” да 

юбілею кампазітара М. Агінскага з удзелам дырэктара Відзаўскай школы 

мастацтва Г.М. Фадзеевай (Відзаўская гарпасялковая бібліятэка). 

 

ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

12 студзеня Літаратурная гадзіна па творчасці Міхася Барэйшы “І 

будзе песня земляка гучаць над роднаю старонкай” (Дзѐрнавіцкая сельская 

бібліятэка). 

15 студзеня Супрацоўнікі ЦРБ і дзіцячай бібліятэкі прадстаўлялі 

кніжную выстаўку-панараму “Рождественская история” на свяце 

“Подарок с небес”. 

 
ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма ” 

 8 cтудзеня Фальклорнае свята “Ідуць, ідуць калядкі…” 
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  “Флора” – выпечку і напоі. У канцэрце прынялі ўдзел: аркестр народных 

інструментаў Лѐзненскай ДШМ, члены аматарскае аб’яднанне аўтарскай 

песні і паэзіі “Гармония” А. Клімашэўскі і Т. Макалевіч, калектыў 

эстраднай песні  выкладчыкаў ДШМ “Консонанс”, ансамбль народнай 

песні “Пушкоўскія спявачкі” і фальклорны калектыў “Медуніца”, 

удзельнікі тэатральных калектываў “Вытокі” ДК аграгарадка 

Веляшковічы С. Мехаў і М. Чарняўскі (кіраўнік С. Мехаў), Т. Макалевіч 

(“Гармония”), “У пошуку” (кіраўнік Г. Цыганкоў). Удзельнікі клуба 

творчай інтэлігенцыі “Вдохновение” прадставілі калекцыю адзення для 

дзяцей. Яркай кропкай канцэрта стала выступленне хора народнай песні 

(кіраўнік Ю. Казлоў). 

http://www.lioznonews.by/culture/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 

28 студзеня святкавала 65-годдзе з дня заснавання адна з 

найстарэйшых устаноў культуры  – Цэнтр культуры “Віцебск”. У гонар 

гэтай падзеі практычна кожны з філіялаў ўстановы правѐў святочныя 

акцыі і мерапрыемствы, але эпіцэнтрам свята стала канцэртная зала 

“Віцебск”. На тры паверхі разгарнулася ўнікальная выстаўка-прэзентацыя. 

Сваѐ майстэрства дэманстравалі 18 калектываў Цэнтра культуры, якія 

маюць ганаровыя званні “заслужаны”, “народны” або “ўзорны”. Кіраўнікі 

і ўдзельнікі гэтых калектываў падрыхтавалі экспазіцыі, дзе на працягу 

чатырох гадзін паказвалі, расказвалі, гулялі, спявалі і нават танцавалі пра 

сваю творчасць. Выставу наведалі некалькі сотняў чалавек, у тым ліку 

Міністр культуры Барыс Святлоў, намеснік старшыні Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Цярэнцьеў, намеснік старшыні 

Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта Пѐтр Падгурскі, генеральны 

дырэктар Цэнтра культуры “Віцебск” Аляксандр Сідарэнка. У 19.00 

адбыўся святочны канцэрт “За кулисами времени”, рэжысѐрам якога стала 

кіраўнік народнага маладзѐжнага тэатра “Колесо” Уладзіслава Цвікі. З 

творчымі віншаваннямі выступілі госці з Ізраіля, Латвіі, Расіі, Швецыі і, 

Акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа, народнай артысткі 

Беларусі Святланы Акружной “Тэатр. Жыццѐ. Лѐс” (бібліятэка імя 

І. Крылова).  

17 снежня Літаратурна-музычная вечарына “Адзін супраць лѐсу”, 

прысвечаная 245-годдзю з дня нараджэння нямецкага кампазітара Людвіга ван 

Бетховена з удзелам выкладчыкаў і навучэнцаў ДУА “Дзіцячая школа 

мастацтваў № 3 г. Віцебска “Маладзік” (бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай).  

23 снежня Фальклорная вечарына “Беларускі скарб”, 

прысвечаная калядным святам (бібліятэка імя І. Крылова).  

27 студзеня Музычная вечарына да 260-годдзя аўстрыйскага 

кампазітара Вольфганга Амадэя Моцарта “Вечно юный родник” з удзелам 

педагогаў ДУА “Дзіцячая школа мастацтваў імя А.В. Багатырова” 

(цэнтральная гарадская бібліятэка імя М. Горкага). 

28 студзеня Вечарына-партрэт пад назвай “Глыбокая плынь 

жыцця”, прысвечаная 95-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка 

Беларусі Івана Шамякіна (бібліятэка імя І. Крылова). 

29 студзеня Вечарына “Ноты лѐсу Уладзіміра Мулявіна”, 

прысвечаная 75-годдзю славутага музыканта (цэнтральная гарадская 

бібліятэка імя М. Горкага). 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

3 студзеня Сустрэча з мастаком Алесем Вяроўкіным-Арловым, які 

прадставіў свае мастацкія работы ў авангардным стылі і прэзентаваў 

кніжку-казку для дзяцей “Ушко и братик” (цэнтральная бібліятэка імя 

У. Маякоўскага).  

5 студзеня Сустрэча з паэткай-зямлячкай з Масквы Таццянай 

Раманоўскай (цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага).  

10 студзеня ранішнік “Рождественская сказка для бацькоў і 

вучняў нядзельнай школы прыхода храма святога Архангела Міхаіла 

г. Наваполацка (цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага). 
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  вядома, Беларусі. У канцэрце таксама прынялі ўдзел найстарэйшыя з 

калектываў Цэнтра культуры: заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі 

Беларусь ансамбль танца “Лявоніха” і заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь харэаграфічны ансамбль “Зорька”, а таксама 

маладзѐжны тэатр “Колесо” і тэатр-студыя сучаснай харэаграфіі. 

Апладысментамі сустракалі гледачы лаўрэата песеннага конкурсу ў 

рамках “Славянскага базара” Саманту Ціну. Расійскі кампазітар Кім 

Брэйтбург прысвяціў Віцебску прым’еру новай песні “Сторона 

соловьиная”, якую выканаў Аляксей Гоман. 

http://www.gck.by/2016/02/9811 

28 студзеня ў Віцебскім АМЦНТ прайшоў абласны семінар для 

кіраўнікоў духавых аркестраў і ансамбляў барабаншчыц устаноў культуры 

і адукацыі па тэме “Мастацка-выканаўчыя магчымасці духавога аркестра. 

Актывізацыя дзейнасці духавых аркестраў вобласці”. Семінар праводзіўся 

з мэтай аказання мэтанакіраванай метадычнай і практычнай дапамогі 

кіраўнікам духавых аркестраў у арганізацыі канцэртнай дзейнасці і 

азнаямлення з палажэннем правядзення адкрытага абласнога свята-

конкурса “Віват, аркестр-2016!”, які адбудзецца ў межах Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”. У семінары прынялі 

ўдзел намеснік дырэктара Смаленскага абласнога цэнтра народнай 

творчасці В.А. Камаева, заслужаны работнік культуры Расійскай 

Федэрацыі, выкладчык, канцэртмайстар, дырэктар ДШМ імя 

М.А. Балакірава г. Смаленска В.Г. Новікаў і выкладчык, канцэртмайстар 

гэтай жа ўстановы Г.П. Яўсееў. Падчас правядзення семінара прайшлі 

практычныя заняткі з ансамблем барабаншчыц гімназіі №7 г. Віцебска пад 

кіраўніцтвам Ж.В. Старавойтавай і паказальныя выступленні навучэнцаў 

аддзялення духавых і ўдарных інструментаў Віцебскага музычнага 

каледжа імя І.І. Салярцінскага. 

Віцебскі АМЦНТ 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

20 студзеня адкрылася выстаўка работ члена Беларускага саюза 

мастакоў Уладзіміра Ільіча Вітко і прэзентацыя яго кнігі “Лѐс і 

мастацтва”. Мерапрыемства прайшло ў рамках новага бібліятэчнага 

праекта “Адлюстраванне”, прысвечанага Году культуры. 

21 студзеня адбылася творчая сустрэча з пісьменнікам, 

публіцыстам, лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча 

Францам Сіўко. 

21 студзеня ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры адбылася сустрэча з менеджарам цэнтра 

рознічнага бізнесу філіяла № 200 Віцебскага абласнога ўпраўлення 

ААТ “АСБ «Беларусбанк»” М.Г. Цаплінай. 

25 студзеня Віцебскую абласную бібліятэку з прафесійным 

візітам наведала расійская калега – загадчык аддзела электронных 

рэсурсаў бібліятэкі Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

педагагічных навук Таццяна Ладожына. Мэта візіту – супрацоўніцтва 

бібліятэк у рамках карпаратыўнага праекта па стварэнні рэфератыўнай 

базы даных “Беларускія смаляне, смаленскія беларусы”. 

27 студзеня адбылася сустрэча з супрацоўнікамі Віцебскай 

гарадской паліклінікі № 4 “Учитесь не болеть, учитесь быть здоровыми”, 

прымеркаваная да Дня прафілактыкі грыпу і ВРВІ. 

28 студзеня прайшла прэзентацыя кнігі “За строкой” паэтэсы, 

члена Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Расіі, лаўрэата 

міжнародных літаратурных конкурсаў, кандыдата філалагічных навук, 

дацэнта кафедры літаратуры ВДУ імя П.М. Машэрава Аленай Крыклівец. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

16 снежня Творчая вечарына актрысы Нацыянальнага 
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  ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

XXVII Міжнародны музычны фестываль імя Івана 

Салярцінскага прайшоў у Віцебскай абласной філармоніі 1–18 снежня. 3 

снежня ў дзень нараджэння Івана Салярцінскага ў віцебскай філармоніі 

гучала трыа Шастаковіча “Памяці І.І. Салярцінскага” і твор 

амерыканскага кампазітара Копленда, прысвечаны Віцебску. 4 снежня 

адбыўся канцэрт старадаўняй музыкі на гістарычных інструментах: 

клавесіне і флейце-траверс, адкрыццѐм фестывалю стаў ірландскі піяніст, 

які жыве ў Францыі, – Майкл О'Рурк. 4–5 снежня прайшлі навуковыя 

чытанні, прысвечаныя мастацкаму асяроддзю Івана Салярцінскага і 

актуальным пытанням сучаснага мастацтвазнаўства.  

http://philharmonic.vitebsk.by/festivali 

2 снежня ў актавай зале УА “Віцебскі дзяржаўны музычны 

каледж імя І.І. Салярцінскага” адбыліся фіналы абласных конкурсаў: 

сацыяльна значных відэаролікаў “Маладзѐжнае скрыжаванне” і 

аматарскіх тэатраў сельскіх устаноў культуры “Тэатральныя далягляды 

вѐскі”, прысвечанага 70-годдзю Вялікай Перамогі. У час мерапрыемства 

адбыўся маладзѐжны флэшмоб на сацыяльна значныя тэмы, выстаўка 

плакатаў і буклетаў “Не – СНІДу”, прагляд лепшых творчых работ 

абласных конкурсных праектаў, цырымонія ўзнагароджання пераможцаў і 

тэматычная дыскапраграмма.  

Пераможцамі “Маладзѐжнага скрыжавання” сталі: 

– у намінацыі “Наша думка”: К.А. Шэка (УА «Віцебская ордэна 

“Знак Пашаны” дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны»), 

Ю.А. Паус і В.Ю. Саладухіна (ДУК “Шумілінскі раѐнны цэнтр культуры”), 

В.І. Ізмайлавіч (УА “Полацкі дзяржаўны прафесійны ліцэй 

сельскагаспадарчай вытворчасці”), Л.А. Бакевіч (СШ № 31 г. Віцебска); 

– у намінацыі “Час актыўных людзей”: творчы маладзѐжны 

калектыў ААТ “Нафтан” (г. Наваполацк, кіраўнік праекта А.І. Крыленка), 

Свята духоўнай музыкі адбылося ў абласным цэнтры                        

7–8 студзеня. У свяце прынялі удзел прадстаўнікі розных раѐнаў 

Прыдзвінскага краю, а таксама госці з Расіі. 7 студзеня ў Нацыянальным 

акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа выступілі народныя 

калектывы: вакальны ансамбль выкладчыкаў Ушацкай дзіцячай школы 

мастацтваў “Натхненне”, мужчынскі хор выкладчыкаў і студэнтаў ВДУ 

імя П.М. Машэрава, маладзѐжны хор Віцебскага цэнтра сучаснага 

мастацтва, віцебскія ўзорныя вакальна-харавы калектыў “Дзвіна” і хор 

дзіцячай школы мастацтваў № 1, камерны жаночы хор Цэнтра культуры 

г. Наваполацка, вакальны ансамбль “Кампанелла” Заслонаўскай ДШМ 

Лепельскага раѐна. Выйшлі на сцэну і юныя музыканты з Масквы: хор 

малодшых класаў інструментальнага аддзялення “Капель” ДШМ № 71 і ўзорны 

дзіцячы фальклорны ансамбль “Игранчики”, а таксама госць з Італіі Нікеле 

Ома. У другі дзень, 8 студзеня, канцэрты прайшлі у духоўнай семінарыі і на 

сцэне Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І.І. Салярцінскага. 

Віцебскі АМЦНТ 

23–24 студзеня ў Віцебску прайшоў XXXI адкрыты турнір 

спартыўных бальных танцаў “Віцебская сняжынка”, у якім прынялі 

ўдзел танцоры з 20 краін двух кантынентаў. У гэтым годзе ўпершыню 

прыслалі сваіх спартсменаў Боснія і Герцагавіна, Кыргызстан, 

Люксембург і Швецыя. Спартсмены танцавалі не проста пад фанаграмы, а 

пад аўтарскія міксы двух ды-джэяў. Навіны ў гэтым годзе закранулі і 

музычнага афармлення – спартсмены танцавалі не проста пад фанаграмы, 

а пад аўтарскія міксы двух ды-джэяў эстонца DJ Maksy і шведкі DJ Avera. 

У лацінаамерыканскай праграме сярод дарослых прызавыя месцы 

размеркавалі ў наступным парадку: Расія – 1-е месца, Польшча – 2-е 

месца, Казахстан – 3-е месца. У еўрапейскай праграме сярод дарослых 

пары з Казахстана і Польшчы таксама занялі 3-е і 2-е месцы адпаведна, а 

чэмпіѐнамі сталі танцоры з Італіі. 
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 Я.І. Зімнік і Г.В. Лаўрыновіч (УА “Наваполацкі дзяржаўны політэхнічны 

каледж”); 

– у намінацыі “Чысты горад”: А.У. Балабанаў (Дом творчасці 

дзяцей і моладзі Кастрычніцкага раѐна г. Віцебска); 

– у намінацыі “Культура і творчасць”: І.М. Русецкі 

(ДУА “Шаркаўшчынская дзіцячая школа мастацтваў”), Я.А. Мартынаў 

(ДУК “Расонскі раѐнны Цэнтр культуры і народнай творчасці”); 

у намінацыі “Бяспечныя дарогі – дзецям!”: А.А. Драбышэўская 

(ДУА “Сярэдняя школа № 3 г. Лепеля”); Н.С. Драздова (ДУДА “Лепельскі 

раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі”). 

Падведзены вынікі абласнога агляда-конкурсу аматарскіх тэатраў 

сельскіх устаноў культуры “Тэатральныя далягляды вѐскі”. Гран-пры 

ўручаны народнаму тэатру мініяцюр “Ідучыя на смех” Падсвільскага 

гарпасялковага Дома культуры Глыбоцкага раѐна. 

Пераможцы ў намінацыі “драматычны спектакль” – тэатральны 

калектыў Паташнянскага сельскага клуба ДУК “Міѐрская цэнтралізаваная 

клубная сістэма”, драматычны калектыў “Класік” Радзюкоўскага 

сельскага Дома культуры ДУК “Шаркаўшчынскі раѐнны цэнтр культуры”, 

народны тэатральны калектыў Дзеркаўшчынскага Цэнтра культуры 

Глыбоцкага раѐна, 

у намінацыі “малыя тэатральныя формы” – дзіцячы аматарскі 

тэатральны калектыў Башнеўскага сельскага клуба ДУК “Шумілінскі 

раѐнны Цэнтр культуры”, драматычны калектыў “Надзея” Кашчынскага 

КСЦ ДУК “Чашніцкі раѐнны цэнтр культуры і народнай творчасці”, тэатр 

мініяцюр “Мім” Селішчанскага сельскага клуба ДУК “Ушацкі раѐнны 

цэнтр культуры і народнай творчасці”. 

Прызам глядацкіх сімпатый адзначаны народны тэатральны 

калектыў “МАСКІ” Відзаўскага гарпасялковага Дома культуры ДУК 

“Цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага раѐна”. 

Віцебскі АМЦНТ 

9 снежня ў Віцебскай абласной філармоніі прайшло абласное 

свята-конкурс творчасці інвалідаў. У конкурсе прымалі ўдзел 

калектывы, якія займаюцца мастацкай творчасцю ў розных жанрах 

мастацтва па намінацыях: вакальна-харавая (акадэмічныя, народныя, 

эстрадныя спевы); харэаграфічная (класічны, народны, эстрадны танец); 

тэатральнае мастацтва (размоўны жанр: байкі, маналогі, вершы.; мініяцюры, 

сцэнкі; арыгінальны жанр: цыркавое мастацтва, пантаміма і г.д.).  

Гран-пры свята-конкурсу атрымаў калектыў “Ветэран” Віцебскага 

Дома-інтэрната для састарэлых і інвалідаў (кіраўнік М.П. Мозылеў). 

Таксама пераможцамі свята сталі: А.Л. Сяменчанка (Лѐзненскі ТЦСАН), 

Д.А. Саакян (Талачынскі ТЦСАН), Ю.А. Усаў (Полацкі ТЦСАН), 

А.С. Баговіч (Глыбоцкі ТЦСАН), А.А. Семерня (Расонскі ТЦСАН), 

Л.В. Пятрова (ТЦСАН Кастрычніцкага раѐна г. Віцебска), В.В. Рудэнка 

(ТЦСАН Першамайскага раѐна г. Віцебска), Т.В. Манкевіч (Сененскі 

ТЦСАН), Т.Б. Шчоткіна (Чашніцкі ТЦСАН). 

Віцебскі АМЦНТ 

5 студзеня ў пятнаццаты раз фестываль каляднай песні “Зорка 

Бэтлеемская” сабраў у Міѐрах творчыя калектывы з розных парафій 

Віцебскай дыяцэзіі. Па выніках конкурсу ўручаны ўзнагароды і падарункі. 

Сярод вакальна-інструментальных ансамбляў на першым месцы – гурт з 

Міѐр, на другім – Браслава і Дзеркаўшчын, на трэцім – Глыбокага. 

Лепшыя фальклорныя калектывы – з Міѐр, Дуброўна і Дзеркаўшчыны. У 

пераможцах і прызѐрах вакальныя гурты “Зорачка” з Браслава, а таксама з 

Наваполацка і Пастаў. За сольнае выступленнеў дзіцячай узроставай групе 

дыпломам I ступені ўзнагароджана Блія Ожэль з Пастаў. У старэйшай 

ўзроставай групе лепшай салісткай прызнана Вікторыя даргель, а лепшай 

аўтарскай песняй названа кампазіцыя Эдуарда Ражанскага, абодва з 

Міѐрскай парафіі. Адзначаны таксама калектывы Віцебскай і 

Шаркаўшчынскай парафій. 

Витебские вести. – 2015. – 14 янв. – С. 14. 

14 15 


