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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 
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МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

 Напрыканцы лютага прадстаўнікі Браслаўскага музея 

традыцыйнай культуры пабывалі ў латвійскім горадзе Краслава. У рамках 

пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Браслаўскім раѐнным аб’яднаннем 

музеяў і Краслаўскім гістарычным і мастацкім музеем майстры Наталля 

Парахневіч і Ларыса Дарафейчык правялі майстар-класы па пляценні 

паясоў і вырабе лялек-абярэгаў, зрабілі прэзентацыю браслаўскіх музеяў і 

прадэманстравалі відэаролік пра фестываль сярэднявечнай культуры «Меч 

Брачыслава». (Браслаўская звязда. – 2017. – 9 сак. – С. 6.) 

 У Даўгаўпілскім універсітэце музыкі і мастацтва (Латвія) 23–24 

лютага прайшоў Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў на духавых і 

ўдарных інструментах «NaujeneWIND 2017». Саксафаністка Эвеліна 

Шуран і флейтыстка Кацярына Рабкоўская, вучаніцы Глыбоцкай дзіцячай 

школы мастацтваў, заваявалі дыпломы ІІІ ступені. (Веснік Глыбоччыны. – 

2017. – 4 сак. – С. 9.) 

 Навучэнцы мастацкага аддзялення Шаркаўшчынскай дзіцячай 

школы мастацтваў разам з выкладчыкам Марынай Ліпскай прынялі ўдзел 

у міжнародным паказе нетрадыцыйнай моды «Орнамент в жизнь свою 

вплетаю», які прайшоў у лютым у Шпогскай музычнай і мастацкай школе 

Даўгаўпілскага краю (Латвія). (Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2017. – 

4 сак. – С. 7.) 
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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 аналітычна 

перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную па матэрыялах абласной 

газеты «Витебские вести», гарадскіх і раѐнных газет Віцебскай вобласці за 

перыяд з 1 сакавіка па 30 красавіка 2017 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсе «Мировые таланты», які праходзіў у пачатку красавіка ў Маскве. 

 3–6 красавіка ў г. Даўгаўпілсе (Латвія) праходзіў XV 

Міжнародны конкурс салістаў-акардэаністаў «Науене-2017», на якім 

навучэнцы Пастаўскай ДШМ імя А. Тызенгаўза Аляксей Гамолка і 

Аляксандр Іжмайловіч заваявалі дыпломы лаўрэатаў ІІ ступені ў катэгорыі 

«Музычныя школы: 1–4 клас». 

 У красавіку ў Полацкім каледжы ВДУ імя П. М. Машэрава 

адбыўся міжрэгіянальны музычны фестываль маладых выканаўцаў імя 

М. Пятрэнкі, які праводзіўся па двух намінацыях: інструментальнае 

выкананне і вакальнае выкананне (сольнае і ансамблевае). Удзельнікі – 

вучні агульнаадукацыйных школ, навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў і 

музычных школ.   

  

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 18 сакавіка ў гарадскім Палацы культуры «Орша» прайшоў 

адкрыты абласны турнір па спартыўных бальных танцах «Stellar Step-

2017». У трох аддзяленнях сустрэліся на паркеце 170 пар і 10 дзяўчынак-

сола з Мінска, Оршы, Віцебска, Магілѐва, Гарадка, Полацка, Заслаўля. У 

турніры таксама ўдзельнічалі спартыўныя пары з расійскага Бранска. 

 У пачатку красавіка ў Віцебску прайшоў VII Міжнародны 

міжвузаўскі фестываль сучаснага танца «Сделай шаг вперед!». Удзел у 

маладзѐжным харэаграфічным форуме прынялі звыш 300 чалавек з 24 

вузаў Беларусі, Расіі, і Украіны. Гран-пры быў уручаны тэатру танца 

«Отражения» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і 

радыѐэлектронікі. 
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ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

  

 Намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Ларыса 

Канстанцінаўна Аленская ўзнагароджана медалѐм «За працоўныя 

заслугі». Высокую дзяржаўную ўзнагароду ўручыў Прэзідэнт Рэспублікі 

Беларусь А. Р. Лукашэнка на ўрачыстай цырымоніі 7 сакавіка.  

 18 сакавіка ў Мінску адбылася цырымонія ўзнагароджання 

пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года-2016». У 

намінацыі «За ўклад у развіццѐ духоўнасці і культуры» лепшай прызнана 

начальнік аддзела культуры галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Галіна 

Фѐдараўна Баркевіч. 

 У Канцэртнай зале «Віцебск» адбылося традыцыйнае ўшанаванне 

жанчын з нагоды свята 8 сакавіка. З віншавальнымі словамі да 

прысутных звярнуўся старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў 

У. У. Цярэнцьеў, які высока ацаніў ролю жанчыны-працаўніцы, жанчыны-

маці. У святочным канцэрце прынялі ўдзел лепшыя творчыя калектывы 

абласнога цэнтра і вакальная група «Чысты голас» (г. Мінск). 

 Пра вынікі работы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама за 2016 год ішла размова на 

пасяджэнні савета гэтага аддзела, якое адбылося 14 сакавіка ў КАЦ «Гарадок». 

 15 сакавіка адзначаўся Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

ГА «БРСМ» праводзіла Усебеларускую патрыятычную акцыю «Мы – 

грамадзяне Беларусі!». Тэматычныя мерапрыемствы праходзілі ва 

ўстановах культуры. 

Пастаўскай ДШМ заваявала І месца і Дыплом «За лепшы абавязковы 

твор» у намінацыі «сола» (малодшая група). 

 28 сакавіка – 27 красавіка ў канцэртнай зале Полацкага 

Сафійскага сабора праходзіў ХХХ Міжнародны фестываль старадаўняй і 

сучаснай камернай музыкі, прысвечаны 1155-годдзю г. Полацка. На 

працягу месяца ў саборы гучалі скрыпка, фартэпіяна, віяланчэль і, вядома 

ж, арган. Фестываль сабраў музыкантаў з Беларусі, Германіі, Польшчы, 

Аўстрыі. У рамках фестывалю адбыўся ІІ Дзіцячы фартэпіянны конкурс 

«І. С. Бах і ХХІ стагоддзе» з удзелам 41 юнага піяніста з 8 гарадоў 

рэспублікі. Лаўрэатам першай прэміі ў І узроставай групе стаў 7-гадовы 

выхаванец Полацкай ДШМ Платон Нікалаеў. 

 Выхаванцы Цэнтра культуры Наваполацка ў сакавіку парадавалі 

сваімі перамогамі. Прадстаўнікі вакальнай групы «Фортэ» Ігнат Баранаў 

і Ганна Скрыпко сталі лаўрэатамі ІІ Міжнароднага фестывалю-конкурсу 

мастацтваў «Музыкі свет» (г. Мінск). Салістка студыі эстрадных спеваў «8 

нота» Ксенія Вашчанка заваявала дыплом лаўрэата ІІ ступені ў 

Міжнародным эстрадна-джазавым конкурсе для дзяцей і юнацтва 

«Джазовая карусель» (г. Санкт-Пецярбург) і дыплом лаўрэата І ступені ў 

VII Міжнародным фестывалі-конкурсе «Славянскі карагод» (г. Смаленск). 

 Адразу тры ўзнагароды IV фестывалю-конкурсу барабаншчыкаў 

«Trummania-2017», які праходзіў 24–25 сакавіка ў эстонскім Сіламяэ, 

прывезлі  аршанскія музыканты – выхаванцы і педагогі ДШМ № 2 г. Оршы. 

 «Баян-фэст» – пад такой назвай у Браслаўскім Цэнтры культуры 

прайшоў фестываль баяннай і акардэоннай музыкі, у якім удзельнічалі 

навучэнцы Браслаўскай, Відзаўскай, Міѐрскай дзіцячых школ мастацтваў і 

Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа. 

 Эстрадны ансамбль «Арт-стандарт» выкладчыкаў  ДШМ № 3 

г. Барані Аршанскага раѐна ўдзельнічаў у ХХ Міжнародным музычным 

фестывалі «Смаленскі праект» ў г. Смаленску. 

 Юная піяністка, выхаванка ДШМ № 1 г. Оршы Дзіяна Рудакова 

ўзнагароджана дыпломам лаўрэата І ступені на Міжнародным фестывалі-
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 17 сакавіка адбыўся пашыраны пленум Наваполацкай гарадской 

арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, 

спорту і турызму, на якім былі падведзены вынікі дзейнасці і 

ўзнагароджаны лепшыя прадстаўнікі сферы культуры за 2016 год. У 

мерапрыемстве прыняла ўдзел намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Л. К. Аленская. 

(Новополоцк сегодня. – 2017. – 21 марта. – С. 4.) 

 Урачыстым сходам 24 сакавіка ў Віцебскай абласной філармоніі 

завяршылася святкаванне 30-годдзя ветэранскага руху на Віцебшчыне. 

Удзельнічалі ветэраны вайны і працы, ветэранскі актыў вобласці, 

прадстаўнікі органаў улады, кіраўнікі працоўных калектываў і грамадскіх 

аб’яднанняў, дэпутаты абласнога Савета дэпутатаў. Прагучалі віншаванні 

ад старшыні Віцебскага аблвыканкама М. М. Шарснѐва, старшыні 

Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў У. У. Цярэнцьева. У святочным 

канцэрце выступілі духавы аркестр 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-

дэсантнай брыгады, выхаванцы Віцебскага кадэцкага вучылішча, артысты 

абласной філармоніі, многія калектывы і выканаўцы г. Віцебска. 

 11 красавіка адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя 

Міжнароднаму дню вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Мітынг-

рэквіем быў праведзены каля мемарыяла «5-ы полк» у Віцебску. 

 Згодна з рашэннем калегіі Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь горад Наваполацк аб’яўлены культурнай сталіцай краіны ў 2018 

годзе. 

 16 красавіка хрысціяне адзначылі Вялікдзень. Прэзідэнт Беларусі 

А. Р. Лукашэнка наведаў у гэты дзень храм Праабражэння Гасподня ў 

г. Барані Аршанскага раѐна. У святочныя велікодныя дні работнікі 

культуры Віцебшчыны праводзілі шмат мерапрыемстваў. 19 красавіка ў 

Глыбоцкім ГДК адбыўся дабрачынны канцэрт «Ад сэрца – да сэрца», 

арганізаваны аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

райвыканкама і Садружнасцю праваслаўнай моладзі ў імя прападобнага 

Серафіма Сароўскага. Сродкі пойдуць на лячэнне маленькай глыбачанкі 

галоўны рэдактар часопіса «Вясѐлка» Уладзімір Ліпскі, тэлевядучы Юрый 

Жыгамонт, пісьменніца Алена Масла. 

 Па выніках 2016 года рашэннем Адміністрацыі Кастрычніцкага 

раѐна г. Віцебска калектыў Беларускага тэатра «Лялька», а таксама артыст 

Сяргей Талкач занесены на раѐнную Дошку Гонару.  

 З нагоды 31-га дня нараджэння Беларускага тэатра «Лялька» 21–

24 красавіка маленькім і дарослым гледачам былі прапанаваны лепшыя 

пастаноўкі віцебскіх лялечнікаў, а таксама спектакль Тамбоўскага 

дзяржаўнага тэатра лялек «Старая сказка». Святочны настрой стваралі 

выступленні духавога аркестра віцебскай СШ № 33, артыстаў Арт-студыі 

Юрыя Галѐнава, фотасесіі з акцѐрамі тэатра «Лялька», забаўляльныя 

праграмы і інш. 

 28 красавіка адбыўся бенефіс вядучага майстра сцэны 

Беларускага тэатра «Лялька» Алега Рыхтэра пад назвай «Пра ўсѐ, што 

Люблю». Артыст спяваў, танчыў, адказваў на пытанні. Упрыгожаннем 

вечарыны сталі яго дуэты з актрысамі тэатра імя Я. Коласа Раісай 

Грыбовіч і Святланай Жукоўскай, а таксама фокусы ў выкананні 

ілюзіяніста Сяргея Фельдмана. 

   

 МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 1 сакавіка ў Наваполацкай ДШМ № 1 адбылася творчая сустрэча 

з лаўрэатам міжнароднага конкурсу, салісткай канцэртнай залы Полацкага 

Сафійскага сабора Ксеніяй Пагарэлай. Сустрэча суправаджалася фота- і 

відэаматэрыяламі з асабістага архіва арганісткі. 

 17 сакавіка ў пастаўскім Доме культуры па вуліцы Станкевіча 

адбыўся ІІІ адкрыты раѐнны конкурс юных піяністаў, ініцыятарам 

правядзення якога з’яўляецца Пастаўская ДШМ імя А. Тызенгаўза. 

Сѐлетні конкурс сабраў 33 удзельнікаў з Браслаўскага, Глыбоцкага, 

Докшыцкага, Пастаўскага і Шаркаўшчынскага раѐнаў. 

 24–25 сакавіка ў Мінску праходзіў V Рэспубліканскі фестываль-

конкурс выканаўцаў на цымбалах «Перазвоны». Хромава Александрыя з 
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Яны Косцік. 19 красавіка ў Полацкім раѐнным Цэнтры рамѐстваў 

адбылося велікоднае мерапрыемства, наладжанае разам з раѐннай 

арганізацыяй ГА «Беларускі саюз жанчын». У Лѐзненскім культурна-

аздараўленчым цэнтры прайшла сустрэча з благачынным Лѐзненскага 

раѐна айцом Вячаславам «Радуйся, зямля! Хрыстос Уваскрос», 

арганізаваная работнікамі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі. 

 20–21 красавіка ў Паставах прайшоў рэспубліканскі навукова-

практычны семінар «Пастаўскі край на гісторыка-культурнай карце 

Беларусі», арганізаваны інстытутам мовазнаўства НАН Беларусі. Семінар 

меў краязнаўчую накіраванасць. Галоўная мэта – аказанне навукова-

метадычнай дапамогі Пастаўскаму раѐну па зборы, захаванні і 

папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны. Ганаровы госць 

семінара – намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «Беларускі фонд 

культуры» Тадэвуш Іванавіч Стружэцкі. 

  

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 2–3 сакавіка ў Верхнядзвінску з сяброўскім візітам пабывала 

дэлегацыя Дагдскай краявой думы (Латвія). Чарговая сустрэча была 

арганізавана ў межах Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж органамі 

самакіравання двух прыгранічных раѐнаў, падпісанага ў 2011 годзе, і 

праходзіла ў новым фармаце. Латвійскія калегі не толькі прывезлі выставу 

дыпломных работ навучэнцаў Дагдскай музычна-мастацкай школы 

«Весеннее прикосновение», але і ўпершыню правялі майстар-класы па 

выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Цэнтральная раѐнная 

бібліятэка, на базе якой праходзілі семінары, пераўтварылася ў вялікую 

інтэрактыўную пляцоўку. Імправізаваныя майстэрні працавалі з ранку да 

вечара, іх наведалі звыш 500 чалавек самага рознага ўзросту. (Витебские 

вести. – 2017. – 23 марта. – С. 14.) 

 9 сакавіка ў рамках візіту дэлегацыі Лепельскага раѐна на 

Пскоўшчыну быў падпісаны пратакол намераў аб развіцці сяброўскіх 

сувязяў з муніцыпальным утварэннем Струга-Красненскага раѐна. 

Віцебск прадстаўляў таксама дырэктар Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

«Славянскі базар у Віцебску» Аляксандр Сідарэнка. 

 20 сакавіка на сцэне тэатра імя Я. Коласа адбыўся паказ 

пластычнага спектакля «Вось такое жыццѐ» ў пастаноўцы тэатра «Бюро 

падарожжаў» (г. Познань, Польшча). 

 23 сакавіка ў Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай 

культуры ў Мінску быў прадстаўлены мастацка-дакументальны праект 

«Маѐ жыццѐ ў мастацтве», прысвечаны асобе народнай артысткі Беларусі, 

лаўрэата прэміі «За духоўнае адраджэнне» Святланы Акружной. 

Прадстаўлены работы фотамайстроў Сымона Кохана, Ганны Жыгур, 

Аляксея Вронскага, Юрыя Іванова, партрэты мастакоў Антона Валатовіча, 

Нінэль Шчаснай, Вікенція Ральцэвіча, Уладзіміра Напрэенкі. 

 27 сакавіка – Міжнародны дзень тэатра. 25 сакавіка ў 

Канцэртнай зале «Віцебск» адбыўся паказ спектакля «Дзень тэатра» ў 

рамках праекта, які аб’яднаў тры тэатры: Коласаўскі, «Ляльку» і народны 

тэатр-студыю сучаснай харэаграфіі Дзіяны Юрчанкі. 

 «Крышталѐвы анѐлак», галоўны прыз Беларускага Саюза 

тэатральных дзеячаў, зацверджаны для акцѐраў-лялечнікаў, уручаны 

вядучаму майстру сцэны Беларускага тэатра «Лялька» Алегу Рыхтару. 

Узнагароду артыст атрымаў у Міжнародны дзень тэатра на ўрачыстасці ў 

Драматычным тэатры Беларускай Арміі (Мінск). 

 Міжнародны дзень тэатра ў Полацкім дзяржуніверсітэце 

адзначылі прэм’ерай. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

студэнцкі тэатр «АРТ» ажыццявіў пастаноўку спектакля «Іграй сваѐ 

жыццѐ прыгожа» па п’есе У Жарабцова «Спадарожнікі». Са спектаклем па 

п’есе А. Зінчука «Вперед, Котенок!» творчы калектыў удзельнічаў у 

ХХХІІІ Міжнародным фестывалі «Тэатральныя дні ў Фрыдрыхсхафене» 

(Германія), дзе заваяваў Гран-пры. 

 У Беларускім тэатры «Лялька» ўрокам роднай мовы завяршылася 

серыя заняткаў сацыяльнага адукацыйнага праекта «Чытаем па-

беларуску…». Да маленькіх і дарослых гледачоў завіталі пісьменнік і 
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Прадугледжваецца мнагаграннае супрацоўніцтва ў розных галінах, у тым 

ліку ў культуры. 

 15 сакавіка падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж 

Гарадоцкім раѐнам Віцебскай вобласці і Усвяцкім раѐнам Пскоўскай 

вобласці. Дакумент быў падпісаны ў Гарадку прадстаўнікамі мясцовых 

выканаўчай і заканадаўчай улад і прадугледжвае развіццѐ партнѐрскіх 

адносін у розных сферах, у тым ліку пашырэнне культурных сувязяў. 

 Супрацоўніцтва паміж Браслаўскім аб’яднаннем музеяў і 

Краслаўскім гістарычным музеем (Латвія) пастаянна падмацоўваецца 

разнастайнымі мерапрыемствамі. У сярэдзіне сакавіка ў Браслаў завітала 

дэлегацыя з Краславы. Па дамоўленасці музейшчыкі памежных 

тэрыторый разгарнулі ў гісторыка-краязнаўчым музеі сумесную выставу 

пра знакаміты род Броэль-Плятараў, прадстаўнікі якога пакінулі свой след 

у гісторыі сумежных краін. 

 Дэлегацыя прадстаўнікоў адміністрацыі і бізнесу Лодзінскага 

ваяводства (Польшча) пабывала з дзелавым візітам на Віцебшчыне. 

Рэзультатам візіту стала падпісанне ў Віцебскім аблвыканкаме шэрагу 

дагавораў аб супрацоўніцтве ў гандлѐва-эканамічнай, сацыяльнай і 

культурнай сферах.    (Витьбичи. – 2017. – 25 марта. – С. 1, 4.) 

 30 сакавіка Верхнядзвіншчыну наведала дэлегацыя Себежскага 

раѐна Пскоўскай вобласці. У аграгарадку Каханавічы былі заключаны 

пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Верхнядзвінскім раѐнным Саветам 

дэпутатаў і Сходам дэпутатаў Себежскага раѐна і ўпершыню паміж 

сельсаветамі – Каханавіцкім сельскім Саветам дэпутатаў і сельскім 

пасяленнем Себежскае. Дэлегацыя суседняга рэгіѐна пазнаѐмілася з 

дзейнасцю КУСГП «Каханавічы» і ацаніла творчы патэнцыял мастацкіх 

калектываў раѐна.  (Витебские вести. – 2017. – 1 апр. – С. 2.) 

  31 сакавіка ў Лѐзненскім раѐнным Цэнтры культуры пры ўдзеле 

старшыні Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў У. У. Цярэнцьева 

адбылася цырымонія падпісання пагаднення аб дружбе і супрацоўніцтве 

паміж Лѐзненскім раѐнам і Дзямідаўскім раѐнам Смаленскай вобласці ў 

Пастаўскага, Чашніцкага раѐнаў, з фондаў ВАКМ і музея Віцебскага 

дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта – у цэлым каля 400 адзінак. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 3 сакавіка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Я. Коласа прайшоў вечар памяці «Мая партыя – мастацтва», 

прысвечаны 100-гадоваму юбілею народнага артыста СССР, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі і прэміі «За духоўнае адраджэнне», 

Ганаровага грамадзяніна Віцебска Фѐдара Іванавіча Шмакава. Больш за 

70 гадоў акцѐр прысвяціў служэнню коласаўскай сцэне, стварыў больш за 

200 вобразаў у тэатры і каля 50 у кіно. На вечары прагучалі ўспаміны 

калег, гледачы ўбачылі ўрыўкі са спектакляў і кінафільмаў, дзе іграў 

Ф. Шмакаў, мастацкія нумары з удзелам коласаўцаў і артыстаў-аматараў. 

 Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка падпісаў 

распараджэнне аб аб’яўленні Падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

артыстцы драмы, вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа Святлане Акружной. (Витебские 

вести. – 2017. – 16 марта. – С. 3.) 

 9 сакавіка Коласаўскі тэатр прыняў удзел у святкаванні дня 

нараджэння Францішка Аляхновіча, аднаго з заснавальнікаў айчыннага 

прафесійнага тэатра, у Вільнюсе. Коласаўцы паказалі спектакль «Цень 

думкі нашай…» паводле твораў Ф. Аляхновіча ў Доме нацыянальных 

згуртаванняў. Арганізатары – Таварыства беларускай культуры ў Літве і 

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа. У спектаклі 

задзейнічаны артысты Наталля Аладка, Георгій Лойка, Ульяна Ацясава, 

Раман Салаўѐў. Рэжысѐр-пастаноўшчык Ніна Абухава. Мастак-

пастаноўшчык Андрэй Жыгур. Пластыка Сяргея Таўкача. 

 Дырэктар тэатра імя Я. Коласа Аляксандр Старых прыняў удзел у 

Экспертна-медыйным семінары на тэму «Тэатральная культура ў Саюзнай 

дзяржаве: узаемасувязь і ўзаемаўплыў», які адбыўся 14–15 сакавіка ў 

Міжнароднам мультымедыйным прэс-цэнтры «Россия сегодня» (г. Масква). 
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самых розных сферах жыццядзейнасці. У гэты дзень у г. п. Лѐзна гасцінна 

віталі таксама гасцей з Руднянскага, Ельнінскага, Веліжскага раѐнаў 

Смаленскай вобласці і Піцелінскага раѐна Разанскай вобласці, з якімі 

бестэрміновыя пагадненні аб супрацоўніцтве былі заключаны раней. У 

райцэнтры расійскія дэлегаты сустрэліся з кіраўніцтвам Лѐзненшчыны, 

наведалі Алею Народнай Славы, ваенна-гістарычны музей і культурна-

аздараўленчы цэнтр. Да мемарыяла на афіцэрскіх могілках у в. Стасева 

яны ўсклалі кветкі, пазнаѐміліся з дзейнасцю Дома культуры ў 

аграгарадку Новае Сяло, наведалі шэраг прадпрыемстваў і ўстаноў раѐна. 

Заключным акордам стаў канцэрт лѐзненскіх, руднянскіх і смаленскіх 

артыстаў мастацкай самадзейнасці ў Лѐзненскім РЦК. (Витебские 

вести. – 2017. – 1 апр. – С. 8 ; 4 апр. – С. 2.) 

 Чарговая расійска-беларуская сустрэча на Дубровеншчыне 

завяршылася падпісаннем пагаднення аб супрацоўніцтве паміж 

Дубровенскім раѐнам і муніцыпальным утварэннем «Краснінскі раѐн» 

Смаленскай вобласці 31 сакавіка. Падпісаны дакумент прадугледжвае 

развіццѐ партнѐрства ў розных сферах дзейнасці, у тым ліку ў галіне 

культуры. Пасля афіцыйных мерапрыемстваў у Дубровенскім РДК 

адбыўся святочны канцэрт «Мы дружбою сильны» з удзелам творчых 

калектываў Дубровенскага і Краснінскага раѐнаў. (Витебские вести. – 

2017. – 1 апр. – С. 2. ; Дняпроўская праўда. – 2017. – 1 крас. – С. 1.) 

 Напрыканцы сакавіка дэлегацыя Расонскага раѐна наведала 

Пскоўшчыну. У ходзе візіту было заключана пагадненне аб 

супрацоўніцтве паміж муніцыпальным утварэннем «Апочацкі раѐн» і 

Расонскім раѐнам. Дакумент прадугледжвае абмен вопытам па рэалізацыі 

рэгіянальных праграм, развіццѐ культурных сувязяў і турызму і інш. У 

праграму сустрэчы было ўключана наведванне дэлегацыяй Расоншчыны 

Апочацкага раѐннага Цэнтра культуры і мясцовага краязнаўчага музея. 

 У Віцебскай абласной філармоніі адбылося ўрачыстае 

пасяджэнне, прысвечанае Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. У 

святочным канцэрце прынялі ўдзел лепшыя творчыя калектывы горада, а 

Бешанковіцкага, Віцебскага, Гарадоцкага, Глыбоцкага, Лепельскага, 

Полацкага, Сенненскага і Чашніцкага раѐнаў. (Культура. – 2017. – 

11 сак. – С. 11.) 

З 15 сакавіка да 7 красавіка ў Віцебскім абласным метадычным 

цэнтры народнай творчасці была адкрыта для прагляду абласная выстава 

народнага касцюма «Сцяжкі майстэрства-2017». Яна з’яўляецца трэцім 

этапам аднайменнага праекта святаў-конкурсаў, якія адбыліся ў 2015 годзе 

ў Сянно і 2016 годзе ў Віцебску. Дадзены праект праводзіўся з мэтай 

замацавання творчых здабыткаў папярэдніх этапаў і больш глыбокага 

раскрыцця адметнасцей зімовага адзення жыхароў Віцебшчыны канца 19-

га – 1930-х гадоў. На выставе прадстаўлены манекены ў зімовых 

народных строях, лялькі ў зімовых строях рэгіянальнага характару, тканыя 

вырабы (хусткі, андаракі, саяны, мужчынскія штаны), вырабы з лямцу 

(валѐнкі, магеркі, рукавіцы), са скуры (абутак, рукавіцы, шапкі, сумкі, 

футравыя шапкі), арнаментальнае вязанне (хусткі, шкарпэткі, рукавіцы, 

панчохі), інсталяцыі атрыбутаў і сімвалаў святаў зімовага і вясновага 

цыклаў. 

7 красавіка ў Полацкім раѐнным цэнтры рамѐстваў і 

нацыянальных культур адкрылася персанальная выстава маляваных 

дываноў народнага майстра Беларусі Святланы Скавыркі з Глыбокага. У 

экспазіцыі пад назвай «Маляваны цуд» прадстаўлена 35 дываноў і макатак. 

18 красавіка ў выставачнай зале ДУ «Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці» адкрылася выстава твораў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва навучэнцаў, выпускнікоў і 

выкладчыка Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў 

Алены Лісоўскай пад назвай «Тайны коловрата».  

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі ў красавіку адкрылася 

выстава «Народнае адзенне Віцебшчыны». Гэта сумесны праект музея і 

Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. У 

экспазіцыі прадстаўлены калекцыі народнага адзення са збораў краязнаўчых 

музеяў і дамоў рамѐстваў Бешанковіцкага, Браслаўскага, Лепельскага, 
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таксама Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта і Смаленскага інстытута 

культуры. 

 На пачатку красавіка дэлегацыя Віцебскай вобласці на чале са 

старшынѐй аблвыканкама М. М. Шарснѐвым наведала Валгаградскую 

вобласць з мэтай умацавання дзелавых сувязяў і рэалізацыі сумесных 

бізнес-праектаў. У ходзе візіту былі разгледжаны і пытанні актывізацыі 

культурных і адукацыйных праектаў. Магчымыя накірункі рэалізацыі 

сумесных праектаў у культуры абмяркоўваліся таксама і пры наведванні 

віцебскай дэлегацыяй Астраханскай вобласці. 

 12 красавіка дэлегацыя Шумілінскага раѐна наведала 

Велікалуцкі раѐн Пскоўскай вобласці, дзе быў падпісаны дагавор аб 

супрацоўніцтве паміж Шумілінскім райвыканкамам і адміністрацыяй 

Велікалуцкага раѐна. Падпісаны дагавор прадугледжвае эканамічнае, 

грамадскае і творчае супрацоўніцтва рэгіѐнаў, развіццѐ кантактаў у сферы 

адукацыі, культуры, спорту і турызму. У ходзе візіту шумілінцы 

пазнаѐміліся з дзейнасцю Булынінскага Дома культуры і Пераслегінскай 

гімназіі. 

 Расонскі і Полацкі раѐны ўвайшлі ў маршрут гісторыка-

патрыятычнай паездкі дэлегацыі з Санкт-Пецярбурга па мясцінах воінскай 

славы Расіі і Беларусі, якая стартавала 17 красавіка. У Клясціцах адбыўся 

ўрачысты мітынг на мемарыяльным комплексе, прысвечаным Айчынным 

войнам 1812 і 1941–45 гадоў. У Полацку члены патрыятычнай экспедыцыі 

наведалі памятныя мясціны і прынялі ўдзел у мітынгу на плошчы Свабоды. 

 24 красавіка быў падпісаны дагавор аб дружбе, добрасуседстве і 

супрацоўніцтве паміж Лѐзненскім раѐнам і Пушкінагорскім раѐнам 

Пскоўскай вобласці. Гэтая падзея адбылася ў рамках візіту дэлегацыі ў 

складзе старшыні Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў У. Цярэнцьева, 

старшыні Лѐзненскага райвыканкама І. Лаўрыновіча і старшыні 

Лѐзненскага райсавета Т. Дрылѐнак на Пскоўшчыну. Падпісанне дагавора 

з’яўляецца важным у плане развіцця культурных сувязяў, бо для 

лѐзненцаў адкрываецца магчымасць наведвання радзімы А. С. Пушкіна ў 

рамках міжнароднага праекта «Калегіум». У экспазіцыі – жывапіс, 

графіка, арт-аб’екты, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

 У Полацкай мастацкай галерэі ў сакавіку экспанаваліся выставы 

віцебскіх мастачак Святланы Урублеўскай пад назвай «Акваторыя. 

Нацюрморт» (акварэль) і «Палімпсесты Валянціны Ляховіч» – выстава ў 

стылі «смеццевай культуры». У красавіку ў галерэі праходзіла выстава 

акварэляў віцебскага мастака Фелікса Гумена. 

 У Глыбоцкім цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці 

ў сакавіку экспанавалася выстава «Каляровыя мары». У экспазіцыі – 

работы віцебскай мастачкі Ганны Прашкевіч і яе сыноў Івана і Рамана. 

 У выставачнай зале музея гісторыі і культуры Наваполацка з 30 

сакавіка да 9 красавіка экспанавалася выстава жывапісу і батыка 

«Мечты в красках». Аўтары экспазіцыі – сѐстры, ураджэнкі Наваполацка 

Ірына Башун, выкладчык наваполацкай ДШМ імя І. Ф. Хруцкага, і Іна 

Ляліна, выкладчык Пскоўскай мастацкай школы. 

 4 красавіка ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася 

выстава «Палитра молодых». У экспазіцыі прадстаўлены работы 

12 аўтараў з г. Аляксандрава Уладзімірскай вобласці. 

 У Віцебскім Мастацкім музеі ў красавіку адкрыліся дзве 

фотавыставы: выстава юрмальскіх фатографаў «Звуки музыки Раймонда 

Паулса» (Латвія) і экспазіцыя «Моя новая выставка» – фотапраект 

вядомага маскоўскага фотамастака Кацярыны Раждзественскай. 

 «Пробуждение природы» – пад такой назвай віцебская мастачка 

Марына Шутко адкрыла выставу ў Кіраўскай сельскай бібліятэцы 

Віцебскага раѐна. 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

9 сакавіка Віцебскі краязначы музей запрасіў наведвальнікаў на 

выставу «Выцінаная вясна». У экспазіцыі 112 выцінанак з фондаў 

Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці і з калекцый майстроў 
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рамках супрацоўніцтва паміж раѐнамі-пабрацімамі.  

 З мэтай наладжвання эканамічных і культурных сувязяў 

дэлегацыя Сенненскага раѐна наведала Пачынкаўскі раѐн Смаленскай 

вобласці. У выніку візіту было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве 

паміж рэгіѐнамі. 

 Напрыканцы красавіка на Лѐзненшчыне пабываў кіраўнік 

адміністрацыі Піцелінскага раѐна Разанскай вобласці А. Пароцікаў. Ён 

наведаў магілу свайго земляка І. Уляхіна, які загінуў у 1944 годзе пры 

вызваленні Лѐзненшчыны, пазнаѐміўся з работай Лѐзненскага культурна-

аздараўленчага цэнтра і іншых устаноў і прадпрыемстваў.  

 28 красавіка ў рамках рабочага візіту на Браслаўшчыну 

дэлегацыі Пскоўскага раѐна Расійскай Федэрацыі было падпісана 

пагадненне аб партнѐрстве і супрацоўніцтве паміж Адміністрацыяй і 

Сходам дэпутатаў Пскоўскага раѐна і Браслаўскімі райвыканкамам і 

райсаветам дэпутатаў. У дакуменце прадугледжаны правядзенне 

сумесных культурных мерапрыемстваў, узаемадзеянне і пастаянныя 

кантакты паміж установамі культуры. У ходзе знаѐмства з раѐнам 

расійскія госці наведалі Браслаўскі музей традыцыйнай культуры. 

 28 красавіка ў Талачыне было падпісана пагадненне аб 

пабрацімскім супрацоўніцтве паміж Талачынскім раѐнам і Сафонаўскім 

раѐнам Смаленскай вобласці. Пагадненне прадугледжвае не толькі 

гандлѐва-эканамічныя адносіны, але і ўмацаванне культурных сувязяў. 

Госці з Расіі прынялі ўдзел у адкрыцці раѐннай Дошкі гонару і канцэрце, 

прысвечаным Святу працы. 

 Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Дыялог моў і 

культур у ХХІ стагоддзі» адбылася ў красавіку ў гімназіі № 2 г. Віцебска. 

Тут прайшлі майстар-класы, выступленні, кітайская гарбатная цырымонія 

і інш. Удзельнічалі навукоўцы, выкладчыкі, дыпламаты з Беларусі, Расіі, 

Германіі, Венесуэлы, Кітая. Першы сакратар Пасольства ЗША ў Беларусі 

Рыма Койлер упершыню наведала Віцебск. 

    

навучэнцаў і выпускнікоў мінулых гадоў, выкладчыкаў ДШМ і 

танцавальнага калектыву ДК «Усмешка».  

 26 красавіка ў Глыбоцкай ДШМ стартаваў новы праект «Няхай 

дзеці спяваюць». Сваѐ выканальніцкае майстэрства дэманстравалі харавыя 

калектывы дзіцячых школ мастацтваў Глыбоччыны і іх філіялаў. А на 

сцэне Глыбоцкага ГДК быў арганізаваны канцэрт «Культурная 

вакцынацыя», у якім выхаванцы ДШМ прапанавалі гледачам музыку і 

танцы на любы густ. 

  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 7 сакавіка ў зале Цэнтра сучаснага мастацтва (Віцебск, пр. 

Фрунзе,11) адкрылася вялікая выстава па выніках творчага праекта 

«Неделя дизайна ХГФ», які быў рэалізаваны на базе мастацка-графічнага 

факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава. 

 У Арт-цэнтры Марка Шагала ў сакавіку экспанавалася выстава 

Triple Portrait («Трайны партрэт»). Экспазіцыя – вынік Міжнароднага 

пленэру 2015 года, праведзенага ў Польшчы з удзелам польскіх, 

беларускіх і ўкраінскіх фотамастакоў. Гэта сумесны праект Польскага 

інстытута культуры ў Мінску і Беластоцкага цэнтра культуры (Польшча). 

 24–30 сакавіка ў Чэхіі праходзіў Міжнародны фестываль-

конкурс дзіцячай і юнацкай творчасці «ART-PANORAMA 2017», які 

прынѐс шэраг перамог наваполацкай дзіцячай мастацкай школе імя 

І. Ф. Хруцкага: 5 дыпломаў І ступені юным мастачкам, падзякі педагогам 

установы за высокі ўзровень падрыхтоўкі ўдзельнікаў, кубак фестывалю 

дзіцячай мастацкай школе. 

 Навучэнка мастацкага аддзялення ДШМ № 3 г. Барані Кацярына 

Трыбуль узнагароджана спецыяльным прызам «За майстэрства і выдатны 

мастацкі твор» VI Міжнароднага мастацкага конкурсу графікі і жывапісу ў 

Румыніі. 

 У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі ў 

сакавіку экспанавалася выстава работ беларускіх і расійскіх мастакоў у 
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 13–19 сакавіка ў г. п. Бешанковічы быў праведзены Тыдзень 

духоўнай культуры. Мерапрыемствы праходзілі з удзелам святароў Свята-

Ільінскага храма. У цэнтральнай раѐннай бібліятэцы былі арганізаваны 

выстава творчых работ майстроў раѐннага Дома рамѐстваў «Святы 

Велікодныя», выстава-прагляд літаратуры «Шаг к духовным знаниям», 

гадзіна духоўнасці «Великий пост. Великая Пасха», майстар-клас па 

вырабе велікодных яек. У дзіцячай школе мастацтваў экспанавалася 

выстава творчых работ навучэнцаў «Мой родны кут». Работнікі раѐннага 

гісторыка-краязнаўчага музея запрасілі на выставу ікон «Весеннее 

пробуждение души» і віртуальную экскурсію па святынях бешанковіцкай 

зямлі. 

22 сакавіка ў Цэнтры культуры «Віцебск» адбыўся абласны 

семінар-практыкум для кіраўнікоў ансамбляў барабаншчыц і мажарэтак 

устаноў культуры і адукацыі Віцебшчыны, арганізатарам якога выступіў 

Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Дадзены семінар-

практыкум быў праведзены з мэтай папулярызацыі дзейнасці ансамбляў 

барабаншчыц і мажарэтак, якіх на сѐнняшні час у Віцебскай вобласці 

налічваецца 17, і далейшага іх развіцця. Семінар адбыўся з удзелам 

начальніка аддзела культуры галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Галіны Баркевіч, 

дырэктара ВАМЦНТ Кацярыны Лабукі і галоўнага балетмайстра 

ВАМЦНТ Вольгі Панэ. Майстар-класы для прысутных правялі кіраўнік 

ансамбля барабаншчыц «Макстон» гімназіі № 3 г. Віцебска Жанна 

Старавойтава і мастацкі кіраўнік узорнага калектыву мажарэтак «Залатыя 

пагоны» Дома культуры імя Леніна г. Вялікія Лукі Пскоўскай вобласці, 

рэгіянальны прадстаўнік аддзялення Міжрэгіянальнай грамадскай 

арганізацыі па спорце «Федэрацыя Батон Твірлінга і Мажарэтак Расійскай 

Федэрацыі» Наталля Несцерава. 

брата Віктара, які ўжо пайшоў з жыцця. 

 22–23 красавіка ў вобласці праходзіў «Фэст экскурсаводаў» у 

межах штогадовага рэспубліканскага фестываю гідаў і экскурсаводаў, 

прымеркаванага да Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных месцаў. 

Супрацоўнікі Браслаўскага гісторыка-краязнаўчага музея арганізавалі 

экскурсію «Басанож па маставой», Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны 

музей запрасіў моладзь прыняць удзел у крос-фотаквэсце. 

 

МАСТАЦТВА 

 У Канцэртнай зале «Віцебск» адбыўся гала-канцэрт, якім 

завяршыўся абласны этап IV Рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай 

творчасці «Здравствуй, мир!». У канцэртнай праграме былі задзейнічаны 

каля 400 выканаўцаў – пераможцаў раѐнных этапаў конкурсу. У фае была 

разгорнута вялікая выстава выяўленчага мастацтва і дэкаратыўна-

прыкладной творчасці. 

 У Віцебску былі падведзены вынікі адкрытага конкурсу 

«Азбука – УНОВИС», які праводзіўся сярод мастакоў, дызайнераў, 

архітэктараў, студэнтаў творчых спецыяльнасцей з мэтай папулярызацыі 

ідэй мастацтва авангарда і спадчыны творчага аб’яднання «УНОВИС». 36 

аўтарскіх распрацовак дзіцячых, маладзѐжных, гарадскіх рэкрэацыйных 

зон прадставілі ўдзельнікі з Беларусі, Расіі і Ізраіля. 26 сакавіка ў 

Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адбылася публічная абарона 

распрацовак аўтарамі. 

 У Дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці адбылася прэзентацыя 

выдання «Ю. М. Пэн (1854–1937) в прижизненных публикациях и 

документах Государственного архива Витебской области». Аўтар ідэі і 

галоўны рэдактар, гісторык мастацтва, старшыня папячыцельскага савета 

музея Марка Шагала Людміла Хмяльніцкая. 

 Відзаўская дзіцячая школа мастацтваў Браслаўскага раѐна 

адзначыла 40-гадовы юбілей. У сувязі з гэтай знамянальнай падзеяй у 

мясцовым Доме культуры адбыўся святочны канцэрт з удзелам 
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 25 сакавіка ў Новалукомльскім Палацы культуры было 

праведзена свята песні і паэзіі «Родной земли многоголосье», прысвечанае 

140-годдзю з дня нараджэння французскага паэта і дыпламата Аскара 

Мілаша, знакамітага ўраджэнца Чашніччыны. У мерапрыемстве 

ўдзельнічалі творчыя калектывы Палаца культуры, паэты і барды горада, 

члены клуба «Сяброўства» Культурна-гістарычнага комплексу «Залатое 

кольца горада Віцебска «Дзвіна». У гэты дзень адбыўся творчы дэбют 

гурта духоўнага хрысціянскага песнапення «Песня сэрца», створанага пры 

ўстанове культуры. 

29 сакавіка ў Мазалаўскім СДК Віцебскага раѐна адбыліся 

«Сапуноўскія чытанні», прысвечаныя гісторыку, археолагу і краязнаўцу 

Аляксею Сапунову. Мерапрыемства праводзілася ў рамках сумеснай 

ініцыятывы «Адраджэнне гісторыка-эканамічнай спадчыны для 

ўстойлівага развіцця Мазалаўскага і Бабініцкага сельсаветаў». У чытаннях 

прынялі ўдзел гісторыкі Дзяніс Юрчак і Мікалай Півавар, спецыялісты 

ўстаноў культуры і адукацыі, Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці. 

Госці пазнаѐміліся з дзейнасцю мясцовых устаноў культуры. Вядучы 

метадыст ВАМЦНТ Андрэй Струнчанка правѐў экскурсію ў былой сядзібе 

Ігната Манькоўскага «Мілае» – помніку архітэктуры ХІХ стагоддзя. 

У сакавіку у Талачынскай ЦРБ адбылася сустрэча ўдзельнікаў 

двух клубаў – жаночага «Добрыя сустрэчы», які працуе пры раѐннай 

бібліятэцы, і народных майстроў і мастакоў Талачынскага раѐннага Дома 

рамѐстваў. Майстар па вышыванні беларускіх узораў Ірына Голуб 

прадставіла свае вырабы – ручнікі, абрусы, фартухі. Размова ішла пра 

гісторыю беларускай вышыўкі, пра адраджэнне забытых узораў і сімвалаў, 

рэгіянальныя і нацыянальныя мастацкія асаблівасці ручнікоў. 

19 красавіка па сумеснай ініцыятыве аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама і 

Гарадоцкага благачыння былі наладжаны велікодныя мерапрыемствы ў 

ГДК. У праграме: батлеечнае прадстаўленне; праваслаўная выстава, якая 

складалася з вырабаў гурткоўцаў Дома рамѐстваў і фальклору, Цэнтра 

 Напярэдадні хрысціянскага свята работнікі Віцебскага раѐннага 

краязнаўчага музея правялі мерапрыемства «Пасха: история и традиции». 

 17 красавіка ў СШ № 2 г. Гарадка адбылося ўрачыстае адкрыццѐ 

этнаграфічнага музея. У цырымоніі прыняў ўдзел старшыня Віцебскага 

абласнога Савета дэпутатаў У. У. Цярэнцьеў. Музей уключае ў сябе 

некалькі экспазіцый. Гэта «Беларуская хатка», «Мужчынскія рамѐствы», 

«Жаночыя рамѐствы», выстава, прысвечаная гісторыі СШ № 2 і яе 

выпускнікам. «Хатка-гасцѐўня» аформлена ў старадаўнім стылі. Калідор 

музейнага паверха стылізаваны пад Гарадок ХІХ стагоддзя, распісаныя 

сцены нагадваюць гістарычную карту раѐна. У адкрыцці этнамузея 

ўдзельнічалі мясцовыя творчыя калектывы, лучнікі віцебскага стралковага 

клуба «Спадчына», майстры раѐннага Дома рамѐстваў і фальклору. 

 18 красавіка ў Лѐзненскім раѐнным ваенна-гістарычным музеі 

адкрылася выстава работ віцебскага мастака Алега Прусава пад назвай «Я 

вхожу в этот город». 

 19 красавіка ў Гарадоцкім раѐнным краязнаўчым музеі 

адкрылася выстава работ віцебскага мастака Віктара Шылко пад назвай 

«Асяроддзе засваення». 

 20–21 красавіка ў ВДУ імя П. М. Машэрава прайшла IV 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы 

крыніцазнаўства», прымеркаваная да 420-годдзя надання Віцебску 

магдэбургскага права. Удзельнічалі навуковыя супрацоўнікі ВНУ, музеяў, 

архіваў. 

 22 красавіка ў Глыбокім адбылося ўрачыстае адкрыццѐ 

мемарыяльнай дошкі, прысвечанай былому дырэктару глыбоцкай 

СШ № 3, выдатніку народнай асветы, паэту, грамадскаму дзеячу Віталю 

Рыгоравічу Гарановічу. 

 У Бягомльскім музеі народнай славы (Докшыцкі раѐн) адкрылася 

творчая выстава знакамітых землякоў – мастакоў Маркаўцоў. У экспазіцыі 

пад назвай «Роздум» тры сястры – вядомыя мастачкі Валянціна, Галіна і 

Ганна – прадставілі як свае работы, так і непаўторныя карціны свайго 
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дзяцей і моладзі, ікон, вышытых бібліятэкарамі раѐннай бібліятэкі; 

майстар-класы, канцэрт дзіцячых калектываў і юных выканаўцаў ГДК, 

ЦДіМ, школы мастацтваў райцэнтра. 

  

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 Прэм’ера спектакля «І смех, і грэх» па п’есе Я. Купалы 

«Прымакі» ў пастаноўцы Аршанскага народнага гарадскога тэатра 

(кіраўнік Васіль Мігаль) адбылася ў сакавіку на сцэнічнай пляцоўцы 

Крапівенскага СДК. 

 Напярэдадні 8 сакавіка ў Сенненскім раѐнным цэнтры культуры і 

народнай творчасці была праведзена конкурсная праграма – рэаліці-шоу 

«Каханне з першага погляду». 

 9 сакавіка ў выставачнай зале Дома рамѐстваў і фальклору КАЦ 

«Гарадок» адкрылася выстава работ людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі пад назвай «Вам дорым дабрыню і радасць». 

 У Дубровенскім РДК была арганізавана шоу-праграма 

«Беларусачка-2017». Традыцыйныя этапы конкурсу былі ўмела 

аб’яднаныя з народнымі сезоннымі святамі. 

 У цэнтры рамѐстваў «Адраджэнне» Віцебскага раѐна (аграгарадок 

Акцябрская) адкрылася выстава работ аматарскага аб’яднання «Иголочка» 

, створанага на базе Культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца 

горада Віцебска «Дзвіна». Адбыўся творчы абмен вопытам з мясцовымі 

майстрамі – удзельнікамі народнага клуба майстроў «Традыцыя» 

Віцебскага раѐна. 

 На пачатку сакавіка ў Мазалаўскім СДК Віцебскага раѐна была 

праведена комплексная культурна-дасугавая праграма для дзяцей 

«Путешествие в Мурляндию» з мэтай фарміравання гуманных адносін да 

хатніх жывѐл. Прысутным былі прапанаваны забаўляльныя 

мерапрыемствы, выстава літаратуры і дэкаратыўна-прыкладной творчасці, 

майстар-клас па маляванні кошак і інш. 

 10 сакавіка ў Пастаўскім Доме рамѐстваў «Стары млын» 

экспанавалася выстава «Рэтра-радыѐ». Было прадстаўлена 85 адзінак 

радыѐапаратуры з прыватнай калекцыі навапалачаніна Вячаслава Лубчонка. 

У Бягомльскім музеі народнай славы ў сакавіку адкрылася 

выстава «Якуб Колас і рускія пісьменнікі». Кнігі з дароўнымі подпісамі 

Якубу Коласу расійскіх літаратараў, яго шырокая перапіска з сябрамі і 

калегамі 50-х гадоў ХХ стагоддзя прадстаўлены з фонду Дзяржаўнага 

літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. 

У Арт-цэнтры Марка Шагала экспанавалася выстава «Раввинская 

династия», прысвечаная сям'і духоўнага рабіна Віцебска Шмар’ягу-Лейба 

Медалье (1872–1938 гг.). У экспазіцыі прадстаўлены мемарыяльныя рэчы і 

арыгінальныя фотадакументальныя матэрыялы з прыватных збораў сям’і 

Медалье, архіўныя дакументы. Выстава – сумесны праект Музея Марка 

Шагала, Дзяржархіва Віцебскай вобласці і Музея гісторыі і культуры 

яўрэяў Беларусі (Мінск). Куратар выставы – даследчык, гісторык, 

калекцыянер Ілья Васільеў. 

У Лѐзненскім ваенна-гістарычным музеі з’явілася новая калекцыя – 

96 запалкавых пачкаў серыі «Гербы гарадоў Рэспублікі Беларусь». 

 У Аршанскім музеі У. С. Караткевіча ў сакавіку-красавіку была 

прадстаўлена выстава «Аршанскія старадрукі» з фондавых збораў 

музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны і царквы 

Праабражэння Гасподняга (г. п. Копысь), прысвечаная 500-годдзю 

беларускага кнігадрукавання. 

 6–7 красавіка ў актавай зале СШ № 1 г. п. Шуміліна прайшла 

навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія чытанні», прысвечаная 

адкрыццю археалагічнага комплексу Кардон і гісторыі Шумілінскага 

раѐна. У рабоце канферэнцыі бралі ўдзел навуковыя супрацоўнікі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, выкладчыкі ВДУ імя П. М. Машэрава, 

краязнаўцы з Шумілінскага і Віцебскага раѐнаў. (Герой працы 

(Шуміліна). – 2017. – 11 крас. – С. 3.) 

 У Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым музеі на працягу красавіка 

была наладжана выстава «Марское братэрства Шуміліншчыны». 
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адкрылася выстава «Пакт Рэрыха. Гісторыя і сучаснасць». Гэта вялікі 

выставачны праект, які ўжо пабываў у 17 краінах свету. Экспазіцыя 

прыбыла з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і распавядае пра вялікую 

міратворчую місію рускага мастака М. К. Рэрыха. 

 12 сакавіка ў канцэртнай зале Пастаўскага Дома культуры (па 

вул. Чырвонаармейскай) адбылася канцэртная праграма «Вясна раманса». 

Гледачоў парадавалі сваімі музычнымі талентамі і выканальніцкім 

майстэрствам удзельнікі вакальнай студыі «Славія» Пастаўскага раѐннага 

Цэнтра культуры і народнай творчасці. 

 17 сакавіка ў Шаркаўшчынскім раѐнным Доме рамѐстваў 

адкрылася выстава вышываных карцін «З вясною ў душы». Аўтары – 

вышывальшчыцы з усяго раѐна ва ўзросце ад 24 да 86 гадоў. 

 «Мы такія розныя…» – пад такой назвай у Верхнядзвінскім 

раѐнным Цэнтры культуры і народнай творчасці адкрылася выстава 

майстроў-лялечнікаў Верхнядзвіншчыны. У экспазіцыі прадстаўлены 16 

унікальных лялек, а яшчэ габелены, вышыўка, вырабы з тэкстылю і інш. 

 Вечарына з нагоды юбілею намесніка дырэктара Віцебскага 

раѐннага Дома культуры Таццяны Кірпічэнкі адбылася 22 сакавіка ў 

аграгарадку Ноўка. Усѐ сваѐ працоўнае жыццѐ Таццяна Васільеўна 

прысвяціла гэтай установе. Юбіляр атрымала Ганаровыя граматы 

Віцебскага раѐннага Савета дэпутатаў і аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі райвыканкама, Падзяку раѐннага Цэнтра 

культуры і творчасці. Удзельнікі мясцовых творчых калектываў выступілі 

з канцэртам. 

 25 сакавіка на Лѐзненшчыне стартавала дэкада тэатральнай 

творчасці «На мяжы з думкай пра тэатр». Арганізатар фестывалю, 

рэжысѐр і метадыст, вядучы спецыяліст па тэатральным жанры РЦК 

Г. Цыганкоў запрасіў калектывы не толькі Лѐзненскага раѐна, г. Віцебска, 

але і Смаленскай вобласці. 

 26 сакавіка ў Доме культуры аграгарадка Стасева Лѐзненскага 

раѐна сабраліся маленькія і дарослыя жыхары на народнае свята Саракі. У 

памяць буклеты «Па слядах першадрукара. Праваслаўная кніга сѐння» і 

закладкі «Праваслаўны інтэрнэт» з пералікам праваслаўных вэб-сайтаў. 

Чытачам раѐннай бібліятэкі протаіерэй Пѐтр Бараноўскі падарыў кнігу 

«Святое Евангелле». 

   

ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

22 сакавіка ў чытальнай зале раѐннай бібліятэкі адбылася 

сустрэча «Паэзіі свет неабсяжны», прысвечаная Сусветнаму дню паэзіі. У 

бібліятэку завітаў расійскі пісьменнік Аляксандр Лісняк, які пераехаў на 

Гарадоччыну з Варонежскай вобласці. Аўтар пазнаѐміў прысутных са 

сваѐй творчасцю і падараваў бібліятэцы некалькі кніг. 

23 красавіка народная літаратурна-музычная гасцѐўня «Крыніца» 

запрасіла на вечар-успамін «Зноў вясна на белым свеце…», прысвечаны 

Вялікай Перамозе. 

  

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У Віцебскім раѐнным гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава работ члена Беларускага саюза дызайнераў, мастака-дызайнера 

тэатра імя Я. Коласа Наталлі Ярмолавай. Экспазіцыя пад назвай «Рисую 

Автобиографию. Весна» была прымеркавана да Дня жанчын. 

У рамках святкавання 100-годдзя беларускай міліцыі ў 

Наваполацкім гарадскім аддзеле ўнутраных спраў была ўрачыста адкрыта 

мемарыяльная дошка ў гонар палкоўніка міліцыі Івана Карпавіча 

Пузанкевіча, першага начальніка гараддзела, удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Напярэдадні Дня жанчын у Браслаўскім музеі традыцыйнай 

культуры адкрылася выстава «Дамские штучки». Таленавітыя майстры 

Браслаўшчыны прадставілі ўпрыгажэнні, зробленыя з саломы, драўніны, 

бавоўны, скуры і іншых матэрыялаў. Дапоўнілі выставу шалі, сумачкі і 

іншыя аксесуары.  

У выставачнай зале Ушацкага музея народнай славы ў сакавіку 
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ім удзельнічалі хлопчыкі і дзяўчынкі з гурткоў Дома культуры. Удзельнікі 

гуртка «Мастацкая вышыўка» Лѐзненскага Дома рамѐстваў прадставілі 

выставу на «птушыную» тэму.   

 30 сакавіка на сцэне гарадскога Палаца культуры «Орша» 

адбыўся святочны вечар «На спутнике творчества», прысвечаны 60-

гадоваму юбілею найстарэйшай установы культуры горада. Яна ўступіла ў 

строй як Палац культуры тэкстыльшчыкаў на пачатку 1957 года. 

 1 красавіка ў Дварышчанскім СДК Расонскага раѐна адбылася 

прэм’ера спектакля «Золушка» ў пастаноўцы драматычнага калектыву 

СДК. Затым гэты гумарыстычны спектакль у вершах убачылі жыхары 

іншых вѐсак раѐна. 

 2 красавіка на сцэне Езярышчанскага ГПДК Гарадоцкага раѐна 

адбыўся клубны тэматычны вечар «Две сестры – Беларусь и Россия». У ім 

прынялі ўдзел салісты муніцыпальнай установы культуры Невельскага 

раѐна Пскоўскай вобласці «Культура и досуг» і самадзейныя артысты 

Гарадоччыны. 

 19 красавіка жыхары аграгарадка Навасѐлкі Пастаўскага раѐна 

акунуліся ў атмасферу XVIII стагоддзя. Тут прайшоў «Вясенні баль», 

арганізаваны работнікамі мясцовага Цэнтра культуры. 

 У красавіку 15-годдзе з дня стварэння адзначыў народны 

ансамбль народнай музыкі і песні «Гагарынскія музыкі» з вѐскі Вусце 

Аршанскага раѐна. На святочнае мерапрыемства ў мясцовым СДК 

сабраліся мясцовыя жыхары і прадстаўнікі органаў улады і ўстаноў 

культуры раѐна. 

 Валачобны абрад рэканструявалі ў аграгарадку Ахрэмаўцы 

Браслаўскага раѐна супрацоўнікі мясцовага цэнтра нацыянальнай 

культуры. Работнікі культуры і гурткоўцы ЦНК з валачобнымі песнямі і 

віншаваннямі прайшлі па вуліцах, наведалі сем’і. Сцэнарый распрацаваны 

на мясцовым матэрыяле. Пасля абраду ў ЦНК былі праведзены гульнѐвая і 

канцэртная праграмы «Велікодныя перазвоны». 

 У Докшыцкім раѐнным Доме рамѐстваў адкрылася выстава 

праведзены гадзіны інфармацыі «Наркотики – путь в пропасть», 

«Пристрастие, уносящее жизнь». 

5 сакавіка да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у 

Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы была праведзена гутарка «Общий 

закон – Конституция», у Машканскай бібліятэцы адбылося 

мерапрыемства «Белорусская символика в стихах». 

 

ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Гадзіна здароўя «Не окажись у пропасти!», прымеркаваная ла 

Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, праведзена ў 

сакавіку ў дзіцячай бібліятэцы. 

У рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў дзіцячай бібліятэцы 

адбыўся баль Каралевы кнігі «Солнечная светлость книжной 

премудрости». 

   

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 27 красавіка адбыўся тэматычны семінар «Песняры Беларусі 

сінявокай: работа бібліятэк па папулярызацыі беларускай літаратуры» для 

бібліятэчных работнікаў раѐна. У сувязі з 135-годдзем з дня нараджэння 

Янкі Купалы і Якуба Коласа была засяроджана ўвага на падрыхтоўцы і 

правядзенні мерапрыемстваў да юбілеяў класікаў беларускай літаратуры. 

Удзельнікі пазнаѐміліся з умовамі раѐннага конкурсу відэаролікаў 

«Вуснамі Купалы і Коласа загаварыла Беларусь». Адбыўся абмен вопытам 

работы па прыцягненні карыстальнікаў да беларускай кнігі. 

 

ДУК «Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У ЦРБ да Дня праваслаўнай кнігі была праведзена інфармацыйная 

гутарка «Жывое слова мудрасці духоўнай». Удзельнікамі сустрэчы сталі 

вучні СШ № 2 райцэнтра, а яе ганаровым госцем – настаяцель Свята-

Успенскага храма протаіерэй Пѐтр Бараноўскі. Была аформлена выстава 

«Таинства православной церкви». Удзельнікі мерапрыемства атрымалі на 
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«Светлы Вялікдзень». У экспазіцыі акрамя твораў удзельнікаў народнага 

клуба народных майстроў і самадзейных мастакоў «Докша» прадстаўлены 

работы самадзейных мастакоў розных прафесій і ўзростаў.  

 У Культурна-гістарычным комплексе «Залатое кольца горада 

Віцебска «Дзвіна» ў красавіку адкрылася выстава «Сямейны альбом 

Віцебска», прысвечаная 100-годдзю з дня заснавання органаў ЗАГС. 

 У Бешанковіцкім раѐнным Цэнтры культуры была падрыхтавана 

тэатралізаваная праграма з цыкла народных веснавых святаў «Вясенні 

карагод» для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. 

 «Души прекрасные порывы» – пад такой назвай прайшоў 

літаратурна-музычны вечар у Дабрамыслінскім Доме культуры 

Лѐзненскага раѐна на базе народнага аматарскага аб’яднання аўтарскай 

песні і паэзіі «Гармонія». На мерапрыемства быў запрошаны самадзейны 

паэт Аляксандр Панкраценка. 

 Па традыцыі ў канцы красавіка ў Шумілінскім РЦК прайшоў 

«Кірмаш талентаў», арганізаваны народным клубам «Ветэран». У рамках 

мерапрыемства адбылося ўшанаване старэйшых удзельніц народнага 

фальклорнага калектыву «Гульбічы» Е. І. Васільевай і В. М. Гаўрылкінай. 

У фае была наладжана выстава «Кветкавая феерыя». 

  Обальскі ГДК актыўна працуе па творчым праекце «Вянок 

святаў». Фальклорны гурт «Сударушкі» і народны клуб «Ветэран» правялі 

святы «Гуканне вясны» і «Вялікдзень», збіраюць матэрыялы для адкрыцця 

музея «Беларуская хатка». 

   

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 14 сакавіка ў Палацы культуры чыгуначнікаў г. Оршы прайшоў 

фінальны тур ХХІІІ абласнога конкурсу маладых выканаўцаў 

патрыятычнай песні «Песні юнацтва нашых бацькоў». Удзел у ім прынялі 

25 пераможцаў занальных адборачных тураў. Творчае спаборніцтва 

праводзілася па намінацыях «Вакальны ансамбль» і «Саліст-вакаліст». 

Журы на чале з дырэктарам Віцебскай абласной філармоніі Аленай 

2 красавіка ў публічным цэнтры прававой інфармацыі ЦРБ імя 

Ф. Скарыны быў праведзены прававы квэст «Асноўны Закон краіны» для 

вайскоўцаў в/ч 55719. 

11 красавіка ў дзіцячым аддзеле бібліятэкі імя Янкі Купалы быў 

праведзены ўрок гісторыі «Асвенцым, Майданэк, Трасцянец… Нельга 

забыць!», прымеркаваны да Міжнароднага дня вызвалення вязняў 

канцлагераў. На ім прысутнічалі вучні 6А класа СШ № 6. 

18 красавіка ў бібліятэцы імя Янкі Купалы ў межах праграмы 

«Мой город – Родины частица» для вучняў 7 класаў СШ № 6 была 

праведзена гутарка «Загадкавыя кніжныя знакі Фрацыска Скарыны» з 

цыкла мерапрыемстваў, прысвечаных 500-годдзю беларускага 

кнігадрукавання. 

18 красавіка ў ЦБ імя. Ф. Скарыны адчыніла свае дзверы 

краязнаўчая гасцѐўня «У сугуччы мінулага і сучаснасці». На 

мерапрыемства, прысвечанае Міжнароднаму Дню помнікаў і гістарычных 

мясцін, былі запрошаны вучні Полацкага педкаледжа. 

 

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 17 сакавіка ў ЦРБ адбылася творчая сустрэча папулярнай 

беларускай пісьменніцы Наталлі Батраковай з чытачамі. Яна прэзентавала 

дзве новыя кнігі: раман «Миг бесконечности 2. Бесконечность любви, 

бесконечность печали» і паэтычны зборнік «Экстрасистолы любви». 

 18 красавіка ў Пастаўскай цэнтральнай раѐннай бібліятэцы 

прайшла сустрэча «Ныне спасение миру». На сустрэчы прысутнічала 

выкладчык нядзельнай школы пры храме Свяціцеля Міколы Цудатворцы 

г. Паставы Ірына Уладзіміраўна Калесень. Размова была прысвечана 

Вялікадню. Да тэмы была прымеркавана выстава праваслаўнай літаратуры. 

ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

1 сакавіка ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы да Міжнароднага 

дня барацьбы з наркаманіяй і нарабізнесам была арганізавана сустрэча з 

урачом-нарколагам «Цена зависимости – жизнь», у сельскіх бібліятэках 
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Падаляк прызнала лепшымі вакальны гурт «Back Time» з Віцебска і ансамбль 

з Наваполацка. Сярод салістаў-вакалістаў першае месца падзялілі віцяблянка 

Аксана Канышка і Уладзіслаў Вінсковіч з Наваполацка. 

Падведзены вынікі абласнога конкурсу метадычных выданняў пад 

назвай «Народныя інструменты, музыка і музыкі Віцебшчыны», 

арганізатарам якога выступіў ВАМЦНТ. Лепшымі прызнаны выданні, 

падрыхтаваныя Наталляй Нікіфаровіч з Глыбокага, спецыялістамі 

Шаркаўшчынскага раѐннага цэнтра культуры і Цэнтра традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раѐна, Вольгай Букіс з 

Браслава і Святланай Марозавай з Пастаў. (Витьбичи. – 2017. – 

18 марта. – С. 6.) 

ІІ Міжнародны конкурс-фестываль мастацтваў «Музыкі свет», які 

12 сакавіка прайшоў у Палацы дзяцей і моладзі «Золак» г. Мінска, 

прынѐс шэраг узнагарод салістам вакальнай групы «Фортэ» Цэнтра 

культуры г. Наваполацка. Ганна Скрыпко стала лаўрэатам ІІІ ступені ў 

намінацыі «Эстрадны вакал. Сола», а Ігнат Баранаў святкаваў перамогу 

(лаўрэат І ступені) у намінацыі «Аўтарская песня». 

23–26 сакавіка ў аршанскім гарадскім Цэнтры культуры 

«Победа» адбыўся IV Міжнародны фестываль сучаснага мастацтва і 

крэатыўнай творчасці «Апельсиновая береза», у якім прынялі ўдзел юныя 

артысты з Беларусі і Расіі. На сцэнічнай пляцоўцы ГЦК з новымі формамі, 

стылямі і прыѐмамі ў творчасці, аўтарскімі пастаноўкамі выступілі юныя 

таленты з Тулы, Вялікага Ноўгарада, Карэліі, Мінска, Магілѐва, Оршы. 

(Аршанская газета. – 2017. – 28 сак. – С. 1.) 

24–26 сакавіка праходзіў ІІІ Міжнародны фестываль-конкурс 

«Скрыжаванні. Мінск». Паспяхова выступіў у сталіцы ўзорны калектыў 

эстраднага танца «Адамант» ДУК «Палац культуры г. Барань Аршанскага 

раѐна». І малодшая, і старэйшая групы калектыву былі ўзнагароджаны 

Дыпломамі І ступені ў намінацыі «Эстрадны танец». 

Цэнтр усходняй пластыкі і арабскай рытмікі «Джан» Цэнтра 

культуры Наваполацка прыняў удзел у ІІ Міжнародным фестывалі-

вечарыны. 4 сакавіка аматары паэзіі сустрэліся з вядомай лѐзненскай 

паэтэсай і бібліятэчным работнікам Вольгай Пячонавай, якая прэзентавала 

свой чарговы літаратурна-мастацкі твор «Игра в слова». 25 сакавіка 

адбыўся кніжны дэбют мясцовай паэткі Таццяны Селязнѐвай. Прысутныя 

пазнаѐміліся з яе творчасцю і першым зборнікам вершаў «Душа из тонких 

нитей». 

11 красавіка ў ЦРБ была наладжана сустрэча юных чытачоў з 

аўтарамі навукова-папулярных кніг Галінай і Сяргеем Трафімавымі. 

22 красавіка работніки ЦРБ правялі выязное мерапрыемства для 

жыхароў в. Барсеева, прысвечанае творчасці беларускай паэткі Надзеі 

Салодкай «Писать и понимать жизнь…». 

 

ДУК «Міёрская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

14 сакавіка да Дня Праваслаўнай кнігі ў Міѐрскай ЦРБ адбыўся 

круглы стол « Святло дзѐннае ѐсць слова мудрасці духоўнай», прысвечаны 

500–годдзю беларускага кнігадрукавання. У рабоце круглага стала 

прынялі ўдзел святар Міѐрскага храма протаіерэй Віктар Вабішчэвіч, 

краязнаўца, настаўнік гісторыі Вітольд Ермалѐнак, супрацоўнікі 

гісторыка-этнаграфічнага музея, бібліятэкары, грамадскасць горада. 

 

ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У рамках новага праекта электроннай чытальнай залы «Курсы 

французскай мовы», праграма якога распрацавана бібліятэкарам аддзела 

абслугоўвання ЦРБ імя Ф. Скарыны А. Магер, адкрыта група для асоб 

пенсіѐннага ўзросту, якія жадаюць вывучыць гэтую замежную мову 

1 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшла 

прававая гульня «Сем правілаў бяспечнага плавання ў Інтэрнэце», 

прымеркаваная да Сусветнага дня бяспечнага Інтэрнэту. 

Вечар паэтычнага настрою «Сквозь страны и века звучащий голос 

женский» прайшоў напярэдадні Сусветнага дня паэзіі ў бібліятэцы- 

філіяле № 2 імя Герцэна. 
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конкурсе «Золотые пески», які праходзіў у г. Вялікія Лукі Пскоўскай 

вобласці. Майстэрства і прафесіяналізм навапалачан былі адзначаны 12 

дыпломамі першай ступені, 9 – другой, 4 – трэцяй (Витебские вести. – 

2017. – 1 апр. – С. 9.) 

1 красавіка ў Міжнародным фестывалі гумару і цыркавога 

мастацтва імя Юрыя Нікуліна ў г. Дзямідаве Смаленскай вобласці 

выступіў тэатр мініяцюр «Тэмп» Лѐзненскага раѐннага цэнтра культуры, 

тэатр мініяцюр «Кураж» і танцавальны шоу-балет «Я+Я» Дома культуры 

аграгарадка Дабрамыслі. 

 1 красавіка ў г. п. Шуміліна прайшло XIV абласное свята гумару 

«Смяяцца не грэх». У праграме свята, якое сѐлета было пазначана тэмай 

«Здаровы лад жыцця», – абласны конкурс на лепшую пастаноўку работы 

аўтаклубаў «Край, які нам дадзены лѐсам», конкурс творчых тэатральных 

калектываў і індывідуальных выканаўцаў. У фае Шумілінскага раѐннага 

Цэнтра культуры разгарнулі свае выставы-прэзентацыі аўтаклубы 

Віцебшчыны. На галоўнай сцэне РЦК адбыліся больш за два дзясяткі 

выступленняў індывідуальных выканаўцаў і творчых калектываў. Журы 

на чале з начальнікам аддзела культуры галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага 

аблвыканкама Г. Ф. Баркевіч прысудзіла Гран-пры народнаму тэатру 

мініяцюр «Свае хлопцы» Міѐрскага РДК. Сярод аўтаклубаў лепшым 

прызнаны аўтаклуб Браслаўскага раѐна. (Герой працы (Шуміліна). – 

2017. – 4 крас. – С. 1, 3.) 

Міжнародны фестываль-конкурс маладых выканаўцаў эстраднай 

песні «Дзве сястры – Беларусь і Расія», прысвечаны Дню яднання народаў 

дзвюх краін, прайшоў у Віцебску. Ён сабраў звыш 170 юных артыстаў з 

Віцебскай, Брэсцкай і Мінскай абласцей і г. Ульянаўска (Расія). 

2 красавіка ў Полацкім раѐнным Цэнтры культуры адбыўся 

маладзѐжны конкурс-шоу выканаўцаў аўтарскай эстраднай песні «Наши 

песни родному краю…», у якім удзельнічала творчая моладзь з 7 рэгіѐнаў 

Віцебскай вобласці. У рамках конкурсу праводзілася акцыя «Арт-

 ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

«Роля бібліятэкі ў духоўна-маральным выхаванні асобы» – 

семінар пад такой назвай быў праведзены ў сакавіку ў Глыбоцкай 

раѐннай бібліятэцы. Перад бібліятэкарамі раѐна выступіў клірык Сабора 

Ражджаства Прасвятой Багародзіцы Аляксандр Кашко. Быў зроблены 

агляд літаратуры «Духоўных кніг боская мудрасць»; прайшло паказальнае 

мерапрыемства – вечар духоўнасці «Тры вечныя струны: малітва, песня, 

любоў». Майстар-клас «Рыхтуемся да Вялікадня» правялі майстры 

раѐннага Дома рамѐстваў. 

 

ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 14 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы праведзена свята праваслаўнай 

кнігі «Духоўнай кнігі хараство».   

30 сакавіка ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы адбыўся вечар 

духоўнай паэзіі «Восхвалим Господа нашего». 

  

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 11 красавіка ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы быў праведзены 

тэматычны вечар «Аб гэтым нельга забываць», прымеркаваны да 

Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. 

Прысутнічалі былыя вязні, члены раѐннага савета ветэранаў. 

 

ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»  

 У цэнтральнай раѐннай бібліятэцы на працягу сакавіка 

праходзіла акцыя «Вершы ў кішэні»; 29 сакавіка ў рамках пазнавальнай 

гадзіны «Подростковый меридиан» была праведзена краязнаўчая гадзіна 

«Достопримечательности Беларуси», 19 красавіка – гадзіна мужнасці 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!». 

 

ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У літаратурнай кавярні «Пад абажурам» былі праведзены дзве 
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пространство» (экспазіцыя творчасці 12 самадзейных кампазітараў і 

паэтаў Віцебшчыны). 

У Канцэртнай зале «Віцебск» адбыўся гала-канцэрт абласнога 

этапу рэспубліканскага фестывалю творчасці «Арт-вакацыі». Удзельнічалі 

32 творчыя калектывы з каледжаў і ліцэяў Віцебшчыны. 

18–19 красавіка на сцэне аршанскага Дома культуры 

чыгуначнікаў адбыўся ХХІ раѐнны конкурс вучнѐўскай моладзі 

«Оршанский первоцвет». 

V адкрыты гарадскі конкурс дзіцячай моды «Kids Couture» сабраў 

напрыканцы красавіка ў Цэнтры культуры Наваполацка каля 200 юных 

дэманстрантаў адзення – выхаванцаў тэатраў моды. Перамогу атрымаў 

тэатр моды «Диво» з г. Віцебска. 

 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 23–24 сакавіка адбыўся абласны семінар дырэктараў раѐнных і 

гарадскіх сетак публічных бібліятэк Віцебскай вобласці «Сучасная 

бібліятэка – сучаснаму карыстальніку: бібліятэкі вобласці ў Год 

культуры». У першы дзень у семінары прынялі ўдзел галоўны спецыяліст 

галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Віцебскага аблвыканкама Д.  В. Юрчак, загадчык сектара навукова-

арганізацыйнага забеспячэння бібліятэчнай дзейнасці Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі Н. М. Замаева, галоўны бібліятэкар сектара 

маніторынгу і каардынацыі дзейнасці бібліятэк Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі В. А. Рынкевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра 

прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь В. М. Бекета, дырэктар 

Віцебскага рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Л. М. Дорагава. У 

рамках семінара адбылося ўзнагароджанне пераможцаў абласнога 

конкурсу «Лепшы публічны цэнтр прававой інфармацыі Віцебскай 

вобласці», а таксама пераможцаў абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». З прэзентацыяй кніг 

выступілі камерцыйны дырэктар выдавецтва «МЕТ» А. Г. Корбут і дацэнт 

рядом с вами» і «Благодарные животные». 

13 красавіка ў ЦРБ у рамках чарговай нарады бібліятэчных 

работнікаў прайшла сустрэча з віцебскай пісьменніцай Вольгай Маслюковай, 

аўтарам папулярных раманаў «Водоворот любви» і «Точка опоры». 

  

ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

 15 сакавіка, у Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у рамках 

рэспубліканскай акцыі «Мы – граждане Республики Беларусь!» у чытальнай 

зале раѐннай бібліятэкі для старшакласнікаў СШ № 1 быў праведзены 

гісторыка-пазнавальны турнір «Наша Радзіма – Беларусь». Да гэтай даты ў 

бібліятэцы была аформлена выстава «Конституция – основной закон нашей 

страны». На мерапрыемстве адбылося ўрачыстае ўручэнне пашпартоў. Вядучая 

пазнаѐміла юных карыстальнікаў бібліятэкі з асноўнымі дакументамі дзяржавы, 

яе сімволікай. Удзельнікам была прапанавана відэапрэзентацыя «Мы – маладыя». 

  24 сакавіка на базе ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і 

сетка публічных бібліятэк» прайшоў другі дзень абласнога семінара 

дырэктараў раѐнных і публічных бібліятэк  Віцебскай вобласці 

«Современная библиотека – современному пользователю: библиотеки 

области в Год культуры». Гасцей вітала намеснік начальніка аддзела 

ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі райвыканкама 

В. У. Каўрыга, якая расказала пра дасягненні ўстаноў культуры 

Гарадоцкага раѐна ў 2016 годзе. Для гасцей была праведзена экскурсія па 

культурна-асветніцкім цэнтры «Гарадок», арганізавана творчая сустрэча з 

паэтэсай Н. Саветнай. У літаратурна-музычнай гасцѐўні супрацоўнікі 

бібліятэкі дзяліліся вопытам работы, выступленні суправаджаліся 

электроннымі прэзентацыямі. Аб задачах публічных бібліятэк рэспублікі ў 

Год навукі і праектах расказалі госці з Нацыянальнай і абласной бібліятэк. 

 21 красавіка ў чытальнай зале ЦРБ адбыўся дзень павышэння 

кваліфікацыі бібліятэчных работнікаў «Бібліятэка і чытач XXI стагоддзя: 

новы фармат зносін». 
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кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Танка А. Г. Шацько. 24 сакавіка 

ўдзельнікі семінара з творчым візітам наведалі ДУК «Гарадоцкі 

культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк». 

  

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 

 1 сакавіка ў бібліятэцы адбылася літаратурна-музычная вечарына 

«Песня жыве ў душы: жанчыны-паэты аб каханні і вясне», прымеркаваная 

да Міжнароднага жаночага дня. Вечарына праводзілася сумесна з 

Віцебскім абласным аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі».  

 2 сакавіка ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры быў праведзены майстар-клас па тэхніцы мокрага валяння з 

воўны «Прыгажосць сваімі рукамі» Вольгі Гілавейні, педагога дадатковай 

адукацыі ДУДА «Лѐзненскі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі». Была 

прадстаўлена персанальная выстава работ аўтара. 

 2 сакавіка адбылося адкрыццѐ выставы вышыўкі «Адзіная мая» 

ўдзельнікаў клуба ДУ «Цэнтр культуры «Віцебск», прысвечанай Дню жанчын. 

 6 сакавіка ў сектары замежнай літаратуры адбылася сустрэча ў 

гасцінай ВідэаГід «Літаратурныя маршруты Вялікабрытаніі», 

прымеркаваная да Сусветнага дня пісьменніка. 

 9 сакавіка ў бібліятэцы праведзены чарговыя заняткі бясплатных 

курсаў «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму 

«1812 год у Віцебску». 

  13 сакавіка ў бібліятэцы адбылася сустрэча з паэтам, перакладчыкам 

Уладзімірам Антонавічам Папковічам. Паэт прачытаў прысутным свае 

вершы, прайшла прэзентацыя зборніка «Вілейскі павет» з успамінамі 

У. Папковіча. Паэт перадаў у падарунак бібліятэцы кнігі беларускіх аўтараў. 

  14 сакавіка ў публічным цэнтры прававой інфармацыі адбылася 

святочная вечарына «100 лет на страже правопорядка», прысвечаная 

стагоддзю беларускай міліцыі. 

жаночага манастыра ў 2016 годзе. 

18 красавіка ў дзіцячай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна адбыўся 

канцэрт-юбілей «В этом полете дерзком песню свою пропеть» з нагоды 

15-годдзя народнага калектыву «Крылы».  

19 красавіка літаратурна-экалагічнаму афішнаму клубу 

«Пралеска» гэтай жа бібліятэкі споўнілася 20 год. 

Самай значнай падзеяй красавіка ў ЦБС стаў вечар «Мир 

волшебных наук», які адбыўся ў ЦБ імя У. Маякоўскага 21 красавіка і 

ладзіўся намаганнямі ўсіх супрацоўнікаў ЦБС. 

 

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна» 

20 красавіка ў Браслаўскай ЦРБ адбылася нарада бібліятэчных 

работнікаў раѐна. Трыбуна цікавых інфармацый «Малавядомае пра 

вядомых» была прысвечана 210-годдзю мастака Напалеона Орды. 

Працавала Школа прафесійнага росту. Былі падведзены вынікі Тыдня 

дзіцячай і юнацкай кнігі. У гэты дзень у дзіцячай бібліятэцы была 

праведзена экалагічная гадзіна «Чернобыль: взгляд через годы». 

 

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага раёна» 

 7 сакавіка ў ЦРБ праходзіла конкурсная праграма «Минута 

славы». Удзельнікамі сталі бібліятэкары ДУК «Верхнядзвінская ЦБС» і 

актыўныя чытачы. Была арганізавана выстава дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці і кулінарных вырабаў. 

 

ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

11 і 13 красавіка ў рамках праекта «І вечным застанецца 

слова…» на гучныя чытанні духоўнай літаратуры «Зѐрнышки добра» ў 

цэнтральную раѐнную бібліятэку былі запрошаны навучэнцы малодшых 

класаў гімназіі № 6. Супрацоўнікі бібліятэкі пазнаѐмілі дзяцей з 

апавяданнямі Вольгі Белеўцавай і Таццяны Жданавай з кніг «О тех, кто 
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 15 сакавіка ў бібліятэцы ў рамках цыкла «Літаратурныя вечары» 

адбылася сустрэча з паэтам, мастаком Дзмітрыем Рубанікам «Немного 

бесконечности». 

 16 сакавіка ў бібліятэцы праведзены мерапрыемствы з удзелам 

кандыдата культуралогіі, намесніка дырэктара па навуковай і выдавецкай 

дзейнасці Нацянальнай бібліятэкі Беларусі Аляксандра Сушы. Супрацоўнікі 

аддзела дзіцячай літаратуры запрасілі на прэзентацыю кніг пра Францыска 

Скарыну навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў горада. Вынікам даследчай 

работы А. Сушы з'явілася трылогія, дзе першадрукар паўстае перад чытачамі як 

чалавек-энцыклапедыя, чалавек свету і чалавек-легенда. Трохтомнік выйшаў у 

серыі «Дзіцячая энцыклапедыя». У час творчай сустрэчы, на якой 

прысутнічалі гісторыкі, выхаванцы Віцебскай духоўнай семінарыі, Алесь 

Суша адзначыў шэраг рэспубліканскіх і міжнародных праектаў, якія будуць 

рэалізаваны ў рамках святкавання 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. 

 21 сакавіка ў бібліятэцы адбылося пасяджэнне метадычнага 

аб'яднання настаўнікаў гісторыі ўстаноў адукацыі Першамайскага раѐна 

г. Віцебска «Фарміраванне чытацкай граматнасці, інфармацыйнай 

кампетэнтнасці навучэнцаў на вучэбных занятках па гісторыі». 

 21 сакавіка адзначаецца Сусветны дзень паэзіі. У гэты дзень у 

бібліятэцы сабраліся віцебскія паэты і прыхільнікі паэтычнага слова. 

Цудоўным падарункам для ўсіх прысутных стала прэзентацыя новай кнігі 

ганаровага члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Маіны Максімаўны 

Бабарыкі «Витебский витраж». 

 23 сакавіка ў бібліятэцы адбыліся чарговыя заняткі бясплатных 

курсаў «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» па тэме 

«Віцебск і ваколіцы ў пачатку XIX стагоддзя». На пачатку лекцыі дырэктар 

бібліятэкі Т. М. Адамян павітала ўсіх прысутных у адноўленай актавай зале 

бібліятэкі. 

 25 сакавіка ў рамках Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі ў бібліятэцы 

прайшоў гарадскі фестываль кнігі «АзBookФест». Жыхары горада прынялі 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

28 сакавіка ў ЦГБ імя М. Горкага ў межах Міжнароднага 

бібліятэчнага праекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

(пагадненне аб супрацоўніцтве УК «Белаярская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма» Ханты-Мансійскай аўтаномнай акругі (Расія) і ДУ 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска) адбыўся відэамост 

Віцебск – Белаярскі, у час якога прайшоў семінар «Бібліятэчная акцыя, як 

актыўная форма прыцягнення чытачоў». 

21–22 сакавіка ў ЦГБ імя М. Горкага была праведзена 

мультымедыйная прэзентацыя «Францыск Скарына: жыццѐ і лѐс», 

прысвечаная 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Удзельнікі – вучні 

класаў СШ № 4 і СШ № 22, навучэнцы УА «Віцебскі дзяржаўны 

політэхнічны каледж». 

 11 красавіка ў бібліятэцы імя А. Пушкіна была арганізавана 

сустрэча «Дзяцінства, украдзенае вайной» з былым малалетнім вязнем 

М. Я. Ісакавым. 

 У красавіку былі праведзены сустрэчы з мінскімі пісьменнікамі 

Ігарам Паляковым і Тамарай Лісіцкай (ЦГБ імя М. Горкага), аршанскім 

пісьменнікам Сяргеем Трафімавым (бібліятэка імя Е. Лось), віцебскай 

паэткай Вольгай Русілка (бібліятэка імя П. Броўкі). 

            
ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

 

15 сакавіка ў ЦБ імя У. Маякоўскага прайшоў Дзень праваслаўнай 

кнігі. На мерапрыемстве прысутнічала ігумення Полацкага Спаса-

Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра Еўдакія – «Чалавек года 

Віцебшчыны–2016» у намінацыі «Культура. Мастацтва. Духоўнае 

адраджэнне». У рамках сустрэчы адбылася прэзентацыя кніжных навінак, 

прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Галоўнае месца было 

адведзена манаграфіі У. Д. Сараб’янава «Спасская церковь Евфросиниевского 

монастыря в Полоцке», якая выйшла ў выдавецтве Спаса-Еўфрасіннеўскага 
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 ўдзел у літаратурных, адукацыйных і забаўляльных мерапрыемствах, наведалі 

прэзентацыі кніг для дзяцей і юнацтва, сустрэліся з аўтарамі, убачылі 

выступленні харэаграфічных студый, тэатраў, музыкантаў-інструменталістаў. 

 27 сакавіка ў аддзеле перыядычных выданняў ў рамках 

бібліятэчнага праекта «Разам!» адбыўся літаратурна-музычны вечар 

«Тэатральныя фантазіі», прымеркаваны да Міжнароднага дня тэатра. 

Спектакль «Чырвоная Шапачка ў сучасным стылі», а таксама песні і 

вершы ў выкананні інвалідаў па зроку і пажылых людзей аддзялення 

дзѐннага знаходжання грамадзян Тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раѐна г. Віцебска стварылі 

атмасферу свята і падарылі добры настрой. 

 27 сакавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася творчая 

сустрэча з народным мастаком Расіі, прафесарам Генадзем Намяроўскім 

«Расія і Беларусь у выяўленчым мастацтве» (у рамках праекта «Беларускія 

смаляне, смаленскія беларусы» сумесна з бібліятэкай Смаленскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта). 

 27 сакавіка ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася сустрэча 

«Тэатр Чэхава» з рэжысѐрскім курсам УА «Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў» (група НС–IV–18, выкладчык Ігар Баярынцаў), 

прысвечаная Міжнароднаму дню тэатра. 

 29 сакавіка ў бібліятэцы прайшло пасяджэнне метадычнага 

аб'яднання настаўнікаў рускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі Чыгуначнага раѐна г. Віцебска «Удасканаленне работы 

факультатыўных заняткаў па рускай мове і літаратуры». 

 29 і 30 сакавіка ў бібліятэцы ў рамках бібліятэчнага праекта 

«Літаратурныя ўрокі для школьнікаў: новы фармат» супрацоўнікі сектара 

сацыякультурнай дзейнасці і маркетынгу правялі ўрокі літаратуры для 

малодшых школьнікаў СШ № 45 г. Віцебска, Лужаснянскай базавай 

школы і Альгоўскай ясляў-саду-базавай школы Віцебскага раѐна, 

прысвечаныя творчасці дзіцячага пісьменніка Віталя Біянкі. 

 30 сакавіка да Дня праваслаўнай кнігі ў бібліятэцы была 

праведзена літаратурна-музычная вечарына духоўнай паэзіі «Религии 

небесной сестра земная...». На мерапрыемстве прысутнічалі выхаванцы 

Віцебскай духоўнай семінарыі, прадстаўнікі грамадскага аб'яднання 

«Залаты ўзрост», чытачы бібліятэкі.  

 6 красавіка для малодшых школьнікаў СШ № 18 г. Віцебска 

супрацоўнікі сектара замежнай літаратуры правялі LingvaМультЗал 

«Дзіўны свет Уолта Дыснея», прымеркаваны да Сусветнага дня мультфільмаў. 

 11 красавіка ў бібліятэцы прадстаўнікі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры і мастацтваў правялі комплекснае 

прафарыентацыйнае мерапрыемства для вучняў школ і гімназій Віцебска. 

 13 красавіка ў бібліятэцы адбыліся чарговыя заняткі курсаў 

«Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» па тэме 

«Віцебск як прамысловы цэнтр Расійскай імперыі». 

 17 красавіка ў нямецкай чытальнай зале адбылося адкрыццѐ 

фотавыставы «Жизнь Томаса Манна в фотографиях», прысвечанай жыццю 

і творчасці вядомага нямецкага пісьменніка XX стагоддзя. 

 26 красавіка ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі Уладзіміра 

Арлова і Паўла Татарнікава «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да 

Касцюшкі». Кніга выйшла ў свет у канцы 2016 года, але ўжо паспела 

заваяваць некалькі прэмій. 

 27 красавіка ў бібліятэцы адбыліся чарговыя заняткі бясплатных 

курсаў «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму 

«Віцебск яўрэйскі». 

 27 красавіка ў аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры адбылася сустрэча з аўтарам кнігі «Виноград на вашем участке: от 

саженца – до виноградной грозди шаг за шагом» Валерыем Памельнікавым. 

 28 красавіка ў аддзеле «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» 

прайшоў навучальны семінар для работнікаў публічных цэнтраў прававой 

інфармацыі Віцебскай вобласці. 
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