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ПРАДМОВА 

 «Культурнае жыццё Віцебскай вобласці» – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

устаноў, краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 

карыстальнікаў. 

 Пастаянная рубрыка «Хроніка падзей» уключае аналітычна 

перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную па матэрыялах абласной 

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

перыяд з 1 красавіка па 30 чэрвеня 2018 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 
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ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 
КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 

Урачыста адзначылі на Віцебшчыне 73-ю гадавіну Перамогі 

савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Паўсюль прайшлі 

патрыятычныя мерапрыемствы, мітынгі і акцыі, ушанаванне ветэранаў, 

канцэртныя праграмы, выставы, народныя гулянні. Да помнікаў і 

абеліскаў у гонар Дня Перамогі былі ўскладзены вянкі і кветкі ад імя 

ўлады, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. Жыхары 

Віцебскай вобласці далучыліся да рэспубліканскай акцыі «Беларусь 

памятае!» і з гонарам пранеслі па вуліцах гарадоў і вёсак партрэты родных 

– удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. У Віцебску традыцыйнае шэсце 

ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі завяршылася мітынгам ля Вечнага 

агню на мемарыяльным комплексе ў гонар савецкіх воінаў, партызан і 

падпольшчыкаў. На плошчы Перамогі адбыўся святочны канцэрт 

«Спасибо героям за мирное небо!». Ля помніка Вызваліцелям Полацка 

прайшла гарадская патрыятычная акцыя «Поклонимся великим тем 

годам». У г. Сянно адбылося тэатралізаванае прадстаўленне «Вясна 

Перамогі». Пастаўскі раённы Цэнтр культуры правёў патрыятычную 

акцыю, у рамках якой была арганізавана фотавыстава партрэтаў 

франтавікоў пад назвай «Перамога прадзеда – мая перамога». У парку 

Перамогі г. Глыбокае адбылося ўрачыстае адкрыццё памятнай стэлы, 

прысвечанай 100-годдзю Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, і помніка-

самалёта СУ-27. У Оршы быў праведзены традыцыйны фестываль 

паветраных змеяў «Чистое небо Орши». Урачыстасці ў Дуброўне пачаліся 

з цырымоніі адкрыцця памятнага знака Герою Савецкага Саюза Ганне 

Нікандравай, які ўстанавілі на Алеі Герояў у парку Воінскай славы. 

сустрэчы. У рамках фестывалю «ФотоКрок» адбылося адкрыццё Музея 

фатаграфіі імя Сігізмунда Юркоўскага ў падвальным памяшканні творчага 

цэнтра «Арт-прастора». 

 

  

  

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

  

 30 сакавіка ў Віцебскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі 

быў арганізаваны «Дзень кітайскай культуры», прымеркаваны да 90-

годдзя стварэння першага і адзінага на тэрыторыі Беларусі нацыянальнага 

кітайскага калгаса «Кантонская камуна» ў в. Маркавічы Віцебскага раёна. 

У рамках мерапрыемства адбылося адкрыццё выставы «Вторая родина», 

майстар-класы па напісанні кітайскіх іерогліфаў і традыцыйнай кітайскай 

чайнай цырымоніі, квэст-гульня па тэме. (Жыццё Прыдзвіння. – 2018. – 

7 крас. – С. 5.) 
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  5 чэрвеня ў старажытным Полацку праходзілі духоўна-асветныя 

мерапрыемствы ў гонар Дня памяці прападобнай Еўфрасінні Полацкай. Ля 

помніка асветніцы быў рэалізаваны праект «Мы славим имя Евфросинии». 

Цэнтр культуры «Полацк» запрасіў на святочнае мерапрыемства «И лик 

святой нам душу греет». У кінатэатры «Радзіма» экспанавалася выстава 

«Летапіс Полацкай епархіі». У канцэртнай зале Сафійскага сабора 

адбыўся канцэрт класічнай музыкі. 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Напрыканцы сакавіка дэлегацыя Ушацкага раёна пабывала з 

афіцыйным візітам у расійскім горадзе Сестрарэцку (прыгарад Санкт-

Пецярбурга) з мэтай арганізацыі міжрэгіянальнага супрацоўніцтва ў 

эканоміцы і сацыяльнай сферы. У рамках візіту адбылося падпісанне 

Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж унутрыгарадскім муніцыпальным 

утварэннем Санкт-Пецярбурга горадам Сестрарэцкам і Ушацкім 

райвыканкамам. Бакі дамовіліся наладжваць стасункі паміж установамі 

культуры і адукацыі, арганізоўваць сумесны ўдзел у святах, творчых 

конкурсах, спартыўных спаборніцтвах. (Патрыёт. – 2018. – 7 крас. – 

С. 1.) 

2 красавіка дэлегацыя Велікалуцкага раёна Пскоўскай вобласці 

завітала ў Шумілінскі раён. Гэты візіт стаў галоўнай падзеяй святкавання 

Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Расійскую дэлегацыю, у якую 

ўваходзілі прадстаўнікі сацыяльнай сферы, культуры, эканомікі раёна-

пабраціма, узначаліў кіраўнік адміністрацыі раёна Сяргей Пятроў. У 

рамках агляднай экскурсіі госці наведалі музей Обальскага 

камсамольскага падполля, Цэнтр культуры і вольнага часу ў аг. Мікіціха, 

Дом рамёстваў у райцэнтры. Мерапрыемства да свята яднання двух 

народаў праходзіла ў Шумілінскай ДШМ. У канцэртнай праграме 

выступілі артысты ўстаноў культуры Шуміліншчыны і салісты з Вялікіх 

Лук Іна Дзямідава і Ігар Конічаў. (Герой працы. – 2018. – 6 крас. – С. 3.) 

2 красавіка ў Лёзненскім раённым Цэнтры культуры адбылося 

 «Клавішны марафон» – пад такой назвай прайшло 

мерапрыемства, якое арганізавалі настаўнікі і выхаванцы Ушацкай 

дзіцячай школы мастацтваў у маі. Амаль 60 музычных твораў прадставілі 

ўдзельнікі марафону на фартэпіянным канцэрце ў скверы райцэнтра. 

 

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 25 красавіка ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры 

народнай творчасці прайшоў абласны тэматычны семінар для кіраўнікоў 

танцавальных калектываў сельскіх устаноў культуры на тэму 

«Актуальныя пытанні работы танцавальных калектываў у сучасных 

умовах». Майстар-клас па беларускім бытавым танцы Віцебскай вобласці 

для ўдзельнікаў семінара правяла галоўны балетмайстар АМЦНТ В. Панэ, 

практычныя заняткі па пастаноўцы танца – выкладчык харэаграфіі 

каледжа культуры і мастацтваў І. Гарбуноў. 

 19 мая ў КЗ «Віцебск» адбыўся адкрыты абласны танцавальны 

конкурс «Майскі баль-2018», у якім удзельнічалі звыш 100 беларускіх і 

расійскіх дуэтаў. Арганізатары – Цэнтр культуры «Віцебск», клуб 

спартыўнага бальнага танца «Фэст», Віцебская абласная федэрацыя 

спартыўнага танца. 

 

 ФОТАМАСТАЦТВА 

 Фотавыстава «Віцебшчына знаёмая і незнаёмая», прысвечаная 

Году малой радзімы, адкрылася ў красавіку ў Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеі. Аўтар – кандыдат біялагічных навук, дацэнт ВДУ імя 

П. М. Машэрава Леанард Мержвінскі. 

 У маі ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі экспанавалася 

фотавыстава «Гарадоччына турыстычная». 

 20–24 чэрвеня ў Віцебску праходзіў ІІІ конкурс фатаграфіі імя 

Сігізмунда Юркоўскага «ФотоКрок». У праграме: прэзентацыя выставы 

лепшых работ удзельнікаў асноўнага конкурсу «Вытокі. Мая малая 

радзіма», выставы вядомых фатографаў, лекцыі, майстар-класы, творчыя 
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  мерапрыемства «На двоих одна земля, на двоих одна судьба», 

прысвечанае Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. Падзяка Лёзненскага 

райвыканкама была ўручана начальніку аддзела культуры адміністрацыі 

муніцыпальнага ўтварэння «Ельнінскі раён» Смаленскай вобласці А. 

Храмянковай. Лісты з падзякай ад главы муніцыпальнага ўтварэння 

«Ельнінскі раён» атрымалі начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Лёзненскага райвыканкама Т. Шульган, 

дырэктар Лёзненскага РЦК С. Піваварчык і вядучы спецыяліст па 

тэатральным жанры метадычнага аддзела РЦК Г. Цыганкоў. У канцэртнай 

праграме выступіў дуэт Ганны Чэпікавай і Андрэя Кудраўцава, а таксама 

самадзейныя артысты Ельнінскага раёна. (Сцяг перамогі. – 2018. – 

6 крас. – С. 1, 3.) 

11 красавіка старшыня Аршанскага райвыканкама Аляксандр 

Пазняк і намеснік главы адміністрацыі г. Іванцееўка Маскоўскай вобласці 

А. Марозаў падпісалі дагавор аб усталяванні пабрацімскіх сувязяў, які 

прадугледжвае плённае супрацоўніцтва паміж двума гарадамі ў розных 

сферах дзейнасці, у тым ліку ў культуры, спорце, турызме (гастролі 

калектываў і салістаў, мастацкія выставы, спартыўна-масавыя 

мерапрыемствы, сумесныя турыстычныя праекты і інш.). 

11–12 красавіка на Глыбоччыне пабывалі госці з г. Острава 

Пскоўскай вобласці – глава раёна Дзмітрый Быстроў і яго намеснік Юлія 

Колпінская. Іх візіт – першы крок у рэалізацыі двухбаковага дагавора аб 

узаемадзеянні, падпісанага ў 2017 годзе ў Маскве. Былі разгледжаны 

накірункі супрацоўніцтва. Д. Быстроў прапанаваў для пачатку наладзіць 

работу ў рамках культурнага абмену і запрасіў творчыя калектывы 

Глыбоччыны на святы ў свой рэгіён. Расійскія госці наведалі шэраг 

аб’ектаў, у тым ліку Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей. (Веснік 

Глыбоччыны. – 2018. – 14 крас. – С. 1–2.) 

19 красавіка Дубровеншчыну наведала дэлегацыя Смаленскай 

вобласці на чале з Сяргеем Крыўко, старшынёй праўлення рэгіянальнай 

грамадскай арганізацыі «Беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія 

 3 мая адбылася прэм’ера спектакля «Агнявы леў» па п’есе Андрэя 

Кружнова. Гэта сумесны праект коласаўскага тэатра і Віцебскага 

абласнога ўпраўлення МНС Рэспублікі Беларусь. Рэжысёр-пастаноўшчык 

Вячаслаў Грушоў. 

 14–15 мая на сцэне коласаўскага тэатра адбылося грандыёзнае 

«Шоу пад дажджом-5. Мужчына vs Жанчына» ў пастаноўцы Санкт-

Пецярбургскага тэатра танца «Искушение». 

 24–25 мая ўпершыню з гастролямі ў Віцебску пабываў знакаміты 

тэатр «Дайлес» з Рыгі. Артысты аднаго са старэйшых і буйнейшых 

прафесійных тэатраў Латвіі паказалі на коласаўскай сцэне дзве драмы – 

«Эквус» Пітэра Шэфера і «Брутальны і сын» Гары Оуэна. Напрыканцы 

мая коласаўцы накіраваліся ў Рыгу, каб на сцэне тэатра «Дайлес» 

пазнаёміць латышскіх гледачоў з пастаноўкамі «Шагал… Шагал…» 

паводле п’есы Уладзіміра Драздова і «Каралева прыгажосці з Лінэна» па 

п’есе Марціна Мак-Донаха. Абменныя гастролі тэатраў адбыліся па 

ініцыятыве консула Латвіі ў Віцебску Угіса Скуі. 

 МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 5 красавіка – 8 мая ў канцэртнай зале Полацкага Сафійскага 

сабора праходзіў ХХХІ Міжнародны фестываль старадаўняй і сучаснай 

камернай музыкі – значная падзея ў музычным жыцці Беларусі. Адкрыў 

фестываль канцэрт камернага аркестра «Еўропа-Цэнтр» пад кіраўніцтвам 

Раіля Садыкава і салісткі Нацыянальнага Вялікага тэатра Рэспублікі 

Беларусь Наталлі Акінінай. Шэсць цудоўных канцэртаў падаравалі 

слухачам выканаўцы з Беларусі, Германіі, Літвы, Эстоніі, Ісландыі, Расіі. 

У непаўторнай атмасферы Сафійскага сабора прагучалі шэдэўры класікаў 

і сучасных кампазітараў, прэм’еры твораў айчынных і замежных аўтараў. 

 Віцебская ўзорная студыя «Альтанка» годна выступіла на 

Міжнародным песенным фестывалі Golden voice 2018, які праходзіў у пачатку 

мая ў польскім горадзе Енджэюў. Салістка Ганна Стаян атрымала Гран-пры, 1 

месца прысуджана Ірыне Стаян, а вакальная група заняла 2 месца. 
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  Смаленскай вобласці». Госці пазнаёміліся з работай устаноў сацыяльнай 

сферы, наведалі раённы Дом культуры, раённы Дом рамёстваў, 

краязнаўчы музей СШ № 1 г. Дуброўна і былі ўражаны ўзроўнем 

арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці і патрыятычнага выхавання 

моладзі. 

24–25 красавіка ў Віцебску з афіцыйным візітам знаходзіўся 

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Францыі ў Беларусі Дзідзье Канес. 

Умацаванне культурных сувязяў – адзін з прыярытэтных накірункаў яго 

місіі. Пасол падкрэсліў, што адной са знакавых падзей культурнага жыцця 

Парыжа стала экспазіцыя «Шагал. Лісіцкі. Малевіч. Рускі авангард у 

Віцебску (1918–1922)», прымеркаваная да 100-гадовага юбілею народнага 

мастацкага вучылішча, якое заснаваў у 1918 годзе ў Віцебску Марк 

Шагал. Дыпламат наведаў Дом-музей Марка Шагала і Музей гісторыі 

Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. (Витебские вести. – 2018. – 

26 апр. – С  3. ; Витьбичи. – 2018. – 24 апр. – С. 3.) 

«Шматколернасць татарскай нацыянальнай культуры» – пад такой 

назвай адкрылася выстава ў Мастацкай галерэі Полацка, якую прадставіў 

Елабужскі дзяржаўны музей-запаведнік. Выстава праходзіла ў рамках 

Дзён татарскай культуры, якія ўпершыню праведзены ў Беларусі 4–7 

чэрвеня. Дэлегацыя педагогаў школ мастацтваў Татарстана наведала 

Дубровенскую ДШМ імя Фарыда Яруліна. Адбыўся абмен вопытам 

работы. 

8 чэрвеня Міёршчыну наведала вялікая дэлегацыя з 

Крустпілскага краю Латвіі. Сярод 46 гасцей былі работнікі самакіравання, 

культуры, адукацыі. Абмяркоўваліся магчымасці і перспектывы 

ўзаемасувязяў, у галіне культуры таксама. Госці пазнаёміліся з выставай 

мясцовых сувеніраў у фае РДК, зрабілі экскурсію ў касцёл Унебаўзяцця 

Найсвяцейшай Панны Марыі, наведалі музеі СШ № 3 райцэнтра, пабывалі 

ў аграгарадку Язна з яго багатай гісторыяй і цікавымі сучаснымі 

набыткамі ў дзейнасці ўстаноў культуры, самадзейных творчых 

калектываў. 

Кампазітар – Руслан Стаброўскі. Аўтар тэкстаў песень – Алесь Замкоўскі. 

Харэаграфія Дзіяны Юрчанкі. У ролях: Рыгор Шацько, Юлія Крашэўская, 

Святлана Сухадолава, Цімур Жусупаў, Арцём Герак, Раман Салаўёў, 

Дзмітрый Каваленка, Віктар Дашкевіч і іншыя. 

 23–24 красавіка на камернай сцэне коласаўскага тэатра адбыліся 

сцэнічныя чытанні «Школьны тэатр-22» з удзелам 11 творчых калектываў. 

Журы ўзначальвала народная артыстка Беларусі Святлана Акружная. 

Уладальнікамі дыплома і прыза за І месца сталі школьны тэатр СШ № 45 

(кіраўнік Канстанцін Ганчароў) і тэатральная студыя СШ № 2 (кіраўнік 

Ірына Ламаносава). 

 25–27 красавіка на коласаўскай сцэне прайшлі гастролі 

Гомельскага абласнога драматычнага тэатра. Віцебскія гледачы ўбачылі 

тры пастаноўкі: камедыю «Жаночае шчасце» па творы Л. Уліцкай, 

камедыю французскага драматурга Р. Шарта «Маю жонку завуць Морыс», 

п’есу польскага камедыёграфа А. Фрэдры «Дамы і гусары». 

 28 красавіка ў тэатры Я. Коласа адбылося ўрачыстае 

мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю ўпраўлення КДБ па Віцебскай 

вобласці. Гістарычная атмасфера была створана сіламі коласаўцаў, 

музейшчыкаў, студэнтаў і інш. 

 У красавіку Беларускі тэатр «Лялька» ўдзельнічаў у ХІІ 

Міжнародным фестывалі тэатраў лялек «Муравейник» у расійскім горадзе 

Іванава са спектаклем «Фенька» Л. Панцялеева ў пастаноўцы Міхася 

Клімчука, а на традыцыйным свяце ў сувязі з днём нараджэння тэатра 

віцебскія лялечнікі прымалі ў сябе калег з Калінінградскага абласнога 

тэатра лялек. Расіяне прывезлі на свята «Лялькі» спектакль «Храбрый 

Портняжка» па матывах казкі братоў Грым. 

 У красавіку сотні прыдзвінскіх школьнікаў наведалі новы 

спектакль «Колыбельная дракона», створаны народным маладзёжным 

тэатрам «Колесо» ДУ «Цэнтр культуры «Віцебск» у супрацоўніцтве з 

абласным упраўленнем Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 

Рэспублікі Беларусь. 
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  Расоншчына прымала дэлегацыю кіраўніцтва Карсаўскага краю 

Латвійскай Рэспублікі. Вынікам візіту стала падпісанне пагаднення аб 

супрацоўніцтве паміж Расонскім раёнам і Карсаўскім краем у розных 

галінах, у тым ліку ў сферы культуры. (Голас Расоншчыны. – 2018. – 

16 чэрв. – С. 2.) 

  

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 1 красавіка вернікі каталіцкай канфесіі, а 8 красавіка 

праваслаўныя вернікі адзначылі найвялікшае свята хрысціянскага 

календара – Вялікдзень. 5 красавіка ў Полацкім РЦК быў праведзены 

моладзевы фестываль-выстава «Пасхальный кулич». 9–14 красавіка ва 

ўстановах культуры Бешанковіцкага раёна прайшоў Тыдзень духоўнай 

культуры. У райцэнтры былі арганізаваны: выстава дзіцячай творчасці 

«Божы свет вачыма дзяцей» у ДШМ, фальклорнае свята «Чароўнае яйка» 

ў РЦК, гадзіна праваслаўнага чытання «Душа мая, радуйся і спявай» у 

дзіцячай бібліятэцы, выстава ікон «Вясновае абуджэнне душы» ў раённым 

гісторыка-краязнаўчым музеі, майстар-клас па вырабе велікоднага 

сувеніра ў Доме рамёстваў. 14 красавіка ў Цэнтры культуры «Полацк» 

адбыліся «Пасхальные встречи-2018», раённае дзіцячае велікоднае свята і 

выстава дзіцячых работ «Пасхальная радость». Падсвільскі Дом культуры 

Глыбоцкага раёна і яго ўтульная гасцёўня на пасхальным тыдні запрасілі 

землякоў на фальклорную вечарыну «Ён прыйшоў як чысты прамень – 

Вялікдзень!». 15 красавіка ў Шаркаўшчынскім РЦК адбылося свята 

«Слава Богу за ўсё!» з удзелам выхаванцаў нядзельнай школы пры Свята-

Успенскай царкве, Шаркаўшчынскай ДШМ, культработнікаў. 

Супрацоўнікі Віцебскага АМЦНТ прынялі ўдзел у VI 

Міжнародным форуме «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс 

устойлівага развіцця грамадства», які праходзіў у г. Магілёве 25–28 

красавіка. Дырэктар установы Кацярына Лабука і вядучы метадыст, 

Персанальная выстава майстра народнага клуба «Докша» Тамары 

Лазар экспанавалася ў маі ў Докшыцкім Доме рамёстваў. У экспазіцыі 

«Ствараю ад сэрца і душы» – вышытыя іконы, пейзажы. 

30 мая ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ адкрылася выстава 

твораў майстроў па ткацтве з г. Смаленска «Успомнім традыцыі 

ткацтва» – чарговая абменная выстава ў межах пагаднення аб культурным 

супрацоўніцтве паміж Смаленскім і Віцебскім абласнымі цэнтрамі 

народнай творчасці. На выставе прадстаўлена калекцыя сучаснага ткацтва 

ў этна-стылі майстрых Вольгі Мінчанковай і Святланы Палкоўцавай. 

На працягу чэрвеня ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ 

працавала абласная выстава-конкурс твораў майстроў па вышыўцы 

сарочкі і фартуха «Чароўная нітка - 2018». У экспазіцыі прадстаўлены 

ўзоры вышыўкі ў народных строях Лепельскага, Сененскага, 

Бешанковіцкага, Дубровенскага, Аршанскага, Глыбоцкага, Браслаўскага і 

іншых раёнаў. Майстры дэманструюць высокае майстэрства валодання 

тэхналогіямі вышыўкі. На выставе можна ўпэўніцца ў разнастайнасці і 

прыгажосці традыцыйнай вышыўкі на Віцебшчыне.  

 

  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 Народная артыстка Беларусі Святлана Акружная ўзнагароджана 

медалём «Святы Уладзімір, спавядальнік Віцебскі» за стараннае служэнне 

праваслаўнай царкве і народу Беларусі. 

 19 красавіка ў Наваполацку адбыліся дзве тэатральныя прэм’еры. 

У Цэнтры культуры тэатр песні «Субацея» ставіў музычную камедыю 

«Бабін бунт» (рэжысёр Кацярына Фядотава), а заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь студэнцкі тэатр «Арт» прадставіў гледачам 

спектакль па п’есе балгарскага драматурга С. Страціева «Аўтобус» 

(рэжысёр Ганна Шэлепава). 

 20 красавіка ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Коласа 

адбылася прэм’ера спектакля «Дурнічка» паводле лірычнай камедыі Лопэ 

дэ Вега. Рэжысёр – Міхась Краснабаеў. Мастак – Святлана Макаранка. 
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  кандыдат мастацтвазнаўства Людміла Вакар удзельнічалі ў Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі «Нацыянальны касцюм як элемент 

гістарычнай спадчыны ў сучаснай культуры». На дэманстрацыі-дэфіле 

рэгіянальных строяў Беларусі Дар’я Лабука і Надзея Уліновіч годна 

прадставілі рэгіянальныя касцюмы Віцебшчыны. Народны фальклорны 

калектыў «Кудзеліца» з г. Дуброўна выступіў ў канцэртнай праграме 

форума, а майстры Гарадоцкага Дома рамёстваў Васіль Сіманковіч і 

Марына Гушча правялі майстар-класы па лозапляценні і ажурным ткацтве 

ў межах выставы-кірмашу народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

16 мая ў г. Полацку прайшоў абласны семінар для кіраўнікоў 

народных тэатральных калектываў устаноў культуры вобласці. Тут 

адбылося ўзнагароджанне пераможцаў абласнога свята «Тэатральная 

вясна-2018». Прайшлі майстар-класы рэжысёра заслужанага аматарскага 

калектыву Рэспублікі Беларусь народнага тэатра «Пілігрым» Полацкага 

ГДК Веры Кісялёвай і памочніка рэжысёра Канстанціна Карасёва. 

Удзельнікам абласнога семінара быў паказаны спектакль «Я объявляю 

войну фашизму!» у пастаноўцы тэатра «Пілігрым» – пераможцы 

«Тэатральнай вясны». 

Цыркавая студыя гарадскога Палаца культуры «Орша» (кіраўнік 

Алена Жаўненка) атрымала званне «Заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь». (Аршанская газета. – 2018. – 9 чэрв. – С. 4.) 

 19 мая ў аграгарадку Заронава Віцебскага раёна адбылося 

этнаграфічнае сямейнае свята «Гулі ў Бабулі-2». Мерапрыемства 

праведзена на базе музея гісторыі Заронаўскага краю. 

 19 чэрвеня прыхільнікі творчасці Васіля Быкава адзначылі дзень 

нараджэння класіка на яго сядзібе-музеі ў в. Бычкі Ушацкага раёна. Былі 

арганізаваны: урачыстая экскурсія па сядзібе, літаратурна-мастацкая 

праграма «Пісьменнік з вялікай літары», выстава работ народных 

майстроў раённага Дома рамёстваў, тэматычныя пляцоўкі Ушацкай ЦРБ 

імя Е. Лось і Ушацкага музея народнай славы імя У. Е. Лабанка. 

 26 чэрвеня ў Арт-цэнтры Марка Шагала адбылася вечарына 

выкананыя ў розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: 

маляванне дываноў, ткацтва ручнікоў, посцілак, паясоў, вышыўка 

традыцыйных арнаментаў, ганчарства, разьба па дрэве, аплікацыі з 

саломкі і інш. 

Напярэдадні Дня Перамогі ў культурна-гістарычным комплексе 

«Залатое кольца горада Віцебска «Дзвіна» адбылося адкрыццё дзвюх 

выстаў, на якіх прадстаўлена творчасць майстроў народнага клуба 

лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур. Адна з экспазіцый – персанальная выстава 

майстра клуба Людмілы Баранкевіч «Мелодыя ўяўлення», другая – 

калектыўная – «Лапікавыя рытмы». 

15 мая ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава 

мастацкага тэкстылю «Лён. Лёс. Летуценні». Аўтары экспазіцыі – 

полацкія мастачкі Таццяна Козік і Марына Мярцалава. 

16–31 мая ў Чашніцкім Доме рамёстваў праходзіла выстава «Свет 

керамікі». У экспазіцыі былі прадстаўлены не толькі побытавыя і 

сувенірныя вырабы, але і модныя арт-аб’екты са сваёй філасофіяй. 

 У маі ў Глыбоцкім Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці экспанавалася выстава «Юбілейныя сімвалы», на якой 

прадстаўлены геральдычныя сімвалы Віцебшчыны. Вышываныя работы 

створаны народнымі майстрамі вобласці. 

На працягу мая ў Наваполацкім Цэнтры рамёстваў і 

традыцыйнай культуры экспанавалася выстава клуба лапікавага шыцця 

«Колеры» пад кіраўніцтвам Галіны Акуцёнак. У экспазіцыі «Колеры 

роднага горада» – разнастайныя пано, цацкі, коўдры, варыяцыі на тэму 

народнага касцюма і этна-кампазіцыі з традыцыйнымі народнымі 

лялькамі-абярэгамі. 

У маі ў Аршанскім этнаграфічным музеі «Млын» была 

прадстаўлена сумесная выстава кіраўнікоў гурткоў Аршанскага Дома 

рамёстваў і іх вучняў пад назвай «Научить и душой обогреть – в этом 

профессии мастера суть». 
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  паэзіі і аўтарскай песні «Я вернул Шагала домой…», прысвечаная 86-

годдзю з дня нараджэння віцебскага паэта і грамадскага дзеяча Давіда 

Сімановіча. 

   

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 Тэатральныя калектывы Лепельскага РДК парадавалі сваіх 

прыхільнікаў новымі пастаноўкамі. На сцэне дзіцячай школы мастацтваў 

30 сакавіка быў паказаны спектакль «Дэтэктар хлусні» паводле п’есы 

Васіля Сігарава ў пастаноўцы народнага тэатра «Пошук» (рэжысёр Віталь 

Хватынец), 1 красавіка народны тэатр мініяцюр «Балаган» пад 

кіраўніцтвам Таццяны Невядомскай выступіў з шоу-праграмай 

«Балаганаўскі сэйшн». 

 Да велікодных святаў самадзейныя артысты народнага 

аматарскага тэатра «Сваякі» Камайскага СДК Пастаўскага раёна 

падрыхтавалі прэм’еру спектакля «Як мужык жонку шукаў» паводле 

п’есы М. Танона і Н. Каравацкай. 

 11 красавіка ў Наваполацкім ГЦК быў праведзены тэматычны 

вечар «Нас обжигала пламенем война», прымеркаваны да Міжнароднага 

дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. 

 20 красавіка Дунілавіцкі СДК Пастаўскага раёна стаў 

імправізаванай свецкай гасцёўняй, дзе адбыўся шляхецкі баль «Віват 

вясна!» з удзелам моладзі з ўсяго раёна. 

 У красавіку адбылася традыцыйная вясновая прэм’ера ў 

народным тэатры Шумілінскага раённага Цэнтра культуры. Самадзейныя 

артысты ажыццявілі пастаноўку спектакля «№ 13» па п’есе Рэя Куні. 

Рэжысёр – Таццяна Багданава. 

 Дубровенскім аўтаклубам у красавіку было арганізавана 

народнае гулянне, прымеркаванае да Года малой радзімы, у в. Баева. 

Музычныя падарункі жыхарам вёскі прагучалі ў выкананні тэатра песні 

«Спатканне», фальклорнага калектыву «Грамніцы», фальклорнай групы 

«Рябинушка». 

выстава работ удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, аднаго са старэйшын беларускага авангарда 

Аляксандра Салаўёва.  

У маі–чэрвені ў Мастацкім музеі Віцебска экспанавалася выстава 

твораў расійскага мастака Нікаса Сафронава. У экспазіцыі пад назвай 

«Весна впечатлений» былі прадстаўлены 63 работы. 

На працягу чэрвеня ў Мастацкай галерэі Полацка былі 

прадстаўлены арыгінальныя гравюры вядомага іспанскага мастака 

Сальвадора Далі – ілюстрацыі «Боскай камедыі» Дантэ Аліг’еры. 

Экспазіцыя была арганізавана пад патранатам пасольства Італіі ў Беларусі. 

   

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Народны клуб лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага раённага 

Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур прыняў удзел у Міжнародным 

фестывалі тэкстыльнай творчасці Quilt Expo en Beaujolais, які прайшоў у 

Францыі 11–14 красавіка. 

У этнаграфічным музеі «Млын» г. Оршы ў красавіку 

экспанавалася выстава дэкаратыўнай разьбы па дрэве «В своем ремесле 

оставаться самим собой», прысвечаная 30-годдзю творчай дзейнасці 

Аляксандра Баброва, настаўніка СШ № 15 г. Барані. 

19 красавіка ў выставачнай зале КАЦ «Гарадок» адкрылася 

выстава «Золата беларускіх палёў». Унікальныя вырабы з саломкі 

прадэманстравалі багатыя традыцыі гэтага рамяства на Гарадоччыне. 

У красавіку ў Полацкім раённым Цэнтры рамёстваў і 

нацыянальных культур экспанавалася выстава «Жыццё ў ажуры», на якой 

былі прадстаўлены работы майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

Т. Мятлюк, Т. Красікавай, Н. Брыль з народнага клуба народных майстроў 

і мастакоў «Майстар» (вязанне, вышыўка). 

Выстава народнага клуба майстроў «Талака» пад назвай 

«Незабытыя традыцыі» адкрылася ў красавіку ў Шаркаўшчынскім 

раённым Цэнтры рамёстваў. У экспазіцыі прадстаўлены вырабы, 
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   Народны ансамбль беларускай песні і музыкі «Полацкія россыпы» 

Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур адзначыў 

свой 15-гадовы юбілей. (Полацкі веснік – 2018. – 20 крас. – С. 8.) 

 Народны тэатр Міёрскага РДК у красавіку ажыццявіў пастаноўку 

новага спектакля «Вераніка вырашае памерці» паводле рамана П. Каэльа. 

Рэжысёр – Марына Латыш. 

 Напрыканцы красавіка работнікі ўстаноў культуры клубнага 

тыпу Глыбоцкага раёна сабраліся ў Ломашаўскім Цэнтры культуры на 

тэматычны семінар «Арганізацыя і правядзенне культурна-масавых 

мерапрыемстваў». Асаблівая ўвага была нададзена мерапрыемствам, 

прысвечаным Году малой радзімы. Кіраўнікі шэрагу клубных ўстаноў 

падзяліліся вопытам работы з дапамогай відэапрэзентацый сваіх 

інавацыйных мерапрыемстваў. 

 1 мая народны фальклорны калектыў «Вярба» Дрысвяцкага СДК 

Браслаўскага раёна адзначыў 20-годдзе з дня прысваення яму ганаровага 

звання «народны». Юбілейны канцэрт творчага калектыву прайшоў на 

сцэне Дома культуры. 

 4 мая народны лялечны тэатр «Вытворяшки» Пастаўскага 

раённага Дома культуры парадаваў дзятву прэм’ерай спектакля «Айбаліт». 

 Году малой радзімы прысвяцілі вечар-сустрэчу работнікі 

Пастаўскага раённага Дома культуры. А героямі сталі людзі, дзяцінства і 

юнацтва якіх прайшлі далёка ад Пастаў, але па волі лёсу яны сталі 

пастаўчанамі і ганарацца гэтым. Віталі прысутных салісты і творчыя 

калектывы райцэнтра. (Пастаўскі край. – 2018. – 8 мая. – С. 5.) 

 Кіраўнік шоу-групы «Карт-бланш» Наваполацкага Цэнтра 

культуры Ганна Меркушава ажыццявіла пастаноўку спектакля-

перфоманса «МР3». Гэта яе дэбютная рэжысёрская работа. (Новополоцк 

сегодня. – 2018. – 11 мая. – С. 16.) 

 На базе Палатоўскага СДК Полацкага раёна прайшоў народны 

абрад сямейна-бытавога календара «А мы Хрэсьбінкі ды гуляць будзем», 

падрыхтаваны і праведзены работнікамі Азінскага СДК і народным 

арганізавана мемарыяльным гісторыка-мастацкім і прыродным музеем-

запаведнікам мастака ў Тульскай вобласці. У экспазіцыю ўвайшлі постэры 

тых карцін, якія Паленаў лічыў галоўнай справай свайго жыцця. 

13 красавіка ва Ушацкім музеі народнай славы імя У. Е. Лабанка 

адкрылася выстава карцін самадзейнага мастака Дзям’яна Уладзіміравіча 

Крупені. У экспазіцыі прадстаўлена больш ста работ 90-гадовага юбіляра, 

удзельніка Вялікай Айчыннай вайны. 

У 40-ю гадавіну свайго заснавання Наваполацкая дзіцячая 

мастацкая школа імя І. Ф. Хруцкага выйшла на абласны ўзровень. У 

Мастацкім музеі Віцебска ў красавіку адкрылася экспазіцыя «Ступені да 

майстэрства», якая аб’яднала лепшыя работы выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва выпускнікоў і пленэрныя працы навучэнцаў 

установы. 

У красавіку ў Мастацкай галерэі Полацка адкрыліся выстава 

акварэлі беларускага мастака Фёдара Кісялёва і выстава работ вядомага 

мастака і грамадскага дзеяча Аляксея Марачкіна. 

У Арт-цэнтры Марка Шагала на працягу мая–чэрвеня 

экспанавалася выстава «Марк Шагал і мастакі еўрапейскага авангарда». У 

экспазіцыі каляровыя літаграфіі П. Пікасо, А. Маціса, Ф. Лежэ, Ж. Брака і 

інш. Экспазіцыя дапоўнена фатаграфіямі і друкаванымі выданнямі. 

Дзіцячы погляд на вайну – асноўная тэма выставы «Майские 

краски Победы», якая экспанавалася ў музычнай гасцёўні Віцебскага 

Цэнтра сучаснага мастацтва. Аўтары – юныя мастакі дзіцячай школы 

мастацтваў № 3 «Маладзік» г. Віцебска. 

15 навучэнцаў мастацкіх школ і школ мастацтваў Астрахані 

прынялі ўдзел у пленэры юных мастакоў «Віцебск – горад Марка Шагала» 

ў пачатку мая. Расійскія госці пазнаёміліся з творчасцю сваіх равеснікаў 

з ДШМ № 3 «Маладзік», наведалі майстар-класы віцебскіх мастакоў 

Фелікса Гумена і Аляксандра Малея, пабывалі на экскурсіях у музеях і 

выставачных залах. 

Напярэдадні Дня Перамогі ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася 
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  вакальным ансамблем «Белая чайка». (Полацкі веснік. – 2018. – 11 мая. – 

С. 16.) 

 У Дубровенскім РДК адбылася прэм’ера спектакля па п’есе 

расійскага драматурга Ганны Сцяпновай «Женщина мечты» ў пастаноўцы 

драматычнага калектыву «Поколение». Рэжысёр Таццяна Гарзуева. 

 Лёзненскі раённы Цэнтр культуры распачаў у маі новы праект – 

конкурсную шоу-праграму «Танцуй!». Першы тур, у якім удзельнічалі 

десяць пар, дзве з якіх з Руднянскага раёна Смаленскай вобласці, з 

поспехам прайшоў на сцэне РЦК. 

 У Дубровенскім раённым Доме культуры прайшоў тэматычны 

вечар «Мая сям’я – маё багацце», прымеркаваны да Міжнароднага дня 

сям’і. 

 У рамках Года малой радзімы Полацкі раённы Цэнтр культуры 

пачаў рэалізацыю праекта «История Полотчины в лицах». Першае 

мерапрыемства праекта адбылося ў Захарніцкім СДК. Дырэктар ААТ 

«Дом торговли» Наталля Куксова ў якасці ганаровага госця была 

запрошана на тэатралізаванае прадстаўленне «И будет месяц май…», 

падрыхтаванае творчым калектывам Захарніцкага СДК. 

 У маі было арганізавана свята вёсак Станулі і Жабінка «Жыцця 

майго вытокі» ў двары былой Станульскай школы Глыбоцкага раёна. 

Самадзейныя артысты Падсвільскага Дома культуры песнямі, жартамі, 

тэатралізацыяй і імправізацыяй упрыгожылі свята вёскі Стэфанова, 

праведзенае ў дзень Святой Тройцы. 

 Фальклорны калектыў «Калядзіца», які працуе пры 

Шаркаўшчынскім Цэнтры рамёстваў, правёў канцэртна-забаўляльную 

праграму «Ад весялосці не бывае злосці» ў Каўшэлеўскім Доме фальклору 

на Юр’еў дзень па народным календары. 

 Тэатр песні «Актава» ДК аг. Дабрамыслі Лёзненскага раёна ў 

чэрвені выступіў з канцэртамі ў шэрагу населеных пунктаў раёна. Творчы 

калектыў прыняў удзел у святкаванні Дня Расіі ў г. Рудня Смаленскай 

вобласці. 

рамках якой 120 студэнтаў з Беларусі, Расіі, Грэцыі, Іспаніі, Францыі 

стваралі незвычайныя інсталяцыі. Галоўная ідэя школы – удыхнуць 

жыццё ў паміраючыя вёскі, стварыць для мясцовых жыхароў цікавыя 

творчыя аб’екты. 

16 мая ў Расонскай ДШМ адбыўся І Міжнародны фестываль 

дзіцячай творчасці «Ветразі сяброўства». У ім удзельнічалі юныя спевакі і 

музыканты Расонскай ДШМ і ДШМ Пскоўскага раёна. 

18–21 мая ўзорная эстрадная студыя «Надежда» з г. п. Расоны 

прыняла ўдзел у Міжнародным дзіцячым і юнацкім фестывалі-конкурсе 

«ART-PANORAMA Baltika-2018», які быў праведзены ў Латвіі і Швецыі 

пры падтрымцы Рэзекненскай краявой думы Латвіі. У намінацыі 

«Вакальна-харавая творчасць» лаўрэатам ІІ ступені стаў Дзмітрый Паўлаў, 

дыпламантам ІІ ступені – трыа ў складзе Ганны Кісялёвай, Даяны 

Лукашонак і Сюзаны Скроцкай. 

Напрыканцы мая ў Браслаўскай ДШМ адбыўся сумесны творчы 

вечар даўгаўпілскага паэта, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Станіслава 

Валодзькі і браслаўскага кампазітара, музыканта і выкладчыка Альберта 

Белуся. У мерапрыемстве ўдзельнічаў ансамбль «Спадчына» Цэнтра 

беларускай культуры і беларускага таварыства «Уздым» (г. Даўгаўпілс, 

Латвія), народны ансамбль «Сябрына» Ахрэмаўскага Цэнтра культуры і 

іншыя выканаўцы Браслаўшчыны. 

У віцебскай ДШМ № 3 «Маладзік» адкрылася конкурсная 

экспазіцыя, прымеркаваная да 80-годдзя Віцебскай вобласці і Года малой 

радзімы. У экспазіцыі прадстаўлены мастацкія работы і фатаграфіі юных 

аўтараў. Удзел у адкрыцці выставы прыняла спявачка, заслужаная 

артыстка Расіі, ураджэнка г. Віцебска Святлана Дзяцел. (Витебские 

вести. – 2018. – 2 июня. – С. 4.) 

 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Біблейская серыя работ вядомага расійскага жывапісца Васілія 

Паленава была прадстаўлена ў Мастацкім музеі Віцебска. Выстава была 
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   ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Абласное свята-конкурс «Тэатральная вясна-2018» прайшло па 

рэгіёнах: г. Полацк (30 сакавіка), г. п. Бешанковічы (14 красавіка), 

г. п. Лёзна (20 красавіка). Тут адбыліся конкурсныя выступленні 

аматарскіх тэатральных калектываў вобласці са званнем «народны», 

«узорны». Гран-пры ўручаны Заслужанаму аматарскаму калектыву 

Рэспублікі Беларусь народнаму тэатру «Пілігрым» ДУК «Полацкі гарадскі 

Палац культуры» (рэжысёр Вера Кісялёва). Арганізатарам мерапрыемства 

выступіў ДУ «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці». 

 У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кольца горада 

Віцебска «Дзвіна» адбыўся абласны агляд-конкурс творчасці інвалідаў па 

зроку «Спявай, душа!», у якім узялі ўдзел больш за 100 творцаў з розных 

раёнаў Віцебшчыны. Адным з арганізатараў выступіў Віцебскі АМЦНТ. 

(Витьбичи. – 2018. – 19 апр. – С. ІІ.) 

 На сцэне КДЦ «Першамайскі» абласнога цэнтра ў красавіку быў 

праведзены конкурс «Жанчына 60+. Формула поспеху» з удзелам 8 

канкурсантак ва ўзросце 60–76 гадоў. 

  Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага 

раёна выступіў арганізатарам значных раённых мерапрыемстваў. 11 

красавіка на сцэне Межанскага СДК быў праведзены заключны тур 

раённага конкурсу гумарыстычных праграм «Выдатная шасцёрка-2018». 

14 красавіка ў Гарадоцкім ГДК адбылося традыцыйнае раённае свята 

танца «Ад полькі да брэйк-данса». 

 У чацвёрты раз у Полацку адбыўся фестываль праваслаўнай 

культуры «Кладезь». 20–30 красавіка праходзілі цікавыя праекты і 

мерапрыемствы: акцыі «Добрые книги», «Помощь ближнему», праект 

«Доброе кино», акцыі-спектаклі для дзяцей-інвалідаў, прадстаўленні 

лялечнага тэатра «Батлейка». У Цэнтры культуры «Полацк» былі 

прадстаўлены вырабы ручной работы манастырскіх майстэрняў, духоўна-

асветная літаратура. Яркай падзеяй стала гарадская акцыя па стварэнні 

арт-аб’екта «Падарунак гораду». 

20 красавіка адбылося святкаванне 50-гадовага юбілею 

Дубровенскай дзіцячай школы мастацтваў імя Ф. Яруліна, якое прайшло 

на сцэне раённага Дома культуры. 

28–30 красавіка творчая дэлегацыя ў складзе кіраўнікоў 

ансамбляў барабаншчыц ДШМ з Докшыц, Паставаў, Шуміліна, Віцебска 

на чале з галоўным балетмайстрам Віцебскага АМЦНТ Вольгай Панэ 

прыняла ўдзел у Міжнародным турніры па мажарэт-спорце ў якасці 

гасцей, у Міжнародным семінары для трэнераў і майстар-класах у г. 

Жукоўскі Маскоўскай вобласці. На пасяджэнні членаў MWF В. Панэ быў 

уручаны сертыфікат членства зводнага ансамбля барабаншчыц Віцебскай 

вобласці Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці ў 

Міжнароднай арганізацыі мажарэт-спорту MWF. 

Багатым на падзеі і ўзнагароды стаў красавік для навучэнцаў 

Пастаўскай ДШМ імя А. Тызенгаўза. Яны паспяхова выступілі на IV 

Міжнародным конкурсе вакальна-інструментальнай творчасці «Слаўся, 

Глінка!», які праходзіў 19–21 красавіка ў г. Смаленску. 26 красавіка па 

запрашэнні літоўскага боку ансамбль танца «Пралескі» пад кіраўніцтвам 

А. Логінавай адправіўся ў суседні Швянчоніс на Міжнародны 

танцавальны фестываль «Перкунасские глаза-2018». 

Навучэнцы Браслаўскай ДШМ у красавіку прымалі ўдзел у XVI 

Міжнародным конкурсе салістаў-акардэаністаў «Наўене-2018» (Латвія). 

Уладзімір Чагарын заняў 1 месца, Павел Лібік стаў трэцім на прэстыжным 

замежным мерапрыемстве. 

Святочным канцэртам адзначыла сваё 60-годдзе Лепельская 

дзіцячая школа мастацтваў. З юбілеем павіншавала педагогаў і навучэнцаў 

ўстановы начальнік аддзела культуры галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Галіна 

Баркевіч. Канцэртную праграму склалі выступленні калектываў ДШМ. 

(Лепельскі край. – 2018. – 11 мая. – С. 12.) 

1–10 мая ў вёсках Чарэя і Белая Царква Чашніцкага раёна была 

праведзена Міжнародная школа архітэктараў SESAM-2018 Ex Nihilo, у 
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  25 красавіка ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ адкрыліся 

для прагляду выстава выяўленчага мастацтва «Я малюю Віцебск» і 

выстава вышыўкі аматарскага аб'яднання «Чароўная нітка» Цэнтра 

культуры «Віцебск». У выставе «Я малюю Віцебск» прынялі ўдзел Дамы 

рамёстваў вобласці, народны клуб «Контур» КГК «Залатое кольца 

г. Віцебска «Дзвіна», ДШМ № 3 г. Віцебска «Маладзік», Віцебскі 

дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў. 

 У маі працягваўся абласны агляд-конкурс калектываў мастацкай 

творчасці і аматарскіх аб’яднанняў з найменнем «народны» і «ўзорны» – 

«Званне пацвярджаю». Прайшлі справаздачныя канцэрты такіх 

калектываў: 4 мая – у г. Оршы, 11 – у г. Лепелі і г. Докшыцы, 16 – у 

г. п. Шуміліна, 17 – у г. Дуброўна. 

У XIV Рэспубліканскім фестывалі народнай творчасці ветэранскіх 

калектываў, які прайшоў 4 мая ў Рэспубліканскім Палацы прафсаюзаў 

(г. Мінск), ад Віцебскай вобласці прынялі ўдзел і сталі лаўрэатамі: 

танцавальны калектыў «Super-Star» народнага клуба ветэранаў «Яшчэ не 

вечар» гарадскога Палаца культуры «Орша»; трыа ў складзе Анатолія 

Пашчанкі, Фёдара Гайко, Анатолія Мазурава з Полацкага гарадскога 

Палаца культуры і Міхаіл Чычыланаў – саліст Віцебскага дома-інтэрната 

для састарэлых і інвалідаў. 

 4–6 мая на Глыбоччыне адбыўся другі Міжнародны фэст 

дударскіх рэгіёнаў «Дударскі рэй-2018», на які з’ехаліся музыканты з 

Беларусі, Польшчы, Славакіі, Чэхіі, Латвіі, Расіі, Партугаліі. Было 

арганізавана шэсце дудароў па цэнтральнай вуліцы райцэнтра. Адкрыццё 

свята прайшло ў Скверы знакамітых землякоў, дзе адбыўся невялікі 

дударскі канцэрт. Затым у танцавальнай зале Глыбоцкага ГДК прайшоў 

дударскі вечар. Удзельнікі фэсту выступілі з канцэртам на малой радзіме 

заснавальніка першага беларускага нацыянальнага тэатра Ігната 

Буйніцкага – у аграгарадку Празарокі. У праграме свята былі шматлікія 

творчыя сустрэчы, у тым ліку на адкрытых пляцоўках ля дзіцячай школы 

мастацтваў, гісторыка-этнаграфічнага музея, у цэнтральнай раённай 

Вялікай Айчыннай вайны, у ліку якіх і маці выдатнага дзяржаўнага дзеяча 

Беларусі П. М. Машэрава – Дар’я Пятроўна. У цырымоніі прынялі ўдзел 

кіраўнікі вобласці і раёна. 

У Віцебскім абласным музеі імя Героя Савецкага Саюза 

М. П. Шмырова ў чэрвені пачала працаваць выстава «Ганаровыя 

грамадзяне Віцебска – удзельнікі вайны». 

 

 

МАСТАЦТВА 

 

У Цэнтры Жоржа Пампіду г. Парыжа ў красавіку–ліпені 

экспанавалася выстава «Шагал. Лісіцкі. Малевіч. Рускі авангард у 

Віцебску (1918–1922)», прымеркаваная да 100-годдзя прызначэння Марка 

Шагала ўпаўнаважаным па справах мастацтваў у Віцебску і векавому 

юбілею Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. У экспазіцыі 

прадстаўлены 23 творы мастацтва з фондаў Віцебскага мастацкага музея 

(супрэматычныя кампазіцыі і эцюды Давіда Якерсона, графічныя 

замалёўкі Аляксандра Рома і карціна «Пісьмовы стол» Давіда 

Штэрэнберга). Выстава ў французскай сталіцы аб’яднала звыш 180 твораў 

з усяго свету. (Витебские вести. – 2018. – 9 марта. – С. 22.) 

14 красавіка на базе Полацкага каледжа УА «ВДУ імя 

П. М. Машэрава» адбыўся XIV фестываль маладых выканаўцаў імя 

Мікалая Пятрэнкі. У ім удзельнічалі навучэнцы агульнадукацыйных школ, 

школ з музычна-харавым ухілам, дзіцячых школ мастацтваў, раённых 

дзіцячых музычных школ. 

19 –21 красавіка ў Наваполацкай ДШМ № 1 адбыўся V 

Міжнародны конкурс юных піяністаў гарадоў-пабрацімаў «Музычная 

лілея». На юбілейны конкурс з’ехаліся 58 юных талентаў з Беларусі, Расіі, 

Латвіі, якія змагаліся за перамогу ў чатырох узроставых групах. Першыя 

месцы заваявалі прадстаўнікі Брэсцкай, Мінскай, Гомельскай і Віцебскай 

абласцей. 
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  бібліятэцы. (Витебские вести. – 2018. – 11 мая. – С. 22.) 

 6 мая ў аграгарадку Блізніца Полацкага раёна было праведзена 

свята народнага календара Юр’я «Як на Юр’еву расу». У ім прынялі ўдзел 

вакальны ансамбль «Харашуха» Вароніцкага сельскага клуба, фальклорны 

калектыў «Блізнянка» Сільніцкага СДК, артысты Полацкага раённага 

Цэнтра культуры, мясцовыя жыхары і працаўнікі УП «Блізніца». 

 26–27 мая адбылося Міжнароднае свята традыцыйнай культуры 

«Браслаўскія зарніцы-2018». У 51-ы раз гасцінная Браслаўшчына прыняла 

43 таленавітыя калектывы, у тым ліку хоры, з шасці краін (Латвія, Літва, 

Польшча, Расія, Эстонія, Беларусь), афіцыйныя дэлегацыі, тысячы 

гледачоў. За прызнанне творчага майстэрства ў аглядзе-конкурсе 

«Браслаўская харавая асамблея» змагаліся 8 дзіцячых і 20 дарослых 

вакальна-харавых калектываў Віцебшчыны. Гран-пры быў прысуджаны 

хору «Рэчанька» Наваполацкага музычнага каледжа. Яркай падзеяй 

фестывалю стала свята сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава», якое 

сабрала больш за 20 аматарскіх аб’яднанняў, якія падарылі шмат цікавых 

момантаў прысутным. Творчыя калектывы выступілі і ў сельскіх 

установах культуры. Уразіў прысутных гала-канцэрт, які адбыўся на сцэне 

ў лесапарку «Леснічоўка». (Витебские вести. – 2018. – 29 мая. – С. 1, 4. ; 

Браслаўская звязда. – 2018. – 30 мая. – С. 1, 4–5.) 

26 мая майстры Гарадоцкага, Глыбоцкага, Шаркаўшчынскага, 

Лепельскага, Талачынскага, Чашніцкага, Полацкага раёнаў прынялі ўдзел 

у Рэспубліканскім фестывалі-кірмашы «Вясновы букет», які прайшоў у 

г. Мінску. 

 27 мая ў аграгарадку Астроўна Бешанковіцкага раёна прайшло ІІ 

раённае свята духоўнай культуры і народнай творчасці «Траецкі 

фестываль». Мнагалюдна было каля выставы майстроў дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, выставы сувеніраў раённага Дома рамёстваў, 

экспазіцыі члена Беларускага саюза мастакоў Юрыя Сергіенкі «Астроўна 

вачыма мастака». У актавай зале СДК са спектаклямі выступілі дзіцячыя 

тэатральныя калектывы, затым прайшоў канцэрт духоўнай музыкі. На 

прадстаўнікі абласной і мясцовай улады, унук маршала Іван Сяргеевіч, 

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Арменіі ў Беларусі Алег Есаян. Госці 

наведалі народны музей баявой славы СШ № 1, у ГДК пазнаёміліся з 

выставай «О малой родине с большой любовью», прынялі ўдзел у вечары 

дружбы «Одна судьба – одна Победа», прысвечаным воінам-армянам, якія 

ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі. З канцэртнымі нумарамі выступілі 

народны ансамль «Азерыца» Езярышчанскага ГПДК, выхаванцы 

нядзельнай армянскай школы, танцавальны ансамбль «Эрыбуні» і інш. 

У г. п. Лёзна ўрачыста адкрылі мемарыяльную дошку ў гонар 

Віцебскага абласнога ваенкамата, які дзейнічаў у лютым–чэрвені 1944 

года ў в. Гушчына. (Витебские вести. – 2018. – 24 мая. – С. 6.) 

1 чэрвеня ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі распачалася 

раённая навукова-практычная канферэнцыя «Паэма «Тарас на Парнасе: 

здабыткі і праблемы». Увазе ўдзельнікаў была прапанавана выстава «Жар-

птушка беларускай паэзіі». Разам са сталымі краязнаўцамі ў канферэнцыі 

прынялі ўдзел і школьнікі. 

У Дзяржаўны спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных 

каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як яркая праява нацыянальнай 

спадчыны з выразнай гістарычнай, этналагічнай і эстэтычнай вартасцю 

ўнесена традыцыйная на Пастаўшчыне гульня «Яшчар» («Яшчур»). 

(Витебские вести. – 2018. – 9 июня. – С. 14.) 

«Волаты Прыдзвіння» – пад такой назвай 9 чэрвеня ў Віцебскім 

раённым гісторыка-краязнаўчым музеі адбылася краязнаўчая 

канферэнцыя, прысвечаная 140-годдзю з дня нараджэння знакамітага 

земляка, самага высокага чалавека ў свеце Фёдара Махнова. 

У чэрвені быў адкрыты памятны знак класіку беларускай 

літаратуры Уладіміру Дубоўку, ураджэнцу Пастаўшчыны. Ён 

устаноўлены ля дарогі ў родную вёску пісьменніка Агароднікі. 

22 чэрвеня ў г. п. Расоны адбылося ўрачыстае адкрыццё пасля 

рэканструкцыі Мемарыяла ахвярам фашысцкай агрэсіі. Тут пахаваны 

звыш 2,5 тысяч воінаў, партызан і падпольшчыкаў, загінуўшых у гады 
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  свежым паветры былі арганізаваны выступленні народных і фальклорных 

калектываў. 

Напрыканцы мая ў Дубровенскім Доме культуры адбылося 

першае раённае свята традыцыйнай культуры «Народны каляндар у 

гліняным гаршочку». Экспанаваліся шматлікія выставы: «З гарышчаў 

бабуль і дзядуль», «Саламяны павук», «Традыцыйныя рамёствы», 

«Марачоўская свістулька», «Жбан дабрабыту». Удзельнікамі раённага 

конкурсу бытавых танцаў сталі сем пар. Фальклорныя калектывы паказалі 

святы і абрады, якія захоўвалі нашы продкі на працягу года. У рамках 

свята былі падведзены вынікі раённага конкурсу «Скарбы роднага краю». 

27 мая на тэрыторыі аграгарадка Таргуны Докшыцкага раёна 

адбылося традыцыйнае свята нацыянальнай культуры «Зберагаем вытокі 

свае». Сувеніры на любы густ прапаноўвалі самабытныя майстры 

Докшыччыны, гучалі родныя мелодыі. Ля Дома культуры праходзіў 

старажытны абрад кумавання. 8 канкурсантаў удзельнічалі ў конкурсе 

«Грай, гармонік!». Цікавінкай траецкага свята стаў адноўлены абрад 

«Камаедзіца», што некалі бытаваў на Бягомльшчыне. Яго правялі 

ўдзельнікі дзіцячага фальклорнага гурта «Сакавічкі» Бягомльскай ДШМ. 

Добры канцэрт падрыхтаваў гледачам народны вакальны ансамбль 

«Сакавіца» Бягомльскай ДШМ. 

 2 чэрвеня ў Гарадку адбылося Х раённае свята народнай 

творчасці, беларускай паэзіі і фальклору «Гарадоцкі Парнас-2018». У 

праграме: тэатралізаванае шэсце, танцавальны флэшмоб старадаўніх 

фальклорных танцаў «Скокі ва ўсе бокі», свята паэзіі «Вераніцынская 

зорка», конкурс тэматычных праграм устаноў культуры Віцебшчыны 

«Песні роднага краю», работа тэматычных пляцовак, канцэртныя 

праграмы і інш. 

 8–10 чэрвеня на Пастаўшчыне прайшоў ХХІХ Міжнародны 

фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік». На розных 

пляцоўках раёна адбыліся традыцыйны конкурс «Хто каго?», 

тэатралізаванае прадстаўленне «Музыка беларускіх палацаў і сядзіб», 

праводзіліся майстар-класы, акцыя «Папоўні музейны фонд». Музей 

традыцыйнай культуры прапанаваў адкрыццё выставы аўтарскай лялькі, 

экспазіцыю «Маляваныя дываны Браслаўшчыны». 

Да Міжнароднага Дня музеяў Расонскі музей баявой садружнасці 

падрыхтаваў для наведвальнікаў мультымедыйную праграму «Расонскі 

край у лёсе П. М. Машэрава» і дзве выставы. У «Сялянскім кутку» 

дэманстраваліся прадметы вясковага побыту, «Музейная скарбонка» 

распавядала пра геаграфію наведвальнікаў музея з моманту яго адкрыцця. 

Чашніцкі гістарычны музей таксама правёў акцыю «Ноч музеяў». 

Увазе наведвальнікаў былі прапанаваны выставы «Война. Народ. Победа» 

і «Край вечной любви», забаўляльная праграма «В музейной гостиной» і інш. 

Супрацоўнікі Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея 

арганізавалі для наведвальнікаў музейнай ночы аглядную экскурсію па 

горадзе, адкрылі інтэлектуальна-гістарычнае казіно «Залатая фішка». 

Сенненскі гісторыка-краязнаўчы музей пераўтварыўся ў 

літаратурна-музычны салон. Ва ўстанове арганізавалі «Паэтычныя 

вячоркі» – сустрэчу з мясцовай паэткай Ларысай Гапеевай. 

Арыгінальныя сэлфі-зоны, сяброўскія шаржы, лялечны тэатр і 

экскурсіі ў поўнай цемры – так праходзіла культурніцкая акцыя «Ноч 

музеяў» у Наваполацку. Супрацоўнікі музея гісторыі і культуры горада 

сустракалі гасцей на мемарыяльным комплексе «Першая палатка», адтуль 

пачыналася экскурсія па славутых мясцінах Наваполацка. 

Работнікі музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны 

арганізавалі культурна-забаўляльны праект «Ночь в музее. На хуторе близ 

Оршицы» ў гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі. Наведвальнікаў 

уразілі шматлікія мерапрыемствы: інтэрактыўныя выставы, віктарыны, 

майстар-класы і выставы дэкаратыўна-прыкладной творчасці, квэст «Дом, 

у якім жыве музей», выстава лірычных пейзажаў «Деревенька. Село. 

Слобода» і інш. 

Помнік-бюст двойчы Герою Савецкага Саюза маршалу Івану 

Баграмяну ўрачыста адкрылі 19 мая ў Гарадку. У цырымоніі ўдзельнічалі 
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  выступленні замежных творчых калектываў у аграгарадках раёна, 

адкрыццё галерэі здымкаў былых кіраўнікоў Пастаўшчыны, творчая 

лабараторыя «Дуда – покліч часу», сустрэчы з паэтамі, пісьменнікамі, 

выставы работ народных умельцаў, музычна-тэатралізаванае 

прадстаўленне «Пастаўскі баль». У свяце прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх 

абласцей Беларусі і замежныя госці з Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Індыі. 

(Витебские вести. – 2018. – 12 июня. – С. 1, 5. ; Пастаўскі край. – 2018. – 

13 чэрв. – С. 4–5.) 

 8–10 чэрвеня г. Наваполацк адзначыў свой 60-гадовы юбілей. У 

рамках урачыстасцяў адбылося ўшанаванне прадстаўнікоў працоўных 

калектываў Нафтаграда, адкрыццё памятнай дошкі першабудаўніку горада 

Леаніду Ашмяну ў гісторыка-мемарыяльным комплексе «Першая 

палатка». Прайшоў фестываль «Песня года Беларусі-2018». Адбыўся 

песенна-лірычны канцэрт-марафон «Прыгожая песня Дзвіны – 

Наваполацк» народнага літаратурна-музычнага аб’яднання «Крылы». 

Працавалі выстава работ юных мастакоў – пераможцаў Х Міжнароднага 

пленэру-конкурсу «Палитра Придвинья», выстава антыкварыяту 

«Бабуліна шафа», «Горад майстроў» і інш. Праходзіла свята кнігі і 

чытання «Літаратурны нон-стоп». Адбыліся шматлікія канцэрты. У свяце 

ўдзельнічалі дэлегацыі гарадоў-пабрацімаў з Расіі, Украіны, Польшчы. 

 16–17 чэрвеня вёска Пераброддзе стала цэнтрам культурнага 

жыцця Міёршчыны. 16 чэрвеня адбылося адкрыццё кутка «Мацейкавы 

рамёствы», створанага па ініцыятыве і намаганнямі гаспадыні аграсядзібы 

«Мацейкава сяліба» Ганны Паўлоўскай. У імправізаванай майстэрні для 

рамеснікаў і адначасова выставачнай зале сабраліся майстры з аб’яднання 

рамеснікаў, бібліятэчныя работнікі, гаспадары аграсядзіб і інш. 17 чэрвеня 

на цэнтральнай плошчы Пераброддзя прайшло традыцыйнае свята 

народнай творчасці «Перабродская зорка». Мясцовыя культработнікі 

арганізавалі забаўляльную праграму «Уставай, ляноце волі не давай», 

экспанаваліся вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, выступалі 

самадзейныя артысты і ваенны духавы аркестр Полацкага пагранатрада. 

Міжнародны дзень музеяў. Як заўсёды шырока адсвяткавалі яго на 

Віцебшчыне. Шэраг мерапрыемстваў прысвяціў гэтай даце і Году малой 

радзімы Пастаўскі краязнаўчы музей. У кінатэатры «Радзіма» адбылася 

сустрэча «Люблю наш край – старонку гэту», якую супрацоўнікі музея 

ладзілі сумесна з раённай ветэранскай арганізацыяй і клубам «Жывая 

гісторыя». Была таксама праведзена сустрэча з мясцовымі краязнаўцамі – 

аўтарамі кніг пра Пастаўшчыну. Для гараджан і гасцей горада перад 

будынкам музея працавала фотавыстава «Позірк у мінулае. Пастаўшчына 

на мяжы ХІХ–ХХ стагоддзяў» і праводзілася акцыя «Адзін білет – адзін 

падарунак» у падтрымку ўстановы. 

18 мая ў Віцебску ў дзясяты раз была праведзена Ноч музеяў, 

прымеркаваная да Міжнароднага дня музеяў. Праграма была вельмі 

насычанай. Наведвальнікі Мастацкага музея мелі магчымасць пазнаёміцца 

са шматлікімі выставамі, наведаць майстар-класы мастакоў Фелікса 

Гумена і Аляксандра Слепава, паўдзельнічаць у праекце «Сам сабе 

Малевіч», паглядзець спектаклі маладзёжных калектываў. У ВАКМ 

дэманстраваліся фрагменты старых кінафільмаў, праходзіла 

інтэрактыўная акцыя «Узнай фильм, улицу, объект», працаваў кінаклуб 

«Дыялог», стартаваў квэст «Муз-Вояж» да 100-годдзя абласнога 

краязнаўчага музея. (Витьбичи. – 2018. – 22 мая. – С. 5.) 

Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік 

прапанаваў гасцям музейнай ночы напоўненую падзеямі праграму 

«Ніжне-Пакроўская – вуліца музеяў»: інфармацыйна-інтэрактыўную 

акцыю «Аповеды старых муроў вуліцы Ніжне-Пакроўскай», квэст 

«Полацк, якога няма», пешаходныя экскурсіі «Прагулка па Ніжне-

Пакроўскай», майстар-класы «Майстар. BY», сінематограф пачатку ХХ 

стагоддзя і літаратурна-музычны салон, тэатралізаваныя прадстаўленні, 

выставы, канцэрты і многае іншае. 

Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў запрасіла браслаўчан і 

гасцей горада на маштабнае мерапрыемства «Дзень і ноч музеяў». 18 мая 

ў краязнаўчым музеі адкрылася выстава «Мелодыі любімай пласцінкі», 
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   22–24 чэрвеня ў 25-ы раз г. Дуброўна пераўтварыўся ў 

своеасаблівую трансгранічную творчую пляцоўку. На Міжнародны 

фестываль песні і музыкі «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне» з’ехаліся 25 

калектываў з Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Малдовы, 

Румыніі, Славакіі, Татарстана. Упершыню ў ім ўдзельнічалі спевакі, 

танцоры і музыканты з Індыі і Аргенціны. Адкрыццё фестывалю супала са 

святкаваннем 625-годдзя Дуброўна. Званне «Ганаровы грамадзянін 

Дубровенскага раёна» было ўрачыста ўручана яго ўраджэнцу, вядомаму 

мастаку, заслужанаму дзеячу мастацтваў Рэспублікі Беларусь Мікалаю 

Апіёку. Падарункам да юбілею горада стала выставачная зала будучага 

гарадскога музея, дзе адкрылася экспазіцыя работ М. Апіёка 

«Дубровенщина в лицах». У рамках фестывалю былі праведзены абласныя 

конкурсы «Салавейка-2018» і «ВИА-ton-2018», былі прэзентаваны 

традыцыйныя праекты «Кукла Дубравушка», «Ковер Дружбы», працавалі 

брэндавыя падвор’і «Дубровенщина гостеприимная». Удзельнікі 

фестывалю далі вячэрнія канцэрты ў аграгарадках раёна. Адбыліся гала-

канцэрт, цырымонія ўзнагароджання і народны абрад «Пасахі – на лёгкія 

шляхі». (Витебские вести. – 2018. – 26 июня. – С. 1, 5. ; Дняпроўская 

праўда. – 2018. – 27 чэрв. – С. 4–5.) 

 23–24 чэрвеня жыхары і госці Віцебска адсвяткавалі 1044-годдзе 

горада. На вуліцах, плошчах, у парках і скверах прайшлі дзясяткі 

мерапрыемстваў. Выступалі творчыя калектывы, праводзіліся выставы, 

акцыі, прэзентацыі, майстар-класы. У скверы імя Маякоўскага адбылося 

адкрыццё манументальна-дэкаратыўнай скульптуры «Віцебскі велікан», 

на праспекце Будаўнікоў – скульптуры «Лучоса». У свяце горада 

ўдзельнічалі афіцыйныя дэлегацыі з Расіі, Польшчы, Латвіі, Кітая, Балгарыі, 

рэгіёнаў Беларусі і Віцебшчыны. У Летнім амфітэатры адбыліся ўрачыстае 

пасяджэнне і святочны канцэрт «Мой горад – мая любоў». На галоўнай 

сцэнічнай пляцоўцы ўшанавалі лаўрэатаў прэміі «Віцяблянін года». 

 23–24 чэрвеня ў в. Мосар Глыбоцкага раёна прайшло 

традыцыйнае свята «На святога Яна вітаем усіх». Госці свята першымі 

ходзе якой адбылося знаёмства з гарадской архітэктурай ХХ стагоддзя; 

для турыстаў быў падрыхтаваны таксама арыгінальны анімацыйны 

маршрут «Полацк вачыма падарожніка XVI стагоддзя». 

Напрыканцы красавіка ў Глыбокім устаноўлены два самалёты. 

Адзін з іх СУ-27 – у парку Перамогі, а другі СУ-24 – ля СШ № 1 імя 

П. В. Сухога. Такім чынам увекавечана памяць сусветнавядомага 

авіяканструктара на яго малой радзіме. (Веснік Глыбоччыны. – 2018. – 28 

крас. – С. 1.) 

На працягу мая ў Глыбоцкім гісторыка-этнаграфічным музеі 

працавала выстава «Свет икон». Аўтар – мастачка Ядзвіга Сянько з 

Маладзечна. 

У Полацкім прыродна-экалагічным музеі на працягу мая 

экспанавалася выстава пераможцаў ІХ міжрэгіянальнага экалагічнага 

конкурсу дзіцячай творчасці «Жыві, планета!». 

3 мая ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі была праведзена 

першая экскурсія па сумеснай беларуска-нямецкай перасоўнай выставе 

«Лагер смерці Трасцянец. Гісторыя і памяць». Над стварэннем канцэпцыі 

гэтай экспазіцыі працаваў міжнародны калектыў гісторыкаў з Беларусі, 

Германіі, Аўстрыі і Чэхіі. 

9 мая Пастаўскі раённы краязнаўчы музей прапанаваў 

пастаўчанам ва ўспамінах прайсціся франтавымі дарогамі са сваімі 

роднымі на сустрэчы «Успомнім разам пра бацькоў і дзядоў», наведаць 

выставу «Баявыя ўзнагароды нашых землякоў». 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава 

«Витебск. Время немых звезд», прысвечаная першаму на беларускай зямлі 

кінапаказу стужкі братоў Люм’ер, які адбыўся ў віцебскім яхт-клубе 120 

гадоў назад. У адкрыцці экспазіцыі прыняў удзел дырэктар Літоўскага 

архіва літаратуры і мастацтва Ёзапас Блажунас, а віцебскія кінаафішы ХХ 

стагоддзя з Літоўскага архіва дэманстраваліся ў Беларусі ўпершыню. 

(Витебские вести. – 2018. – 19 мая. – С. 16.) 

18 мая культурная грамадскасць у 150 краінах свету адзначыла 
39 18 



  пазнаёміліся з экспазіцыяй парафіяльнага музея імя ксяндза Юозаса 

Булькі. Тэатралізаваная дзея, падрыхтаваная метадыстам РАМЦ, 

кіраўніком народнага тэатра фальклору «Цярэшка» Наталляй Нікіфаровіч, 

праходзіла на тэрыторыі культурна-дэндралагічнага комплексу. 

Удзельнікі згадвалі старажытныя народныя традыцыі, гучалі песні ў 

выкананні самадзейных артыстаў з усіх куткоў Глыбоччыны. 

 

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 18 мая на базе гімназіі № 1 г. Наваполацка адбыўся IV 

рэспубліканскі семінар-фестываль «Современная школьная библиотека 

как центр личностного развития обучающихся». 

  

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

 2 красавіка ў рамках праекта «Астрахань – Віцебск: гісторыка-

культурны дыялог» адбылася чарговая прафесійная on-line сустрэча з 

калегамі з Астраханскай абласной навуковай бібліятэкі імя 

Н. К. Крупскай, прымеркаваная да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. 

Удзельнікі сустрэчы падзяліліся вопытам работы па пытаннях 

фарміравання фондаў, абслугоўвання карыстальнікаў, напрацоўкамі ў 

сферы краязнаўчай работы, сацыякультурнай дзейнасці, абмеркавалі план 

сумесных мерапрыемстваў. 

  5 красавіка супрацоўнікамі аддзела краязнаўчай літаратуры і 

бібліяграфіі была праведзена літаратурная вечарына лаўрэата 

літаратурнай прэміі імя Кандрата Крапівы Міхася Мірановіча «Жартачкі», 

прымеркаваная да 70-гадовага юбілею паэта-гумарыста. 

 9 красавіка адбыўся юбілейны творчы вечар «Со мною вечность 

говорит...», прысвечаны 70-годдзю паэта, старшыні Віцебскага абласнога 

аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Тамары Красновай-

Гусачэнкі. Яна – аўтар 23 кніг паэзіі, прозы, твораў для дзяцей, лаўрэат 

шматлікіх міжнародных літаратурных прэмій, лаўрэат Першай 

аб’яднання «Дняпроўскія галасы» Ірынай Яўланавай, якая прэзентавала 

кнігу лірычных вершаў «Роднае». (Аршанская газета. – 2018. – 14 крас. – 

С. 6.) 

У красавіку ў Лепельскім раённым краязнаўчым музеі адкрылася 

мастацкая выстава «Мелодыя роднага краю» маладога мастака, 

выпускніка дзіцячай школы мастацтваў Ігара Саўчанкі, якая прысвечана 

юбілею Лепельскай ДШМ. 

У музеі гісторыі і культуры г. Наваполацка рэалізуеццца новы 

асветніцкі праект «Культурны асяродак», у рамках якога ладзяцца 

сустрэчы вучнёўскай моладзі з творчымі асобамі, якія сваёй дзейнасцю 

ўслаўляюць Наваполацк. Гасцямі праекта пабывалі жывапісец, Ганаровы 

грамадзянін Наваполацка Віктар Лук’янаў; кіраўнік тэатра песні 

«Субацея» Наваполацкага Цэнтра культуры, лаўрэат прэміі «Чалавек года 

Наваполацка» Кацярына Фядотава; музыкант, кіраўнік творчай майстэрні 

«Зьніч» Сяргей Анішчанка. 

У рамках святкавання 100-годдзя УКГБ па Віцебскай вобласці ў 

г. Лепелі была адкрыта мемарыяльная дошка праслаўленаму савецкаму 

разведчыку Івану Нікіфаравічу Коцараву, былому жыхару горада. 

(Витебские вести. – 2018. – 3 мая. – С. 6.) 

У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адбылася 

прэзентацыя кнігі краязнаўцы Кастуся Шыдлоўскага «Васковыя таблічкі: 

погляд на мінулае і будучыню». Аўтар суправаджаў свой расказ 

дэманстрацыяй калекцыі, створанай уласнымі рукамі: васковыя таблічкі, 

берасцяныя граматы, кніжачкі з бяросты і інш. (Браслаўская звязда. – 

2018. – 19 крас. – С. 6.) 

Традыцыйнае мерапрыемства «Фэст экскурсаводаў» да 

Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных месц праведзена браслаўскімі 

краязнаўцамі і музейшчыкамі. Цікава прайшла экскурсія на Замкавай гары 

на тэму «Чатыры бакі свету з Замкавай гары». 21–22 красавіка фестываль 

бясплатных экскурсій «Фэст экскурсаводаў-2018» прайшоў у Полацку. 

Была арганізавана экскурсія «Невядомы праект Уладзіміра Караля», у 
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  Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Паэзія», «Чалавек года 

Віцебшчыны-2011». За сваю літаратурную і грамадскую дзейнасць Т. 

Гусачэнка адзначана медалём імя Францыска Скарыны, Ганаровай 

Граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Юбіляра павіншавалі 

намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Пенін, начальнік 

галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

аблвыканкама Генадзь Ягораў, прадстаўнікі Віцебскага гарвыканкама, 

старшыня абкама прафсаюза работнікаў культуры Алена Сабірава і многія 

іншыя. Віцебскай абласной бібліятэкай да юбілею паэтэсы быў выдадзены 

біябібліяграфічны паказальнік «Душа – гениальная форма спасенья...», які 

ўручыла Тамары Іванаўне дырэктар бібліятэкі Таццяна Адамян. 

 10 красавіка ў рамках праекта «Адлюстраванне» адбылося 

адкрыццё выставы «Адвечнае» майстра акварэлі Фелікса Гумена. 

 10 красавіка супрацоўнікі аддзела эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры для навучэнцаў УА «Віцебскі дзяржаўны 

політэхнічны прафесійны ліцэй» правялі бібліяграфічны агляд літаратуры 

«Нацыянальныя кухні свету». 

 11 красавіка ў бібліятэцы адбыўся круглы стол «Нацыянальныя 

інфармацыйныя рэсурсы: Віцебшчына ўчора і сёння», у рабоце якога 

прынялі ўдзел прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, гісторыкі, 

краязнаўцы, супрацоўнікі архіўнай службы і музеяў горада, спецыялісты 

публічных бібліятэк г. Віцебска і Віцебскага раёна. Намеснік дырэктара 

НББ Т. В. Кузьмініч расказала аб праблемах і перспектывах узаемадзеяння 

бібліятэк, архіваў і музеяў Беларусі. І. У. Градоўкіна, загадчык навукова-

даследчага аддзела бібліяграфіі, асаблівую ўвагу надала дзейнасці 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па віртуальным узнаўленні 

рэгіянальнай дакументальнай спадчыны. Загадчык сектара краязнаўства і 

праектнай работы навукова-даследчага аддзела бібліяграфіі 

А. В. Ганчарова прэзентавала новы віртуальны праект пад рабочай назвай 

«Беларусь у фотаздымках». У ходзе работы круглага стала прагучалі 

семінар «Выхаванне экалагічнай культуры – галоўная місія бібліятэк XXI 

cтагоддзя». У праграме: аналіз работы сістэмы ў накірунку экалагічнага 

выхавання за 2017 год; знаёмства з інавацыйнымі формамі работы па 

папулярызацыі экалагічных ведаў; майстар-клас па стварэнні малых форм 

бібліяграфічнай прадукцыі; знаёмства з вопытам работы Лужкаўскай 

бібліятэкі – цэнтра экалогіі; сустрэча з лепшым эколагам Беларусі-2017, 

лаўрэатам ганаровага звання «Чалавек года Шаркаўшчыны-2017» Аксанай 

Пачэпка; наведванне экалагічнага класа «Прырода роднага краю» 

Германавіцкай СШ.  
 У канцы чэрвеня адзначыў свой 65-гадовы юбілей член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, удзельнік народнага літаратурна-музычнага 

аб’яднання «Світанак» Міледзій Кукуць. У раённай бібліятэцы адбыўся 

юбілейны вечар «Адзін дзень і ўсё жыццё». 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 13 красавіка супрацоўнікамі ЦРБ у школе аграгарадка Слабада 

было праведзена мерапрыемства «Сваімі бачыла вачыма», прымеркаванае 

да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. 

Прысутныя даведаліся пра лёс былога бібліятэкара Зінаіды Максімаўны 

Лішаковай – вязня канцлагера Асвенцым.  

 29 красавіка ў парку каля Мішкавіцкай сельскай бібліятэкі 

адбылася бібліятэчная квэст-гульня "Чытацкія маршруты». 

8 мая ў чытальнай зале дзіцячай бібліятэкі прайшла літаратурна-

музычная кампазіцыя «Я мечтал вернуться с войны». На мерапрыемства 

былі запрошаны вучні малодшых класаў СШ № 1 райцэнтра. 

28 мая ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы быў праведзены 

бібліятэчны квэст «Чаму мы не размаўляем па-беларуску». 

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Шэраг мерапрыемстваў да Года малой радзімы ў Аршанскім музеі 

У. Караткевіча распачала сустрэча з паэткай, членам літаратурнага 
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  выступленні віцебскіх гісторыкаў і краязнаўцаў А. М. Падліпскага, 

М. В. Півавара, Л. У. Хмяльніцкай. Спецыяліст Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея А. Л. Дудка падзялілася вопытам работы па стварэнні 

бібліяграфічнага паказальніка аб дзейнасці Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея, прымеркаванага да 100-гадовага юбілею ўстановы. 

 11 красавіка ў рамках штогадовай дабрачыннай акцыі «Падаруй 

радасць чытання» супрацоўнікамі аддзела абанемента і МБА было 

перададзена ў бібліятэку ЛПП № 4 больш за 150 выданняў. 

 12 красавіка адбыліся чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

«Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада». Тэма: 

«Крымінальны свет і барацьба са злачыннасцю ў Віцебску ў 1920-я гады». 

Лектарам выступіла старшы захавальнік фондаў цэнтра культурна-

выхаваўчай работы УУС Віцебскага аблвыканкама Іна Абрамава.  

 13 красавіка супрацоўнікі электроннай чытальнай залы правялі 

інтэрактыўны ўрок «Касмічныя старты», прысвечаны Дню касманаўтыкі, 

для малодшых школьнікаў СШ № 2 г. Віцебска. 

 18 красавіка ў рамках цыкла мерапрыемстваў «Да 80-годдзя з 

часу ўтварэння Віцебскай вобласці» адбылася прэзентацыя выдання 

«Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны», якое прысвечана этнографу, 

фалькларысту, краязнаўцу, першаму даследчыку традыцыйнага адзення 

Віцебшчыны Мікалаю Нікіфароўскаму. 

 18 красавіка ў ПЦПІ для ўдзельнікаў дзіцячага клуба 

«Правазнайка» была праведзена пазнавальная гадзіна «Наша дзяржава – 

Рэспубліка Беларусь». 

 19 красавіка прайшла творчая сустрэча з расійскім гісторыкам-

архівістам, пісьменнікам Аляксандрам Чароміным, які прадставіў свае 

новыя кнігі «Брест. История приграничного города (X-XXI века)» і 

«Священная Дружина. Антитеррор». 

 25 красавіка ў бібліятэцы ў рамках цыкла мерапрыемстваў «Да 

80-годдзя з часу ўтварэння Віцебскай вобласці» адбылася прэзентацыя 

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У красавіку ў Кубліцкай бібліятэцы імя В. Быкава адбыўся 

літаратурны вечар «Пакуль Чарнобыль у душу глядзіць», у Сарочынскай 

бібліятэцы прайшла гадзіна краязнаўства «Калыска мая залатая».  

У маі ў Глыбочанскай бібліятэцы для бацькоў і дзяцей была 

праведзена гутарка-дыялог «На житейских перекрёстках», прысвечаная 

Міжнароднаму дню сям’і. На вусны часопіс да Дня славянскага 

пісьменства і друку «Мова нашых продкаў» у Дубраўскую бібліятэку былі 

запрошаны чытачы старэйшага школьнага ўзросту. 

 

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 2 красавіка ў Чашніцкай гарадской бібліятэцы прайшоў 

тэматычны вечар «Единая судьба – единая дорога», прысвечаны Дню 

яднання народаў Беларусі і Расіі. 

 11 красавіка ў Новалукомльскай дзіцячай бібліятэцы была 

праведзена гадзіна памяці «И помнить страшно, и забыть нельзя», на якой 

былыя вязні фашысцкіх канцлагераў сустрэліся са школьнікамі – членамі 

БРСМ. 

  

 ДУК «Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 На працягу красавіка ў дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 

працавала выстава творчых работ «Божий мир глазами детей», на якой 

былі прадстаўлены работы навучэнцаў мастацкага аддзялення школы 

мастацтваў.  

 У бібліятэках сістэмы адбыўся шэраг мерапрыемстваў, 

прысвечаных гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС. З гэтай нагоды 

раённая бібліятэка запрасіла вучняў СШ № 1 гарпасёлка на гадзіну памяці 

«Плача сэрца маёй Беларусі». 

 11 мая на базе ЦРБ для бібліятэкараў раёна быў арганізаваны 
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  новага электроннага рэсурсу, створанага супрацоўнікамі бібліятэкі – 

камбінаванай базы даных краязнаўчай тэматыкі «Чалавек года 

Віцебшчыны». Аснову рэсурсу складаюць матэрыялы пра дзейнасць 

лаўрэатаў ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны». На прэзентацыі 

прысутнічалі лаўрэаты ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» 

розных гадоў: Ларыса Аленская, Людміла Нікіціна, Ларыса Бруева, Алена 

Фальковіч, Аркадзь Падліпскі. 

 25 красавіка ў сектары замежнай літаратуры адбылася 

краіназнаўчая гадзіна «Беларускія традыцыі па-англійску», 

прымеркаваная да Года малой радзімы і Міжнароднага дня англійскай 

мовы. На мерапрыемстве прысутнічалі кітайскія студэнты ВДУ імя 

П. М. Машэрава. 

 26 красавіка ў бібліятэцы адбыўся творчы вечар пісьменніцы 

Вольгі Маслюковай «Вясна, любоў і кнігі». 

 26 красавіка былі праведзены чарговыя заняткі бясплатных 

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

«Віцебскі губернскі рэвалюцыйны трыбунал (1918–1923 гг.)». 

 2 мая адбылося адкрыццё першай персанальнай выставы 

жывапісу мастака, старшыні Віцебскай абласной арганізацыі ГА 

«Беларускі саюз мастакоў» Святланы Баранкоўскай «Нечаканае». 

 3 мая больш за шэсцьдзясят прадстаўнікоў сферы культуры і 

адукацыі Віцебскай вобласці сабраліся на міжгаліновым семінары 

«Праваслаўныя традыцыі ў духоўна-асветніцкай рабоце бібліятэк», каб 

падзяліцца вопытам і абмеркаваць праблемы сумеснай міжведамаснай 

дзейнасці па супрацоўніцтве бібліятэк з Беларускай Праваслаўнай 

Царквой. У рабоце семінара прынялі ўдзел Вольга Рынкевіч, галоўны 

бібліятэкар сектара маніторынгу і каардынацыі дзейнасці бібліятэк 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, намеснік старшыні Каардынацыйнага 

савета па бібліятэчнай дзейнасці пры Сінадальным аддзеле рэлігійнай 

адукацыі і катэхізацыі Беларускай Праваслаўнай Царквы Іна Касцюковіч, 

 21 чэрвеня ў бібліятэцы імя А. Герцэна для дзяцей летняга 

школьнага лагера СШ № 9 праведзена гутарка-рэквіем «А заўтра была 

вайна». Дзеці даведаліся пра юнага абаронцу Брэсцкай крэпасці Пецю 

Клыпу, пра подзвіг Героя Савецкага Саюза Зіны Партновай і рускага 

лётчыка Аляксандра Мамкіна, які цаной уласнага жыцця выратаваў 150 

выхаванцаў Полацкага дзіцячага дома.  

 
 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 4 красавіка ў ЦРБ прайшоў тэматычны семінар «Бібліятэчнае 

абслугоўванне карыстальнікаў у сферы духоўна-маральнага выхавання». 

У рабоце семінара прынялі ўдзел благачынны Сенненскай акругі 

протаіерэй Свята-Мікалаеўскай царквы Мікалай Валачковіч, педагог-

псіхолаг СШ № 1 Мая Паўлоўская, работнік Сенненскага гісторыка-

краязнаўчага музея Браніслава Жалтабрухава. 

 20 красавіка ў раённай дзіцячай бібліятэцы была арганізавана 

сустрэча з інспектарам Сенненскага РАНС «Профессия для настоящих 

мужчин». Мэта – прафілактычная работа па пажарнай бяспецы. 

 Цэнтральная бібліятэка стала пляцоўкай для стварэння 

літаб’яднання «Сузор’е», у склад якога ўвайшлі звыш 20 аўтараў з усяго 

раёна. У красавіку было праведзена першае пасяджэнне творчага 

аб’яднання. 

 У маі адзначалася 100-годдзе раённай бібліятэкі. Юбілейная 

вечарына пад назвай «Библиотечный роман длиною в 100 лет» адбылася 

на сцэне Сенненскага РЦКіНТ. 

 13 чэрвеня ў ЦРБ адбылася сустрэча з расійскім пісьменнікам і 

гісторыкам Аляксандрам Чароміным. 

 Добрай традыцыяй у Сенненскай ЦБС стала штогадовае 

ўшанаванне чытачоў перасоўнай бібліятэкі. 28 чэрвеня для жыхароў 

вёсак Бярозкі, Цыганкі, Пустынкі было арганізавана свята «Летнее 

настроение с книгой». 
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  а таксама прадстаўнікі цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм Баранавіч, 

Ліды і Барысава, публічных, вузаўскіх і школьных бібліятэк Віцебскай 

вобласці. Для ўдзельнікаў семінара быў арганізаваны відэамост з 

Астраханскай абласной навуковай бібліятэкай імя Н. К. Крупскай, 

супрацоўнікі якой падзяліліся вопытам работы па ўзаемадзеянні з 

Астраханскай мітраполіяй і ўдзеле ў грантавым конкурсе «Праваслаўная 

ініцыятыва». У ходзе мерапрыемства былі ўручаны дыпломы прызёрам 

абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу «Библиотека – центр духовно-

нравственного просвещения и воспитания». 

 7 мая адбыўся літаратурна-музычны вечар «Вялікай Перамозе 

прысвячаецца...». Перад сабраўшыміся выступілі складальнік кнігі 

«Детство, опаленное войной» Ала Бекішава, старшыня абласнога 

аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Тамара Краснова-Гусачэнка, 

галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і 

па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Валерый Марчанка, паэтэсы 

Алена Крыклівец, Ірына Радзіхоўская і інш. Салістка ўзорнай студыі 

«Альтанка» Ганна Рагажынская выканала песні, прысвечаныя Дню 

Перамогі. 

 10 мая адбыліся чарговыя заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Віцебск ваенны 

(фотаадлюстраванне трагічнай старонкі гісторыі горада)». 

 14 мая прайшоў Дзень прававой культуры «Моладзь. Закон. 

Мараль», прысвечаны Сусветнаму дню моладзі і Сусветнаму дню 

барацьбы з наркотыкамі. 

 14 мая ў рамках цыкла «Краязнаўчыя сустрэчы» адбылася 

сустрэча з Валянцінам Мікалаевічам Арловым, прымеркаваная да 90-

гадовага юбілею старэйшага краязнаўцы Віцебска. В. Арлоў – удзельнік 

руху ў абарону беларускай мовы, доўгі час займаў пасаду старшыні 

Віцебскай гарадской рады ТБМ, член Беларускага добраахвотнага 

таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Аўтар кніг «Каляды ў 

 «Абараняючы і зямлю, і неба» – пад такой назвай напярэдадні Дня 

Перамогі ў бібліятэцы імя Алеся Савіцкага прайшла гадзіна мужнасці. 

 5 мая, на першым у гэтым годзе open-air, прымеркаваным да Дня 

Перамогі, дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога арганізавала дзіцячую 

пляцоўку «Каб ведаць кошт Вялікай Перамогі». 

      10 мая ў бібліятэцы імя Янкі Купалы быў праведзены ўрок-

гутарка «Дзяржаўныя сімвалы – нацыянальны гонар краіны», 

прымеркаваны да Дня Герба і Сцяга Рэспублікі Беларусь. Мерапрыемства 

прайшло ў рамках індывідуальнага творчага плана «Абарані правы 

дзіцяці», на ім прысутнічалі вучні СШ № 8. 

 11 мая ў бібліятэцы-філіяле № 5 прайшло святочнае 

мерапрыемства, прысвечанае 73-й гадавіне Вялікай Перамогі. Ужо стала 

традыцыяй сустрэча на гэтым свяце прадстаўнікоў двух пакаленняў – 

клуба «Натхненне» і клуба «Цеплыня сэрцаў». 

15 мая ў бібліятэцы-філіяле№ 3 імя Янкі Купалы была праведзена 

акцыя «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!» да Міжнароднага дня 

сям’і. 

 27 мая ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога адбыліся апошнія 

заняткі гэтага навучальнага года для дзяцей з групы «Чытанне з пялёнак». 

Тэма заняткаў была актуальная – «Прывітанне, лета!». 

 5 чэрвеня ў рамках краязнаўчай праграмы «Мая Полаччына» ў 

бібліятэцы-філіяле № 8 была праведзена гісторыка-краязнаўчая гадзіна 

«Светает светом через тьму веков святое имя Евфросинии» (да Дня памяці 

Е. Полацкай). 

 13 чэрвеня ў бібліятэцы імя А. Герцэна прайшоў дзень творчасці 

«Лялька – справа сур'ёзная». Першымі яго ўдзельнікамі сталі дзеці з 

летняга лагера СШ № 9. 

 13 чэрвеня ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках краязнаўчай 

праграмы «Мая Полаччына» і да Года малой радзімы прайшла 

пазнавальная гадзіна «Незвычайнае падарожжа па Беларусі». 
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  народнай міфалогіі» і «Купалле – макушка лета». Юбіляра віталі 

старшыня абласной арганізацыі ТБМ Юрый Бабіч, празаік Франц Сіўко, 

мастацтвазнаўца Людміла Вакар, гісторык мастацтваў Людміла 

Хмяльніцкая, паэтэса Людміла Сіманёнак, удзельнікі клуба гістарычнай 

рэканструкцыі «Vargentorn» і інш. 

 15 мая прайшоў творчы вечар паэтэсы, сябра Саюза беларускіх 

пісьменнікаў Алены Гінько «Я думала душой». Вялікую праграму 

падрыхтавалі ў падарунак сваёй настаўніцы вучні гімназіі № 7 г. Віцебска, 

якія прадставілі ўвазе ўдзельнікаў вечара літаратурную кампазіцыю, 

вершы, танец і нават навуковую працу пра творчасць Алены Гінько. 

Прыемным сюрпрызам для Алены Гінько стала песня на яе верш 

«Успамін», музыку да якой напісаў кампазітар Віктар Шавякоў, у 

выкананні лаўрэата міжнародных конкурсаў Сяргея Калодкіна. На вечары 

выступілі старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх 

пісьменнікаў Анастасія Лазебная, паэтэсы Людміла Сіманёнак, Вольга 

Русілка, паэты Уладзімір Папковіч і Міхась Мірановіч. 

 16 мая ў бібліятэцы для ўдзельнікаў дзіцячага клуба 

«Правазнайка» прайшоў урок-папярэджанне «Бяспечныя канікулы». 

 21 мая адкрылася выстава «Нацыянальны каларыт», 

прымеркаваная да Міжнароднага дня культурнай разнастайнасці і Года 

малой радзімы. На ёй прадстаўлены 64 экспанаты з 11 краін свету: Кубы, 

Балгарыі, Ізраіля, Шры-Ланкі, Індыі, Каралеўства Камбоджа, Туркменістана, 

Таджыкістана, Казахстана, Азербайджана і Кітая. На цырымоніі адкрыцця 

студэнты ВДМУ з Рэспублікі Шры-Ланка прадэманстравалі нацыянальныя 

мужчынскія і жаночыя касцюмы і выканалі танец. 

 24 мая ў рамках міжнароднага культурнага праекта «Музыка 

аб'ядноўвае сэрцы» адбылася творчая сустрэча і канцэрт з удзелам хору 

«Бізантыум» (г. Суст, Нідэрланды) пад кіраўніцтвам Алесі Шаевай, 

узорнай вакальнай студыі «Асоль» (кіраўнік Алена Фальковіч), узорнага 

вакальна-харавога калектыву «Дзвіна» (кіраўнік Вольга Фальковіч) 

ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У цэнтральнай раённай бібліятэцы 13 красавіка адбылася рэтра-

вечарына «Як добра мы дрэнна жылі» (пасяджэнне клуба «Сучаснік»), 19 

красавіка прайшла прэзентацыя кнігі М. Арэха «Зігзагі лёсу». 

  10 мая ў ЦРБ была праведзена літаратурна-музычная кампазіцыя 

«Песни в солдатских шинелях». 

 23 мая на базе Казлоўшчынскай і Навінкаўскай сельскіх бібліятэк 

прайшоў семінар бібліятэчных работнікаў на тэму «Здоровый образ 

жизни: в интересах личности и общества». 

 8 чэрвеня работнікамі ЦРБ было праведзена свята паэзіі 

«Роднаму краю – талент і творчасць» у рамках Міжнароднага фестывалю 

народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік». 

21 чэрвеня ў чытальнай зале ЦРБ праведзена гутарка «Вера 

христианская на землях современной Беларуси» з удзелам навукоўцы, 

культуролага, музыказнаўцы Наталлі Шчарбаковай. 
  

  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 9 красавіка для першакласнікаў СШ № 10 у дзіцячай бібліятэцы 

імя Л. Талстога было праведзена мерапрыемства – старонкі казачнага 

жыцця «Свет фарбаў і казакУладзіміраСуцеева». 

 11 красавіка ў бібліятэцы імя Я. Купалы быў праведзены ўрок 

мужнасці «Ён марыў аб вясне…», прымеркаваны да Дня вызвалення 

вязняў фашысцкіх канцлагераў. На ім прысутнічалі вучні СШ № 8. 

 11 красавіка дзіцячую бібліятэку імя Л. Талстога наведала 

пісьменніца-казачніца Надзея Ясмінска, якая правяла для юных чытачоў дзве 

прэзентацыі сваёй кнігі «Восковой волшебник, или Сказка стучится в дверь». 

27 красавіка ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках 

індывідуальнага творчага плана «Праменьчык дабрыні» для дзяцей з 

абмежаванымі магчымасцямі было праведзена літаратурнае 

мерапрыемства «Чытайся, кніжка вялікая і маленькая». 
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  Віцебскага абласнога Палаца дзяцей і моладзі і хору віцебскага храма 

святой пакутніцы Таціяны (кіраўнік Лілія Тарасенкава). Кіраўнікі 

калектываў віталі гасцей і ўдзельнікаў мерапрыемства, абмяняліся 

памятнымі сувенірамі. У час канцэрта гучала сучасная музыка і класічныя 

творы заходнееўрапейскіх і рускіх кампазітараў. 

 З 5 па 30 чэрвеня ў бібліятэцы экспанавалася выстава 

дэкаратыўнага нацюрморта навучэнцаў ДУА «Дзіцячая мастацкая школа 

г. Віцебска». 

 12, 13, 14 і 18 чэрвеня ў нямецкай чытальнай зале прайшлі 

мерапрыемствы для лінгвістычных лагераў школ з паглыбленым 

вывучэннем нямецкай мовы. 

 18 і 19 чэрвеня ў сектары замежнай літаратуры прайшла квэст-

лабараторыя «Падарожжа Сцяжка» для школьнікаў летніх лінгвістычных 

лагераў гімназіі № 1 г. Віцебска» і віцебскай СШ № 2. 

 21 чэрвеня ў бібліятэцы быў прэзентаваны перакладзены на 

беларускую мову цыкл кніг «Галасы Утопіі» лаўрэата Нобелеўскай прэміі 

па літаратуры Святланы Алексіевіч. У пачатку 2018 года Святлана 

Алексіевіч, выдавецтва «Логвінаў» і платформа «Вулей» запусцілі 

краўдфандынгавую кампанію ў падтрымку выдання 5 кніг з цыкла 

«Галасы Утопіі» ў перакладах на сучасную беларускую мову. У гэты цыкл 

уваходзяць пяць кніг, над якімі Святлана Алексіевіч працавала на працягу 

сарака гадоў: «У вайны не жаночы твар», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя 

хлопчыкі», «Чарнобыльская малітва», «Час сэканд-хэнд». Над перакладамі 

працавалі: Валянцін Акудовіч, Уладзімір Арлоў, Сяргей Дубавец, Андрэй 

Хадановіч, Барыс Пятровіч. 

 

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

 5 красавіка ў межах Тыдня дзіцячай кнігі ў бібліятэцы імя 

У. Караткевіча прайшла прэзентацыя новай кнігі віцебскай паэтэсы 

 ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

3 красавіка ў ЦРБ адбыўся літаратурна-музычны вечар, 

прысвечаны Дню яднання народаў Расіі і Беларусі пад назвай «Расія і 

Беларусь: агульная гісторыя, агульны лёс». 
З 5 па 10 красавіка ў рамках Сусветнага дня здароўя работнікамі 

ЦРБ была праведзена акцыя «Стыль жыцця – здароўе!», накіраваная на 

прапаганду здаровага ладу жыцця. 
24 красавіка ў ЦРБ прайшла гадзіна памяці «Доўгае рэха 

Чарнобыля». 

 5 мая ў раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя другога 

зборніка вершаў мясцовага паэта-аматара Пятра Даговіча «За окном». 

8 мая ЦРБ сумесна з народным клубам «Ветэран» правяла 

вечарыну памяці «Мы помним их подвиг, неповторимый и вечный». 

19 мая да Міжнароднага Дня сям’і ў раённай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з мнагадзетнай сям’ёй Раманьковых «Семейный альбом». 

2 чэрвеня на «Свяце дзяцінства» ў гарадскім парку разгарнулася 

бібліятэчная пляцоўка «Рабінзанада па-лёзненскі, або Паспрабуй стаць 

Рабінзонам». Мерапрыемства было прымеркавана да пачатку лета, Года 

малой радзімы і юбілею беларускага пісьменніка Янкі Маўра. 

23 чэрвеня ў ЦРБ прайшоў вечар аднаго фільма «Летят журавли». 
 
 
 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 11 красавіка ў ЦРБ адбылася прэзентацыя кніг краязнаўцы Вітольда 

Ермалёнка. У мерапрыемстве прынялі ўдзел былыя і сённяшнія члены 

гісторыка-краязнаўчага гуртка «Арганаўты мінулага» СШ № 3 г. Міёры, які 

на працягу чатырох дзясяткаў гадоў узначальвае Вітольд Антонавіч. 

Напрыканцы чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы адбылася літаратурная 

сустрэча «Непаўторная, адзіная – мая малая радзіма» з пісьменнікам-

землякам Францам Сіўко. На сустрэчу прыйшла моладзь. Франц Іванавіч 

падзяліўся сваімі літаратурнымі і жыццёвымі здабыткамі. 
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  Тамары Красновай-Гусачэнкі «Детский мир», прымеркаваная да 70-гадовага 

юбілею аўтара. 

Мноства станоўчых уражанняў атрымалі ўсе, хто прыйшоў на 

заняткі гуртка «Чароўная лямпа» ў бібліятэку імя Е. Лось 22 красавіка. 

Дзеці не толькі навучыліся ствараць малюнкі ў тэхніцы васкаграфіі, але і 

сталі ўдзельнікамі міні-шоу юных талентаў «Я ўмею!». 

Чытачы бібліятэкі імя С. Маршака і члены клуба «Сустрэча» 

зрабілі захапляючае відэападарожжа па Віцебскай вобласці 26 красавіка. 

У межах праекта «Судьбы Победы» 4 мая ў ЦГБ адбылася 

вечарына-прысвячэнне «Дети войны». Яе ўдзельнікамі сталі навучэнцы 

малодшых класаў СШ № 3. 

«Цэлы свет – дзецям» – літаратурна-музычная вечарына пад такой 

назвай, прысвечаная 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Маўра, адбылася 

10 мая ў бібліятэцы, якая носіць яго імя. Ушанаваць памяць класіка 

беларускай дзіцячай літаратуры ў дзень яго нараджэння сабраліся юныя 

чытачы, пісьменнікі, супрацоўнікі гарадскіх бібліятэк. 

21 мая ў бібліятэцы імя Е. Полацкай стартаваў новы бібліятэчны 

праект «Семью сплотить и сохранить поможет мудрость книг». 

Дзень 30 мая ў бібліятэцы імя У. Караткевіча быў аб'яўлены Днём 

краязнаўчых навук. Для навучэнцаў малодшых класаў была арганізавана 

віртуальная вандроўка па Віцебску «Горад старажытны, горад малады». 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

 20 красавіка была праведзена традыцыйная бібліяноч адразу на 

пляцоўках дзвюх бібліятэк – дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака і 

бібліятэкі імя Я. Коласа. 

 24 красавіка ў ЦГБ імя У. Маякоўскага прайшоў творчы вечар 

віцебскай паэтэсы Т. І. Красновай-Гусачэнкі «И всё наполнится любовью…». 

 У красавіку ў цэнтральнай бібліятэцы стартаваў сумесны з БРСМ 

новы маладзёжны праект па інтэлектуальных гульнях «БиблиоIQ». 

7 мая ў ЦБ імя У. Маякоўскага адбыўся канцэрт-памяць «Я з тых, 

 2 чэрвеня работнікі ЦРБ прынялі ўдзел у свяце народнай 

творчасці, беларускай паэзіі і фальклору «Гарадоцкі Парнас. Імі было 

арганізавана свята паэзіі «Вераніцынская зорка». 

8 чэрвеня ў ДУК «Культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк» адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў на тэму «Арганізацыя 

і практыка культурна-дасугавай дзейнасці». Вопытам работы падзяліліся 

бібліятэкары Вархоўскай і Вайханскай сельскіх бібліятэк. Удзельнікі 

семінара здзейснілі выезд у Даўгапольскую сельскую бібліятэку на 

краязнаўчыя пасядзелкі «Традыцыі жывая нітка». 

 

 ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 10 красавіка ў ЦРБ прайшоў тэматычны вечар «Сквозь ад 

фашистских лагерей», на якім прысутнічалі былыя вязні і члены раённага 

Савета ветэранаў. 

 У рамках Тыдня дзіцячай кнігі было праведзена біблія-шоу 

«Библиотечная страна героев сказочных полна» ў дзіцячай бібліятэцы. 

 У ЦРБ 7 мая адбыўся літаратурны вечар «Я толькі чуў пра вайну» 

для старшакласнікаў, 9 мая праведзена акцыя «Фронтовая библиотека». 

 5–6 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы для чытачоў малодшага 

школьнага ўзросту было арганізавана тэатралізаванае прадстаўленне 

«Краіна дзяцінства». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 19 красавіка ў ЦРБ пачала работу кафедра праваслаўнай 

літаратуры. На ўрачыстую цырымонію прыехалі прадстаўнікі духавенства 

са Смаленскай вобласці, Віцебскай епархіі. 

 На працягу красавіка ў ЦРБ праходзіў месячнік літаратуры 

«Здоровьем дорожить умейте». 

 У дзіцячай бібліятэцы ў красавіку праводзіліся інфарм-дасье з 

відэапраглядам: «Віцебск – горад майстроў і мастакоў», «Полацк – бацька 

гарадоў беларускіх», «Сцяжынкамі роднай Лепельшчыны». 
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  імя каму – будаўнікі!», прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння 

наваполацкага паэта, празаіка, журналіста Юрася Касцюка. 

21 мая супрацоўнікі ЦБ імя У. Маякоўскага далучыліся да 

этнаграфічнай дыктоўкі «Збяры ў сваім сэрцы Беларусь», ініцыятарам 

якой выступіла ЦБС г. Дзяржынска. 

Міжнародны дзень сям’і работнікі цэнтральнай бібліятэкі 

адзначылі акцыяй «Семейное чтение сближает поколения», у якой 

прынялі ўдзел чытачы рознага ўзросту. 

У пачатку чэрвеня Наваполацк адзначыў свой 60-гадовы юбілей. 

Бібліятэкі ЦБС гэтай падзеі прысвяцілі цэлы тыдзень, у рамках якога 

прайшлі самыя разнастайныя мерапрыемствы, акцыі, конкурсы. У ЦБ імя 

У. Маякоўскага адбыўся першы гарадскі конкурс бардаўскай песні «Сем 

струн душы». Супрацоўнікі бібліятэкі імя К. Сіманава правялі на вуліцах 

горада краязнаўчы квэст «Дзе гэта вуліца, дзе гэты дом». У ЦБ імя 

У. Маякоўскага пачала работу фотавыстава «Наваполацк: ХХ стагоддзе» 

Уладзіміра і Ігара Супранёнкаў. Юбілею роднага горада прысвяціла сваю 

новую кнігу «Жыві ў вяках, мой родны кут!» Тамара Талкачова, паэтка, 

празаік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, удзельніца літаратурна-

музычнага аб'яднання «Крылы». Прэзентацыя кнігі прайшла ў цэнтральнай 

бібліятэцы. Работнікі дзіцячай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна запрасілі чытачоў 

на прэзентацыю першага зборніка вершаў і песень пра Наваполацк «Крыніца 

майго натхнення», які падрыхтавалі супрацоўнікі ЦБС. У бібліятэцы імя 

Я. Коласа адкрылася выстава «Музей – эпоха У. І. Леніна» з прыватнага 

музейнага комплексу Мікалая Панкрата. На пляцоўцы каля бібліятэкі імя 

А. С. Пушкіна была праведзена праграма «Літаратурны нон-стоп». 

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 24 красавіка ў ЦРБ адбылася нарада бібліятэчных работнікаў 

«Дзень прафесійных зносін», у рамках якой быў арганізаваны міжнародны 

23 мая на базе Мазалаўскай сельскай бібліятэкі прайшоў семінар 

бібліятэчных работнікаў на тэму «Роля сельскай бібліятэкі ў зберажэнні і 

развіцці сацыяльнага партнёрства, культурных традыцый». У праграме 

семінара: знаёмства з краязнаўчай дзейнасцю Мазалаўскай бібліятэкі і 

прагляд паказальнага мерапрыемства да Года роднай зямлі – міні-

спектакля «Маці-зямля»; абмен вопытам работы па сумеснай рабоце 

бібліятэкі і школы, па дзейнасці клуба пажылых людзей пад дахам 

бібліятэкі, па супрацоўніцтве з творчымі людзьмі; прэзентацыя 

мультымедыйнага падарожжа па родным краі «Турыстычнымі 

маршрутамі Прыдзвіння» і інш. 

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

6 красавіка бібліятэкар Вархоўскай сельскай бібліятэкі сумесна з 

выкладчыкамі мясцовай школы правяла свята спрыту, адвагі, сілы і 

ўзаемадапамогі, дэвіз якога – «В здоровом теле – здоровый дух». Прапаганда 

здаровага ладу жыцця – адзін з галоўных накірункаў работы бібліятэкі.  
 У красавіку ў літаратурна-музычнай гасцёўні цэнтральнай 

бібліятэкі былі праведзены: гадзіна памяці «Пусть поколения знают» да 

Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў; 

літаратурная сустрэча «Чытаем Вераніцына разам», якая стала фіналам 

міжнароднай акцыі «Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса?». 

9 мая работнікі ЦРБ прынялі ўдзел у святкаванні Дня Перамогі. У 

гарадскім скверы была размешчана экспазіцыя «Фронтовая библиотека». 

Бібліятэкары прымалі ўдзел у акцыі «Мы победили». 

13 мая ў ЦРБ адбыўся дзень сямейнага адпачынку «Венец всех 

ценностей – семья», прымеркаваны да Міжнароднага дня сям’і.  

18 мая ў літаратурна-музычнай гасцёўні ДУК «Гарадоцкі 

культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк» прайшла 

літаратурная сустрэча з беларускім публіцыстам, пісьменнікам, 

журналістам Францам Сіўко. 
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 вебінар «Бібліятэкі прыгранічча Беларусі і Латвіі: магчымасці 

супрацоўніцтва ў адзінай інфармацыйнай прасторы». Латвійскі бок 

прадстаўлялі работнікі Латгальскай цэнтральнай бібліятэкі (г. Даўгаўпілс). 

 Году малой радзімы былі прысвечаны красавіцкія пасяджэнні 

аматарскіх аб’яднанняў «Сучаснік» (гадзіна цікавай размовы «Лёсам 

звязаныя з Браслаўшчынай») і «Сустрэча» (літаратурна-творчая гасцёўня 

«І чуецца часоў далёкіх шэпт») у ЦРБ. На іх былі запрошаны: сям’я 

маладых браслаўскіх прадпрымальнікаў Ілоны і Аляксандра Таўкінь і 

супрацоўнік Браслаўскага музея традыцыйнай культуры Ларыса 

Дарафейчык. 

 17 мая ў ЦРБ быў праведзены семінар бібліятэчных работнікаў 

раёна на тэму «Бібліятэка як фактар захавання нацыянальнай культуры і 

краязнаўства». 

 22 мая цэнтральную бібліятэку для падпісання дагавора аб 

супрацоўніцтве паміж Латгальскай цэнтральнай бібліятэкай і ДУ 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна» наведалі 

дырэктар Латгальскай бібліятэкі Алена Шапкава і кіраўнік упраўлення 

культуры г. Даўгаўпілса Элеанора Кляшчынска. Латвійскія госці 

пазнаёміліся з работай цэнтральнай і дзіцячай бібліятэк, наведалі 

комплекс «Свабодная вулічная бібліятэка». 

 22 мая прайшоў бібліятэчны вебінар, у якім прымалі ўдзел 

дзіцячая экалагічная бібліятэка «Радуга» г. Пскова і дзіцячая бібліятэка 

г. Браслава. У час анлайн-сустрэчы адбыўся абмен вопытам работы па 

экалагічнай дзейнасці бібліятэк. 

 10 чэрвеня на пляцоўцы комплексу «Свабодная вулічная 

бібліятэка» прайшла творчая сустрэча з паэтам з Латвіі, членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Станіславам Валодзькам «Я па жыцці іду паэтам». 

Удзельнічалі бібліятэкары, члены раённага аматарскага літаратурнага 

аб’яднання «Ветразь надзеі», самадзейныя артысты. 

 26 чэрвеня адбыўся выязны семінар «Обучение в пути», які 

праводзіўся ў рамках Года малой радзімы, творча-інавацыйнага праекта 

«Пашыраем прафесійныя гарызонты» і краязнаўчай бібліятэчнай эстафеты 

«Беларускае! Роднае! Сваё!». Удзельнікі наведалі Слабодкаўскую, 

Плюскую і Ахрэмаўскую бібліятэкі. 

  

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

 У рамках фестывалю «Пасхальный звон» у ЦРБ імя Т. Хадкевіча 

былі разгорнуты кніжная выстава «И сошла на землю благодать... Пасха» і 

выстава работ майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

 11 красавіка, у Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх 

канцлагераў, у ЦРБ адбылася сустрэча «Памяць сэрца» ў фармаце 

адкрытага дыялогу. 

 «Весь мир в библиотеке! Открой свой…» – пад такой назвай у 

чэрвені прайшла акцыя «Библионочь-2018», прысвечаная Дню моладзі 

Беларусі. У ЦРБ удзельнікаў чакала цікавая праграма: сустрэча з журналістам, 

аўтарам беларускага фэнтэзі Аляксеем Шэіным; квэст «Вместе веселее»; 

цікавыя майстар-класы: «Выцінанка», «Браслеты из бисера», «Фигуры из 

шаров своими руками», «Бумажные фонарики». Адбылася сустрэча з 

тэлевядучым і музыкантам Андрусём Такіндангам, была прэзентавана 

фотавыстава Генадзя Казлова «Здесь Родины моей начало» і інш. 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

13 красавіка ў рамках Reading-праекта «Школа захапляючага 

чытання» ў ЦРБ прайшла пазнавальная гадзіна «Подснежники – вестники 

весны». 
18 красавіка ЦРБ прыняла ўдзел у акцыі «Мой родны край – мая 

гісторыя жывая», прысвечанай Году малой радзімы, у санаторыі 

«Чыгуначнік» Віцебскага раёна. Удзельнікамі акцыі з’явіліся таксама 

супрацоўнікі Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея і майстры 

Цэнтра раместваў «Адраджэнне». 
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