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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 ліпеня па 30 верасня 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 

 1 ліпеня адбылася 59-я традыцыйная сустрэча ветэранаў Вялікай 

Айчыннай вайны і партызанскага руху Беларусі, Расіі і Латвіі на Кургане 

Дружбы. 

          3 ліпеня Віцебшчына ўрачыста адзначыла галоўнае дзяржаўнае 

свята – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Ва ўсіх гарадах і раёнах 

прайшлі шматлікія мерапрыемствы: мітынгі, ускладанне кветак і вянкоў да 

помнікаў загінуўшым за вызваленне Радзімы ад фашысцкіх захопнікаў, 

выступленні творчых калектываў, выставы ўзбраення і ваеннай тэхнікі і 

многае іншае. У Полацку адбылася гарадская патрыятычная акцыя 

«Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!» ля Кургана Бессмяротнасці. На 

гісторыка-культурным комплексе «Поле ратнай славы» ў Полацкім раёне 

была праведзена раённая патрыятычная акцыя «Для белорусского сердца 

земли нет милей». У Глыбокім быў урачыста адкрыты Парк паэзіі і 

прайшоў паэтычны вернісаж «Зямлі маёй спеўнае слова». Жыхарам 

г. п. Шуміліна калектыў «Вясёлка» з г. Вялікія Лукі Пскоўскай вобласці на 

галоўнае свята краіны прывёз канцэрт-падарунак, складзены з песень і 

харэаграфічных кампазіцый. 

 28 верасня ў Верхнядзвінску адбыўся абласны фестываль-кірмаш 

працаўнікоў сяла «Дажынкі-2018». Гэта – галоўнае свята хлебаробаў, 

своеасаблівы вянец напружанага цыкла палявых работ. Горад сустрэў 

гасцей фестывалю абноўленым і нагадваў адзіную культурную пляцоўку. 

На свяце прысутнічалі дэлегацыі з усіх раёнаў вобласці, дэпутаты, 

прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў, ветэраны працы, госці з Пскоўскай 

і Бранскай абласцей Расійскай Федэрацыі, Краслаўскага краю Латвійскай 

Рэспублікі. Цэнтральнай падзеяй стала ўшанаванне лепшых хлебаробаў і 
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працоўных калектываў. Іх віталі звонкай песняй, высокім словам, 

шчодрымі падарункамі. Праграма свята была цікавай і разнастайнай: 

шматлікія выставы, «Водная феерыя», паказальныя выступленні воінаў 

103-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады, спартыўныя 

спаборніцтвы, багатыя рамесныя і гандлёвыя пляцоўкі. Працавалі 

беларускі, рускі і латвійскі нацыянальныя падворкі, адчыненыя ў рамках 

праекта «На рубяжы трох дзяржаў». Адбылося адкрыццё рэканструяванага 

раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці, перад якім усталяваны 

арт-аб’ект «Залатая паралель» і ўрачыста адкрыты фантан. Яркім момантам 

свята сталі выстава-конкурс «Дажыначны сноп» і выстава караваяў раёнаў 

вобласці «Каравай-2018». Незабываемыя ўражанні пакінуў тэатралізаваны 

мітынг «Подзвіг доблесці і гонару» з удзелам жывых скульптур. 

Мнагалюдна было на выставачным праекце «Віцебшчына ў мініяцюры» ў 

ДЮСШ. Упершыню ў рамках абласнога фестывалю «Дажынкі» прайшоў 

конкурс «Краса жніва Прыдзвіння». Добры настрой дарылі творчыя 

калектывы Віцебшчыны і прыгранічных раёнаў Расіі і Латвіі, канцэрт з 

удзелам гурта «NaviBand», спевака Аляксея Хлястова і інш. 

 30 верасня ў Паставах адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя 100-

годдзю заканчэння Першай сусветнай вайны, у якіх прыняў удзел Першы 

Саветнік Пасольства Францыі ў Беларусі Аляксандр Піке. Відовішчны 

экскурс у гісторыю для жыхароў і гасцей райцэнтра падрыхтавалі Пастаўскі 

райвыканкам, раённы краязнаўчы музей, валанцёры руху «Заходні рубеж», 

гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», Дабрачынны культурна-

гістарычны фонд памяці Першай сусветнай вайны «Крокі», Беларускае 

добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Моцныя 

ўражанні выклікала ваенна-гістарычная рэканструкцыя «Пастаўскі рубеж». 

             

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

            2 ліпеня Шаркаўшчына святкавала свой 515-ы дзень нараджэння. 

Работнікі культуры падрыхтавалі цікавую канцэртную праграму з удзелам 

лепшых выканаўцаў і музычных калектываў гарпасёлка. Для ўдзелу ў 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

 

 23 чэрвеня ў в. Сасноўка Віцебскага раёна было праведзена свята 

беларускіх народных танцаў «Скокі ў Сасноўцы». Арганізатар – Віцебскі 

раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці. У праграме: беларускія 

гульні, майстар-класы, інтэрактыўны тэатр «Вандроўка па Сасноўцы», 

выстава вырабаў рамеснікаў. (Жыццё Прыдзвіння. – 2018. – 14 ліп. – С. 8.) 

 23 чэрвеня ў в. Бароўка Лепельскага раёна прайшло раённае свята 

да Дня моладзі «Белыя росы-2018». У канцэртнай праграме «25 лет вместе» 

выступілі фіналісты і ўдзельнікі эстраднага конкурсу «Белыя росы» 

мінулых гадоў. Увазе гледачоў быў прадстаўлены конкурс-выстава 

творчых работ «Сэрцу мілы край…», прысвечаны Году малой радзімы. 

Першае месца занялі ўмельцы Слабадскога Цэнтра культуры і вольнага 

часу. (Лепельскі край. – 2018. – 10 ліп. – С. 5.) 

 30 чэрвеня на возеры Белае ля в. Азіна Полацкага раёна адбылося 

традыцыйнае свята летняга адпачынку «Звіні, хваля азёрная!». У праграме: 

тэатралізаванае прадстаўленне, музычныя падарункі, сямейны конкурс па 

гатаванні юшкі, спрынт па лоўлі ракаў і многае іншае. Добры настрой 

гасцям свята стваралі творчая каманда Полацкага раённага Цэнтра 

культуры, супрацоўнікі Азінскага, Мацюшэўскага, Астроўшчынскага СДК, 

ансамбль «Фярцінка» Багатырскага СДК і эстрадныя калектывы 

«Крэатыў», «Тандэм» і «X-Day». (Полацкі веснік. – 2018. – 7 ліп. – С. 4.) 
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святочных мерапрыемствах у горад над Дзісной прыехалі дэлегацыі замежных 

гасцей з краін Балтыі. Гэта прадстаўнікі Зарасайскага самакіравання (Літва), 

Даўгаўпілскай краявой думы (Латвія), Айзкраўкльскага, Екабпілскага, 

Зілупскага самакіраванняў (Латвія). 

Ганаровым госцем і ўдзельнікам свята Зубра ў польскай Гайнаўцы 

стаў заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны 

ансамбль песні і музыкі «Крыніца» Дубровенскага раённага Цэнтра 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці. (Дняпроўская 

праўда. – 2018. – 25 ліп. – С. 7.) 

У ліпені самакіраванне Рэзэкненскага краю (Латвія) запрасіла 

творчыя калектывы Пастаўшчыны да ўдзелу ў Дні Рэзэкненскага краю. У 

горад-пабрацім адправіліся народны ансамбль народнай песні «Вітанне» і 

народны клуб нацыянальнай кухні, гульні і абраду «Традыцыя», якія годна 

прадставілі нацыянальную спадчыну свайго краю. 

Дэлегацыя Расонскага раёна прыняла ўдзел у святкаванні Дня 

горада Себежа (Пскоўская вобласць). У рамках візіту было падпісана 

пагадненне аб супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай 

і гуманітарна-культурнай сферах паміж Себежскім і Расонскім раёнамі 

(гэта новая, дапрацаваная рэдакцыя пагаднення, падпісанага ў 2009 г.). 

(Голас Расоншчыны. – 2018. – 21 ліп. – С. 4.) 

6–7 ліпеня ў расійскім горадзе Апочка праходзіў Міжнародны 

фестываль «Река Великая: традиции, культура, экология», прысвечаны 

адраджэнню і развіццю культурных і гістарычных традыцый, зберажэнню 

добрасуседскіх адносін з жыхарамі прыгранічча, вырашэнню экалагічных 

праблем. Беларускі бок прадстаўляла дэлегацыя з г. п. Расоны. На 

пасяджэнні «круглага стала» дырэктар Расонскай ДШМ Алена Парфёнава 

пазнаёміла ўдзельнікаў з вопытам работы школы мастацтваў. 

Народны ансамбль народнай песні «Весялуха» і калектыў 

побытавых танцаў «Кружалі» Бешанковіцкага раённага Цэнтра культуры 

прадстаўлялі Беларусь на ХХІІІ Міжнародным фестывалі фальклору 

«Nunta Zamfirei», які праходзіў 25–31 ліпеня ў румынскім горадзе 

музычнай праграмы «От барокко до современности» стала акцыя 

«Свободный рояль». У open air канцэрце выступіў заслужаны калектыў 

Рэспублікі Беларусь «Музычная капэла «Санорус», салістка Вялікага 

тэатра оперы і балета Беларусі Ірына Кучынская і іншыя выканаўцы. 

 Выкладчык па класе баяна Наваполацкага музычнага каледжа 

Міхаіл Іванавіч Івашкін узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі». 

Так адзначаны прафесійнае майстэрства і значныя дасягненні музыканта-

віртуоза, педагога з аўтарскай методыкай навучання. 

  

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь тэатр танца 

«Прэм’ер-Спонайд» і ўзорны харэаграфічны ансамль «Искорки» Цэнтра 

культуры «Полацк» прымалі ўдзел у VII Міжнародным фальклорным фестывалі 

мастацтваў «Кавказ-2018», які праходзіў у грузінскіх гарадах Поці, Батумі, 

Кабулеці. Полацкія калектывы, якія сталі першымі і адзінымі прадстаўнікамі 

Беларусі за 8 гадоў існавання фестывалю, удастоены звання лаўрэатаў і атрымалі 

каштоўныя падарункі. (Полацкі веснік. – 2018. – 27 ліп. – С. 5.) 

 

 КІНАМАСТАЦТВА 

 У віцебскім кінатэатры «Мір» у жніўні адбылася рэспубліканская 

прэм’ера новага сямейнага фільма «Мой сябар жырафа», створанага ў 

Нідэрландах і перакладзенага на беларускую мову. Пераклад і дубляж 

зроблены камандай «Кінаконг» у межах праекта «Беларускія ўікэнды». 

Спецыяльным госцем паказа стаў беларускі акцёр тэатра і кіно, ураджэнец 

г. Віцебска Сяргей Жбанкоў, які агучваў галоўнага героя Рафа. 

 26 жніўня ў Відзаўскім ДК Браслаўскага раёна адбылася 

дэманстрацыя кінакамедыі «Лявоніха». Рэжысёр-пастаноўшчык – 

кінааматар, выкладчык Відзаўскага прафесійна-тэхнічнага каледжа Леанід 

Дзікцяроў. Сцэнарый фільма напісаў жыхар в. Жукоўшчына 

Шаркаўшчынскага раёна Язэп Квач. У ролях – мясцовыя жыхары. 
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Бістрыцы. Самадзейныя артысты завязалі новыя кантакты з калегамі і 

атрымалі запрашэнне выступіць у будучым годзе на Міжнародным 

фальклорным фестывалі ў Францыі. 

10-12 жніўня г. Новалукомль прымаў у сябе дэлегацыю з Украіны. 

Прадстаўнікі г. Ладыжын Вінніцкай вобласці прынялі ўдзел у сесіі 

Новалукомльскага гарадскога Савета дэпутатаў, прысвечанай ратыфікацыі 

дагавора аб дружбе і супрацоўніцтве паміж гарадамі Новалукомль і 

Ладыжын. За круглым сталом абмяркоўваліся не толькі эканамічныя пытанні, 

але і сфера адукацыі, культуры. Украінскія госці наведалі Палац культуры, 

музей, гарадскую бібліятэку і прынялі ўдзел у святкаванні Дня горада. 

Самадзейныя артысты і майстры Віцебшчыны прынялі ўдзел у 

свяце «Спасаўкі», прысвечаным тром Спасам і праведзеным у жніўні на 

тэрыторыі Смаленскага абласнога цэнтра народнай творчасці. У межах 

мерапрыемства з канцэртнай праграмай выступіў народны ансамбль 

народнай песні і музыкі «Вераснянка» Мазалаўскага СДК Віцебскага раёна, 

у кірмашы народных рамёстваў прынялі ўдзел майстры Віцебскага 

раённага Цэнтра рамёстваў «Адраджэнне». 

Напрыканцы жніўня ў Вялікіх Луках Пскоўскай вобласці 

святкаваўся Дзень горада. Паколькі Вялікалуцкі і Шумілінскі раёны 

з’яўляюцца пабрацімамі, самы чынны ўдзел у свяце прыняла дэлегацыя 

Шуміліншчыны. Адной з цэнтральных падзей стаў Міжнародны 

фестываль-конкурс мажарэтак і барабаншчыц на Кубак Горада воінскай 

славы Вялікія Лукі, у якім удзельнічаў ансамбль барабаншчыц «Экспрэсія» 

Шумілінскай ДШМ. Журы прысудзіла калектыву прызавое ІІІ месца у 

«Марш-парадзе» і на «Подыуме». Майстры Шумілінскага Дома рамёстваў 

прэзентавалі на свяце свае вырабы. 

Дэлегацыя Глыбоцкага раёна прымала ўдзел у святкаванні 90-

годдзя латвійскага горада Прэйлі, якое адбылося ў канцы жніўня. У 

рамках юбілейных урачыстасцяў праходзіў IV Міжнародны фестываль 

аўтарскай лялькі з удзелам прадстаўнікоў 30 краін свету. Нацыянальную 

Рэжысёр-пастаноўшчык – заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі Юрый 

Пахомаў. Пераклад на беларускую мову Алеся Замкоўскага. Музычнае 

афармленне Юрыя Пахомава. Мастак-пастаноўшчык – Андрэй Жыгур. У 

ролях: Генадзь Гайдук, Вячаслаў Грушоў, Цімур Жусупаў, Вікторыя 

Шамардзіна, Яўген Бераснеў, Раіса Грыбовіч і іншыя. 

  6 верасня традыцыйным спектаклем «Несцерка» па п’есе Віталя 

Вольскага Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа 

адкрыў 93-і тэатральны сезон. 

  30 верасня стартаваў 33-і сезон у Беларускім тэатры «Лялька». Ён 

распачаўся прэм’ерным спектаклем для маленькіх гледачоў «Казкі пра 

казку». Пастаноўку паводле твораў Ганны Сілівончык ажыццявілі рэжысёр 

Міхась Клімчук і мастачка Соф’я Шахноўская. 

     

 МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 4–7 ліпеня ў Віцебску прайшла Летняя харавая акадэмія-2018, якая 

сабрала сто кіраўнікоў харавых калектываў, выкладчыкаў і студэнтаў 

музычных навучальных устаноў Беларусі і Расіі. Праграма была накіравана 

па папулярызацыю харавых спеваў і наладжванне кантактаў паміж 

музыкантамі. Напрыканцы быў праведзены «круглы стол» і адбыўся 

заключны канцэрт «Мы разам!». 

 3–4 жніўня ў Браславе адбыўся Міжнародны фестываль «Viva 

Braslav» – адзін з крэатыўных летніх музычных фестываляў Беларусі. У 

праграме: фінал конкурсу прыгажосці «Miss Viva Braslav», нацыянальны 

музычны конкурс «Viva Braslav MuzOpen», майстар-класы ад прафесійных 

танцораў з Беларусі і Латвіі, спартыўныя мерапрыемствы. Звыш 50 

выканаўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, дзіджэі і прадзюсары з Нідэрландаў 

і Венгрыі прадставілі сваю творчасць на сцэнах фестывалю. 

 У Бігосаўскім СДК Верхнядзвінскага раёна ў жніўні прайшоў 

штогадовы рок-фестываль «Навальніца» з удзелам шасці музычных калектываў. 

 7 верасня на пляцоўцы ля Канцэртнай залы «Віцебск» адбыўся 

выязны канцэрт фестывалю «Классика у Ратуши с velcom». Прэлюдыяй да 
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культуру Беларусі прадстаўляў адзін з самых вядомых глыбоцкіх 

калектываў – народны ансамбль народнай песні «Крынічанька». 

1–2 верасня дэлегацыя Ушацкага раёна прыняла ўдзел у 

святкаванні 304-й гадавіны з дня заснавання Сестрарэцка – 

унутрыгарадскога муніцыпальнага ўтварэння Санкт-Пецярбурга. Паміж ім 

і Ушацкім раёнам падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве. Галоўнай 

адметнасцю свята стала правядзенне першага Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў гарадоў-пабрацімаў «Час быць разам», на якім Ушаччыну 

прадстаўляў вакальны квартэт «Рэнесанс». 

16 верасня, у рамках правядзення экалагічнага свята «Жураўлі і 

журавіны Міёрскага краю», паміж Міёрскім раёнам і Крустпілскім краем 

(Рэспубліка Латвія) падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве ў шырокім 

коле дзейнасці – у тым ліку ў сацыяльна-культурнай сферы. Латвійскія 

госці паўдзельнічалі ў адкрыцці фестывалю. На святочнай сцэне выступіў 

ансамбль «Лянок» Даўгаўпілскага ГЦК. 

22–23 верасня заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны ансамбль песні і музыкі «Крыніца» Дубровенскага РДК прымаў удзел 

у Днях беларускай культуры ў г. Рэзэкне Рэспублікі Латвія. Дубровенцы 

прапанавалі гледачам вялікую канцэртную праграму, у якую ўваходзілі 

беларускія народныя песні і аўтарскія творы кіраўніка калектыву Міхаіла Шлега. 

Па запрашэнні Дагдскай краявой думы народны ансамбль 

народнай песні «Заманіха» Полацкага раённага Цэнтра культуры выступіў 

з сольнымі канцэртамі ў гарадах Дагда і Віляны ў рамках Дзён беларускай 

культуры ў Латвіі. Самадзейны калектыў прадстаўляў рэспубліканскую 

народна-патрыятычную акцыю Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «З вялікай 

любоўю да малой радзімы». 

Народны фальклорны калектыў «Глейна» Гарадоцкага Цэнтра 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці у ліку выканаўцаў з 

Пскоўшчыны, Санкт-Пецярбурга, Беларусі ўдзельнічаў у абласным 

фальклорным фестывалі імя Вольгі Сяргеевай ва Усвяцкім раёне 

Пскоўскай вобласці 28–29 верасня. 

дня нараджэння Язэпа Драздовіча, прадстаўлены работы майстроў з 

Шаркаўшчыны – Вольгі Беласлудцавай, Людмілы Маяк, Аляксея 

Краўчанкі і з Глыбокага – Святланы Скавыркі і Галіны Таляронак. 

«Ад родных вытокаў» – пад такой назвай у музеі гісторыі і 

культуры горада Наваполацка ў верасні экспанавалася выстава народнага 

клуба лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур, прысвечаная Году малой радзімы. 

У верасні ў выставачных залах Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці працавала выстава-кірмаш «В мире 

самоцветов», на якой прадстаўлены аўтарскія ўпрыгажэнні з натуральных 

камянёў, падарункі і сувеніры з оніксу, малахіту, яшмы і інш., вінтажныя 

прадметы інтэр'еру, біжутэрыя, калекцыйныя мінералы (г. Мінск). 

 

  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

          Напрыканцы чэрвеня ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя 

Я. Коласа адбылася прэм’ера спектакля «Восем закаханых жанчын» па 

п’есе французскага драматурга Р. Тама. Пастаноўку ажыццявіў мастацкі 

кіраўнік Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача Уладзімір 

Савіцкі. Харэаграфія Дзіяны Юрчанкі. У спектаклі занятыя заслужаныя 

артысткі Беларусі Галіна Букаціна, Таццяна Ліхачова, Тамара Скварцова, 

актрысы Ганна Дубчанка, Святлана Жукоўская, Анастасія Рэўчанка, Святлана 

Сухадолава, Ірына Цішкевіч. (Витебские вести. – 2018. – 10 июля. – С. 6.) 

  24 ліпеня ва Ушацкім РДК была праведзена вечарына памяці 

народнага артыста Беларусі Генадзя Міхайлавіча Гарбука. На малую 

радзіму вядомага акцёра тэатра і кіно прыехалі мастацкі кіраўнік і 

супрацоўнік Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы Мікалай 

Мікалаевіч і Іван Мікалаевіч Пінігіны. Дэманстраваліся відэаблокі: са 

старых фотаздымкаў, запісаў спектакляў, кадраў з фільмаў. Гучалі цёплыя 

ўспаміны пра славутага земляка. 

  2 жніўня Коласаўскі тэатр парадаваў гледачоў прэм’ерай спектакля 

«Смешныя людзі» па матывах аднаактовых п’ес-жартаў А. П. Чэхава. 
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 20 ліпеня на свяце аграгарадка Кавалі Лёзненскага раёна адбылося 

ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі ў гонар былых мясцовых 

кіраўнікоў Леаніда Іванавіча і Зоі Сцяпанаўны Грынкіных. У святочным 

канцэрце прымалі ўдзел творчыя калектывы і выканаўцы Дамоў культуры 

аг. Кавалі, аг. Зубкі, аг. Адаменкі, аг. Стасева, а таксама госці з п. Чысцік 

Руднянскага раёна Смаленскай вобласці. 

 28 ліпеня было праведзена свята аграгарадка Зубкі Лёзненскага 

раёна. У праграме: ушанаванне лепшых працаўнікоў і юбіляраў, выстава 

работ дэкаратыўна-прыкладной творчасці, спартыўнае свята для дзяцей 

«Вместе весело шагать», канцэрт мастацкай самадзейнасці. У рамках 

мерапрыемства была ўрачыста адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар 

былога старшыні калгаса імя Чкалава Леаніда Кузьміча Рабінкіна. 

 21 ліпеня ў в. Чарнаручча-1 Полацкага раёна ў 5-ы раз праходзіла 

раённае свята малака «В краю «Молочного раздолья». У святочнай 

праграме прымалі ўдзел творчыя калектывы Полацкага раённага Цэнтра 

культуры, народны ансамбль песні «Мельница» Ветрынскага 

гарпасялковага ДК і ансамбль песні «Фярцінка» Багатырскага СДК. 

Майстры дэкаратыўна-прыкладной творчасці падрыхтавалі выставу сваіх 

вырабаў, работнікі Полацкай РЦБС – тэматычную выставу кніг «Малако – 

крыніца здароўя». 

 25 ліпеня прайшлі літаратурныя чытанні, прысвечаныя Уладзіміру 

Караткевічу, каля помніка паэту ў дзіцячым парку «Казачная краіна» 

г. Оршы. У мерапрыемстве прынялі ўдзел аршанскія паэты, супрацоўнікі 

дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча, прыхільнікі творчасці слыннага 

земляка. 

 Напрыканцы ліпеня было арганізавана свята вёскі 

Андрэеўшчына Аршанскага раёна. Асаблівы каларыт святу надала 

тэатралізацыя адной з легенд пра заснаванне вёскі ў выкананні навучэнцаў 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

 Другі раённы адкрыты конкурс па спіральным пляценні 

«Саламяны сусвет» прайшоў у Гарадку ў рамках святкавання Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

 Нацыянальнае свята традыцыйнага народнага касцюма «Сцяжкі 

майстэрства-2018» на Міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі 

базар у Віцебску» стала сапраўднай дэманстрацыяй моды мінулага. 

Практычна кожны раён паказаў на подыуме дзявоцкія, жаноцкія і 

мужчынскія строі, якія насілі жыхары Віцебшчыны ў канцы ХІХ – пачатку 

ХХ стст. 

 «Гліна спявае» – пад такой назвай упершыню прайшоў конкурс па 

кераміцы і ганчарстве ў фестывальным Віцебску. У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел 47 народных умельцаў з розных куткоў Беларусі і суседняй 

Украіны. Галоўная ўзнагарода дасталася Андрэю Мяцельскаму з Мінскай 

вобласці. 

У Глыбоцкім Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці 

ў ліпені экспанавалася выстава «Няма ярчэй святла, чым тое, што ствараем 

самі», на якой былі прадстаўлены вырабы ткацтва, лозапляцення і 

ганчарства членаў народнага клуба майстроў «Крыніца» Веры Байковай, 

Алены Міхайлоўскай, Канстанціна Васьковіча, Святланы Навойчык, 

Арцёма Фаміна. 

У другой палове ліпеня ў Турцыі праходзілі два міжнародныя 

фестывалі народна-прыкладной творчасці. У складзе беларускай дэлегацыі 

свае творы дэманстравала аршанка Людміла Жукава – аўтар работ са скуры 

з элементамі жывапісу. 

У жніўні ў Цэнтры рамёстваў «Адраджэнне» (аг. Акцябрская) 

адкрылася персанальная выстава габеленаў Вольгі Міхайлоўскай, 

удзельніцы народнага клуба «Традыцыя» майстроў Віцебскага раёна. 

«Дзіва дзіўнае» – пад такой назвай у жніўні разгарнулася выстава 

маляваных дываноў у выставачнай зале Глыбоцкага цэнтра традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці. У экспазіцыі, прысвечанай 130-годдзю з 
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тэатральнага аддзялення Аршанскай ДШМ № 2 і ўдзельнікаў народнага 

клуба «Надзея» мясцовай сельскай бібліятэкі. Былі арганізаваны выставы 

старадаўніх бытавых рэчаў, твораў выяўленчага мастацтва і дэкаратыўна-

прыкладной творчасці жыхароў вёскі, фотавыстава «Незабываемые люди 

Андреевщины». 

 Работнікі культуры Віцебшчыны прынялі актыўны ўдзел у 

правядзенні Дня ведаў. 1 верасня школьнікі сталі галоўнымі героямі 

тэатралізаванага прадстаўлення «У добры шлях, Карабель Ведаў!», 

арганізаванага ў гарадскім парку Шуміліна. Дзіцячая школа мастацтваў 

запрасіла на бульвар мастакоў. Супрацоўнікі Шумілінскага гісторыка-

краязнаўчага музея падрыхтавалі міні-экспазіцыю школьных прылад 

мінулых гадоў «Буквар. Пяро. Лінейка…» і прапанавалі паўдзельнічаць у 

пазл-конкурсе «Розум. Хуткасць. Азарт». 

 7 верасня ў г. п. Ушачы было праведзена свята «Гучы, роднае 

слова!», прымеркаванае да Дня беларускага пісьменства і друку і Года 

малой радзімы. Пачалася ўрачыстасць ля Ушацкай ЦРБ імя Е. Лось, на 

будынку якой была ўрачыста адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар 

вядомай беларускай паэтэсы Еўдакіі Лось, імя якой носіць установа. 

Спецыяльную выставу – з фотаздымкамі сямейнага архіву, зборнікамі, 

самаробнымі альбомамі – дапамог арганізаваць сын паэтэсы Дзмітрый 

Лось. Свята прадоўжылася ў гарадскім скверы, дзе былі прадстаўлены 

літаратурныя выставы, партрэты славутых землякоў Васіля Быкава, 

Петруся Броўкі, Рыгора Барадуліна. На сцэнічнай пляцоўцы сваёй 

творчасцю дзяліліся ўдзельнікі народнага клуба творчых сустрэч «Муза», 

народнага клуба «Ветэран», клуба цікавых сустрэч «Ушачане», вакальнай 

групы «Ушачанка». 

 У Лепельскім раённым Цэнтры рамёстваў напрыканцы верасня 

адкрылася выстава, прысвечаная Еўфрасінні Полацкай. У экспазіцыі 

прадстаўлены іканаграфічныя, жывапісныя і графічныя работы, вершы, 

прысвечаныя асветніцы. На адкрыцці прысутнічалі навучэнцы Лепельскага 

раённага Цэнтра дзяцей і моладзі. Перад імі выступіла арганізатар 

клуба самадзейных мастакоў «Контур» Культурна-гістарычнага комплексу 

«Залатое кола горада Віцебска «Дзвіна». 

 У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва ў жніўні адкрылася 

выстава работ аднаго са старэйшых мастакоў г. Віцебска Уладзіміра Вітко. 

У экспазіцыі прадстаўлена 190 твораў, падараваных ВЦСМ. 

 17 жніўня ў Полацкай мастацкай галерэі адкрылася выстава 

жывапісу мастакоў Уладзіміра і Андрэя Савічаў. 

 У жніўні ў Мастацкім музеі Віцебска адкрылася выстава графікі 

Ірыны Магучай (1963–2010), прымеркаваная да 55-гадовага юбілею 

мастачкі. У экспазіцыю ўключаны 25 работ віцебскага перыяду творчасці, 

якімі пасля закрыцця выставы папоўняцца музейныя фонды. 

 5 верасня ў Мастацкім музеі Віцебска адкрылася выстава «Мастак 

П. М. Явіч». Урачыстае адкрыццё адбылося ў дзень нараджэння выдатнага 

майстра жывапісу, якому споўнілася б 100 гадоў. 

 Выставачны праект «Мастак і горад» часова пераехаў са сталіцы ў 

Віцебск. На вуліцы Замкавай размясціліся рэпрадукцыі карцін вядомага 

беларускага мастака Георгія Скрыпнічэнкі. (Витебские вести. – 2018. – 

22 сент. – С. 12.) 

 70-годдзю з дня нараджэння віцебскага жывапісца Алега 

Скавародкі была прысвечана выстава яго рэтраспектыўных і сучасных 

твораў, адчыненая ў верасні ў Мастацкім музеі Віцебска. 

 «Край мой, сэрцу любы» – пад такой назвай у верасні адкрылася 

выстава твораў самадзейнага мастака-рэаліста, удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны Віктара Казіміравіча Любавіцкага, ураджэнца г. Полацка. 

Экспазіцыя акварэльнага жывапісу ўдзельніка народнага клуба «Белый 

холст» Полацкага ГДК, Ганаровага члена Беларускага саюза мастакоў 

размясцілася ў Полацкім раённым Цэнтры рамёстваў і нацыянальных 

культур. 
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выставы – намеснік старшыні Віцебскага аддзялення рэспубліканскай 

грамадскай арганізацыі «Рускае таварыства» пры пасольстве Расіі 

Валянціна Маісеенка. 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 У рамках 80-годдзя Віцебскай вобласці і Года малой радзімы 

Полацкі раённы Цэнтр культуры праводзіў цыкл мерапрыемстваў і 

канцэртных выступленняў пад дэвізам «Беларусь – жыцця майго крыніца!» 

па аддаленых і маланаселеных вёсках Полаччыны. 3 ліпеня прайшоў 

канцэрт народнай эстраднай студыі «X-Day» «Моладзь – за Незалежную 

Беларусь» у аграгарадку Кушлікі. 

 «Беражы, браток, родны куток!» – так называлася тэатралізаваная 

праграма, якая прысвячалася жыхарам в. Стуканы Глыбоцкага раёна. 

Кожнага з вяскоўцаў арганізатары свята ў той ліпеньскі дзень прывецілі і 

добрым словам, і памятным сувенірам, і музычным падарункам, якія 

падрыхтавалі самадзейныя артысты Прошкаўскага сельскага клуба. 

 У ліпені ў в. Слабодка Браслаўскага раёна мясцовымі 

культработнікамі было арганізавана святкаванне «Дня рыбака», на якое 

былі запрошаны жыхары вёскі і наваколля. У праграме: спаборніцтва 

рыбаловаў, тэатралізаванае дзейства, конкурсы і інш. 

 Арыгінальны праект Дома культуры аграгарадка Дабрамыслі 

«Добровидение» завяршыўся ў ліпені гала-канцэртам з удзелам 

самадзейных артыстаў з усяго раёна і гасцей свята. 

 Аграгарадок Заронава адзначыў 485-ю гадавіну ўпамінання ў 

«Літоўскіх метрыках». На свяце вёскі былі падведзены вынікі конкурсу 

падворкаў. Мясцовы Дом культуры запрасіў на святочны канцэрт, дзе 

акрамя харэаграфічных і вакальных нумароў былі прадстаўлены гісторыі 

існавання заронаўскіх устаноў сацыяльна-культурнага быту. У рамках 

свята быў арганізаваны футбольны матч «Заронаўцы – людзі спартыўныя». 

(Жыццё Прыдзвіння. – 2018. – 4 жн. – С. 5.) 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

1 ліпеня ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адбылося 

адкрыццё выставы «Браслаўская палітра». У экспазіцыі – работы Мікалая 

Стаса, Яна Рыдзікі, Чэслава Жуселя і Генадзя Рынкевіча. 

6 ліпеня ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава работ мастака Івана Паўлавіча Хіцько, прысвечаная 80-гадоваму 

юбілею мастацтвазнаўцы, жывапісца, спецыяліста ў галіне дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, ураджэнца Гарадоччыны. 

7 ліпеня ў Віцебску ўрачыста адзначылі 131-ю гадавіну з дня 

нараджэння знакамітага ўраджэнца, сусветна вядомага мастака Марка 

Шагала. Традыцыйная музычная сустрэча «У гасцях у Марка і Бэлы» 

прайшла ў дворыку шагалаўскага дома-музея. У Арт-цэнтры Марка Шагала 

экспанавалася выніковая выстава IV Міжнароднага Шагалаўскага пленэру. 

Упершыню тут прэзентавалі праект «Белла Шагал. Портрет жены 

художника» (куратар – гісторык мастацтва Людміла Хмяльніцкая). 

9 ліпеня ў Музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага 

вучылішча прайшла прэзентацыя чатырох работ французскага скульптара-

авангардыста Осіпа Цадкіна (1888–1967 гг.), ураджэнца г. Віцебска. 

  У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі ў ліпені 

экспанавалася выстава «Аршанскі Рэнесанс», прымеркаваная да 30-годдзя 

прысваення клубу самадзейных мастакоў «Рэнесанс» звання «народны 

аматарскі калектыў». 

 У ліпені выставачная зала Музея гісторыі і культуры 

г. Наваполацка прадстаўляла персанальную выставу акварэльных палотнаў 

наваполацкага мастака Віктара Лук’янава – пейзажы, нацюрморты, 

тэматычныя кампазіцыі розных гадоў. 

 10 жніўня ў выставачнай зале Расонскага музея баявой 

садружнасці адкрылася выстава карцін беларускага мастака-акварэліста 

Уладзіміра Рынкевіча пад назвай «Расоншчына – мая любоў». 

 16 жніўня ў выставачнай зале КАЦ «Гарадок» адкрылася выстава 

«Сердцу близкие мотивы», якую прадставілі 10 удзельнікаў народнага 
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 Работнікі Жукоўшчынскага сельскага клуба Шаркаўшчынскага 

раёна арганізавалі свята чатырох вёсак – Жукоўшчыны, Грыблоў, 

Сямёнавіч і Агальніц. Песні, музыку, танцы дарылі гледачам удзельнікі 

мастацкай самадзейнасці Жукоўшчынскага СК, Васюкоўскага СДК, 

Велікасельскага СК, удзельніца народнага літаратурна-музычнага 

аб’яднання «Світанак» Галіна Сікора. Адбылася прэм’ера кінавідэастужкі 

«Лявоніха», створанай тэатральным гуртком «Іскроўцы» Жукоўшчынскага СК. 

 У аграгарадку Арэхаўна Ушацкага раёна мясцовымі 

культработнікамі ў жніўні было праведзена свята лазні з гульнямі, 

конкурсамі, выступленнем вакальнай групы «Дубравушка». 

 У Валынецкім СДК Верхнядзвінскага раёна ў жніўні адбыўся 

творчы вечар «Теплом наполняя сердца», прысвечаны 30-годдзю творчай 

дзейнасці дырэктара гэтай установы культуры Ларысы Казіміраўны 

Вайніловіч. 

 26 жніўня прайшло свята аграгарадка Вялікае Сяло 

Шаркаўшчынскага раёна. Работнікі мясцовых устаноў культуры і 

ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці прадэманстравалі тэатралізаваную 

пастаноўку «Як на нашым кірмашы». На свята завітаў фальклорны гурт 

«Калядзіца» раённага Цэнтра рамёстваў з праграмай «Жнівеньскія забавы». 

 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 1 ліпеня ў Міёрах адбылося свята горада. Заслужаныя ўзнагароды 

атрымалі ў святочны дзень лепшыя работнікі прадпрыемстваў і ўстаноў 

раёна. У рамках свята адбылося ўзнагароджанне лаўрэатаў штогадовай 

раённай прэміі за высокія творчыя дасягненні ў сферы культуры і 

мастацтва, пераможцаў агляду-конкурсу мастацкай творчасці «Жыццё маё 

песняй спавіта». Працавала выстава вырабаў народных майстроў і 

нацыянальнай беларускай кухні. Прайшоў гала-канцэрт лепшых 

калектываў мастацкай самадзейнасці раёна. Цудоўным выкананнем і 

багатым рэпертуарам парадавалі міярчан госці свята – спевакі вядомай арт-

групы «Беларусы». 

амфітэатра адзначыла сваё 30-годдзе. З поспехам прайшлі юбілейныя 

канцэрты вядомых кампазітараў – «И пока на земле существует любовь» 

Ігара Лучанка і «В горнице моей светло» Аляксандра Марозава. Кірмаш 

народных рамёстваў і мастацтваў «Горад майстроў» сабраў шматлікіх 

адмысловых творцаў з Беларусі, Украіны, Расіі, Літвы і Латвіі. Чарговым 

крокам у развіцці культурнага супрацоўніцтва Беларусі і КНДР стала 

прэзентацыя выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і твораў 

сучасных народных майстроў КНДР (вышыўка, фарфор, кераміка, мазаіка, 

кнігі і інш.). Як заўсёды, насычанай была праграма «Тэатральных сустрэч». 

Аншлагамі суправаджаліся спектаклі праекта «Кукольный квартал» 

Беларускага тэатра «Лялька». Самы малады праект фестывалю – фэст «На 

семи ветрах» – сабраў звыш 700 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны, 

Фінляндыі і Швецыі (больш за 120 калектываў). У рамках фестывальнай 

кінапраграмы сусветна вядомы сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца прадставіў 

свой фільм «По Млечному Пути», а казахская актрыса Алтынай Нагербек – 

гістарычную драму рэжысёра Акана Сатаева «Дорога к матери». На ўрачыстым 

закрыцці фестывалю адбылася цырымонія ўзнагароджання пераможцаў XXVII 

Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2018». Гран-пры 

і «Залатую ліру» атрымаў румынскі спявак Марчэл Рошка. 

«Залатыя рукі малой радзімы» – пад такой назвай у Пастаўскім 

РДК прайшла сустрэча з таленавітымі, самабытнымі, адданымі сваёй 

справе і малой радзіме творцамі. Мастак Іосіф Атрахімовіч – выкладчык 

Пастаўскай школы мастацтваў імя А. Ромера, ініцыятар стварэння ў раёне 

клуба «Майстры». Рэзчык па дрэве Віктар Шашура – удзельнік клуба 

«Майстры», яго паслугі былі запатрабаваныя пры аднаўленні цэркваў, 

касцёлаў. Знакаміты майстар-ганчар Сяргей Шчэрба – гаспадар 

аграсядзібы «Акарына», вядомай далёка за межамі раёна. Рознымі відамі 

традыцыйнага народнага мастацтва займаецца дырэктар Пастаўскага Дома 

рамёстваў «Стары млын» Таццяна Петух. (Пастаўскі край. – 2018. – 

26 верас. – С. 5.) 
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 6 ліпеня ў г. Сянно адбылося абласное свята «Дзень моладзі». На 

раённай сцэне выступілі 17 танцавальных калектываў, 15 вакалістаў, 6 

дзіджэяў. Сем дзяўчат спаборнічалі ў абласным этапе конкурсу «Аўталэдзі-

2018». 

 У ноч з 6 на 7 ліпеня ў вобласці адзначалася адно з самых 

таямнічых беларускіх святаў – Купалле. Гучалі народныя песні, гарэлі 

купальскія вогнішчы, плылі па вадзе купальскія вянкі, праходзілі 

святочныя дыскатэкі. Паўвостраў у Міёрах стаў месцам правядзення 

тэатралізаванага свята «Зорка Купалля», падрыхтаванага работнікамі 

Міёрскага РДК. Жыхароў г. п. Лёзна чакала двайное свята – музычна-

забаўляльная праграма «Дзень моладзі» і сама абрадавая ўрачыстасць. 

Кульмінацыяй свята стаў конкурс прыгажосці і талента «Мисс Краса 

Лиозненского края». Па запрашэнні Цэнтра беларускай культуры на 

святкаванне Купалля ў г. Даўгаўпілс адправіліся браслаўскія майстры і 

ансамбль «На панадворку» Браслаўскага РЦК. Лепяльчане традыцыйна 

адзначаюць Купалле на жывапісным возеры Святое. На тэатральнай 

пляцоўцы сваё выступленне «Купаленька – ноч маленька» прадставіў 

народны фальклорны гурт «Кругаверць», з канцэртам выступілі народны 

ансамбль жартоўнай песні «Грымзолі», вакальная група Слабадскога 

Цэнтра культуры і вольнага часу і іншыя калектывы. Дзейнічаў «Гульнёвы 

панадворак», праводзіўся атракцыён «Пасадзі ў печ чыгунок», была 

арганізавана гульня ў гольф. 

 У рамках «Славянскага базару ў Віцебску» адбылося абласное 

свята песні і музыкі «А музыкі граюць, граюць…», на якім упершыню 

паказалі свой яскравы талент выканаўцы прыпевак. На свята з’ехаліся 32 

спявачкі і 10 інструментальных народных ансамбляў з усёй вобласці. Гран-

пры атрымала прыпевачніца Любоў Красненка, якая выступала ў 

суправаджэнні народнага ансамбля «Сябрына» Культурна-гістарычнага 

комплексу «Залатое кола горада Віцебска «Дзвіна». Сярод народных 

ансамбляў лепшымі былі прызнаны два калектывы – «Верхнядзвінскія 

22 верасня ў Музеі традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я, што 

ў Полацку, ладзілі Багач – старажытны абрад ушанавання ўраджаю. У 

праграме: майстар-клас па вырабе мяшэчка для жыта, абрад ссыпання жыта 

ў агульны багач, абыход музея з багачом. Традыцыйныя спевы выканаў 

полацкі фальклорны гурт «Варган». 

 Музейную экспазіцыю, прысвечаную Першай сусветнай вайне, у 

падвальных памяшканнях Палаца Тызенгаўзаў у Паставах, часова 

ўпрыгожыла выстава прыватных калекцыянераў С. Мамошкіна, 

У. Варанца і Д. Антановіча «Рэха Вялікай вайны» (узнагароды таго часу, 

посуд, дакументы, паштоўкі і інш., знойдзеныя на тэрыторыі Пастаўскага і 

Мядзельскага раёнаў). 

 

 

МАСТАЦТВА 

 

12–16 ліпеня ў Віцебску адбыўся XXVII Міжнародны фестываль 

мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», які сабраў прадстаўнікоў звыш 

40 краін свету, у тым ліку гасцей з Вялікабрытаніі, Канады, Паўночнай 

Карэі, Егіпта, Калумбіі, Гвінеі. На цырымоніі ўрачыстага адкрыцця 

фестывалю Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка ўручыў высокія 

ўзнагароды. Прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва 

ўдастоены народны артыст Расіі кампазітар Алег Іваноў, аўтарскі калектыў 

у складзе народнага артыста Расіі дырыжора Валерыя Палянскага і 

заслужанага работніка культуры Расіі Аляксандра Шаніна, а таксама 

народны артыст Савецкага Саюза балетмайстар Валянцін Елізар’еў. 

Спецыяльную ўзнагароду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» 

кіраўнік дзяржавы ўручыў народнай артыстцы Казахстана Розе Рымбаевай, 

а Гран-пры XVI Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-

2018» – Аляксандру Балабанаву з Украіны. Упершыню ў рамках 

фестывалю мастацтваў адбыўся Дзень культуры Казахстана. Ужо ў 15-ы 

раз быў праведзены Дзень Саюзнай дзяржавы, а легендарная сцэна Летняга 
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музыкі» і «Гарадоцкія музыкі». Заснавальнікі конкурсу – упраўленне 

культуры аблвыканкама і Віцебскі АМЦНТ. 

 17–21 ліпеня ў Глыбокім адбылося VI Міжнароднае свята 

«Вішнёвы фестываль», на які прыехалі дэлегацыі з Расіі, Украіны, Латвіі, 

Літвы, Польшчы, Францыі. У рамках праведзеных сумесных сустрэч 

старшыня Глыбоцкага райвыканкама Алег Морхат і віцэ-мэр Тэлаўскага 

муніцыпалітэта Рэспублікі Грузія Георгій Тушышвілі падпісалі дагавор аб 

супрацоўніцтве двух рэгіёнаў у сацыяльна-эканамічнай, навукова-

тэхнічнай, культурнай і гуманітарнай сферах. За пяць фестывальных дзён 

адбылося шмат яркіх падзей. Была ўрачыста адкрыта абноўленая 

рэзідэнцыя Вішнёвай Каралевы. Гасцінна і спеўна было на ўсіх вішнёвых 

падворках. Працавалі выставы народных майстроў, аграэкасядзібаў раёна. 

Упрыгожылі фестывальную праграму «Вішнёвае вяселле», конкурс 

гарманістаў «Вішнёвыя найгрышы», конкурс прыгажосці «Міс Экстрым», 

гала-канцэрт «Вішнёвае суквецце дружбы» і многае іншае. (Витебские 

вести. – 2018. – 24 июля. – С. 1, 4. ; Віцьбічы=Витьбичи. – 2018. – 26 июля. 

– С. VI. ; Веснік Глыбоччыны. – 2018. – 21 ліп. – С. 1, 4.) 

 19 ліпеня ў санаторыі «Железнодорожник», які размешчаны ў в. 

Малыя Лётцы Віцебскага раёна, быў праведзены Дзень нацыянальных 

культур. У рамках канцэртнай праграмы «Дружба народов» гучалі 

нацыянальныя напевы. Перад гледачамі выступілі вакальны ансамбль 

«Калинка» і танцавальны калектыў «Аллар» Цэнтра культуры «Віцебск». 

Творчыя калектывы з Эстоніі сваёй самабытнасцю ўпрыгожылі свята. 

Супрацоўнікі Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея 

падрыхтавалі шэраг тэматычных выстаў. Народныя ўмельцы прапаноўвалі 

разнастайную сувенірную прадукцыю. 

 28 ліпеня ў аг. Клясціцы Расонскага раёна адбылося тэматычнае 

свята, прысвечанае Дню вёскі і Году малой радзімы. У праграме «Мой 

родны кут» была прадстаўлена гісторыя населенага пункта з 1771 года па 

сённяшні дзень. Былі арганізаваны выступленні мясцовых выканаўцаў і 

28 жніўня ў Лёзненскім і Дубровенскім раёнах прайшло выязное 

пасяджэнне прэзідыума Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў, 

прысвечанае ахове гісторыка-культурнай і археалагічнай спадчыны на 

Віцебшчыне. Члены прэзідыума абласнога Савета дэпутатаў, старшыні 

раённых і гарадскіх Саветаў дэпутатаў, адказныя работнікі аблвыканкама 

наведалі шэраг мемарыяльных комплексаў і культурных аб’ектаў на 

тэрыторыі двух раёнаў. Было праведзена пленарнае пасяджэнне, адбыўся 

абмен станоўчым вопытам дзейнасці па зберажэнні гістарычнай спадчыны. 

(Витебские вести. – 2018. – 30 авг. – С. 3. ; Витьбичи. – 2018. – 30 авг. – С. 1, ІІІ). 

Ва Ушацкім раёне ўсталяваны мемарыяльная дошка ў гонар 

беларускай паэткі і гадаванкі Ушаччыны Еўдакіі Лось (на будынку 

цэнтральнай раённай бібліятэкі, якая носіць яе імя) і білборд з партрэтам 

народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава (у Кубліцкім сельсавеце на 

скрыжаванні дарог, адна з якіх вядзе ў Бычкі, дзе знаходзіцца музей-сядзіба 

класіка беларускай літаратуры). (Витебские вести. – 2018. – 8 сент. – С. 16.) 

7 верасня ў Полацку ля Кургана Бессмяротнасці прайшла 

цырымонія перадачы зямлі з месц пахавання малдаўскіх воінаў, якія 

загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі. У мерапрыемстве 

ўдзельнічалі Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Малдова ў 

Беларусі Віктар Сарачан, ваеннаслужачыя, ветэраны, моладзь, духавенства, 

грамадскасць. 21 верасня, у Міжнародны дзень міру, капсула з зямлёй з 

брацкіх магіл, дзе спяць вечным сном воіны-малдаване, была перададзена 

Віктару Сарачану на воінскім пахаванні ў аг. Вароны Віцебскага раёна. 

У Машканах Сенненскага раёна на будынку, дзе знаходзіцца 

мясцовы сельвыканкам і адміністрацыя СУП «Саўгас імя Машэрава», 

устаноўлена мемарыяльная дошка ў гонар знакамітага земляка. На 

ўрачыстасць прыехалі дачка, зяць і ўнук Пятра Міронавіча. 

Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці нададзены магіле Язэпа 

Драздовіча ў адпаведнасці з рашэннем Віцебскага аблвыканкама ад 

12.09.2018 г. Пахаваны вядомы мастак на могілках у в. Ляпляне 

Глыбоцкага раёна. 
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артыстаў раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці, а таксама 

вячэрняя танцавальная праграма для ўсіх узростаў. 

 У ліпені-жніўні работнікі культуры Дубровеншчыны праводзілі 

традыцыйныя брэндавыя мерапрыемствы. У шосты раз у в. Зарубы 

Дубровенскага раёна прайшло свята рыбака і рыбалкі «Всякая рыбалка 

хороша», арганізаванае работнікамі раённага Дома культуры, Зарубскага і 

Ерамееўскага сельскіх Дамоў культуры. У аг. Ерамееўшчына 

Дубровенскага раёна адбылося свята «Хлеб – усяму галава». Артысты 

мясцовага СДК правялі старажытны земляробчы абрад «зажынкі», 

арганізавалі тэатралізаванае прадстаўленне «Прыгоды Калабка ў Хлебным 

царстве», кулінарны конкурс і інш. Традыцыйнае свята вышыванкі 

адбылося ў аг. Калінаўка Дубровенскага раёна. Сярод удзельнікаў конкурсу 

вышыванак былі прадстаўнікі ўзорнага фальклорнага аб’яднання 

«Глыбінка» і бібліятэкі з Калінаўкі, майстры раённага Дома рамёстваў, 

аматары вышыванкі з Лядоў. У творчым спаборніцтве гульняў і спеваў 

сваёй мясцовасці ўдзельнічалі фальклорныя калектывы «Грамніцы» 

(Дуброўна), «Сяляначка» (Станіславова), «Беларусачка» (Асінторф) і 

гаспадары – калектыў «Калінаўскія маладзіцы». У трэці раз у аг. Ляды 

прайшоў «Ляднянскі кірмаш», у пяты раз – свята калодзежа ў аг. Расасна. 

Традыцыйнае брэндавае мерапрыемства «На Мядовы Спас гулянне у нас» 

адбылося ў аг. Сіпішчава. «Аграфэст» быў праведзены ў аг. Добрынь. 

 4–5 жніўня ў в. Белая Царква Чашніцкага раёна праходзіў 

Міжнародны фестываль музыкі, мастацтва, ёгі і вясковай ежы «SPRAVA». 

Паўвостраў Чарэйскага возера ў гэтыя дні ператварыўся ў творчую 

пляцоўку. Госці фэсту ўдзельнічалі ў розных майстар-класах, якія 

арганізавалі ўдзельнікі праекта «Торба Шоу», аб’яднанне мылавараў 

Беларусі «Мыльны Фальварак», творчыя майстэрні галерэі сучаснага 

мастацтва «Ў» і інш. Для дзяцей адбыліся майстар-класы па маляванні 

«Мажліва ўсё!», паказ дыяфільмаў ад праекта «Дыяфільм LIVE», спектакль 

у тэхніцы маляўнічай цені ад тэатра-студыі «Konislon» і інш. Каля руін 

храма XVI стагоддзя выступілі больш за 10 гуртоў, некалькі класічных 

Адкрыццё музейнага экспаната баявой машыны – даніна павагі подзвігу 

землякоў у гады войн і ўзброеных канфліктаў. 

У рамках Дня Саюзнай дзяржавы на фестывалі мастацтваў 

«Славянскі базар у Віцебску» было праведзена пасяджэнне «круглага 

стала» на тэму «Роля рэгіянальных музеяў у міжкультурным 

супрацоўніцтве Беларусі і Расіі: стан і перспектывы», якое адбылося ў 

музеі-сядзібе І. Я. Рэпіна «Здраўнёва». 

14 ліпеня ў Музеі традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я ў 

Полацку адбылася лекцыя «Прадзенне ў жыцці нашых продкаў», 

падрыхтаваная супрацоўнікамі гэтай установы. 

У Аршанскім музеі імя У. Караткевіча ў ліпені экспанавалася 

выстава «Волшебство вееров» з асабістай калекцыі мінчанкі Вольгі Мышленнік. 

У экспазіцыі прадстаўлена больш за 60 веераў з розных краін свету. 

У Аршанскім этнаграфічным музеі «Млын» на працягу ліпеня-жніўня 

экспанавалася выстава прадметаў хатняга ўжытку з фондавых збораў музейнага 

комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны «Вяртанне да вытокаў». 

Напрыканцы ліпеня ў в. Машкова Аршанскага раёна адбылося 

ўрачыстае адкрыццё абноўленага помніка савецкім воінам, загінуўшым у 

гады Вялікай Айчыннай вайны, і памятнага знака на месцы былой 

Машкоўскай школы. 

На «Марскім камні» ля Шумілінскага возера была ўрачыста 

адкрыта памятная дошка ў гонар капітана 2 ранга Анатоля Леанідавіча 

Бычкова, былога актывіста АА «Беларускі саюз ваенных маракоў» і 

краязнаўцы. 

Літоўскія прадстаўнікі праекта «Сувязі культурнай спадчыны 

Агінскіх на шляху Беларусі і Літвы» прынялі ўдзел у пасяджэнні 

аднайменнага «круглага стала» ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. 

Сустрэча з віцебскімі музейшчыкамі, краязнаўцамі, археолагамі і 

гісторыкамі адбылася ў рамках экспедыцыйнай паездкі па месцах, звязаных 

са старажытным княжацкім родам Агінскіх – дзяржаўных дзеячаў, 

дыпламатаў, мецэнатаў. (Витебские вести. – 2018. – 7 авг. – С. 6.) 
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аркестраў і тэатраў. На свяце былі прадстаўлены работы майстроў 

Чашніччыны, музычныя нумары вакальнай групы «Натхненне» Чарэйскага 

СДК і народнага калектыву «Кругліца» Кругліцкага СДК, хору Віцебскай 

духоўнай семінарыі. (Чырвоны прамень. – 2018. – 7 жн. – С. 4–5.) 

 10–11 жніўня ў г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна адбыўся 

традыцыйны экалагічны фестываль «Освейские росы», прымеркаваны да 

515-годдзя гарпасёлка. Былі праведзены экалагічныя акцыі, 

мерапрыемствы памяці «Освея помнит», конкурс рыбаловаў «На утренней 

зорьке», канцэрт «Мы дети твои, дорогая Земля!». Уражвалі выставы 

турыстычнага комплексу «Красный Бор», заказніка «Асвейскі», этнакуток 

«Сенькавіца запрашае» і інш. 

 11 жніўня ў Докшыцах адбылася святочная дзея з нагоды Дня 

горада, прысвечаная 611-й гадавіне яго заснавання. 12 жніўня прайшоў 

трэці па ліку маляўнічы рэспубліканскі «Фестываль дзвюх рэк». 

Шаноўнымі гасцямі мерапрыемства сталі дэлегацыі гарадоў-пабрацімаў 

Палкіна і Дзмітрыева (Расійская Федэрацыя) і Балві (Рэспубліка Латвія). У 

Дзень горада адбылася прэм’ера песні «Докшыцкі край» (словы І. Сясіцкай, 

музыка М. Зелянкевіча). Традыцыйным падарункам святу стаў арт-аб’ект 

лапікавага шыцця «Палатно сяброўства». Знакавай падзеяй фестывалю 

было тэатралізаванае шэсце «Дзве ракі збіраюць сяброў». У канцэртнай 

праграме выступілі шматлікія творчыя калектывы з розных куткоў Беларусі 

і госці з Расіі і Латвіі. (Родныя вытокі. – 2018. – 15 жн. – С. 5. ; Витебские 

вести. – 2018. – 14 авг. – С. 5.) 

 11 жніўня ў в. Фарынава Полацкага раёна было праведзена раённае 

імідж-шоу «Фарынаўская марка». У праграме: канцэрт-ушанаванне, 

велапарад, фестываль фарбаў «Холі», выстава-кірмаш народных рамёстваў 

і інш. Гледачоў радавалі выступленні творчых калектываў і салістаў 

Полацкага РЦК, Фарынаўскага Цэнтра культуры і адпачынку, Ветрынскага 

ГПДК. У рамках свята адбыліся конкурс «Міс Фарынава-2018», талент-шоу 

«Залаты голас Фарынава-2018», падвядзенне вынікаў фотаконкурсу «У 

аб’ектыве – малая радзіма». 

самыя актыўныя чытачы. Да знамянальнай даты быў аформлены стэнд 

«Бібліятэка. Учора. Сёння. Заўтра». 

 У Іёдскай бібліятэцы на працягу многіх гадоў працуе клуб па 

інтарэсах «Цёплыя сустрэчы», дзе цікава і займальна праводзяць вольны 

час людзі пажылога ўзросту. У верасні адбылося чарговае пасяджэнне пад 

назвай «Стравы нашых продкаў». 

 Супрацоўнікі раённай бібліятэкі – частыя госці ў аддзяленні 

дзённага знаходжання інвалідаў Тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва, для якіх распрацавана і рэалізуецца праграма 

«Глядзець на свет неабыякавымі вачыма». Для наведвальнікаў аддзялення 

ў верасні было арганізавана свята восені «И снова пушкинская осень». 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

3 ліпеня ў межах свята горада «Родная зямля» работнікамі ЦРБ 

была арганізавана і прадстаўлена ўвазе гледачоў выстава-інсталяцыя 

«Кніжная лаўка». 

28 ліпеня ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы да Міжнароднага 

дня дружбы прайшло мерапрыемства ў форме забаўляльнай праграмы пад 

назвай «Праздник дружбы». 

29 ліпеня народная літаратурна-музычная гасцёўня «Крыніца» 

правяла ў ЦРБ тэматычную сустрэчу «Бардаўскія вышыні», прысвечаную 

гісторыі аўтарскай песні. 

  

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У Дзень Незалежнасці ў г. Сянно адбылася знакавая падзея. У 

парку Трох герояў знайшла прапіску легендарная «кацюша» з мэтай 

увекавечання подзвігу вызваліцеляў Сенненшчыны ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў і дзеля высакароднай справы патрыятычнага выхавання юных 

беларусаў. 

У аг. Кіраўская Віцебскага раёна напярэдадні Дня Незалежнасці 

быў урачыста адкрыты памятны знак героям-летчыкам «Самалёт СУ-24М». 
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 11–12 жніўня адбыліся святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя 

Дню горада Новалукомля. Жыхары і госці мелі магчымасць пазнаёміцца з 

творчасцю народных умельцаў у «Горадзе майстроў», прысутнічыць на 

выступленнях артыстаў мастацкай самадзейнасці раёна на стылізаваных 

падворках. Быў праведзены конкурс юных выканаўцаў эстраднай песні 

«Зорны дождж-2018». Кульмінацыяй свята горада энергетыкаў стала 

праграма «Славим город, в котором живем». 

 Раённае свята «Мядовы Спас», прымеркаванае да аднайменнага 

свята ў праваслаўным календары, прайшло ў Глыбокім 12 жніўня. Пчаляры 

шчыравалі на «мядовых падворках». Актывісты БРСМ арганізавалі 

тэматычную пляцоўку «Молодежная пасека». На святочным падворачку 

«Прыроды дар каштоўны» сакрэтамі дзялілася вядомая траўніца Людміла 

Баброўская з Падсвілля. Святочную праграму ўпрыгожылі глыбоцкія 

самадзейныя артысты: хор народнага клуба ветэранаў «Маналіт», салісты 

народнай эстраднай студыі «Архіў», народны ансамль народнай песні 

«Крынічанька», дзіцячыя аматарскія аб’яднанні раённага Цэнтра 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці «Калейдаскоп» і «Кудесники 

досуга», выканаўцы з сельскіх устаноў культуры. 

 14 жніўня ў Полацку быў арганізаваны экафэст «Полацк – мядовая 

сталіца-2018». Працавалі тэматычныя падворкі, літаратурныя, музычныя і 

рамесныя пляцоўкі, былі арганізаваны цікавыя культурна-забаўляльныя 

праграмы, віктарыны, спаборніцтвы. У IV рэгіянальным конкурсе «Мядовы 

цар» прынялі ўдзел лепшыя пчаляры Полаччыны. 

 18 жніўня ў в. Алашкі Шаркаўшчынскага раёна адбылося абласное 

свята аматарскіх аб’яднанняў «Яблычны фэст», прысвечанае Году малой 

радзімы. На творчую сустрэчу прыехалі ўдзельнікі калектываў 

нацыянальнай кухні, аматарскіх аб’яднанняў садаводаў, кветкаводаў, 

тэатраў мод, клубаў здаровага ладу жыцця з 14 раёнаў Віцебшчыны. Сярод 

ганаровых гасцей былі консул, кіраўнік Консульства Латвійскай Рэспублікі 

ў Віцебску Угіс Скуя і Пётр Сікора – унук вядомага садавода-селекцыянера 

Івана Сікоры, у садзе якога і ладзілася свята. Увесь дзень у вёсцы працавалі 

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У Глыбачанскай сельскай бібліятэцы да Міжнароднага дня дружбы 

была праведзена гутарка з дзецьмі малодшага і старэйшага школьнага 

ўзросту.  

 31 ліпеня ў дзіцячай бібліятэцы наведвальнікам школьнага лагера 

«Орленок» была прапанавана гадзіна праблемнай размовы «Возраст тревог 

и ошибок» з мэтай павышэння прававой культуры падлеткаў. 

 «Да пабачэння, канікулы» – пад такой назвай прайшло 

мерапрыемства ў Глыбачанскай бібліятэцы, на якім былі падведзены вынікі 

праграмы летняга чытання «Каникулы веселые и умные». 

 

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

25 верасня ў ЦРБ адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў на 

тэму «Рэалізацыя сацыяльнага праекта па прафілактыцы асацыяльных з’яў 

і фарміраванні здаровага ладу жыцця «Выбор есть всегда» на 2018–2019 

гады ў бібліятэках Чашніцкага раёна». Быў праведзены аналіз работы па 

рэалізацыі праекта, прапанаваны рэкамендацыі ў дапамогу бібліятэкарам, 

адбыўся абмен вопытам работы ў дадзеным накірунку. Супрацоўнікі 

раённай бібліятэкі прадэманстравалі фрагмент літаратурна-спартыўнага 

свята «Будь здоров без докторов». 

   

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

У рамках святкавання 515-годдзя Шаркаўшчыны супрацоўнікі 

раённай бібліятэкі падрыхтавалі стылізаваную бібліятэчную пляцоўку 

«Шаркаўшчынская палянка», на якой працавалі выстава рэтра-

фотаздымкаў «Подых мінуўшчыны далёкай» і мабільная кніжная выстава 

«Шаркаўшчына літаратурная». 

 Напрыканцы жніўня Пашкоўская сельская бібліятэка адзначыла 

свой 50-гадовы юбілей. На свята сабраліся сапраўдныя сябры бібліятэкі, яе 
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інтэрактыўныя пляцоўкі, у тым ліку музычна-гульнёвая, дзіцячая, 

спартыўна-цыркавая, тэатральная. Кожны жадаючы мог адпачыць у 

«БібліяДвары», паглядзець выставу творчых работ навучэнцаў 

Шаркаўшчынскай ДШМ. Самадзейныя калектывы выступалі на сцэне, 

прымалі ўдзел у арганізаванай на «Яблычнай алеі» выставе-прэзентацыі 

творчай дзейнасці. Гран-пры атрымаў народны клуб здаровага ладу жыцця 

«Пралеска» Полацкага раённага Цэнтра культуры. (Витебские вести. – 

2018. – 21 авг. – С. 5.) 

 18 жніўня адбылося святкаванне 585-годдзя г. Талачына. Пасля 

мітынгу ля манумента «Вызваленне» адбылося тэатралізаванае шэсце 

«История Толочина в событиях и лицах…», затым адкрыццё скульптурнай 

кампазіцыі «Талака». Была праведзена цырымонія ўшанавання Ганаровых 

грамадзян Талачынскага раёна, лепшых працоўных калектываў, ветэранаў, 

працоўных дынастый. Выступалі творчыя калектывы, працавалі 

тэматычныя пляцоўкі: «Музей запрашае гасцей», «Бібліятэчны бульвар», 

«Ганарымся, што навучылі» і інш. Цікавасць гледачоў вызывалі падворкі 

сельсаветаў, выставы мастакоў і рамеснікаў, паказальныя выступленні 

дэсантнікаў, спартыўныя мерапрыемствы. На свяце горада прысутнічала 

дэлегацыя з горада-пабраціма Сафонава Смаленскай вобласці. 

 18 жніўня ў Лепелі ў пяты раз адбыўся Міжнародны фестываль 

міфалогіі «У госці да лепельскага Цмока», у якім узялі ўдзел прадстаўнікі 

Беларусі, Эстоніі, Польшчы, Расіі. З Іркуцкай вобласці прыехалі члены 

гурта аўтэнтычнай беларускай песні «Крывічы». Уразіў сваім 

выступленнем калектыў эстонскага народнага танца «Paikeseratas» з 

Нарвы. Члены дэлегацыі з Кракава паведамілі, што ў адной з вёсак 

Польшчы створаны музей цмокаў, і прапанавалі сумесны праект. На свяце 

працавалі «Музычны алімп», «Кулінарны востраў», «Даліна майстроў», 

«Турыстычнае ўзбярэжжа», «Дзіцячы пагорак», «Танцавальная лагчына», 

«Магічны яр». Упершыню ўдзельнічаў у фестывалі Літаратурны музей імя 

Петруся Броўкі. (Витебские вести. – 2018. – 21 авг. – С. 6.) 

 10 ліпеня ў дзіцячай раённай бібліятэцы было арганізавана 

мерапрыемства «Мода і здароўе». 11 ліпеня ў Ходцаўскай сельскай 

бібліятэцы адбылася сустрэча з участковым інспектарам пад назвай 

«Безопасность и лето». 

 17 ліпеня ў Машканскай сельскай бібліятэцы быў праведзены 

Дзень шакаладу. 

 26 ліпеня ў Сянно была арганізавана сустрэча дзяцей з любімымі 

казачнымі героямі, якая прайшла на адной са спартыўных пляцовак 

райцэнтра. 

 10 жніўня на базе Сінягорскай бібліятэкі-клуба прайшоў раённы 

семінар на тэму «Фарміраванне эколага-эстэтычнай культуры чытачоў 

бібліятэкі». Да мерапрыемства былі падрыхтаваны выставы кніг, букетаў і 

вырабаў з прыроднага матэрыялу. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з 

метадычнымі рэкамендацыямі па экалагічным выхаванні, абмяняліся 

вопытам эколага-краязнаўчай работы, удзельнічалі ў майстар-класе «Эка-

дызайн» і прэзентацыі метадычнага дапаможніка «Хранить природы дар 

бесценный», наведалі паказальнае мерапрыемства «Цветы – великое 

природы торжество». 

 1 верасня работнікі ЦРБ арганізавалі для школьнікаў падарожжа 

па малой радзіме «Галасы зямлі Сенненскай»; у Багушэўскай 

гарпасялковай бібліятэцы прайшоў урок ведаў «Люблю и знаю край 

родной»; дзіцячая раённая бібліятэка запрасіла дзяцей на віртуальную 

экскурсію па гораду Сянно. 

 У рамках Тыдня сям’і ЦРБ арганізавала праваслаўную сустрэчу 

«Любви нетленной чистый свет», а дзіцячая бібліятэка – гульню-

падарожжа «Мая сям’я – мой дом». 

 14 верасня ў ЦРБ для дзяцей з Сенненскай школы-інтэрната была 

арганізавана квэст-гульня «Вокруг да около… библиотеки»; у дзіцячай 

бібліятэцы разгарнулася тэатралізаванае прадстаўленне «Волшебный мир 

библиотек». 
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 18–19 жніўня ў аг. Боркавічы Верхнядзвінскага раёна прайшоў 

раённы фестываль «Жнівеньскія Спасы» – сапраўднае духоўна-культурнае 

свята, у якім спалучыліся царкоўныя традыцыі і самабытная культура. 

Праграма была насычана разнапланавымі мерапрыемствамі: гэта і выстава 

народнай творчасці Дома рамёстваў, літаратурная выстава мясцовай 

бібліятэкі, выстава-продаж «Вавёрчына хата», «Хатка пчаляра», «Кірмаш 

дабрыні» ТЦСАН, выстава «Храмы Віцебшчыны», прадастаўленая 

протаіэрэем Валянцінам Вабішчэвічам. 12 юных удзельніц шоу-конкурсу 

«Яблычная краса-2018» спаборнічалі ў 12 намінацыях. У гала-канцэрце 

фестывалю выступілі не толькі мясцовыя артысты, але і госці з іншых 

устаноў культуры раёна. (Дзвінская праўда. – 2018. – 28 жн. – С. 7.) 

 19 жніўня ў аг. Бачэйкава Бешанковіцкага раёна ў другі раз 

прайшоў фестываль духоўнай творчасці і культуры «Жнівеньскія Спасы». 

Былі аформлены выстава праваслаўнай літаратуры «Праваслаўная кніга – 

залаты ключ духоўнасці», выстава работ майстра вышыўкі Надзеі Краско 

«І лік святы нам душу грэе», экспазіцыя з сувенірамі ад народнага клуба 

«Скарбонка» раённага Дома рамёстваў. У тэатралізаваным прадстаўленні 

прынялі ўдзел народныя калектывы раёна, народны фальклорны гурт 

«Прасніца» Іванскага ДК Чашніцкага раёна і госці з Расіі – ансамбль песні 

«Бабье лето» з в. Дзівасы Смаленскай вобласці. Яркай падзеяй фестывалю 

стаў конкурс духоўнай творчасці «Божыя іскрынкі». (Жыццё Прыдзвіння. – 

2018. – 24 жн. – С. 4, 8.) 

 19 жніўня ў аграгарадку Астроўшчына Полацкага раёна было 

арганізавана абрадавае дзейства «Островщинские заветки в Яблочный 

Спас», падрыхтаванае Полацкім РЦК сумесна з мясцовым СДК. У 

праграме: вясковыя забавы «Яблочные перетрясы», вясёлая варажба для 

хлопцаў і дзяўчат, абрад «Гребень красоты и здоровья» і інш. 

 «Табе, Бягомль, прысвячаем!» – так называлася святочная 

праграма, прымеркаваная да 436-годдзя гарпасёлка. Мясцовыя калектывы 

падрыхтавалі панадворкі-прэзентацыі, пад шыльдай «Бягомльшчына 

партызанская» разгарнуліся тэматычныя пляцоўкі. Супрацоўнікі музея 

 6 жніўня ў бібліятэцы імя Л. Талстога наведвальнікі летняга лагера 

пры СШ № 10 прымалі ўдзел у экалагічным калейдаскопе «Што мы пакінем 

нашчадкам». 

 14 жніўня работнікі бібліятэкі працавалі на тэматычнай «Мядовай 

пляцоўцы» Полацкай РЦБС. Для самых маленькіх гасцей свята яны 

падрыхтавалі пазнавальна-забаўляльную праграму «Мядовы водар».  

 16 жніўня для рабят са школьнага лагера СШ № 10 праведзена 

гутарка-віктарына «Свет жывой прыроды ў пытаннях і адказах». 

 1 верасня ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбыўся відэаўрок «Полацк, 

які мы любім», прымеркаваны да Года малой радзімы. На мерапрыемстве 

прысутнічалі вучні 9 «А» і 9 «Б» класаў СШ № 6.  

7 верасня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшло 

мерапрыемства «Льва Талстога чытаем, любім, ведаем», прымеркаванае да 

190-годдзя вялікага рускага пісьменніка. 

 8 верасня ў Сільніцкай бібліятэцы-музеі этнаграфіі адбылася 

вясельная цырымонія «Насустрач шчасцю». Абрад праводзіла Вольга 

Станіславаўна Чобат – захавальніца народных традыцый. 

 11 верасня ў бібліятэку імя Я. Купалы завіталі маленькія чытачы 1 

«Б» класа СШ № 6. Для іх была праведзена тэатралізаваная экскурсія 

«Чароўны свет бібліятэкі» ў рамках індывідуальнага творчага плана «Яе 

Вялікасць Кніга». 

 14 верасня ў бібліятэцы-філіяле № 8 напярэдадні Дня бібліятэк 

прайшла акцыя «Семейное чтение сближает поколения». Мэта – адрадзіць 

традыцыі сямейнага чытання. У рамках мерапрыемства праводзіліся 

тэатралізаваныя экскурсіі «Шлях да поспеху ляжыць праз бібліятэку». 

  

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 6 ліпеня ў Студзёнкаўскай сельскай бібліятэцы адбылося 

тэатралізаванае прадстаўленне «Падарожжа ў казачнае царства», 

падрыхтаванае супрацоўнікамі ЦРБ. 
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баявой славы дэманстравалі экспанаты-сведкі гераічнага ваеннага мінулага 

мястэчка. Тэматычны гульнявы праект распрацавалі для падлеткаў 

работнікі бібліятэкі імя П. Панчанкі. У вячэрняй канцэртнай праграме 

выдатна дэбютаваў ВІА Бягомльскага Дома культуры. (Родныя вытокі. – 

2018. – 22 жн. – С. 1, 5.)  

 25 жніўня ў Віцебскім раёне быў арганізаваны фестываль «Волаты 

Прыдзвіння», прысвечаны жыццю і дзейнасці самага вялікага чалавека ў 

свеце Фёдара Махнова. Арыгінальны праект быў здзейснены ў гонар 140-

годдзя з дня нараджэння знакамітага ўраджэнца раёна. На тэрыторыі 

санаторыя «Железнодорожник» у в. Малыя Лётцы працавалі 

інтэрактыўныя пляцоўкі, гістарычны фотасалон, праводзіліся майстар-

класы, гіравы батл, выступалі творчыя самадзейныя калектывы. Самым 

відовішчным мерапрыемствам стала адкрыццё «Парка веліканаў», дзе 

размясціліся 15 гіганцкіх арт-аб’ектаў. Вырабам гіганцкіх атрыбутаў 

займаліся ўдзельнікі спецыяльнага конкурсу сярод устаноў адукацыі. 

Пераможца –каваны цыркавы веласіпед, прадстаўлены Кіраўскай СШ. 

Старшыня Віцебскага райвыканкама Генадзь Сабыніч адзначыў вялікую 

дзейнасць краязнаўцаў Людмілы Нікіцінай, Маргарыты Юшкевіч, 

Вячаслава Марозава па вывучэнні і зберажэнні гістарычнага мінулага 

Віцебскага раёна. (Жыццё Прыдзвіння. – 2018. – 1 верас. – С. 5.) 

 Традыцыйна жнівеньскай парой артысты аўтаклуба і Мазалаўскага 

СДК Віцебскага раёна  

ладзілі святы вёсак, вуліц, выязныя канцэрты па аддаленых населеных 

пунктах. Мазалаўскія культработнікі здзейснілі творчы візіт ў вёску 

Сакольнікі, дзе прайшло свята вёскі пад назвай «Край мой там, дзе 

Лужаснянка льецца», а таксама ў вёскі Хайсы і Буяны. Добры настрой 

жыхарам і гасцям вёсак падарылі ўдзельнікі народнага жаночага клуба 

«Залаты ўзрост», народнага ансамбля народнай песні і музыкі 

«Вераснянка» і тэатральнага гуртка «Вобраз». У аг. Мазалава да Года малой 

радзімы прымеркавалі свята калодзежа. 

 11–15 верасня ЦРБ правяла шэраг мерапрыемстваў у рамках 

Тыдня адкрытых дзвярэй «Каждому человеку открыт путь в библиотеку», 

прымеркаванага да Дня бібліятэк. Кожны дзень тыдня быў адметны сваёй 

тэматыкай: аўторак – паэтычны, серада – экалагічны, чацвер – прыгодніцкі, 

пятніца – гістарычная, субота – гумарыстычная. Супрацоўнікі бібліятэкі 

раздавалі прахожым рэкламныя закладкі на вызначаную тэму, запрашалі 

чытачоў наведаць бібліятэку, гутарылі з чытачамі, праводзілі віктарыны па 

тэме дня. У аўторак гучалі вершы ў выкананні пастаўчан і гасцей горада. У 

фае бібліятэкі быў аформлены фотавернісаж «Наш любімы чытач». З мэтай 

папулярызацыі незаслужана забытых кніг на абанеменце ўвесь тыдзень 

дзейнічала акцыя «Всё дело в шляпе». Сумесна з дзіцячай бібліятэкай імя 

У. Дубоўкі на плошчы праведзены флэшмоб «Горад музыкі і сонца», на 

якім супрацоўнікі бібліятэкі, чытачы чыталі вершы пра родны горад, 

напісаныя ў розныя гады мясцовымі паэтамі.  

   

  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 1 ліпеня работнікі дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога прынялі 

ўдзел у рабоце паэтычнай пляцоўкі «Слава і гонар беларускай зямлі. 

Францішак Скарына, першы друкар беларускай зямлі». 

 5 ліпеня ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках плана па прававой асвеце 

«Юрыдычная азбука» прайшоў урок-падарожжа «Беларусь мая мілая», 

прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і Году малой радзімы. 

 19 ліпеня ў бібліятэцы імя А. Герцэна была арганізавана прававая 

гульня «Як звяры правілы паводзін у лесе вучылі»; 26 ліпеня прайшла 

акцыя «Дзіцячы сад крочыць у бібліятэку». 

  6 жніўня ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбылася літаратурная 

гадзіна «Честное слово Леонида Пантелеева», прымеркаваная да 110-годдзя з 

дня нараджэння пісьменніка.  
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 25 жніўня ў Крынках Лёзненскага раёна прайшло свята 

аграгарадка, да якога былі прымеркаваны ўрачыстасці з нагоды знакавых 

падзей – 100-годдзя мясцовых сельскага Савета і сельскагаспадарчага 

прадпрыемства. Ганаровымі гасцямі сталі прадстаўнікі раённай улады, 

мясцовыя кіраўнікі, а віноўнікамі ўрачыстасці былі мясцовыя жыхары, якія 

вызначыліся ў працы і добраўпарадкаванні, выхаванні дзяцей, юбіляры і 

інш. Канцэртную праграму падрыхтавалі самадзейныя артысты. 

 25 жніўня жыхары аг. Лукомль Чашніцкага раёна адзначылі 940-

годдзе з дня заснавання свайго населенага пункта. Па традыцыі ўшаноўвалі 

людзей, якія ўнеслі значны ўклад у росквіт роднай зямлі. Музычныя 

падарункі вяскоўцам дарылі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці 

Лукомльскага СДК і Чашніцкага ГДК. Былі падведзены вынікі творчай 

выставы-конкурсу аб’яднанняў «Сяброўка» і «Цуды сваімі рукамі» 

мясцовага СДК. Таксама да святкавання Дня аграгарадка быў 

прымеркаваны пленэр-конкурс «Мая малая радзіма», у якім прынялі ўдзел 

мастакі Чашніччыны. 

 25 жніўня ў 14-ы раз адбылося свята «Падсвільскі світанак», 

прысвечанае Году малой радзімы і 110-й гадавіне г. п. Падсвілле 

Глыбоцкага раёна. Надзвычай разнастайнай была праграма: гэта і канцэрт 

«З сябрамі пад аблокамі», і праект «Сям’я талентамі багатая», і праграма 

«На вышыні». Уражвала экспазіцыя «Бабін кут», прываблівала экалаўка 

«Водар роднай зямлі», маляўнічымі палотнамі радавала выстава да 130-

годдзя з дня нараджэння Язэпа Драздовіча. (Веснік Глыбоччыны. – 2018. – 

1 верас. – С. 4.)  

 Напрыканцы жніўня ў аграгарадку Бычыха Гарадоцкага раёна 

адбылося свята двара «Свой дварочак – як куточак». Месцам яго 

правядзення быў абраны двор вядомага майстра-гарманіста Івана Іванавіча 

Іўлева, які ўжо пайшоў з жыцця, але пакінуў свой след у традыцыйным 

музычным фальклоры Гарадоччыны. На свяце сваім майстэрствам 

парадавалі 11-гадовы гарманіст Руслан Стэльмах і гарманіст-самавучка 

Сяргей Гамзелеў – настаўнік мясцовай школы. 

прэзентаваў свае паэтычныя зборнікі «Помстай гарэлі сэрцы» і «Абагрэй 

цяплом сваёй душы», выдадзеныя бібліятэкай. 

 
 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

  26–27 чэрвеня бібліятэкі сістэмы далучыліся да раённай акцыі 

«Мы – за здаровы лад жыцця». У ЦРБ для чытачоў была аформлена кніжная 

выстава «Да здароўя з кнігай». Бібліятэкары прапаноўвалі наведвальнікам 

буклеты «Карысць здаровага ладу жыцця», запрашалі жадаючых прыняць 

удзел у апытанні «Ці выбіраеш ты здаровы лад жыцця?» 

  У Дзень бібліятэк работнікамі ЦРБ для наведвальнікаў была 

падрыхтавана выстава сучасных і класічных твораў «Лепшых кніг старонкі 

нам адкрыты». Ушаноўваліся чытачы, якія даўно наведваюць бібліятэку і 

шчыра сябруюць з кнігай. Віншаванні атрымалі чытачы-імяніннікі, якія 

нарадзіліся ў Дзень бібліятэк. Мерапрыемства пакінула пазітыўныя 

ўражанні. 

  Традыцыйна бібліятэка стала ўдзельніцай фэсту «Жураўлі і 

журавіны Міёрскага краю». Сёлета на свяце маладыя спецыялісты 

цэнтральнай і дзіцячай бібліятэк прадставілі пляцоўку пад назвай «Кніжны 

Экападворак». Тут размясціліся кніжная выстава «Любоў да прыроды праз 

кнігу», зона для фотаздымкаў, праводзіліся святочная латарэя, майстар-клас. 

 

ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 3 ліпеня ЦРБ брала ўдзел у святкаванні Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь. Бібліятэкары арганізавалі разгорнутую выставу 

«Пастаўшчына – блакітная жамчужына Беларусі», правялі віктарыну «Ці 

ведаеш ты свой край?». 

 7 ліпеня ў Лынтупскай гарпасялковай бібліятэцы была праведзена 

гульнявая праграма «Калі зацвітае папараць». 

 28 жніўня адбылося чарговае пасяджэнне клуба па інтарэсах 

«Сучаснікі» пры Пастаўскай ЦРБ пад назвай «Светится яблоко спелостью лета». 
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 31 жніўня–2 верасня маштабна, маляўніча, патрыятычна 

адзначыў Полацк сваё 1156-годдзе. Старт святочным мерапрыемствам быў 

дадзены ля памятнага знака «Полацк – калыска беларускай дзяржаўнасці». 

Слаўныя старонкі гісторыі таленавіта адлюстравалі ўдзельнікі заслужанага 

аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь тэатра «Пілігрым». У Цэнтры 

культуры «Полацк» адбылася цырымонія ўшанавання лепшых працаўнікоў 

раёна. 14 чалавек былі ўзнагароджаны нагрудным знакам «За заслуги перед 

Полоцком», званне «Ганаровы грамадзянін Полацка» прысвоена былому 

кіраўніку горада Канстанціну Хомічу. Яркай падзеяй свята стала 

касцюміраванае шэсце працоўных калектываў. Кнігу і чытанне 

прапагандаваў ІІ Міжнародны літаратурны фестываль «Центр Европы-

2018». Канцэрты, спектаклі, майстар-класы, конкурсы і флешмобы, 

творчыя праекты, начныя экскурсіі і іншыя мерапрыемствы стваралі 

святочны настрой палачанам і гасцям горада. Разнастайнымі крэатыўнымі 

мерапрыемствамі запомніўся фестываль «Город света в центре Европы». 

(Полацкі веснік. – 2018. – 4 верас. – С. 1–8 ; 7 верас. – С. 4–6.) 

 1 верасня ў рамках свята мікрараёна «Школьны» г. п. Лёзна былі 

праведзены раённы конкурс музыкі і песні «Граюць музыкі» і раённы 

турнір бытавых танцаў «Танцуй, не лянуйся». 

 12 калектываў з Віцебскай і Магілёўскай абласцей прынялі ўдзел у 

V Міжрэгіянальным фестывалі самадзейнай мастацкай творчасці ветэранаў 

і пенсіянераў «Песня збірае сяброў», які прайшоў 5 верасня на сцэне 

аршанскага Цэнтра культуры «Победа» і быў прысвечаны Году малой 

радзімы. 

 8 верасня яскрава і запамінальна горад Лепель адзначыў сваё 579-

годдзе. Пачалося свята з адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў гонар Героя 

Савецкага Саюза Аляксея Данукалава, аднаго з арганізатараў 

партызанскага руху на Віцебшчыне ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

камандзіра партызанскай брыгады «Аляксея». Расчыніў дзверы пасля 

рамонту і раённы Дом культуры. Былі арганізаваны падворкі сельсаветаў, 

школьныя кірмашы, выстава-продаж вырабаў народных майстроў, 

 30 жніўня ў літаратурнай кавярні раённай бібліятэкі адбыўся 

літаратурны дэбют мясцовай паэткі Галіны Варам’ёвай, удзельніцы 

літаратурнага аб’яднання «Пад абажурам», члена народнага клуба 

кветкаводаў і садаводаў-аматараў «Флора». Яна прэзентавала свой першы 

зборнік вершаў «Люблю я жыць адкрыта». 

 2 верасня ў ЦРБ было арганізавана свята «Бібліятэчная скарбонка» 

ў фармаце літаратурнага подыума. Наведвальнікам былі прапанаваны 

кніжныя выставы «Асветнiкi зямлi беларускай», «Навінкі сучаснай 

беларускай літаратуры». Пры дапамозе мультымедыйнай устаноўкі 

жадаючыя маглі здзейсніць віртуальнае падарожжа ў мінулае «З гісторыі 

пісьменнасці», а таксама пазнаёміцца з відэарадам «Твае галасы, Лёзна». 

 11 верасня ў Лёзненскай раённай бібліятэцы адбылося чарговае 

пасяджэнне Камісіі па праваслаўных бібліятэках і кафедрах праваслаўнай 

літаратуры на тэму «Рускія пісьменнікі праваслаўя і беларускія пісьменнікі 

праваслаўя». Удзельнічалі старшыня камісіі па праваслаўных бібліятэках і 

кафедрах праваслаўнай літаратуры Смаленскай епархіі протаіерэй Міхаіл 

Гаравой, члены камісіі па праваслаўных бібліятэках і кафедрах 

праваслаўнай літаратуры Віцебскай епархіі, прадстаўнікі Лёзненскага 

райвыканкама, работнікі культуры і адукацыі, школьнікі.  

  15 верасня работнікі Лёзненскай цэнтральнай бібліятэкі гасцінна 

расчынілі дзверы для ўсіх наведвальнікаў і запрасілі на святочны вернісаж 

«Приходите в наш дом...». У сваё прафесійнае свята яны парадавалі гасцей 

цікавай праграмай. Мясцовыя самадзейныя паэты прынялі актыўны ўдзел 

у паэтычным подыуме «На вдохновляющей волне». У рамках свята 

адбылася прэм’ера новай формы работы – бібліяперадачы «Наедине со 

всеми», госцем якой стаў Алег Бахір – арганізатар і вядучы інтэлектуальнай 

гульні «Мозголом», адзіны мужчына-супрацоўнік у Лёзненскай ЦБС. 

 «Мой лёзненскі цудоўны край» – пад такой назвай 21 верасня ў 

ЦРБ адбылася творчая сустрэча з мясцовым паэтам, пісьменнікам, 

ветэранам журналістыкі Віктарам Пятровічам Пятровым. 80-гадовы юбіляр 
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выступленні вайсковага аркестра, барабаншчыц, праезд байкераў і інш. 

Святочны канцэрт у амфітэатры быў дапоўнены ўрачыстымі афіцыйнымі 

мерапрыемствамі. 

 8 верасня адбылося свята горада Чашнікі, прысвечанае 514-й 

гадавіне з дня яго заснавання. На галоўнай плошчы прайшлі ўрачыстыя 

мерапрыемствы і канцэрт «Любимый город, ты – моя судьба». Акцыя 

«Зажги свечу», конкурс «Я рисую город», тэматычныя пляцоўкі 

«Лукоморье», «Творческий калейдоскоп», выстава «Творчество юных – 

родному городу», інтэрактыўная пляцоўка «Мой родны кут, як ты мне 

мілы!» і іншыя мерапрыемствы стваралі святочную атмасферу, 

адлюстроўвалі любоў чашнічан да сваёй малой радзімы. 

 15 верасня ў аг. Германавічы Шаркаўшчынскага раёна прайшлі 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да 455-годдзя населенага пункта і 130-

годдзя з дня нараджэння мастака, этнографа і пісьменніка Язэпа 

Драздовіча. Са старонкамі летапісу краю пазнаёміла рэтравыстава «Позірк 

у мінулае», падрыхтаваная супрацоўнікамі мастацка-этнаграфічнага музея 

імя Я. Драздовіча. Падарункам для жыхароў вёскі стаў «Карабель часу» – 

унікальны юбілейны знак, створаны шаркаўшчынскімі майстрамі і 

ўстаноўлены ў цэнтры Германавіч. Краязнаўца Ада Райчонак прадставіла 

выставу твораў беларускіх мастакоў пад назвай «Нашы Германавічы» з 

фонду яе прыватнага музея. Прайшлі пазнавальная квэст-гульня «Таямніцы 

гісторыі нашай вёскі», віктарына «Я тут жыву, адсюль вытокі», конкурсы 

малюнкаў і чытальнікаў вершаў, прысвечаных творчасці Я. Драздовіча, 

выступленні мясцовых самадзейных артыстаў і ансамбля песні, музыкі і 

танца «Талака» Віцебскай абласной філармоніі. 

 16 верасня ў духу лепшых традыцый адшумеў сёмы экалагічны 

фестываль «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю». Яму папярэднічалі 

экалагічны тыдзень «Чароўны край малой радзімы» ва ўстановах адукацыі 

раёна, конкурс па зборы ягад «Смак журавін». У рамках сёлетняга свята ў 

Зачарэўі Перабродскага сельсавета на беразе возера Абстэрна ўрачыста 

адкрылі мабільны кемпінг «Мерэя». Асноўныя мерапрыемствы фестывалю 

11–15 верасня ў ЦБ прайшоў Тыдзень адчыненых дзвярэй «Очаг 

культуры и добра», прымеркаваны да Дня бібліятэк. У праграме: сустрэча 

з пісьменнікамі Ф. Сіўко і М. Мірановічам, лялечныя спектаклі, гульні, 

конкурсы, літаратурны аўкцыён, латарэя «Библиофортуна», выстава-

фотамікс «Читающий Городок». У літаратурна-музычнай гасцёўні 

адбылася творчая сустрэча з супрацоўнікамі Беларускага тэатра «Лялька». 

  

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У гарадскім парку Лепеля ў летнія месяцы працавалі выязныя 

чытальныя залы: «Книги под солнцем» (раённая бібліятэка) і «Про всех и 

всё на свете расскажут книги эти» (дзіцячая бібліятэка). Сельскімі 

бібліятэкамі праведзены шэраг мерапрыемстваў да юбілеяў пісьменнікаў: 

квэст-гульня «Путешествие в Сутеевку» (да 115-годдзя У. Суцеева) у 

Слабадской сельскай бібліятэцы; вандроўка ў казкі У. Суцеева «Умная 

голова, храброе сердце» ў Горскай сельскай бібліятэцы; літаратурны брэйн-

рынг «Чудеса, в которые верится» (да 60-годдзя А. Усачова) у Каменскай 

сельскай бібліятэцы-музеі Т. Кляшторнага; літаратурная сустрэча 

«Чараўнік дзіцячай кнігі» (А. Усачову – 60 год) у Стайскай сельскай 

бібліятэцы. 

 У рамках праграмы летняга чытання «Летнее солнце на книжной 

странице» бібліятэкамі сістэмы праведзены цыкл мерапрыемстваў. 

 8 верасня ў ЦРБ адбылася прэзентацыя даведніка «Сем цудаў 

Лепельшчыны» ў рамках святкавання Дня горада. 

 13 верасня ў дзіцячай бібліятэцы адбыўся Дзень адчыненых 

дзвярэй «Не проходите мимо, или Все дороги ведут в библиотеку» да Дня 

бібліятэк. 

  

 ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 15 жніўня ў дзіцячым аддзеле ЦРБ прайшоў Дзень памяці Віктара 

Цоя, савецкага рок-музыканта. Была арганізавана кніжная выстава «Звезда 

по имени Солнце», дэманстраваліся відэакліпы. 
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праходзілі ў гарадскім парку «Паўвостраў». У праграме: конкурс сельскіх 

падворкаў раёна «Жураўліны кірмаш», выстава-продаж вырабаў народных 

майстроў «Жураўліная скарбонка» з правядзеннем майстар-класаў, 

інтэрактыўная пляцоўка «Ахова птушак Бацькаўшчыны» і інш. 

Падарункам для ўсіх удзельнікаў свята сталі канцэрты гасцей з Латвіі, 

беларускіх самадзейных і прафесіянальных артыстаў. 

 «Королева болотного царства» – пад такой назвай у аг. Асінторф 

Дубровенскага раёна ў шосты раз  было праведзена свята журавін. У 

вераснёўскім мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх брэндавых 

фэстаў раёна. 

 22 верасня ў г. п. Расоны прайшлі мерапрыемствы з нагоды 76-й 

гадавіны вызвалення пасёлка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 

абноўленым Мемарыяльным скверы адбыўся мітынг-рэквіем. Удзельнікі 

Віцебскага абласнога грамадскага аб’яднання ваенна-гістарычнай 

рэканструкцыі «Друзья по оружию» разам з мінскай групай «Эпоха» і 

ваенна-гістарычным клубам «Смоленский рубеж» у тэатралізаваным 

прадстаўленні паказалі падзеі таго памятнага дня. Адбыліся забаўляльныя 

мерапрыемствы, асенні кірмаш. 

  

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 

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

 12 ліпеня адбылося адкрыццё выставы роспісу па тканіне 

«Маляваныя сны» (маляваныя дываны) майстроў з г. п. Лёзна Віцебскай 

вобласці, членаў ГА «Беларускі саюз майстроў народнай творчасці» Жанны 

Ільюшкінай і Ірыны Церашковай. 

 19 ліпеня ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбыўся музычна-

паэтычны вечар «Ліпеньскія ўзоры». На працягу мерапрыемства гучалі 

лірычныя творы віцебскай паэтэсы, педагога, бібліятэкара Наталлі 

Салаўёвай. Яна прымала віншаванні з днём нараджэння, паэтычныя і 

 11 ліпеня работнікі ЦРБ для дзяцей з летняга лагера гімназіі № 6 

правялі гадзіну пазнанняў і адкрыццяў «Шакаладныя гісторыі». 

 Году малой радзімы была прысвечана літаратурна-музычная 

вечарына «Вёсачка мая – чараўніца», падрыхтаваная Шапуроўскай 

сельскай бібліятэкай сумесна з Шапуроўскім і Задубраўскім СДК. Да 

мерапрыемства, якое прайшло 31 ліпеня, ладзілася інфармацыйна-

краязнаўчая выстава «Месца, дзе ты нарадзіўся». 

 10 жніўня Суражская гарпасялковая бібліятэка сабрала чытачоў і 

прыхільнікаў паэзіі ў літаратурна-музычным салоне «Свяча на вятры» на 

літаратурна-музычны вечар «Я прорвусь в XXІ век» па творчасці Я. 

Еўтушэнкі. На вечары гучалі вершы, песні з кінафільмаў, а таксама песні ў 

выкананні самадзейных артыстаў. 

 17 жніўня Ноўкінская сельская бібліятэка правяла літаратурна-

музычны вечар «Сэрца помніць і спявае», прысвечаны 80-годдзю 

кампазітара Ігара Лучанка. Да мерапрыемства ладзілася кніжная выстава 

«Жыццё яго – песні». 

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк» 

 Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь былі праведзены 

мерапрыемствы: літаратурна-музычная кампазіцыя «Беларусь мая 

сінявокая» ў Мехаўскай сельскай бібліятэцы, літаратурна-музычная 

вечарына «Память спустя годы» ў Віраўлянскай сельскай бібліятэцы, 

вечар-успамін «В независимости наша сила» ў клубе «Залаты ўзрост» 

Гарадоцкай ЦБ, акцыя «Ветэран жыве побач» у Даўгапольскай сельскай 

бібліятэцы. 

 1 жніўня ў ЦБ у рамках дзейнасці Публічнага цэнтра прававой 

інфармацыі прайшло мерапрыемства па прававой адукацыі грамадзян 

«Натарыят і натарыяльныя дзеянні». 

17 жніўня ў чытальнай зале ЦБ адбылася гадзіна духоўнасці «Спас 

мядовы, яблычны, арэхавы», прысвечаная святу Праабражэння Гасподня. 
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музычныя прысвячэнні ад сяброў – паэтаў, музыкантаў, мастакоў. Цёплыя 

словы ў адрас паэтэсы прагучалі ў гэты вечар ад Ф. Сіўко, В. Русілкі, 

Л. Сіманёнак, А. Лазебнай, В. Шамшура, ансамбля «Камертон», групы 

«Каўчэг» і інш. 

 20 ліпеня супрацоўнікамі аддзела эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры для школьнікаў летняга лагера ДУА 

«Сярэдняя школа № 12 г. Віцебска» быў праведзены бібліятэчны ўрок 

«Правілы дарожнага руху», накіраваны на прафілактыку дарожна-

транспартнага траўматызму сярод дзяцей. 

 8 жніўня ў бібліятэцы адбылася сустрэча з інструктарам 

высакагорнага турызму, кандыдатам у майстры спорту СССР Алегам 

Аляксандравічам Шчыгельскім, прымеркаваная да Міжнароднага дня 

альпінізму. 

 21 жніўня прайшла творчая сустрэча з Людмілай Чабатаровай 

(Ізраіль), паэтам, перакладчыкам, аўтарам-выканаўцам, прэзідэнтам 

Міжнароднага фестывалю рускай паэзіі і культуры ў Ізраілі «Арфа Давіда». 

Людміла Чабатарова (Люче) прадставіла віцебскаму гледачу свой 

монаспектакль «За день до сотворенья мира...». 

 23 жніўня адбылося адкрыццё персанальнай выставы пейзажнай 

фатаграфіі «Прыгажосць свету сэрцам адчуваю...» фотамастака, члена 

Рускага геаграфічнага таварыства, ураджэнца г. п. Шуміліна Васіля 

Мясаедава. У мерапрыемстве, прысвечаным Году малой радзімы, прынялі 

ўдзел сябар мастака Навум Гальштэйн і віцебскі скульптар Аляксандр 

Гвоздзікаў. 

 12 верасня супрацоўнікі аддзела эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры правялі для навучэнцаў УА «Віцебскі 

дзяржаўны тэхнічны каледж» інфармацыйна-бібліяграфічны ўрок 

«Бібліятэка – асяродак захавання кніжных помнікаў, рэдкіх і каштоўных 

выданняў», прадставілі прэзентацыю рэдкіх і каштоўных выданняў з 

фондаў бібліятэкі. 

 21 жніўня ў ЦРБ праведзена скайп-канферэнцыя на тэму «Клубы 

по интересам – действенная форма работы библиотеки по организации 

свободного времени населения» ў рамках падпісанага Пагаднення аб 

супрацоўніцтве паміж ДУК «ЦБС Браслаўскага раёна» і МАУК 

«Централизованная библиотечная система г. Пскова». 

   

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

 17 ліпеня ў Бігосаўскай бібліятэцы адбылася гадзіна памяці «Есть 

память, которой не будет забвенья». У бібліятэку завіталі нашчадкі 

А. С. Шытава, які вызваляў Бігосаўшчыну ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Работнікі бібліятэкі пазнаёмілі гасцей з багатым краязнаўчым 

матэрыялам пра вызваленне Бігосаўшчыны, запісалі ўспаміны, атрымалі 

фотаздымкі А. С. Шытава. Усе разам наведалі брацкую магілу, дзе 

пахаваны герой.  

 Да Дня бібліятэк у ЦРБ быў арганізаваны Дзень адчыненых 

дзвярэй «Книга+читатель+библиотекарь=библиотека». У праграму свята 

ўвайшлі: фотавыстава «Роднага горада рысы», выстава і бібліяграфічны 

агляд новых паступленняў «Чтение – праздник души», сустрэча з паэткай 

Аленай Карасёвай і прэзентацыя яе першай кнігі «Замак». У дзіцячай 

бібліятэцы праводзіліся: выстава «Книжный городок», акцыя для 

школьнікаў «О книге – нечитающему поколению», квэст-гульня «Вокруг 

да около… библиотеки!». 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 7 ліпеня ў Курынскай сельскай бібліятэцы была арганізавана 

творчая майстэрня «Рамонак – пяшчотны сімвал сямейнай вернасці і 

кахання». 

 10 ліпеня кветкавы фестываль «Цветик-семицветик» для дзяцей і 

моладзі правяла Даўжанская сельская бібліятэка.  
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 У рамках святочных мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня 

бібліятэк Беларусі, 13 верасня супрацоўнікі электроннай чытальнай залы 

правялі медыячас «Добрае і вечнае», прысвечаны 190-годдзю з дня 

нараджэння Льва Талстога. 

 13 верасня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

адбылася прэзентацыя трэцяга тома зборніка «Віцебскі край», у які ўвайшлі 

матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 

500-годдзю беларускага кнігадрукавання. 

 У рамках святочных мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня 

бібліятэк Беларусі, 13 верасня ў актавай зале бібліятэкі адбылася творчая 

сустрэча з мастацтвазнаўцам Таццянай Катовіч. 

 13 верасня ў рамках бібліятэчнага праекта «Адлюстраванне» 

адбылося адкрыццё мастацкай выставы мастацтвазнаўцы, мастака Міхаіла 

Цыбульскага «Святочныя інтэнцыі ў жывапісных экзэрсісах» 

(нацюрморты). Аўтар прысвяціў выставу сваёй маці – Марыі Іпацьеўне 

Цыбульскай – заслужанаму работніку культуры Рэспублікі Беларусь, 

загадчыку бібліятэкі абутковай фабрыкі «Чырвоны Кастрычнік» (1955–

1986) і ўсім бібліятэчным работнікам. 

 13 і 15 верасня ў бібліятэцы прайшлі святочныя мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да Дня бібліятэк Беларусі. Ключавой падзеяй свята стала 

ўрачыстае тэатралізаванае адкрыццё аддзела дзіцячай літаратуры абласной 

бібліятэкі. Са святам бібліятэкараў і маленькіх чытачоў павіншаваў 

начальнік упраўлення культуры аблвыканкама Пётр Падгурскі. Да 

віншаванняў далучыліся начальнік аддзела культуры гарвыканкама 

Наталля Шыянок, старшыня абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза 

работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму Алена Сабірава. 

Дырэктар абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна Таццяна Адамян падкрэсліла 

знамянальнасць падзеі. Упрыгожылі ўрачыстасць выступленні вакальных 

калектываў Віцебскага гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі. У абноўленым аддзеле адбыліся сустрэчы з пісьменнікам Сяргеем 

бібліятэку?» – лібмоб пад такой назвай правялі ў бібліятэцы імя Я. Коласа. 

Квэст «Паляванне за кнігай» арганізавалі ў бібліятэцы імя К. Сіманава. 

 

ДУК «Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У дзіцячай бібліятэцы маленькім гледачам было паказана 

музычнае прадстаўленне «Прыгоды Пэтсана і Фіндуса» паводле казкі 

шведскага пісьменніка Свэна Нурдквіста. Гэта падзея адбылася дзякуючы 

спонсарскай падтрымцы пасольства Швецыі ў Рэспубліцы Беларусь, 

кампаніі «ІКЕА» і курсам «Мова нанова» (Зара. – 2018. – 4 жн. – С. 7.) 

 Да Дня бібліятэк было арганізавана маштабнае свята «Чтоб 

шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!». 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 На працягу ліпеня бібліятэкі сістэмы працягвалі працаваць па 

праграмах летняга чытання: «Лета! Кніга! Я!», «На всех парусах в лето» і 

інш. Былі аб’яўлены акцыі: «Знайдзі сваю кнігу», «З сябрам – у бібліятэку». 

Прайшлі Дзень часопіса «Вясёлка», Дзень пажарнай службы, Дзень 

вясёлых падарожжаў. 

 4 ліпеня ў Друеўскай бібліятэцы быў праведзены Дзень гонару 

«Цвети, мой край, под небом журавлиным». На мерапрыемства быў 

запрошаны начальнік аддзела ідэалагічнай работы пагранічнай заставы «Друя» 

В. М. Высоцкі. Прысутныя прынялі ўдзел у тэатралізавана-патрыятычным 

паходзе за ведамі «Беларусь мая, ты ўся з красы і радасці саткана!». 

 14 жніўня ў аг. Ахрэмаўцы адбылося адкрыццё комплексу 

«Лукоморье» сусветнага праекта «Свабодная вулічная бібліятэка». 

Бібліятэкарамі зроблены і ўсталяваны некалькі арт-аб’ектаў па матывах 

казак А. С. Пушкіна ў грамадскай зоне адпачынку. 

 21 жніўня ў цэнтральнай бібліятэцы прайшла нарада бібліятэчных 

работнікаў «Дзень прафесійных зносін» у рамках творча-інавацыйнага 

праекта па павышэнні кваліфікацыі «Пашыраем прафесійныя гарызонты». 
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Трафімавым і пісьменніцай Святланай Дзядзінкінай. Бібліятэкары правялі 

для дзяцей экскурсію па кнігах з ілюстрацыямі Антона Ламаева, падарожжа 

«Партал у свет дзіцячых кніг». Працавала выстава-продаж дзіцячых кніг 

выдавецтва «Народная асвета». Мастацтвазнаўца Аляксандр Лісаў 

выступіў з лекцыяй аб сучасных формах дзіцячай кнігі. Педагогі гарадскога 

цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі правялі майстар-класы па 

ДПМ, вядомы майстар-кераміст Людміла Кавальчук – па вырабе цацак з 

гліны. І дарослыя, і дзеці з задавальненнем паглядзелі спектакль «Фенька і 

літара «Ты» полацкага юнацкага ўзорнага тэатра-студыі «Гармонія» і 

адпачылі на сямейным вечары «Шчасце быць разам». На выставе-панараме 

новых паступленняў наведвальнікі маглі выбраць новыя цікавыя кнігі, 

праходзілі выставы рэдкіх выданняў, акцыя «Знайдзі сваю кнігу: чытач – 

чытачу», віктарыны, квэсты, гульні, відэапрэзентацыі. Для людзей з 

асаблівасцямі развіцця былі арганізаваны выстава-дыялог «Як з'явілася 

кніга» і тэматычная гадзіна «Летні марафон кнігачэя». У рамках свята 

адбылося ўзнагароджанне пераможцаў унутрыбібліятэчнага конкурсу 

кніжных інсталяцый «Адкрываючы кнігу – адкрываем свет» і гарадскога 

конкурсу дзіцячага малюнка «Герой майго лета». 

 Да Дня бібліятэк 14 верасня Віцебская абласная натарыяльная 

палата ўзнагародзіла граматай і адзначыла падзякамі супрацоўнікаў 

Публічнага цэнтра прававой інфармацыі за павышэнне ролі і значэння 

статусу натарыуса, развіццё прававой культуры грамадзян. 

 26 верасня адбылася творчая сустрэча з пісьменнікам Уладзімірам 

Арловым, прымеркаваная да 65-годдзя нашага земляка. Гэты год 

знамянальны для аўтара выхадам у свет новых кніг: кнігі баладаў 

«Паручнік Пятровіч і прапаршчык Здань», кнігі аповесцяў «Танцы над 

горадам» і пяцітомнага збору выбраных твораў. Менавіта пра гэтыя 

выданні ішла размова на сустрэчы. Пісьменнік прачытаў некаторыя творы, 

правёў сярод удзельнікаў сустрэчы віктарыну па ўласнай творчасці. 

Беларусі на базе бібліятэкі замежнай літаратуры і бібліятэкі імя 

У. Караткевіча. 

           

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

17 ліпеня ў ЦБ напярэдадні 125-годдзя з дня нараджэння 

Уладзіміра Маякоўскага народным калектывам «Крылы» быў праведзены 

вечар-канцэрт «Я поэт. И этим интересен...».  

25 ліпеня ў зале мастацтваў ЦБ адбыўся чарговы рэтра-партрэт пад 

назвай «Денди и обольститель», прымеркаваны да 95-годдзя з дня 

нараджэння рэжысёра і акцёра Уладзіміра Басава.  

30 ліпеня ў межах акцыі «Наваполацк – культурная сталіца 2018» 

у ЦБ прайшла сустрэча ўдзельнікаў народнага літаратурнага аб’яднання 

«Наддзвінне» і літаратурнага аб’яднання «Крыніцы» пад назвай 

«Літаратурнае лета». 

12 і 26 ліпеня на дзіцячай пляцоўцы 7-га мікрараёна горада 

працавала чытальная зала пад адкрытым небам «Читай-город», 

арганізаваная супрацоўнікамі бібліятэкі імя У. Караткевіча. 

У жніўні бібліятэкі ЦБС праводзілі разнастайныя мерапрыемствы, 

але самай запамінальнай для жыхароў горада стала агульнабібліятэчная 

акцыя «Молодежь читает и советует», якая адбылася 12 жніўня ў межах 

рэспубліканскай акцыі «Наваполацк – культурная сталіца Беларусі» і была 

прысвечана Міжнароднаму дню моладзі. Аддзелам бібліятэчнага 

маркетынгу былі падрыхтаваны метадычныя рэкамендацыі па правядзенні 

дадзенай акцыі. 

У верасні бібліятэкі ЦБС прысвячалі свае мерапрыемствы Году 

малой радзімы, Дню ведаў, Дню беларускага пісьменства і друку, Дню 

бібліятэк. У ЦБ Году малой радзімы была прысвечана сямейная субота. Да 

Дня бібліятэк былі арганізаваны: Дзень культуры «Творчасць збірае 

сэрцы», гадзіны музыкі, тэматычныя экспазіцыі. Для сваіх наведвальнікаў 

супрацоўнікі бібліятэкі імя У. Караткевіча правялі рэйцінг-апытанне, 

зладзілі фотасесію з кнігамі і бібліятэчнае графіці. «Як прайсці ў 
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 Адбылася цікавая гутарка пра творчасць, беларускую гісторыю і аб 

выдатных гістарычных асобах. 

 27 верасня ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася першая 

публічная лекцыя трэцяга сезона на тэму «Храмы старога Віцебска: у 

пошуках страчанага», якую правёў вядомы віцебскі краязнавец, аўтар 

шматлікіх фотапраекцый па гісторыі горада Віктар Барысенкаў. 

 

  ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

9 ліпеня ў бібліятэцы імя Янкі Маўра прайшла творчая сустрэча з 

аўтарам серыі навукова-папулярных кніг для дзяцей Сяргеем Трафімавым. 

Разам з пісьменнікам у літаратурнае падарожжа пад назвай «Загадкавы свет 

прыроды» адправіліся дзеці з летняга аздараўленчага лагера гімназіі № 5. 

Літаратурнае свята «І ў казку мы адкрыем дзверы» адбылося 

12 ліпеня ў бібліятэцы імя М. Астроўскага. На сустрэчу з дзецьмі з летняга 

лагера СШ № 21 прыйшла віцебская пісьменніца Вольга Маслюкова. 

 18 і 19 ліпеня ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага прайшлі святочныя 

мерапрыемствы, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння 

У. Маякоўскага. Дарослых карыстальнікаў бібліятэкары запрасілі 

перагарнуць старонкі юбілейнага вуснага літаратурнага часопіса 

«Незвычайнае жыццё Уладзіміра Маякоўскага». Дзеці з летняга лагера 

СШ № 5 і выхаванцы дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці № 5 сталі 

ўдзельнікамі літаратурных ранішнікаў «Вялікі паэт і яго маленькія сябры». 

9 жніўня ў ЦГБ імя М. Горкага ў межах салона «Аўтограф» 

адбылася творчая сустрэча з паэтам і бардам Ганнай Чумаковай, аўтарам 

некалькіх паэтычных зборнікаў, членам ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі». 

        27 жніўня ў бібліятэцы імя П. Броўкі адбылася літаратурная 

вечарына «Расул Гамзатов и Беларусь». Яе ўдзельнікамі сталі члены 

Віцебскага Клубнага Дома «Крылья Надежды». 

12–19 верасня ў бібліятэках ЦБС прайшлі мерапрыемствы, 

прысвечаныя Тыдню сям’і. 

Гарадскія бібліятэкі далучыліся да Еўрапейскага тыдня мабільнасці, 

які праходзіў 16–22 верасня. 

З нагоды святкавання Дня бібліятэк у ЦГБ імя М. Горкага ў шосты 

раз адбылася сацыякультурная акцыя «Библионочь-2018. Новое 

ПРОчтение», прысвечаная Году малой радзімы. Клуб гістарычнай 

рэканструкцыі «VARGENTORN» адкрыў свята на пляцоўцы каля 

бібліятэкі, а потым запрасіў усіх зацікаўленых на інтэрактыўную лекцыю 

па гісторыі Віцебска «Ожившая история». Старшыня Віцебскага 

аддзялення Беларускага саюза мастакоў Святлана Баранкоўская 

прадставіла выставу «Вселенная мотылька» і шмат цікавага расказала ў 

краязнаўчым праекце «Віцебск: ад старажытнасці да сучаснасці». На 

абанеменце адбыліся выступленні тэатра моды Віцебскага індустрыяльна-

тэхналагічнага каледжа з калекцыямі «Вышыванка» і «Віцебск», вядучай 

артысткі тэатра імя Я. Коласа Раісы Грыбовіч у межах праекта «Кнігі майго 

жыцця». Салісты школы бальных танцаў выканалі кампазіцыю «На 

ладонях витебских улиц». Чытальная зала запрашала на музычны «МІХ» 

тэатра-студыі аўтарскай песні. А кніжны развал «Уйти без книг 

невозможно» і разнастайныя інсталяцыі з кніг дазвалялі патрымаць у руках 

багацце фондаў чытальнай залы. Наведвальнікі «Бібліяночы» змаглі 

пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі ў межах акцыі «Ты – першы», 

выпрабаваць сябе ў І бібліятэчным чэмпіянаце па разгадванні красвордаў 

«Разумныя людзі». Мерапрыемства традыцыйна завяршылася флэшмобам 

«Бібліягалактыка». 

21–27 верасня ў межах Тыдня Сусветнай акцыі «Мы чысцім свет» 

(Ачысцім планету ад смецця) у бібліятэцы імя У. Караткевіча прайшла 

выстава дзіцячых малюнкаў і плакатаў «Мы галасуем за экалагічна 

бяспечнае асяроддзе». З красавіка па верасень навучэнцы розных устаноў 

горада ўдзельнічалі ў экалагічным праекце «Hi-tech смецце. ЗША і 

Беларусь. Розныя краіны – аднолькавыя праблемы», які рэалізуецца пры 

фінансавай падтрымцы інфармацыйнага цэнтра пры пасольстве ЗША ў 
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