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ВІЦЕБСК 

2019 

сцэне юныя зорачкі з Наваполацка прадставілі танцы «Варанька» і 

«Таўкачыкі». (Новополоцк сегодня. – 2018. – 29 дек. – С. 16.) 

 

 КІНАМАСТАЦТВА 

 Другі год запар Талачын прымаў конкурс аматарскіх турыстычных 

фільмаў «Падарожнічаем па Сінявокай». На суд гледачоў, якія ў 

кастрычніку сабраліся ў актавай зале Цэнтра культуры і народнай 

творчасці, было прадстаўлена 29 работ. Журы вызначыла пераможцаў. 

Была адзначана вялікая заслуга аўтара ідэі гэтага конкурсу – кіраўніка 

народнай кінастудыі «Летапіс» Талачынскага РЦК Дзмітрыя Іўчанкі. 

 14–15 снежня ў Полацку прайшла цырымонія падвядзення 

вынікаў заключнага этапа V Рэспубліканскага адкрытага конкурсу 

аматарскіх фільмаў імя Юрыя Тарыча. 8 краін прадстаўлялі 84 удзельнікаў 

з 179 работамі. Два Гран-пры конкурсу адправіліся ў г. Ніжні Тагіл (Расія) 

і г. Крапіўніцкі (Украіна). 
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 Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : ІV квартал 2018 года : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ; [склад. 

Т. В. Пацалуёнак]. – Віцебск, 2019. – 61 с. 

 

Штомесячнае інфармацыйнае паведамленне разлічана на сістэматычнае 

інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 

вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

 Прызначана для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, культурна-

асветных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і іншых катэгорыяў 

карыстальнікаў. 

                                                

   

 

 

 

 

© ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», 2019 

 3–12 снежня ў Віцебску адбыўся ХХХ Міжнародны музычны 

фестываль імя І. І. Салярцінскага. На ўрачыстым адкрыцці ў Віцебскай 

абласной філармоніі прысутных віталі старшыня Віцебскага абласнога 

Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў і сын Івана Салярцінскага Дзмітрый 

Іванавіч. З першым канцэртам выступіў вядомы расійскі піяніст Барыс 

Беразоўскі. У афішы юбілейнага фестывалю – канцэрты віртуознага 

скрыпача Гайка Казазяна, ансамбля салістаў «Класік-Авангард» пад 

кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава, Дзяржаўнага камернага аркестра 

Беларусі пад упраўленнем Яўгенія Бушкова. Праграма музычнага форуму 

ўключала тэатральна-музычны праект «Из жизни насекомых». 

 7 снежня адбылося святкаванне 100-гадовага юбілею Віцебскага 

дзяржаўнага музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага. Юбілей сабраў 

зорных выпускнікоў розных гадоў з Беларусі і замежжа. Канцэрт з іх 

удзелам стаў сапраўдным падарункам навучальнай установе. Адбылося 

ўшанаванне ветэранаў, лепшых педагогаў. Старшыня Віцебскага абласнога 

Савета дэпутатаў У. Цярэнцьеў у гонар знакавай даты ўручыў дырэктару 

каледжа А. Грэцкаму ключ ад канцэртнага раяля японскай фірмы «Ямаха». 

 

  

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 21–25 лістапада ў Віцебску адбыўся ХХХІ Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі. IFMC-2018 – самы маштабны за ўсю 

гісторыю фестывалю. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі 22 краін. У 

конкурснай праграме ўдзельнічалі 33 танцавальныя калектывы з Беларусі, 

Расіі, Украіны, Італіі, Германіі, Кубы, Арменіі, Японіі, Кітая, Літвы, 

Польшчы. Гран-пры быў прысуджаны конкурснай рабоце «Взрослые 

игры» ў выкананні студэнтаў 5 курса Цэнтральнай акадэміі драмы 

(г. Пекін). 

 Заслужаны вакальна-харэаграфічны ансамбль «Камарыкі» імя 

Чэслава Клячко ААТ «Нафтан» стаў лаўрэатам ІІ ступені Х Міжнароднага 

дзіцяча-юнацкага фестывалю «Восеньскі зоркапад» у Празе. На чэшскай 
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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 кастрычніка па 31 снежня 2018 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палякевіч зноў праславіла Наваполацк, вярнуўшыся дадому ў якасці 

пераможцы І Міжнароднага конкурсу мастацтваў «Серебряные струны 

дождя» (г. Смаленск). 

 3–4 лістапада ў Наваполацку адбыўся Міжнародны конкурс юных 

выканаўцаў эстраднай песні «Халі-Хало», у якім удзельнічалі 47 

канкурсантаў з Беларусі. Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Арменіі, Малдовы, 

Грузіі. Журы на чале з заслужаным дзечам культуры Беларусі Святланай 

Стацэнка прысудзіла Гран-пры 14-гадовай выхаванцы эстраднай студыі 

«М’юзік М» Злаце Рыжыкавай з г. Магілёва. 

 9 лістапада Наваполацкі музычны каледж даваў вялікі юбілейны 

канцэрт, прысвечаны 50-годдзю ўстановы, «Партытура працягам у 

паўстагоддзе». На сцэне Цэнтра культуры выступалі лепшыя творчыя 

калектывы каледжа, а таксама яго былыя выпускнікі: артысты тэатраў, 

ансамбляў, хораў, аркестраў. Больш за 30 спецыялістаў установы былі 

адзначаны ўзнагародамі рэспубліканскага, абласнога і гарадскога значэння. 

 Актэт балалаек «Віцебскія віртуозы» абласной філармоніі быў 

адзначаны дыпломам «За захаванне традыцый» І Міжнароднага конкурсу-

фестывалю ансамбляў «Национальная коллекция», які адбыўся ў сярэдзіне 

лістапада ў г. Санкт-Пецярбургу. 

 Народная мужчынская вакальная група «Хорус» прадпрыемства 

«Элект» ГА «БелТІЗ» заваявала Гран-пры ІІ Міжнародных 

Парадэльфійскіх гульняў, якія праходзілі 11–17 лістапада ў г. Іжэўску – 

сталіцы Удмурціі. Віцебскі калектыў на чале з Ігарам Кецкіным 

прадстаўляў Беларусь сярод 21 краін свету. 

 16 лістапада Віцебская дзіцячая школа мастацтваў імя 

А. В. Багатырова прымала ўдзельнікаў V адкрытага конкурсу вакалістаў і 

інструменталістаў «Семицветик» з дзіцячых школ мастацтваў вобласці. 

 2 снежня ў Віцебскай абласной філармоніі адбыўся канцэрт 

харавой музыкі, прысвечаны 100-годдзю ўтварэння БССР. У праграме 

выступілі Віцебскі маладзёжны хор, дзіцячыя хоры абласнога цэнтра, 

камерны маладзёжны хор «Салютарис» (г. Мінск). 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

  КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ 

ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

5 кастрычніка на сесіі Гарадоцкага раённага Савета дэпутатаў 

абмяркоўвалася пытанне аб рэалізацыі ў Гарадоцкім раёне дзяржаўнай 

праграмы «Культура Беларусі» на 2016–2020 гады. Да мерапрыемства была 

аформлена выстава «Дасягненні Гарадоччыны ў галіне культуры». 

10–12 кастрычніка Віцебская вобласць удзельнічала ў V Форуме 

рэгіёнаў Расіі і Беларусі ў г. Магілёве, дзе прадстаўляла прамысловы 

патэнцыял, турыстычную і культурную разнастайнасць Прыдзвінскага 

краю. Святочную атмасферу на рэгіянальнай выставачнай пляцоўцы 

стваралі заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны 

ансамбль песні і музыкі «Крыніца» Дубровенскага раённага Цэнтра 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці, ансамбль танца, 

музыкі і песні «Талака» Віцебскай абласной філармоніі, народны 

фальклорны ансамбль «Медуніца» ДК аг. Адаменкі Лёзненскага раёна, 

ансамбль народнай песні «Отрада» Цэнтра традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці Гарадоцкага раёна, народны ансамбль народнай песні 

«Заманіха» Полацкага раённага Цэнтра культуры, Глыбоцкі народны тэатр 

фальклору «Цярэшка», прадстаўнікі Віцебскага дзяржаўнага каледжа 

культуры і мастацтваў. Сваё майстэрства дэманстравалі майстры народных 

мастацкіх рамёстваў Віцебшчыны ў «Горадзе майстроў». 

 13 кастрычніка ў г. п. Лёзна прайшлі святочныя мерапрыемствы, 

прысвечаныя 75-й гадавіне вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Афіцыйная частка пачалася ў райвыканкаме з сустрэчы 

ганаровых гасцей і кіраўніцтва раёна з ветэранамі Вялікай Айчыннай 

вайны. Мерапрыемства прадоўжылася на мемарыяльным комплексе 

 МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 5 кастрычніка ў канцэртнай зале Полацкага Сафійскага сабора 

адкрыўся XXXVI канцэртны сезон. Пры садзейнічанні Пасольства ФРГ у 

Рэспубліцы Беларусь тут упершыню выступілі струнны аркестр Collegium 

Musicum і камерны хор царквы Святога Міхаіла з нямецкага горада Йены. 

 21 кастрычніка – 25 лістапада ў канцэртнай зале Полацкага 

Сафійскага сабора адбыўся ХХІІІ Міжнародны фестываль арганнай музыкі 

«Званы Сафіі». Уверцюрай да фестывалю стала выступленне аднаго з 

вядучых арганістаў сучаснай Германіі – прафесара Іаганеса Геферта. 25 

кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё фестывалю, якое было 

прысвечана двум юбілейным датам – 30-годдзю творчай дзейнасці салісткі 

канцэртнай залы Сафійскага сабора Ксеніі Пагарэлай і 10-годдзю 

камернага аркестра «Еўропа-Цэнтр» пад кіраўніцтвам Раіля Садыкава У 

рамках фестывалю прайшлі канцэрты дуэта з Германіі Ёзэфа Мільчыцкага 

(арган) і Сюзанны Ютц-Мільчыцкай (сапрана), японскай арганісткі Хірокі 

Іноуэ, арганістаў Іагана Трумера (Аўстрыя), Томаса Ніппа (Ліхтэнштэйн), 

Туомаса Пірханена (Фінляндыя). 

. 20 кастрычніка на базе Наваполацкага музычнага каледжа 

адбыўся рэгіянальны метадычны семінар «Пераемнасць музычнай 

адукацыі ў сістэме ДШМ – каледж: дыферэнцыраваны і індывідуальны 

падыходы ў навучанні», які сабраў каля 160 вядучых педагогаў дзіцячых 

школ мастацтваў Віцебшчыны. Завяршыўся семінар урачыстым 

узнагароджаннем работнікаў НДМК і канцэртам, прысвечаным 50-годдзю 

музычнага каледжа. 

 У кастрычніку ў Латвіі прайшоў VII Рыжскі міжнародны конкурс 

маладых піяністаў імя Яніса Норвіліса. Васьмігадовая Мілана Сарокіна і 

дзесяцігадовая Соф’я Палякевіч – вучаніцы ДШМ № 1 г. Наваполацка – 

выступілі ў канцэртнай зале Малой гільдыі разам з прадстаўнікамі 

Францыі, Італіі, Вялікабрытаніі, Расіі, Кітая, краін Балтыі і інш. Мілана 

стала дыпламантам конкурсу, а Соф’я адзначана дыпломам і прэміяй «За 

лепшае выкананне твораў Яніса Норвіліса». 24–25 лістапада Соф’я 
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«Адаменская горка», адкрытым пасля рэканструкцыі. На цэнтральнай 

плошчы райцэнтра дзейнічалі сельскія падворкі, фотавыстава «Лиозно и 

окрестности: самое, самое», фотазона «А заўтра была Перамога». У рамках 

свята адбылося ўрачыстае адкрыццё другой чаргі культурна-

аздараўленчага комплексу. У раённым Цэнтры культуры прайшоў 

святочны канцэрт «Песни, опаленные войной». Фінальную кропку 

святочным мерапрыемствам паставілі канцэрт творчага калектыву 

Полацкага пагранатрада, вячэрні эстрадны канцэрт ДК аг. Дабрамыслі, 

салют і дыскатэка. (Сцяг перамогі. – 2018. – 16 кастр. – С. 1–3.) 

 19 кастрычніка ў Дзелавым і культурным комплексе Пасольства 

Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі адбылася комплексная 

прэзентацыя Віцебскай вобласці. У Маскве быў прадстаўлены эканамічны, 

інвестыцыйны, турыстычны і культурна-гістарычны патэнцыял паўночнага 

рэгіёна Беларусі. У спецыяльным тэматычным блоку быў прэзентаваны 

культурны патэнцыял Віцебшчыны: фрэскі ХІІ стагоддзя Спаса-

Праабражэнскай царквы Полацка, творчасць Марка Шагала, Юдэля Пэна, 

сучасных віцебскіх мастакоў, рукапісныя кнігі, дакументы ХІІІ–XVIII 

стагоддзяў. Дэманстраваліся традыцыйныя касцюмы 23 гарадоў і раёнаў 

Віцебшчыны, адроджаныя майстрамі. Абласной бібліятэкай імя 

У. І. Леніна былі прадстаўлены ўнікальныя кніжныя выданні. Для гасцей 

былі арганізаваны майстар-класы па ткацтве, пляценні паясоў, вышыўцы і 

іншым рамёствам. Музычным сюрпрызам для ўдзельнікаў і гасцей форуму 

стаў канцэрт творчых калектываў Прыдзвіння. (Витебские вести. – 2018. – 

23 окт. – С. 1, 4. ; Витьбичи. – 2018. – 23 окт. – С. 1.)  

 23 кастрычніка ў Полацку адбылося пасяджэнне калегіі ўпраўлення 

культуры Віцебскага аблвыканкама, прысвечанае прафесійнаму святу 

работнікаў культуры. Асаблівую ўрачыстасць мерапрыемству надало яго 

правядзенне ў Сафійскім саборы. Начальнік упраўлення культуры Пётр 

Мікалаевіч Падгурскі павіншаваў прысутных са святам і ўручыў лепшым 

работнікам культуры і мастацтва Віцебшчыны прэміі аблвыканкама. У 

намінацыі «Лепшы артыст філармоніі» адзначаны артыст-вакаліст 

21 лістапада, у дзень нараджэння Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа, адбылася прэм’ера спектакля «Сымон-

музыка», прысвечаная 100-годдзю напісання і выдання першай рэдакцыі 

аднайменнай паэмы Якуба Коласа. Рэжысёр-пастаноўшчык Міхась 

Краснабаеў. У галоўнай ролі Дзмітрый Каваленка. Выканаўца ролі Ганны – 

Анастасія Рэўчанка-Лук’янава. У спектаклі занятыя: народны артыст 

Беларусі Тадэвуш Кокштыс, майстры сцэны Георгій Лойка, Анжаліка 

Баркоўская, Генадзь Гайдук, Раіса Грыбовіч, Наталля Аладка, Алена 

Шарэпчанка, Святлана Жукоўская, маладыя акцёры. 

8 снежня ў тэатры імя Я. Коласа адбыўся вечар памяці, 

прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння народнай артысткі БССР Зінаіды 

Канапелькі. Рэжысёр – Вячаслаў Грушоў, сцэнарый напісаны Алесем 

Замкоўскім. Прыхільнікі творчасці Зінаіды Ігнатаўны ўбачылі архіўныя 

відэазапісы, рэдкія фотаздымкі. Артысты-коласаўцы ўзнавілі ўрыўкі 

былых спектакляў з удзелам актрысы. 

15 снежня вядучы майстар сцэны Коласаўскага тэатра Зінаіда 

Гурбо прадставіла монаспектакль «Незагойная рана» на фестывалі 

«Театральное вече» ў Вялікім Ноўгарадзе, прысвечаным 75-годдзю 

вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Спектакль створаны 

паводле твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча і 

праходзіў на беларускай мове. 

20 снежня ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН 

Беларусі адбылася прэзентацыя спектакля «Сымон-музыка», арганізаваная 

Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеем Якуба Коласа. Са 

сталічнымі гледачамі сустрэліся мастацкі кіраўнік Коласаўскага тэатра 

Міхась Краснабаеў, кіраўнік літаратурна-драматычнай часткі Алесь 

Замкоўскі, выканаўцы галоўных роляў – народны артыст Беларусі Тадэвуш 

Кокштыс і артыст Дзмітрый Каваленка. 
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Віцебскай абласной філармоніі Валерый Бруйко. Лепшым артыстам 

тэатра названы акцёр Беларускага тэатра «Лялька» Аляксей Макарскі, 

лепшым музейным работнікам – дырэктар музея Марка Шагала ў Віцебску 

Ірына Воранава, лепшым клубным работнікам – рэжысёр народнага 

тэатра фальклору «Цярэшка» з Глыбокага Наталля Нікіфаровіч, лепшым 

майстрам традыцыйных рамёстваў – Сяргей Рымдзёнак з Германавіцкага 

Дома ганчара Шаркаўшчынскага раёна, лепшым бібліятэчным работнікам 

– бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі імя С. Маршака г. Наваполацка Іна 

Андронава. За педагагічныя дасягненні прэмію атрымала выкладчык 

Аршанскай дзіцячай школы мастацтваў № 1 Ірына Віслагузава, за 

арганізацыю платных паслуг насельніцтву – эканаміст аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Лёзненскага райвыканкама Алена 

Сомава. Намеснік начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага 

аблвыканкама Галіна Фёдараўна Баркевіч ўзнагароджана Ганаровай 

граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Многія работнікі культуры 

атрымалі Ганаровыя граматы Віцебскага аблвыканкама, абласнога Савета 

дэпутатаў, Падзякі старшыні абвыканкама. Шэраг прафсаюзных актывістаў 

і сацыяльных партнёраў удастоены Ганаровых грамат рэспубліканскай і 

абласной арганізацый Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, 

інфармацыі, спорту і турызму, якія ўручыла старшыня Віцебскай абласной 

арганізацыі галіновага прафсаюза Алена Аляксандраўна Сабірава. 

Адбылося ўшанаванне пераможцаў абласных конкурсаў на лепшыя 

дажыначны каравай і дажыначны сноп на свяце працаўнікоў сяла 

«Дажынкі-2018». Сапраўдным падарункам удзельнікам святочнай 

цырымоніі стаў канцэрт арганнай музыкі ў выкананні салісткі канцэртнай 

залы Сафійскага сабора Ксеніі Пагарэлай. (Витебские вести. – 2018. – 

25 окт. – С. 2–3. ; Полацкі веснік. – 2018. – 30 кастр. – С. 2.) 

 Словы падзякі за добрасумленную працу і найлепшыя пажаданні 

работнікам сферы культуры і мастацтва гучалі на ўрачыстым 

мерапрыемстве, арганізаваным у Віцебскім гарвыканкаме. Звыш 50 

прадстаўнікоў былі ўдастоены ўзнагарод. Творчая эліта Наваполацка была 

Ж. Ільюшкінай, а таксама мясцовых майстрых Г. Ханяк, М. Гайсёнак, 

Г. Гудоўскай. 

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада 

Віцебска «Дзвіна» ў снежні адкрылася выстава выцінанкі «Рождественские 

звоночки» члена Саюза майстроў народнай творчасці Беларусі Вольгі 

Арасланавай. 

Батлейкі, калядныя і навагоднія інсталяцыі, сувеніры, елачныя 

ўпрыгажэнні былі прадстаўлены на выставе «Навагоднія цуды», якая 

адкрылася ў снежні ў ВАМЦНТ. 

У снежні ў Чашніцкім Доме рамёстваў экспанавалася выстава 

творчых работ Наталлі Яленскай, майстра разьбы па дрэве і кераміцы, 

члена клуба народных майстроў і мастакоў «Майстар». 

 

 

  ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

20 кастрычніка на свой бенефіс запрасіла гледачоў актрыса 

Беларускага тэатра «Лялька» Вольга Маханькова. Нагода для сустрэчы – 

50-годдзе з дня нараджэння актрысы і 25-годдзе творчага саюза з тэатрам 

лялек. 

У кастрычніку ў г. Калінінградзе праходзіў VI Міжнародны 

фестываль тэатраў лялек «Петровский балаган-2018», на які артысты 

Беларускага тэатра «Лялька» завіталі з дзвюма пастаноўкамі – спектаклем 

«Фенька» і вулічным візуальным перформансам «Шагал. Зыход». 

Напрыканцы кастрычніка ў расійскім горадзе Вязьме праходзіў 

V Міжнародны тэатральны фестываль імя Анатоля Папанава. Аршанскі 

народны гарадскі аматарскі тэатр пад кіраўніцтвам Васіля Мігаля прымаў 

у ім удзел са спектаклем «Язычники» па п’есе А. Яблонскай і быў 

узнагароджаны двума дыпломамі. 

1 лістапада ў тэатры імя Якуба Коласа стартаваў новы праект – 

«Студенческий вечер». Першая сустрэча з тэатрам была арганізавана для 

студэнтаў ВДТУ. 
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адзначана традыцыйнай гарадской прэміяй «Прызнанне». Святочныя 

мерапрыемствы ў гонар Дня работнікаў культуры былі праведзены ва ўсіх 

раённых цэнтрах Віцебшчыны. Ганаровымі граматамі былі ўзнагароджаны 

як лепшыя работнікі галіны, так і творчыя калектывы.  

 29 кастрычніка камсамольскі рух адзначыў свой 100-гадовы 

юбілей. Камсамол – эпоха ў гісторыі, жыццё некалькіх пакаленняў моладзі. 

Эстафету ад свайго папярэдніка – Ленінскага камуністычнага саюза 

моладзі – прыняў Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. У рамках 

юбілейных урачыстасцяў адбыліся сустрэчы ветэранаў камсамола з 

моладдзю, сумесныя мітынгі, экскурсіі і праекты. Віцебскі абласны музей 

Героя Савецкага Саюза М. Шмырова сумесна з арганізацыяй БРСМ 

падрыхтаваў унікальную экспазіцыю (фотаздымкі, камсамольскія білеты, 

значкі, баявыя лісткі і іншыя экспанаты). Полацкая раённая арганізацыя 

БРСМ рэалізавала маштабны праект «100 гадоў. 100 сустрэч». У 

Наваполацкай цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага была адкрыта 

музейная экспазіцыя камсамольскага руху горада «Сохраняя традиции – 

создаем будущее». Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі Глыбоцкага райвыканкама сумесна з раённым камітэтам ГА 

«БРСМ» правялі шэраг адкрытых дыялогаў «Без мінулага – няма 

будучыні…». У канцэртнай зале «Віцебск» адбыўся ўрачысты сход, да 

якога была прымеркавана экспазіцыя пра гісторыю Віцебскай абласной 

камсамольскай арганізацыі. Сквер Моладзі быў урачыста адкрыты ў 

абласным цэнтры. Каштанавая алея ў гонар юбілею камсамола з’явілася ў 

Наваполацку. У Гарадоцкім ГДК было праведзена свята «Комсомол – не 

просто возраст, комсомол – моя судьба!». У ГЦК «Победа» г. Оршы 

адбыўся юбілейны канцэрт «Юность комсомольская моя». 

 Напрыканцы кастрычніка жыхары Барані шырока і маштабна 

адзначылі 420-ю гадавіну заснавання горада і 145-годдзе стварэння 

градаўтваральнага прадпрыемства – ААТ «Техника связи». У гарадскім 

Палацы культуры 24 кастрычніка адбыўся святочны вечар-канцэрт «Мы – 

твое будущее, город!» з удзелам лепшых юных артыстаў Барані. У гэты ж 

19 снежня ў Пастаўскім доме рамёстваў «Стары млын» адбылося 

адкрыццё дзвюх экспазіцый. У цэнтральнай зале размясцілася выстава 

«Калядны цуд» – творчая справаздача членаў народнага клуба «Майстар», 

які 1 студзеня 2019 года адзначае 25-годдзе з дня свайго стварэння. Малую 

выставачную залу ўпрыгожыла фотавыстава Рыты Шылей і Кацярыны 

Паўлавай «У душы захоўваецца святло». 

«Мы памятаем, мы ганарымся!» – выстава пад такой назвай, 

арганізаваная Домам рамёстваў і фальклору ў рамках святкавання 75-

годдзя вызвалення Гарадоччыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 

адкрылася ў культурна-асветніцкім цэнтры «Гарадок» 21 снежня. У 

экспазіцыі – работы ўдзельніка вызвалення г. Гарадка Фёдара Антусенкі, 

майстра разьбы па дрэве. 

21 снежня ў Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адкрылася 

пераднавагодняя выстава майстроў і мастакоў Браслаўшчыны «Калядныя 

ўзоры». Мерапрыемства пад назвай «Кірмаш на млыне» аб’яднала выставу 

твораў браслаўчан, майстар-класы па іх вырабе, розыгрыш прызоў, продаж 

сувеніраў, абранне ўладальніка звання «Майстар года».  

Напярэдадні свята Божага Нараджэння ў Мастацкім музеі Віцебска 

адкрылася традыцыйная гарадская выстава дзіцячай творчасці «Калядная 

казка». На ёй прадстаўлена больш за 200 работ, выкананых у розных 

тэхніках: вышыўка крыжам, гладдзю, пацеркамі, лапікавае шыццё і 

карункі, батык, творчыя работы з прыродных матэрыялаў, тэкстыльныя 

цацкі, вязанне і інш. З адкрыццём выставы дзяцей, іх педагогаў і бацькоў 

павіншаваў біскуп Віцебскай каталіцкай дыяцэзіі Алег Буткевіч. 

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

экспанавалася выстава «Другое жыццё дрэва» ў памяць пра майстра разьбы 

па дрэве Ігара Пахомчыка. У экспазіцыі каля 60 работ, выкананых ва ўсіх 

тэхніках мастацкай апрацоўкі дрэва. 

У выставачнай зале Бешанковіцкага раённага Дома рамёстваў на 

працягу снежня экспанавалася выстава «Маляваныя дываны», на якой былі 

прадстаўлены работы народных майстроў з г. п. Лёзна І. Церашковай і 
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дзень тут адкрылася персанальная выстава самабытнага мастака Уладзіміра 

Батуры «Родны кут». 26 кастрычніка Палац культуры прымаў удзельнікаў 

урачыстага вечара «Віншуем родны горад з нараджэннем!». У фае 

ўстановы культуры экспанавалася выстава скульптурных работ ураджэнца 

Барані Міхаіла Канцавога. 27 кастрычніка прайшоў традыцыйны XXIV 

фестываль беларускага мастацтва і фальклору «Бараньскія музыкі». 

 4 лістапада на Аршаншчыне пабываў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 

А. Р. Лукашэнка. У г. п. Балбасава ён наведаў адноўлены Дом культуры, 

пагутарыў з яго наведвальнікамі, пабываў на рэпетыцыі па харэаграфіі 

дзіцячага калектыву «Барбариски», з задавальненнем паслухаў песні ў 

выкананні мясцовых калектываў: ансамбля народнай песні і музыкі 

«Журавінка» і вакальнага гуртка «Колокольчик». (Витьбичи. – 2018. – 

6 нояб. – С. 1–2.) 

 26 лістапада споўнілася 88 гадоў з дня нараджэння знакамітага 

беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Мерапрыемствы па 

ўшанаванні памяці класіка праходзілі ў многіх установах культуры 

вобласці, асабліва ў бібліятэках. Памяці У. Караткевіча была прысвечана 

канцэртная праграма «Уладзімір Караткевіч: быў, ёсць, буду…», з якой 

выступілі артысты Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра 

Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга ў ГЦК «Победа» г. Оршы. 

 На пасяджэнні Бешанковіцкага райвыканкама, якое адбылося 

напрыканцы лістапада з удзелам начальніка ўпраўлення культуры 

Віцебскага аблвыканкама П. М. Падгурскага, было разгледжана пытанне 

«Аб ролі ўстаноў культуры ў развіцці сацыяльна-культурнай сферы 

Бешанковіцкага раёна». (Зара. – 2018. – 30 лістап. – С. 1–2.) 

 14 снежня адбылася ўрачыстая цырымонія закрыцця 

рэспубліканскай акцыі «Наваполацк – культурная сталіца Беларусі-2018». 

У праграме: інтэрактыўная выстава «Лілея сяброўства», адкрыццё 

памятнага знака «Наваполацк – культурная сталіца Беларусі» ў гарадскім 

скверы на плошчы Будаўнікоў, канцэрт ў Палацы культуры ААТ «Нафтан» 

У ВАМЦНТ у лістападзе экспанавалася выстава «исТоки 

ремесла». Аўтарскія работы з лазы прадставілі навучэнцы Віцебскага 

дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа і майстар вытворчага навучання 

Жанна Арэхва. 

У рамках пагаднення аб культурным супрацоўніцтве паміж 

Віцебскім і Смаленскім абласнымі цэнтрамі народнай творчасці ў 

Смаленску экспанавалася выстава «Забава». У экспазіцыі – звыш 180 работ, 

выкананых майстрамі Віцебшчыны (традыцыйныя народныя лялькі і цацкі 

з керамікі, тэкстылю, дрэва, саломкі, лазы, бяросты). (Витебские вести. – 

2018. – 20 нояб. – С. 7.)  

Выстава «Пялёсткі полацкіх ускраін» адкрылася ў лістападзе ў 

Полацкім раённым Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур. Работы ў 

тэхніцы плоскаснай фларыстыкі прадставіла Ала Швайко, сябра народнага 

літаратурнага аб’яднання «Наддзвінне». Еўфрасіння Забабоніна, майстар 

па вязанні народнага клуба майстроў «Роднасць», прапанавала знаёмства 

са сваёй творчасцю. 

Выстава-конкурс старадаўніх і забытых рамёстваў адкрылася ў 

дзвюх залах Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. 

Вядомы віцебскі кераміст Людміла Кавальчук, якая працуе над аўтарскім 

праектам па адраджэнні віцебскай маёлікі XVIII стагоддзя, на прэзентацыі 

выставы правяла майстар-клас. (Витебские вести. – 2018. – 4 дек. – С. 8.) 

7 снежня ў Музеі традыцыйнага ручнога ткацтва ў Полацку пачала 

працаваць выстава «Рукавічкі носім – ручкі не марозім». У экспазіцыі 

прадстаўлены самыя разнастайныя рукавіцы, зробленыя на тэрыторыі 

Паазер’я (у некаторых раёнах Віцебшчыны іх называюць іспоткі). 

15 снежня майстры Верхнядзвінскага раённага Дома рамёстваў 

прымалі ўдзел у абласным фестывалі рамесніцкай культуры «Тканые 

истории», які праходзіў у Ідрыцкім Доме культуры Себежскага раёна 

Пскоўскай вобласці. Яны дэманстравалі ўзоры старадаўняга ручнога 

ткацтва Верхнядзвіншчыны – рушнікі, абрусы, сурвэткі, саматканыя 

посцілкі, дарожкі з ільносаломкі.  
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з удзелам артыстаў творчых калектываў Наваполацка і спецыяльна 

запрошаных гасцей. 

 21 снежня ў Міёрах была праведзена калегія ўпраўлення культуры 

Віцебскага аблвыканкама, у рабоце якой прынялі ўдзел начальнік 

упраўлення культуры аблвыканкама Пётр Падгурскі і намеснік старшыні 

Міёрскага райвыканкама Таццяна Стальмачонак. Пра дзейнасць устаноў 

культуры і мастацтва Міёршчыны паведаміў начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама 

Аляксандр Тронькін. У абмеркаванні работы галіны культуры ў раёне 

прынялі ўдзел дырэктар Віцебскага АМЦНТ Кацярына Лабука, 

в. а. дырэктара Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа Наталля 

Молісава, дырэктар Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і 

мастацтваў Ірына Абдулаева і інш. Падвяла вынікі калегіі намеснік 

начальніка ўпраўлення культуры аблвыканкама Галіна Баркевіч. 

Удзельнікі калегіі далі добрую ацэнку выставе, прадстаўленай Дзісненскім 

Домам рамёстваў і клубам народных майстроў «Святліца», і выставе 

«Малой радзімай напоўнена сэрца да краю», аформленай цэнтральнай 

раённай бібліятэкай. (Міёрскія навіны. – 2019. – 2 студз. – С. 3.)  

 22 снежня ў Гарадку ўрачыста святкавалі 75-годдзе вызвалення 

райцэнтра і Гарадоцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Урачысты мітынг «Славим солдатский подвиг», ускладанне кветак і вянкоў 

на мемарыяле «Бессмертие», да помніка-бюста маршалу І. Х. Баграмяну – 

у гэтых мерапрыемствах прынялі ўдзел Надзвычайны і Паўнамоцны пасол 

Рэспублікі Арменія ў Рэспубліцы Беларусь Армен Гевандзян, унук 

праслаўленага маршала Іван Баграмян, старшыня Віцебскага абласнога 

Савета дэпутатаў У. У. Цярэнцьеў, прадстаўнікі Смаленскай і Пскоўскай 

абласцей. У ГДК наведвальнікам былі прапанаваны выставы «Мы 

победили», «Забвению не подлежит», інтэрактыўныя пляцоўкі 

«Радиорубка», «Медсанбат», «Партизанская застава» і вялікі 

тэатралізаваны канцэрт «К победе шел, Отчизна, твой солдат». 

У зале Глыбоцкага Дома рамёстваў ў кастрычніку адкрылася 

выстава работ метадыста па бісерапляценні і ткацтве паясоў Алены 

Дабравольскай. У экспазіцыі пад назвай «Матуліны абярэгі» прадстаўлены 

кампазіцыі з галоўнымі героямі – беларускімі лялькамі. 

У кастрычніку-лістападзе ў Докшыцкім Доме рамёстваў 

экспанавалася выстава твораў майстроў Глыбоцкага Дома рамёстваў. 

Асноўны сюжэт большасці работ – брэндавае свята Глыбоччыны «Вішнёвы 

фестываль». 

У г. п. Бешанковічы адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця 

выставачнай залы з працамі майстроў раённага Дома рамёстваў, на якой 

было прадстаўлена звыш 10 відаў народнай творчасці. (Зара. – 2018. – 6 

лістап. – С. 2.) 

У лістападзе ў Полацку адбыўся IV адкрыты фестываль-конкурс 

лапікавага шыцця «Полацк-Квілт-2018» з міжнародным удзелам. Творчыя 

выставы і майстар-класы праходзілі ў раённым Цэнтры рамёстваў і 

нацыянальных культур, гарадскім Палацы культуры, дзіцячай мастацкай 

школе. Ініцыятар – народны клуб лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага 

ЦРіНК. 

8 лістапада ў Міёрскім гісторыка-этнагарафічным музеі прайшло 

адкрыццё выставы дэкаратыўна-прыкладной творчасці мінскага 

аб’яднання «Прырода і фантазія». У экспазіцыі – батык, стужкавы дызайн, 

алмазная вышыўка, кветкавыя кампазіцыі. Каштоўнымі экспанатамі 

выставы з’яўляюцца калекцыя біжутэрыі з прыродных матэрыялаў і фігуркі 

з каранёў ганаровага члена клуба – народнай артысткі СССР Стэфаніі 

Станюты. 

17 лістапада ў Наваполацкім Цэнтры рамёстваў і традыцыйнай 

культуры была арганізавана гульнёва-забаўляльная праграма «Піліпкі», на 

якую гараджане прыходзілі цэлымі сем’ямі. Майстры ЦРіТК прапаноўвалі 

дарослым і дзецям прайсці шэсць разнастайных майстар-класаў на 

імправізаваных міні-падворках. Прысутных чакалі народныя гульні і 

беларускія загадкі, спектакль народнага тэатра лялек «КапялюШ». 
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28 снежня ў Лёзненскім раённым Цэнтры культуры адбылася 

ўрачыстая цырымонія ўручэння IV раённай творчай прэміі «Сунічка». У 

2018 годзе яна набыла яшчэ статус сацыяльнай. Узнагароды атрымалі не 

толькі прадстаўнікі галіны культуры. З’явіліся намінацыі, звязаныя з 

фізічнай культурай і спортам, адукацыяй. У намінацыі «Майстар залатыя 

рукі» перамагла майстар-метадыст Лёзненскага Дома рамёстваў Вольга 

Гілавейня, у намінацыі «Талент» – харэограф РЦК Аляксандра Усцінава, у 

намінацыі «Залатое пяро» – загадчык аддзела па рабоце з дзецьмі 

Лёзненскай ЦБС Вольга Пячонава. Уладальнікам «Спецыяльнай прэміі» 

стала намеснік начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама 

Галіна Баркевіч. 

               

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У сярэдзіне кастрычніка Глыбоцкі раён наведала дэлегацыя 

Лукаянаўскага муніцыпальнага раёна Ніжагародскай вобласці Расіі. У 

рамках трохдзённага сацыяльна-культурнага форуму госці наведвалі 

ўстановы культуры і адукацыі, знаёміліся з майстрамі дэкаратыўна-

прыкладной творчасці, вучыліся стварэнню маляванак і азам беларускіх 

народных танцаў. Усе мерапрыемствы праводзіліся на беларускай мове. 

Расіяне прынялі ўдзел у святкаванні 130-гадовага юбілею Язэпа 

Драздовіча, пабывалі на свяце, прысвечаным Дню маці.  

13–15 кастрычніка дэлегацыя Гарадоцкага раёна наведала 

Гурджаанскі муніцыпалітэт краю Кахеція Грузіі. У ходзе візіту быў 

падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж Гарадоцкім райвыканкамам і 

Гурджаанскім муніцыпалітэтам у сферы эканомікі, адукацыі, аховы 

здароўя, культуры, спорту і турызму. 

3 лістапада, напярэдадні Дня народнага адзінства Расіі, па 

запрашэнні адміністрацыі муніцыпальнага ўтварэння «Ельнінскі раён» для 

ўдзелу ў святочных мерапрыемствах на Смаленшчыну прыбыла дэлегацыя 

Лёзненскага раёна. Акрамя таго, візіт быў прысвечаны пяцігоддзю 

падпісання Пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне культуры паміж 

У Полацкай мастацкай галерэі ў снежні экспанавалася выстава 

твораў вядомых беларускіх графікаў Андрэя Басалыгі і Вольгі Нікішынай 

у рамках выставачнага праекта «Разам». 

У снежні адбылося адкрыццё беларуска-іспанскай выставы 

NEFT_Ь & The Root у Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва. Аўтары 

сумеснага праекта – мастакі-канцэптуалісты Алена Толабава, выкладчык 

кафедры дызайну і моды ВДТУ, і доктар выяўленчых мастацтваў Аікса 

Партэра. 

«Імгненне» – пад такой назвай экспанавалася выстава работ 

віцебскага мастака Аляксандра Карпана ў Мастацкім музеі Віцебска. 

Прызнанага майстра акварэлі з цеплынёй успаміналі калегі, вучні, 

прыхільнікі таленту, блізкія. 

  

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

19 кастрычніка ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ 

адкрылася выстава «Восеньская скарбонка» народных клубаў майстроў 

народных мастацкіх рамёстваў «Докша» з Докшыцкага і «Традыцыя» з 

Віцебскага раённых Дамоў рамёстваў. На выставе прадстаўлены творы 

майстроў па розных напрамках дэкаратыўна-прыкладной творчасці: разьба 

па дрэве, саломапляценне і лозапляценне, кераміка і лепка з гліны, жывапіс 

і мастацкі роспіс па палатне і шкле, бісерапляценне, вязанне пруткамі і 

кручком, кавальства і чаканка, лапікавае шыццё, вышыўка і ткацтва. 

Прайшлі майстар-класы майстроў па вышыўцы і разьбе па дрэве, а таксама 

ўзнагароджанне майстроў – пераможцаў абласных выстаў народнай лялькі 

і цацкі «Забава» і традыцыйнай вышыўкі «Чароўная нітка». 

Геральдыцы Віцебскай вобласці была прысвечана выстава «Душа 

Беларусі ў яе сімвалах», адкрытая ў кастрычніку ў Віцебскім раённым 

цэнтры рамёстваў «Адраджэнне» (аг. Акцябрская). У экспазіцыі – ручная 

вышыўка гербаў паўночнага рэгіёна Беларусі. 
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Ельнінскім і Лёзненскім раёнамі. У час урачыстага мерапрыемства на 

святочнай сцэне знаходзіліся два дзяржаўныя сцягі – Расійскай Федэрацыі 

і Рэспублікі Беларусь. У канцэртнай праграме перад ельнінцамі выступілі 

калектыў «Пушкоўскія спявачкі» і салісты эстраднай студыі «Сола» 

Лёзненскага РЦК. 

У межах пагаднення аб супрацоўніцтве, якое падпісана сёлета 

паміж Расонскім раёнам і Карсаўскім краем Латвійскай Рэспублікі, 

дэлегацыя Расоншчыны ў пачатку лістапада наведала гэты рэгіён з 

сяброўскім візітам. Беларускіх гасцей сустракалі ў Доме культуры 

г. Карсава, дзе праходзіла свята, прысвечанае розным прафесіям і людзям 

працы. Прысутныя з захапленнем успрынялі выступленне ўдзельнікаў 

народнага фальклорнага калектыву «Крыніца» Янкавіцкага СДК. 

Напрыканцы лістапада – у пачатку снежня адбыліся 

традыцыйныя Дні культуры Латвіі ў Віцебску, прымеркаваныя да 100-

годдзя з дня абвяшчэння незалежнасці суседняй краіны. У Мастацкім музеі 

адкрылася выстава работ прафесара Латвійскай акадэміі мастацтваў Іевы 

Круменя (тэкстыль), у Арт-цэнтры Марка Шагала прэзентавалі выставу 

«Вдохновение в цвете» мастачкі Аляксандры Шляхавай (жывапіс). 

Выстава майстрых студыі народна-прыкладнога мастацтва «Дзілна» з 

г. Лімбажы размясцілася ў Культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кальцо горада Віцебска «Дзвіна». Канцэрт салістаў Латвійскай 

нацыянальнай оперы прайшоў у канцэртнай зале «Віцебск». 

30 лістапада ў Дуброўне былі падведзены вынікі першага года 

супрацоўніцтва ў рамках пагаднення паміж Смаленскай рэгіянальнай 

грамадскай арганізацыяй «Белорусская национально-культурная 

автономия Смоленской области» і Дубровенскім райвыканкамам. Самай 

яркай з сумесных ініцыятыў стаў праект «Побратимы истории. Помним 

прошлое, строим будущее». У дзіцячай школе мастацтваў імя Фарыда 

Яруліна была наладжана сустрэча з удзельнікамі дэлегацыі Смаленскай 

вобласці, затым госці наведалі аг. Асінторф, дзе пазнаёміліся з экспазіцыяй 

гісторыка-краязнаўчага музея і ўсклалі кветкі да абеліска, устаноўленага ў 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Жывапісцы і графікі з Беларусі, Расіі і Латвіі прапанавалі аматарам 

візуальнага мастацтва пазнаёміцца з міжнародным выставачным праектам 

«Третье течение» ў Арт-цэнтры Марка Шагала. У экспазіцыі, якая 

дэманстравалася ў першай палове кастрычніка, прадстаўлены розныя 

мастацкія школы, маладыя аўтары і мэтры. 

«Мой Віцебск – мая Беларусь» – пад такой назвай у пачатку 

кастрычніка ў Віцебскім мастацкім музеі адкрыў персанальную выставу 

генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір 

Пракапцоў. У экспазіцыі, прысвечанай Году малой радзімы, аўтар 

прадставіў 30 работ. 

У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі ў 

кастрычніку экспанавалася выстава твораў мастакоў латвійскага горада 

Талсі. На ўрачыстым адкрыцці прысутнічаў Консул Латвіі ў Віцебску Угіс 

Скуя. Экспазіцыю «Фарбы Курзэмэ» ўжо пабачылі наведвальнікі 

Віцебскага мастацкага музея, а пасля Оршы яна адправіцца ў Арт-цэнтр імя 

Марка Роткі ў Даўгаўпілсе. 

«Живопись чувств и размышлений» – пад такой назвай у Арт-

цэнтры Марка Шагала экспанаваліся работы беларускіх мастакоў двух 

пакаленняў – Ізраіля і Матвея Басавых. 

У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі ў 

лістападзе экспанавалася выстава памяці аршанскага мастака Сяргея 

Фомчанкі. 

У Аршанскім этнаграфічным музеі «Млын» на працягу лістапада 

экспанавалася сумесная выстава аршанскіх мастакоў Уладзіміра Жытнова 

і Вольгі Вараб’ёвай, прысвечаная Году малой радзімы. 

У аршанскай галерэі «Каляровы шлях» ў снежні адкрылася 

выстава жывапісу эпохі сацыялістычнага рэалізму «Наш адрес – Советский 

Союз» з прыватнага збору калекцыянера, уладальніка галерэі «Каляровы 

шлях» Мікалая Сінякова. У экспазіцыі – работы прадстаўнікоў савецкай 

школы выяўленчага мастацтва. 
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гонар вызваліцеляў, падпольшчыкаў і жыхароў, загінуўшых у гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 

У Глыбоцкай дзіцячай мастацкай школе імя Язэпа Драздовіча 

прайшла сустрэча, прысвечаная рэалізацыі ў раёне праектаў, якія 

фінансуюцца Еўрасаюзам, з удзелам замежнай дэлегацыі на чале з 

кіраўніком аддзела праграм супрацоўніцтва Прадстаўніцтва Еўрапейскага 

саюза ў Рэспубліцы Беларусь Берэндам дэ Гроотам. Размова вялася аб 

прадаўжэнні праектнай дзейнасці, накіраванай на зберажэнне і 

прымнажэнне культурнай спадчыны малой радзімы. (Витебские вести. – 

2018. – 15 дек. – С. 4.) 

Чарговае пагадненне аб супрацоўніцтве ў культуры, адукацыі, 

спорце і турызме, сумеснай рэалізацыі гуманітарных праектаў і праграм 

падпісалі начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі Пастаўскага райвыканкама Галіна Чаплінская і намеснік старшыні 

Рэзекненскай краявой думы (Латвія) Эльвіра Пізане ў час знаходжання 

пастаўскай дэлегацыі 15–16 снежня ў латвійскіх калег. 

 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

  

Да Дня Маці ў Гарадоцкім ГДК адбыўся святочны канцэрт 

«Нашим мамам – с любовью». У праграме: акцыя «Поздравим маму 

вместе», фотавыстава, прадстаўленая работнікамі цэнтральнай раённай 

бібліятэкі, экспазіцыя работ Дома рамёстваў і фальклору. У Браслаўскім 

РЦК прайшла канцэртная праграма «Любоўю мацярынскай мы сагрэты». 

25–26 кастрычніка ў г. Віцебску прайшоў абласны семінар па 

тэме «Дызайн, праектаванне, графіка – у стварэнні творчых калекцый», 

арганізаваны Віцебскім АМЦНТ. Удзельнікі: кіраўнікі тэатраў мод, студый 

касцюма, дзіцячых аб'яднанняў мадэліравання і канструявання адзення 

адукацыйных устаноў усіх тыпаў і відаў, устаноў культуры і мастацтва. 

 7 снежня на сцэне Шаркаўшчынскага РЦК адбыўся ІІІ адкрыты 

міжрэгіянальны фестываль ансамблевай музыкі «Радуга созвучий» з 

удзелам 30 калектываў навучэнцаў музычных і школ мастацтваў 

Віцебшчыны, Шпогскай і Наўенскай музычных і мастацкіх школ (Латвія), 

Зарасайскай музычнай школы (Літва), Себежскай дзіцячай школы 

мастацтваў (Пскоўская вобласць Расіі). Журы адзначыла высокі ўзровень 

выканальніцкага майстэрства юных канкурсантаў. Гран-пры ўручаны 

калектыву «Стародворские ложкари» Навасёлкаўскага філіяла 

Варапаеўскай ДШМ Пастаўскага раёна. Сваім выступленнем парадаваў 

прысутных ансамбль выкладчыкаў Наваполацкага музычнага каледжа 

«Своя игра». Чарговым пацвярджэннем сяброўскіх адносін і абмену 

вопытам паміж Шаркаўшчынскай ДШМ і Зарасайскай школай мастацтваў 

стала падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве.  

 Дзіцячая школа мастацтваў № 6 г. Віцебска адзначыла сваё 35-

годдзе. У святочным канцэрце быў прадэманстраваны творчы патэнцыял 

навучэнцаў і выкладчыкаў ДШМ. (Витьбичи. – 2018. – 13 дек. – С. IV.). 

 13–17 снежня ў польскім горадзе Любліне адбыўся І Міжнародны 

фестываль-конкурс дзіцячай і маладзёжнай творчасці «ART-PANORAMA 

Poland 2018». Гран-пры заваяваў Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі 

Беларусь харэаграфічны ансамбль «Зорка». 

 Дзевяцігадовая Злата Ярашэвіч, якая наведвае Навасёлкаўскую школу 

мастацтваў Пастаўскага раёна, заваявала званне лаўрэата І ступені ў намінацыі 

«Эстрадны вакал» на ХІV Міжнародным фестывалі-конкурсе ў рамках праекта 

«Караван культуры», які праходзіў у сярэдзіне снежня ў Польшчы. 

 21 снежня адбылася ўрачыстая вечарына, прысвечаная 55-годдзю 

дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Наваполацка. 

 Навучэнка ДШМ № 1 г. Наваполацка Ангеліна Пірог стала лаўрэатам 

ІІІ ступені Міжнароднага конкурсу піяністаў «Віртуозы фартэпіяннай 

музыкі» ў г. Усць-над-Лабем (Чэхія). (Новополоцк сегодня. – 2018. – 

21 дек. – С. 16.). 
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Першы дзень семінара праходзіў у Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным 

універсітэце, другі – у ДУ «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці». 

30 кастрычніка ў Гарадку адбыўся абласны семінар-практыкум 

для спецыялістаў па фальклоры «Вясельныя традыцыі Віцебшчыны», 

арганізаваны ВАМЦНТ. У ГДК разгарнулася выстава «Позірк у мінулае», 

на якой былі прадстаўлены фотаздымкі і атрыбуты вяселля канца ХІХ – 

пачатку ХХ стагоддзяў. Тут жа прайшоў танцавальны флэшмоб 

старадаўніх танцаў «Скокі ва ўсе бокі». Удзельнікам семінара былі 

прапанаваны прэзентацыя раённага агляду-конкурсу вясельных абрадаў і 

спеваў Гарадоччыны «Вянок кінягіні», паказ фільма «Рэканструкцыя 

вясельнага абраду пачатку ХХ стагоддзя на матэрыялах Глыбоцкага, 

Ушацкага, Шаркаўшчынскага раёнаў», выступленні фальклорных 

калектываў «Глейна» і «Азерыца». Пра асаблівасці вясельнага строю 

Гарадоччыны паведаміла дырэктар Дома рамёстваў і фальклору Марына 

Гушчо. У мерапрыемстве ўдзельнічалі навукоўцы Таццяна Валодзіна і 

Таццяна Кухаронак з Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі. (Гарадоцкі веснік. – 2018. – 2 лістап. – С. 8.) 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 Да Дня пажылых людзей 1 кастрычніка ў Гарадоцкім ГДК 

адбыўся канцэрт хору ветэранаў «Катюша», прысвечаны 10-годдзю 

стварэння творчага калектыву. 

 14 кастрычніка ў Псуеўскім Доме культуры Глыбоцкага раёна 

было праведзена свята аграгарадка Псуя. На мерапрыемстве прысутнічалі 

прадстаўнікі кіруючага корпуса раёна. У канцэртнай праграме выступілі 

самадзейныя выканаўцы і творчыя калектывы. 

 21 кастрычніка ў Багатырскім СДК Полацкага раёна адбылася 

вечарына памяці Веры Уладзіміраўны Пісюковай – заснавальніцы 

народнага фальклорнага калектыву «Галасы спадчыны» СДК. 

Мерапрыемства было падрыхтавана разам з калектывам-спадарожнікам 

Анастасія Грыдзюшка і вучаніца СШ № 3 г. Талачына Паліна 

Цырульнікава. 

 Юныя артысты ўзорнага тэатра «Вясёлка» Палаца культуры г. 

Барані ўдзельнічалі ў VIII Міжнародным мнагажанравым фестывалі-

конкурсе «Во имя жизни на земле», які праходзіў 2–4 лістапада ў Маскве 

ў рамках творчага і асобаснага развіцця дзяцей і моладзі «Дети ХХІ века». 

«Вясёлка» была ўзнагароджана Гран-пры ў намінацыі «Драматычны 

тэатр», дыпломы І і ІІ ступені атрымалі юныя артысты Карына Кучынская, 

Іван Байкоў, Злата Міхаленка. 20–22 лістапада ўзорны калектыў 

удзельнічаў у ХІІІ адкрытым гарадскім тэатральным конкурсе «Маленькие 

шедевры» ў г. Смаленску, дзе заваяваў І месца ў намінацыі «Драматычны 

тэатр». 

 Унікальны сумесны праект «Гучаць карціны» ў рамках 

рэспубліканскай акцыі «Наваполацк – культурная сталіца Беларусі-2018» 

рэалізавалі дзіцячая школа мастацтваў № 1 і дзіцячая мастацкая школа імя 

І. Ф. Хруцкага. На працягу кастрычніка-лістапада юныя мастакі 

фантазіравалі на тэму музычных твораў вядомых кампазітараў, да якіх 

юныя інструменталісты рыхтавалі канцэртныя нумары. 

 Напрыканцы лістапада навучэнцы Мазалаўскай ДШМ Віцебскага 

раёна ўдзельнічалі ў І Міжнародным конкурсе мастацтваў «Серебряные 

струны дождя» (г. Смаленск), дзе былі ўзнагароджаны дыпломамі 

лаўрэатаў ІІ і ІІІ ступеняў. 

 У Дубровенскай ДШМ імя Фарыда Яруліна адбылося ўрачыстае 

адкрыццё выставы, прысвечанай класіцы нацыянальнага татарскага 

мастацтва – балету «Шурале» кампазітара Ф. Яруліна. У экспазіцыі былі 

прадстаўлены работы па матывах балета «Шурале» навучэнцаў мастацкага 

аддзялення ДШМ. У рамках адкрыцця выставы прайшла конкурсная 

праграма на лепшае выкананне татарскай народнай музыкі навучэнцамі 

інструментальнага аддзялення ДШМ. (Дняпроўская праўда. – 2018. – 

5 снеж. – С. 5.) 
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«Каласочкі» і ўзорным фальклорным калектывам «Лецейка». Госцем 

вечара стаў фальклорны гурт «Варган» Полацкага дзяржуніверсітэта, які 

выканаў аўтэнтычныя песні Паддзвіння са свайго дэбютнага альбома 

«Зялёны явар, дуброва. Музыка Полаччыны». 

 27 кастрычніка ў аграгарадку Кушлікі Полацкага раёна было 

праведзена свята «Кушликовские толоки», прысвечанае завяршэнню 

сельскагаспадарчага года, з удзелам 11 каманд сельсаветаў. У праграме: 

выставы, выступленні самадзейных артыстаў, конкурсы, сярод якіх – Pig-шоу 

«Поросячьи бега», конкурс засолкі капусты «Капустные хрустки» і інш. 

 28 кастрычніка для жыхароў в. Казяны Браслаўскага раёна 

мясцовы клуб-бібліятэка арганізаваў свята «33 асілкі», прысвечанае 

мінуламу і сённяшняму дню населенага пункта, мясцовым жыхарам. 

Праграму свята разнастаіў сваім канцэртам вакальна-інструментальны 

ансамбль «Скіфы» з Пастаў. 

 У кастрычніку Глыбоччыну наведала творчая група тэлеканала 

«Беларусь 3», якая ў Запрудскім Доме фальклору правяла здымкі 

вясельнага абраду «Ваўчыца» ў выкананні ўдзельнікаў народнага тэатра 

фальклору «Цярэшка» пад кіраўніцтвам Наталлі Нікіфаровіч. 

 6 лістапада ў Лепельскім РДК адбыўся святочны вечар, 

прысвечаны 30-годдзю народнага клуба «Ветэран», які з 1992 года носіць 

ганаровае званне «народны самадзейны калектыў». Юбіляраў віншававалі 

прадстаўнікі раённай улады, творчыя калектывы раёна і народны клуб 

«Ветэран» Ушацкага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці.  

 9 лістапада метадыст Шаркаўшчынскага раённага Дома рамёстваў 

Алёна Сухаверская і ўдзельніца фальклорнага гурта «Калядзіца» Валянціна 

Сякеркіна арганізавалі для вучняў СШ № 1 райцэнтра мерапрыемства, 

прысвечанае народнаму святу Дзяды, у выставачнай зале Дома рамёстваў. 

 10 лістапада ў аграгарадку «Зялёнка» Полацкага раёна адбыліся 

«Кузьмінкі» – славянскае свята праводзінаў восені і сустрэчы зімы. У 

праграме: «Кузьмінкаўскія вячоркі» для каманд сельсаветаў раёна, 

канцэрт-ушанаванне «Кожны дом гаспадаром добры», абрадавыя дзеі 

музеі, дзе быў прэзентаваны новы праект пад назвай «Космас Беларуса». 

На выставе ў Глыбоцкай ДМШ імя Я. Драздовіча экспанаваліся творы 

навучэнцаў, якія былі створаны паводле графічных работ мастака. Шмат 

прыхільнікаў творцы сабрала выстава маляванак «Дзіва дзіўнае», 

створаных глыбоцкімі і шаркаўшчынскімі майстрамі, у Глыбоцкім Цэнтры 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці. На Падсвільшчыне 

юбілейныя мерапрыемствы праходзілі пад знакам «Падсвільскі край – 

радзіма Язэпа Драздовіча». На былым хутары Пунькі быў устаноўлены 

памятны знак, да магілы мастака на грамадзянскіх могілках вёскі Ляпляне 

ўскладзены кветкі. У Падсвільскім Доме культуры адбылася канферэнцыя-

вечарына «Дзівосны свет дзядзькі Язэпа». У Шаркаўшчынскім раённым 

Цэнтры рамёстваў экспанавалася выстава «Мяне яшчэ пашукаюць». У 

экспазіцыі – работы беларускіх мастакоў, прысвечаныя Я. Драздовічу. Усе 

экспанаты для выставы прадстаўлены з Германавіцкай галерэі імя Міхася 

Райчонка і Германавіцкага мастацка-этнаграфічнага музея імя Язэпа 

Драздовіча. 

 Культурна-адукацыйны дыялог правялі ў кастрычніку педагогі і 

навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў № 3 Віцебска «Маладзік» з гасцямі 

з музычна-мастацкай школы імя І. А. П. Шульца з нямецкага горада 

Шведт-на-Одэры. Удзельнікі міжнароднай сустрэчы прынялі ўдзел у 

майстар-класах, пабывалі на экскурсіях у музеі-сядзібе І. Я. Рэпіна 

«Здраўнёва», Арт-цэнтры Марка Шагала, наведалі мастацка-графічны 

факультэт ВДУ імя П. М. Машэрава, дзе навучыліся вырабляць з саломы 

маленькіх анёлаў. Па выніках сумесных творчых акцый у «Маладзіку» 

адкрыўся вернісаж. 

 26–28 кастрычніка адбыўся ІІІ Міжнародны фестываль маладых 

талентаў PolshaPrivet у польскіх гарадах Беласток і Супрасль. Залатым 

кубкам мэра Супрасля ўзнагароджаны навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага 

каледжа культуры і мастацтваў за спектакль «Открывая художника». 

Дыпламантамі фестывалю ў намінацыі «Вакал» сталі навучэнка каледжа 
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«Рассыпка саламянага чучала Кузьмы-Дзям’яна», народная забава «Скокі 

на саломе», кузьмінкаўскае вогнішча і інш. 

 17 лістапада ў Мазалаўскім СДК Віцебскага раёна пад назвай «Для 

згоды людской збіраем сяброў» прайшло свята беларускай нацыянальнай 

культуры, удзельнікамі якога сталі замежныя студэнты віцебскіх ВНУ з 

Кітая, Лівана, Туніса, Шры-Ланкі, Казахстана. У праграме: канцэрт, 

майстар-класы, выставы, аглядная экскурсія па аграгарадку Мазалава. 

 23 лістапада адбылася святочная вечарына з нагоды 50-гадовага 

юбілею народнага хору Бешанковіцкага раённага Цэнтра культуры. У фае 

ўстановы культуры размясцілася выстава: граматы і дыпломы, атрыманыя 

ў мінулыя гады, старыя фотаздымкі з канцэртаў. На юбілейнай вечарыне 

калектыў і асобныя спевакі атрымалі Ганаровыя граматы, прайшоў канцэрт 

з удзелам юбіляраў і творчых калектываў раёна. 

 24 лістапада ў Палацы культуры чыгуначнікаў г. Оршы адбыўся 

канцэрт народнага ансамбля народнай песні «Славяначка», прысвечаны 20-

гадоваму юбілею калектыву. 

 «Піліпаўскія ночкі прадуць сарочкі» – забаўляльная праграма пад 

такой назвай была праведзена 25 лістапада ў Сталіцкім сельскім клубе 

Шаркаўшчынскага раёна. Фальклорны гурт «Калядзіца» раённага Цэнтра 

культуры далучыў прысутных да вытокаў беларускай культуры, у якой 

святы, абрады, звычаі продкаў маюць гуманістычны сэнс. 

 28 лістапада ў Дубровенскім раённым Доме культуры адбылася 

вечарына «Встречаемся 20 лет», прысвечаная 20-гадоваму юбілею 

народнага клуба ветэранаў «Сердечные встречи». Калектыў прымаў 

віншаванні ад прадстаўнікоў раённых улад і грамадскіх арганізацый, 

творчых калектываў «Крыніца», «Ліра» і інш. (Дняпроўская праўда. – 

2018. – 1 снеж. – С. 1.) 

 30 лістапада ва Ушацкім раённым Доме культуры адбылася 

ўрачыстасць з нагоды векавога юбілею галоўнай клубнай установы раёна 

(згодна з пастановай РКП(б) у снежні 1918 г. у мястэчку Ушачы пачаў сваю 

дзейнасць клуб імя Карла Маркса). У адрас былых і сённяшніх работнікаў 

экспазіцыі пад назвай «Не шукайце красы за морамі» прадстаўлены 

фотаальбомы, якія распавядаюць пра ўнікальныя ландшафты розных 

куткоў Беларусі, асаблівасці архітэктуры і традыцыйных рамёстваў, 

страчаную спадчыну. У тэматычным блоку, прысвечаным гарадам, 

прадстаўлены старыя фотаздымкі і малюнкі мастакоў мінулых стагоддзяў. 

Аснову экспазіцыі склалі кнігі – лаўрэаты рэспубліканскага конкурсу 

«Мастацтва кнігі». 

Расонскі музей баявой садружнасці 15 снежня адкрыў выставу 

«Навагодняе баявое прывітанне» (паштоўкі і паштовыя карткі ваеннага 

часу), напрыканцы снежня правёў мерапрыемства «Партызанскі Новы 

год». 

23 снежня супрацоўнікі Віцебскага абласнога музея Героя 

Савецкага Саюза М. П. Шмырова арганізавалі традыцыйную 

«Партызанскую елку». Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава 

«Полтора века саперной лопатки». Экспанаты прадстаўлены гісторыкам і 

калекцыянерам Генадзем Дубініным. Мерапрыемства, якое адбылося ў 

дзень нараджэння легендарнага Бацькі Міная, прайшло ў героіка-

патрыятычнай атмасферы навагодняга свята. 

Напрыканцы снежня ў скверы ля Глыбоцкага ГДК адбылося 

ўрачыстае адкрыццё памятнай стэлы ў гонар 100-гадовага юбілею 

камсамольскага руху. 

Музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я (г. Полацк) у 

снежні адзначыў 20-годдзе з часу адкрыцця. 

 

 

МАСТАЦТВА 

 

 13 кастрычніка – дзень нараджэння Язэпа Нарцызавіча 

Драздовіча, мастака, пісьменніка, этнографа, фалькларыста, астранома. 

130-годдзе славутага земляка шырока адзначылі на Глыбоччыне. 

Урачыстасці пачаліся ў Глыбоцкім раённым гісторыка-этнаграфічным 
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культуры прагучала нямала цёплых слоў, ім былі ўручаны граматы і 

падзякі. Святочны настрой падарылі як самі работнікі ўстановы-юбіляра, 

так і выкладчыкі, выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў, самадзейныя 

артысты. 

У Пастаўскім раённым Доме культуры ў лістападзе адбыўся 

юбілейны канцэрт народнай эстраднай групы «25 плюс-мінус», 

прымеркаваны да 25-годдзя стварэння творчага калектыву і 20-годдзя 

прысваення яму звання «народны калектыў». У святочнай праграме 

ўдзельнічалі сённяшні склад групы і колішнія ўдзельнікі калектыву. 

 2 снежня ў кіна-канцэртнай зале «Іскра» г. Докшыцы адбылося 

святкаванне 30-гадовага юбілею народнага ансамбля народнай песні 

«Раніца» (нязменны кіраўнік – Уладзімір Пусташыла). Удзельнікі 

калектыву былі адзначаны граматамі і падзякамі. Прагучалі музычныя 

віншаванні дзіцячых вакальных калектываў «Пацеркі» і «Тоніка». 

Калектыў-юбіляр у вялікім канцэрце прадэманстраваў яркае і самабытнае 

майстэрства. 

 8 снежня ў аграгарадку Гараны Полацкага раёна была праведзена 

моладзевая этнавечарынка «Жениховы смотрины». Арганізатары – аддзел 

культуры Полацкага райвыканкама, Полацкі раённы Цэнтр культуры і 

Гаранскі сельвыканкам. 

 Напрыканцы снежня народны ансамбль народнай песні 

«Ульяначка» Ульскага СДК Бешанковіцкага раёна адзначыў свой 20-

гадовы юбілей выязным канцэртам у Бачэйкаўскім СДК. У святочнай 

праграме з музычнымі віншаваннямі выступілі калектывы мастацкай 

самадзейнасці сельскіх Дамоў культуры аграгарадкоў Бачэйкава і Дразды і 

суседзі – артысты Чашніцкага РЦК і Іванскага Дома фальклору. 

 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 ХХХІІ адкрыты фестываль аўтарскай песні, паэзіі і візуальных 

мастацтваў «Віцебскі лістапад», які адбыўся 18–21 кастрычніка, аб’яднаў 

каля 200 удзельнікаў з 9 краін. У выставачнай зале «Духаўскі круглік» 

ваеннага мастацтва Сярэднявечча (дакладныя копіі рыцарскіх даспехаў і 

зброі, арыгінальныя баявыя сякеры і інш.) 

У лістападзе ў Чашніцкім гістарычным музеі экспанавалася 

выстава «Пятрусь Броўка. Маё ХХ стагоддзе…», якую часова перадаў 

літаратурны музей Петруся Броўкі (г. Мінск). 

Памятны знак у гонар Заходне-Дзвінскай флатыліі быў урачыста 

адкрыты ў Віцебску ў лістападзе. Ён устаноўлены ля будынка былой 

Марской школы і прысвечаны першаму ў Беларусі ваенна-марскому 

падраздзяленню, якое існавала ў 1919–1920 гадах. 

У памяць пра байцоў, якія загінулі пры вызваленні Міёрскага раёна 

ў ліпені 1944 года, ля в. Слабада Узмёнскага сельсавета ўстаноўлены 

памятны знак. (Витебские вести. – 2018. – 29 нояб. – С. 4.) 

27 лістапада ў рамках раённай праграмы «Мая радзіма – 

Ушаччына», прысвечанай Году малой радзімы, была адкрыта 

інфармацыйная памятная дошка ў гонар 180-годдзя з дня нараджэння 

паэта-дэмакрата Фелікса Тапчэўскага. Яна ўсталявана ў аграгарадку 

Глыбачка, дзе знаходзіцца магіла паэта-земляка. 

На мансардным паверсе старадаўняга будынка, у якім размешчаны 

Дзіцячы музей Полацка, адкрылася новая экспазіцыя «Путешествие с 

книжной закладкой», якая стала лагічным прадаўжэннем створаных раней 

музейных залаў. Экспазіцыя знаёміць наведвальнікаў з дзіцячай кнігай і 

цацкай. (Полацкі веснік. – 2018. – 27 лістап. – С. 5.) 

21 снежня ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі адбылася 

навуковая канферэнцыя «Летопись Победы», прысвечаная 75-годдзю 

вызвалення г. Гарадка і Гарадоцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. У канферэнцыі ўдзельнічалі музейныя работнікі, краязнаўцы, 

работнікі адукацыі і культуры, чыя даследчая дзейнасць звязана з 

вывучэннем перыяду Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі 

Гарадоччыны. 

У снежні Полацкі музей беларускага кнігадрукавання пачаў 

знаёміць наведвальнікаў з творчасцю лепшых беларускіх фотамастакоў. У 
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прайшоў паэтычны турнір. У канцэртнай зале «Віцебск» адкрылася выстава 

жывапісных аб’ектаў віцебскага мастака Аляксандра Малея, працавала 

імправізаванае вулічнае кафэ з вольным мікрафонам для паэтаў і бардаў, 

прайшлі сольны канцэрт вядомага выканаўцы Аляксандра Баля з Магілёва 

і канцэрт па старонках аўтарскага зборніка «Каждому» віцебскага 

музыканта і паэта Міхаіла Рубіна, паэтычны канцэрт «Наречие рек» і інш. 

На заключным гала-канцэрце выступілі 16 фіналістаў, якія заваявалі званні 

лаўрэатаў у сямі конкурсных намінацыях. Спецыяльная ўзнагарода за 

ўклад у развіццё фестывалю была ўручана каардынатарам паэтычнага 

конкурсу Алене Крыклівец і Алегу Сяшко. 

 Гарадскі Палац культуры «Орша» 26–27 кастрычніка ў трэці раз 

прымаў Міжнародны фестываль-эстафету «Сердцем причастны» (Холм–

Орша), у рамках якога прайшоў І рэгіянальны конкурс патрыятычнай песні. 

(Аршанская газета. – 2018. – 1 лістап. – С. 13.) 

27 кастрычніка ў Лепелі прайшло ІІ абласное свята-конкурс 

дзіцячых тэатральных калектываў «Малая сцэна-2018», у якім удзельнічалі 

11 дзіцячых тэатральных калектываў з Оршы, Барані, Лёзна, Полацка, 

Шуміліна, Гарадка, Лепеля. Арганізатар – ВАМЦНТ. Гран-пры ўручаны 

ўзорнаму тэатральнаму калектыву Гарадоцкай ДШМ (кіраўнік Аляксандр 

Безгінаў) за спектакль «Душа фарфоровой чашки». 

 3 лістапада на сцэне Віцебскай абласной філармоніі адбыўся VIII 

абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў «Прыдзвінскія 

карункі», прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі Івана Серыкава. У свяце танца прынялі ўдзел звыш 800 

артыстаў. Ветэраны ансамбляў «Маладосць» і «Вытокі» выйшлі разам на 

сцэну з вакальна-харэаграфічнай замалёўкай «Сустрэча з маладосцю». У 

аглядзе-конкурсе выступілі 40 аматарскіх ансамбляў народна-сцэнічнага, 

эстраднага танца, а таксама калектывы, якія маюць званне заслужанага, 

народнага ці ўзорнага. Па рашэнні журы Гран-пры атрымала 

харэаграфічная група ўзорнага вакальна-харэаграфічнага ансамбля 

У Аршанскім этнаграфічным музеі «Млын» у кастрычніку 

экспанавалася выстава «Люстэрка часу» з фондавых збораў музейнага 

комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны. У экспазіцыі прадстаўлены 

адзенне і прадметы побыту канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў. 

На працягу кастрычніка–лістапада ў Віцебскім раённым 

гісторыка-краязнаўчым музеі экспанавалася выстава «Вітко – 85». У 

экспазіцыі – эскізы, графіка, арыгінальныя інсталяцыі, альбомы і кнігі 

вядомага віцебскага мастака, які падараваў музею звыш 200 сваіх работ. 

У Талачынскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі ў 

кастрычніку адкрылася выстава партрэтаў землякоў – Герояў 

Сацыялістычнай Працы. Аўтары – П. Явіч, В. Захарынскі, М. Міхайлаў. 

Экспазіцыю, прысвечаную Году малой радзімы, склалі карціны з фондаў 

музея. 

12–16 лістапада адбылося святкаванне 100-гадовага юбілею з дня 

стварэння Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Святочныя 

мерапрыемствы праходзілі таксама ў філіялах музея. У праграме – выстава 

«Рэстаўрацыйная майстэрня», выстава вышыўкі і фарфору з прыватнай 

калекцыі першага дырэктара Віцебскага губернскага музея Антона 

Брадоўскага, экспазіцыя «100 рарытэтаў да 100-годдзя музея». У рамках 

юбілею адбыліся мерапрыемствы, прымеркаваныя да 30-годдзя філіяла 

ВАКМ – Музея-сядзібы І. Я. Рэпіна «Здраўнёва», прэзентацыя буклетаў 

пра дзейнасць філіялаў абласнога музея. Завяршыўся юбілейны тыдзень 

святочнай вечарынай у канцэртнай зале Віцебскага музычнага каледжа імя 

І. І. Салярцінскага. 

У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання ў 

лістападзе экспанавалася выстава медалёў скульптара Яніса Струпуліса, 

прэзідэнта Латвійскага клуба медальернага мастацтва і ганаровага члена 

Латвійскай акадэміі навук. 

У Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі ў лістападзе 

адкрылася выстава «Гульні каралёў». Экспазіцыя прысвечана гісторыі 
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«Перапёлачка» віцебскай гімназіі № 3 імя А. С. Пушкіна (балетмайстар 

Валянціна Вішнеўская). (Витьбичи. – 2018. – 13 нояб. – С. 7.) 

 3 лістапада на сцэне аршанскага ГЦК «Победа» адбылася 

цырымонія ўзнагароджання пераможцаў V раённага фестывалю-конкурсу 

самадзейнай творчасці «Серебряный век-2018», у якім прынялі ўдзел звыш 

100 чалавек ва ўзросце ад 50 гадоў і старэй. 

 15 лістапада ў Дуброўне было праведзена абласное свята 

«Льняныя дажынкі». У фае Дома культуры працавалі выставы 

Дубровенскага льнозавода, Аршанскага льнокамбіната, экспазіцыя 

льняных ручнікоў, дэманстраваўся працэс апрацоўкі льну з прэзентацыяй 

калаўротаў і станкоў, праходзілі майстар-класы ўмельцаў раённага Дома 

рамёстваў. Урачыстае мерапрыемства было арганізавана ў адноўленай 

глядзельнай зале ДК.  

 30 лістапада ў гарадскім Палацы культуры «Орша» прайшоў 

адкрыты абласны конкурс цыркавога мастацтва «Арэна-2018» з удзелам 15 

цыркавых калектываў з Беларусі і Смаленскай вобласці Расіі. Гран-пры 

ўручаны заслужанаму аматарскаму калектыву Рэспублікі Беларусь 

узорнаму цырку «Юнацтва» Палаца культуры ААТ «Нафтан». 

 У Віцебскай абласной філармоніі адбылося абласное свята-

конкурс творчасці інвалідаў Віцебшчыны. У канцэрце прынялі ўдзел 35 

салістаў і калектываў мастацкай самадзейнасці з усіх раёнаў. Такія 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да Міжнароднага дня інвалідаў, 

праводзяцца ў вобласці больш за 10 гадоў. 

 На Віцебшчыне праходзіла маштабная акцыя «Тэатральныя 

сустрэчы на малой радзіме», у рамках якой аматарскія тэатральныя 

калектывы вобласці пабывалі з гастролямі ў гарадах і пасёлках раёнаў-

суседзяў і прадэманстравалі сваё майстэрства прыхільнікам тэатральнага 

мастацтва.  

  

 

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

14 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы была арганізавана 

конкурсная гульнёвая праграма «Мамы, дочки и сыночки» да Дня маці. 

25 кастрычніка ў ЦРБ была праведзена гістарычная гадзіна 

«Комсомол: время, события, люди» для вучняў дзясятых класаў СШ № 1. 

У праграме: мультымедыйная прэзентацыя, дэманстрацыя фільма «Юныя 

мсціўцы», вершы, песні.  

30 кастрычніка ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы прайшло 

мерапрыемства ў форме пазнавальна-забаўляльнай гадзіны пад назвай «Уж 

небо осенью дышало». 

16 лістапада прайшло раённае свята «Талака» да Дня сельскай 

гаспадаркі. Работнікамі ЦРБ быў прэзентаваны прэс-калаж «Шляхам 

каравая». 

23 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы для малодшых школьнікаў 

было арганізавана літаратурнае падарожжа «Улыбка и смех – это для всех», 

прысвечанае 110-годдзю з дня нараджэння М. Носава. 

 

  

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

17 кастрычніка ў парку Пераможцаў г. Віцебска адбылася 

цырымонія адкрыцця помніка воінам-дэсантнікам. У скульптурнай 

кампазіцыі прадстаўлены зборны вобраз дэсантніка, памятны знак 

паветрана-дэсантных войск з эмблемай і барэльефамі генералаў Івана 

Лісава і Васіля Маргелава. Аўтар манумента – віцебскі скульптар Іван 

Казак. 

19 кастрычніка ў Лепельскім раённым краязнаўчым музеі 

адбылася VIII навукова-практычная канферэнцыя «Лепельскія чытанні». 

На ёй было прадстаўлена больш за 20 дакладаў, у якіх аўтары, гісторыкі-

краязнаўцы разглядалі з’явы і падзеі, якія адбываліся на Лепельшчыне ад 

сівой даўніны да апошніх гадоў. (Лепельскі край. – 2018. – 2 лістап. – С. 2.) 
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 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

Таццяна Мікалаеўна Адамян узнагароджана нагрудным знакам 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё культуры 

Беларусі». Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася 18 

кастрычніка ў г. Мінску ў рамках правядзення рэспубліканскай калегіі, 

прымеркаванай да Дня работнікаў культуры. Ганаровую ўзнагароду 

ўручыў Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Юрый Бондар. 

 

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

 2 кастрычніка аддзелам эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры была арганізавана сустрэча з касметыкам-

эстэтыстам Людмілай Мядзведзевай пад назвай «PRO_внешность: от 

улыбки до морщинки».. 

 4 кастрычніка адбыўся творчы вечар паэтэсы і аўтара песень 

Аляксандры Журкоўскай «Міласэрнасць – белая кветка». У час імпрэзы 

прагучалі вершы і песні на вершы А. Журкоўскай у выкананні сяброў 

паэтэсы: Ганны Шаўцовай, Святланы Максімавай, Сяргея Калодкіна, Глеба 

Варанцова, Вольгі Кавальчук, Аляксандра Езрыля, ансамбля «Каўчэг» і 

ансамбля «Адраджэнне». Былі выкананы песні на вершы віцебскіх паэтаў 

Льва Палыкоўскага і Міхаіла Саломенскага. 

 9 кастрычніка ў актавай зале адбылося літаратурнае свята «Табе, 

мой краю родны!»: пісьменнікі-лаўрэаты абласных літаратурных прэмій – 

Віцебшчыне» з цыкла мерапрыемстваў «Да 80-годдзя ўтварэння Віцебскай 

вобласці». Вечарына была наладжана сумесна з Віцебскім абласным 

аддзяленнем ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Загадчык аддзела 

краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Ларыса Рагачова расказала 

прысутным пра лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра 

Караткевіча» Віцебскага аблвыканкама і «Літаратурнай прэміі імя Петруся 

Броўкі» Віцебскага аблвыканкама. На слайдах электроннай прэзентацыі 

У Вялікадолецкай бібліятэцы была праведзена прававая гадзіна пад 

назвай «Права человека в современном мире» да Дня правоў чалавека. 

  

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

У ЦРБ з нагоды 100-годдзя ўтварэння камсамола сумесна з раённай 

арганізацыяй «БРСМ» быў арганізаваны дыялог пакаленняў 

«Маладзёжныя ўстановы – учора і сёння». У мерапрыемстве ўдзельнічалі 

былыя работнікі райкома камсамола ў 1960–70 гады. Быў 

прадэманстраваны фільм «Што такое камсамол?», была прадстаўлена 

музычная кампазіцыя «Комсомольцы-добровольцы». 

   

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

Напярэдадні Дня маці ў дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 прайшла 

літаратурная гадзіна пад назвай «Матуліна калыханка». 

 Бібліятэкар Германавіцкай бібліятэкі да 130-годдзя з дня 

нараджэння Язэпа Драздовіча правяла ўрок выдатнай асобы «Язэп 

Драздовіч –легенда зямлі беларускай». 

 20 лістапада ў ЦРБ адбылося пасяджэнне клуба па інтарэсах 

«Жаночы час». Вечарына пад назвай «Это было недавно, это было давно» 

была прысвечана 10-гадоваму юбілею клуба. 

 30 лістапада адбылася раённая нарада бібліятэчных работнікаў, на 

якой былі вызначаны накірункі работы бібліятэк на 2019 год і падведзены 

вынікі раённых конкурсаў «Табе, Шаркаўшчына любая, прысвячаецца!» 

(на лепшую электронную прэзентацыю) і «Нам кніга адкрывае свет» (на 

лепшы рэкамендацыйны спіс літаратуры для дзяцей). Удзельнікі нарады 

пазнаёміліся з выставай дэкаратыўна-прыкладной творчасці былой 

работніцы ЦБС М. Л. Талапілы. 
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ўдзельнікі свята ўбачылі ўсіх пісьменнікаў-лаўрэатаў абласных 

літаратурных прэмій. Прагучалі вершы Уладзіміра Караткевіча, Алега 

Салтука, Барыса Беляжэнкі пра родны край. Старшыня Віцебскага 

абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Тамара Краснова-

Гусачэнка расказала пра заснаванне «Літаратурнай прэміі імя Петруся 

Броўкі», прадставіла пісьменнікаў-лаўрэатаў, якія прысутнічалі на 

вечарыне, і прачытала свае новыя вершы. У выкананні Сяргея Калодкіна 

прагучала песня на словы Тамары Красновай-Гусачэнкі і музыку Віктара 

Шавякова. На вечарыне выступілі паэты Вольга Русілка, Мікалай 

Намеснікаў, Алена Фядзяева, пісьменніца Ганна Навасельцава і інш. 

 9 кастрычніка адбылася творчая сустрэча з пісьменніцай 

Валерыяй Фаміновай, якая прадставіла гледачам літаратурна-музычную 

праграму па матывах рамана «Гэта», з якім яна ўдзельнічала ў 

літаратурным конкурсе «Першая глава», дзе заняла першае месца. 

 10 кастрычніка прайшоў навучальны семінар «Псіхічнае здароўе: 

ад праблемы да дабрабыту», прымеркаваны да Сусветнага дня псіхічнага 

здароўя. Дапоўніла мерапрыемства выстава выданняў з фонду бібліятэкі 

«Антыстрэс – перазагрузка». 

 11 кастрычніка ў публічным цэнтры прававой інфармацыі для 

ўдзельнікаў дзіцячага клуба «Правазнайка» прайшоў прававы лекторый 

«Дарожная азбука». 

 11 кастрычніка ў бібліятэцы адбылася чарговая лекцыя курсаў 

«Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада». З працягам 

лекцыі «Храмы старога Віцебска: у пошуках страчанага» выступіў вядомы 

краязнаўца Віктар Барысенкаў, які распавёў пра страчаную культурную 

спадчыну старажытнага Віцебска. 

 16 кастрычніка адбылася сустрэча з намеснікам старшыні 

Віцебскага абласнога савета ветэранаў, краязнаўцам Міхаілам 

Аляксандравічам Ляшчынскім, прысвечаная камандзіру брыга «Меркурый», 

герою руска-турэцкай вайны Аляксандру Іванавічу Казарскаму. 

26 кастрычніка ў ЦРБ адбылася сустрэча пакаленняў 

«Комсомольская биография моей малой родины». 

 15 лістапада работнікі ЦРБ правялі для школьнікаў урок-

перасцярогу «Жизнь каждого человека – Вселенная!» па прафілактыцы 

суіцыду.      

 24 лістапада ў Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы была 

арганізавана сустрэча чытачоў з мясцовымі паэтамі «Таленты роднага 

краю». 

 Да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам былі праведзены 

мерапрыемствы: шок-урок для старшакласнікаў у ЦРБ, урок прафілактыкі 

«Знание против СПИДа» ў Пламенскай с/б, інфармацыйная гадзіна 

«Выбирай жизнь» у Какоўчынскай с/б, відэа-урок «Это опасно – не рискуй 

напрасно» ў Багданаўскай с/б. 

 14 снежня бібліятэкары Сенненскай ДРБ арганізавалі для сваіх 

чытачоў гульню-віктарыну, прымеркаваную да 100-годдзя ўтварэння 

БССР. 

 20 снежня ў Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы было 

праведзена мерапрыемства «На Радзіме – усё паэзія» да 95-годдзя з дня 

нараджэння паэта Анатоля Вялюгіна. 

 28 снежня ў раённай бібліятэцы была праведзена навагодняя 

вечарына «Время мечтать и озорничать». 

   

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Вечарына «Только душа молода» да Дня пажылых людзей была 

арганізавана Селішчанскай бібліятэкай сумесна з мясцовым СДК. Да Дня 

маці Глыбачанская бібліятэка правяла мерапрыемства «О той, что дарует 

нам жизнь» разам з клубнай установай. 

«Веселые истории с Валерием Квилория» – пад такой назвай 

супрацоўнікамі дзіцячай бібліятэкі ў снежні была арганізавана сустрэча 

вучняў 1–4 класаў Ушацкай СШ з вядомым дзіцячым пісьменнікам. 
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 З 15 кастрычніка па 30 лістапада ў аддзеле перыядычных 

выданняў у рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» дзейнічала выстава 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці інвалідаў па зроку «Видящие 

сердцем», прымеркаваная да Міжнароднага дня белай тросці. 

 17 кастрычніка ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» адбыўся 

творчы вечар паэтэсы, інваліда па зроку Галіны Пруднікавай «Ад душы да 

душы», прымеркаваны да рэспубліканскага месячніка «Чалавек з белай тросцю».  

 Урачыстае падвядзенне вынікаў рэспубліканскага конкурсу 

«Лепшы публічны цэнтр прававой інфармацыі» і ўзнагароджанне адбылося 

18 кастрычніка на V Міжнародным кангрэсе «Бібліятэка як феномен 

культуры». Сектар «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» заняў II месца 

ў намінацыі «Лепшы ПЦПІ на базе абласной бібліятэкі» і быў 

узнагароджаны дыпломам, каштоўным прызам, а таксама прадукцыяй 

Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі. 

 22 кастрычніка адбылася сустрэча з дырэктарам Цэнтра шведскіх 

даследаванняў Анастасіяй Майскай (г. Мінск) «Спазнай Швецыю». 

 24 кастрычніка прайшла прэзентацыя кнігі «Наступны 

прыпынак» паэта Алеся Замкоўскага, які з’яўляецца загадчыкам 

літаратурнай часткі Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа. Аўтар – лаўрэат першага конкурсу маладых пісьменнікаў 

«Экслібрыс» (2012), фіналіст фестывалю аўтарскай песні і паэзіі «Віцебскі 

лістапад-2017». 

 25 кастрычніка ў бібліятэцы адбылася чарговая лекцыя курсаў 

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

«Ператварэнне Віцебска ў буйны прамысловы цэнтр у гады першых 

пяцігодак». Перад прысутнымі выступілі загадчык кафедры гісторыі 

Беларусі ВДУ імя П. М. Машэрава Анатоль Дулаў і старшы выкладчык 

кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ВДТУ Аляксандр Субоцін. 

Вялікую цікавасць у слухачоў курсаў выклікаў фільм «На ўздыме», зняты 

ў Віцебску ў 1931 годзе. 

7 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках праграмы 

«Падарожжа па сцежках здароўя» адбылася слайд-гутарка «Ведай і памятай, 

каб жыць», прымеркаваная да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам. 

7 снежня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшло чарговае 

пасяджэнне экалагічнага клуба «Экоша» – пазнавальная гульня 

«Экалагічны калейдаскоп». 

13 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы для вучняў 8 класа СШ № 3 

была праведзена завочная экскурсія па краязнаўчым музеі «Скарбонка 

нашай гісторыі». Сустрэча была прымеркавана да Года малой радзімы і 

праходзіла ў межах краязнаўчай праграмы «Мой город – Родины частица». 

13 снежня ў бібліятэцы-філіяле № 8 для навучэнцаў СШ № 16 

была праведзена слайд-экспедыцыя «Нараджэнне кнігі». 

17 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшоў урок-знаёмства 

«Сумленна працаваць на Дзяцінства» (да 95-годдзя з дня нараджэння Якава 

Акіма).  

 У бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках літаратурна-музычнай 

гасцінай «Пад шатамі духоўнасці» адбылася вечарына пытанняў і адказаў 

«Сакрамэнту Праваслаўнай Царквы». Пасяджэнне ўзначаліў настаяцель храма 

Пакрова Прасвятой Багародзіцы г. Полацка протаіерэй Уладзімір Рацьковіч.  

29 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбыўся мультфеерверк 

«Вясёлы чалавек Аркадзь Хайт». На мерапрыемства былі запрошаны вучні 

са школьнага лагера ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Полацка».  

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

6 кастрычніка работнікі цэнтральнай раённай і дзіцячай раённай 

бібліятэк прынялі актыўны ўдзел у 30-м юбілейным прабегу памяці 

П. М. Машэрава. Была аформлена інтэрактыўная пляцоўка з выставай 

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!». Наведвальнікі 

мелі магчымасць пазнаёміцца з гісторыка-краязнаўчымі матэрыяламі пра 

П. М. Машэрава, вымпеламі ўсіх гадоў існавання марафону. 
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 28 кастрычніка ў сектары замежнай літаратуры прайшла 

краязнаўчая гадзіна «Святы восені: містычная вечарына» для ўдзельнікаў 

клуба англійскай мовы «English on Sundays = Англійская мова па 

нядзелях».  

 29 і 30 кастрычніка ў бібліятэцы адбыліся мерапрыемствы ў 

сувязі з 20-годдзем адкрыцця нямецкай чытальнай залы. 29 кастрычніка 

праходзіў Дзень адчыненых дзвярэй. Прадстаўнікі Інстытута імя Гётэ ў 

Мінску сумесна з супрацоўнікамі нямецкай чытальнай залы прапанавалі 

ўдзельнікам мерапрыемства прайсці сем «станцый»: 

− падарожжа па бібліятэцы будучага Інстытута імя Гётэ ў 

віртуальнай рэальнасці; 

− 3D-друк, выраб лагатыпаў нямецкай чытальнай залы; 

− размалёўкі ў дапоўненай рэальнасці; 

− інтэрактыўная віктарына на планшэтах па кнігах «LeYo»; 

− гукавая гульня на мабільным дадатку «MaKey MaKey»; 

− квэст у мабільным дадатку «Aktionbond»; 

− творчая майстэрня па вырабе калейдаскопа. 

 30 кастрычніка лектар DAAD Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта Георгія Маціяс прэзентавала ў бібліятэцы стыпендыяльныя 

праграмы Германскай службы акадэмічных абменаў. З дакладам «Як 

складаецца песня» і музычным суправаджэннем выступіў Хольм Крыгер – 

саліст групы «Solche». 

 30 кастрычніка ў рамках цыкла «Краязнаўчыя сустрэчы» 

адбылася вечарына, прысвечаная памяці віцебскага краязнаўцы Алега 

Васільевіча Куржалава. Ушанаваць памяць пра яго прыйшлі родныя, 

сябры, калегі, паплечнікі, аднадумцы. Краязнаўцы Віцебшчыны ўдзячныя 

Алегу Васільевічу за яго неацэнны ўклад у краязнаўчы рух, за яго 

грамадзянскую пазіцыю, стварэнне дасканала распрацаванай сістэмы 

школьнага краязнаўства і многія іншыя добрыя, цікавыя і карысныя 

справы.  

легенда», у час якой школьнікі пазнаёміліся з жыццём і подзвігам Героя 

Савецкага Саюза З. М. Тусналобавай-Марчанкі (бібліятэка імя Я. Купалы); 

– гадзіна мастацтва «Мамы і дзеці вачыма мастакоў», гадзіна 

памяці «Их на подвиг позвал комсомольский билет» для наведвальнікаў 

аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў, падарожжа па народных 

промыслах «Бабулін куфэрак» для першакласнікаў СШ № 10 (бібліятэка 

імя Л. Талстога). 

 6 лістапада ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках праекта «Усё 

пачынаецца з сям’і» прайшоў дзень сямейнага чытання «Я з кнігай 

адкрываю свет». 

 14 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы быў праведзены вусны 

часопіс «Са спадчыны продкаў у будучыню», прысвечаны Святому 

Андрэю Баболю (у рамках краязнаўчай праграмы «Мой город – Родины 

частица»). 

 15 лістапада ў бібліятэцы імя Л. Талстога было арганізавана 

літаратурнае мерапрыемства «Час чытаць кнігі роднай краіны». 

 15 лістапада ў бібліятэку імя Я. Купалы былі запрошаны вучні 4 

«В» класа СШ № 6 г. Полацка на гутарку-практыкум «Арыенціры ў 

бібліятэчным свеце» (у рамках індывідуальнага творчага плана «Дзе жыве 

яе Вялікасць Кніга»). 19 лістапада для юных чытачоў было праведзена 

гульнёвае асарці «Як цудоўна, дзеці, што ёсць кніжачкі на свеце» (у рамках 

індывідуальнага творчага плана па папулярызацыі беларускай кнігі). 

 4 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшла гульня-фантазія 

«Хатабыч і іншыя» (да 115-годдзя з дня нараджэння Лазара Лагіна) для 

вучняў 4 «В» класа СШ № 8. 

 6 снежня ў школе маленькіх кнігалюбаў «Прыступкі» пры 

дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшлі эка-гульнёвыя заняткі 

«Барані, беражы, дапамагай!» для дашкольнікаў. 

7 снежня ў бібліятэцы-філіяле № 8 у межах школы здароўя «Магія 

траў» прайшоў вечар пытанняў і адказаў «Ведаць, каб жыць» з 

інструктарам-валеолагам кабінета здаровага ладу жыцця. 
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 3 лістапада для навучэнцаў 2-х і 3-х класаў ДУА «Сярэдняя школа 

№ 11 г. Віцебска» ў рамках літаратурных чытанняў «Я чытаю, ты чытаеш, 

мы чытаем!» адбылася сустрэча на тэму «Поры года». 

 8 лістапада прайшлі чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

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

«Віцебскі абласны краязнаўчы музей: ад прыватных калекцый да музея». 

Перад слухачамі курсаў выступілі галоўны спецыяліст упраўлення 

культуры Віцебскага аблвыканкама, кандыдат гістарычных навук Дзяніс 

Юрчак, дырэктар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Глеб Савіцкі і 

намеснік дырэктара ВАКМ па навуцы Валерый Шышанаў. Прыемным 

сюрпрызам для ўсіх стаў аэрафотаздымак Віцебска часоў Вялікай 

Айчыннай вайны, які выкупіў на аўкцыёне і падарыў музею Павел 

Максімаў. 

 17 лістапада прайшла сустрэча «У гасцях у кнігі» з цыкла 

канцэртна-пазнавальных праграм для будучых мам «Выткаць душу з нот» 

Віцебскай абласной філармоніі. У выкананні салістаў філармоніі Аксаны 

Новікавай, Сяргея Белавусава, Леаніда Кажарскага пад акампанемент 

Таццяны Шахрай гучалі шэдэўры класічнай музыкі, рамансы. Для будучых 

мам была арганізавана кніжная выстава і праведзены агляд літаратуры. 

 22 лістапада ў бібліятэцы адбылася ІV Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Віцебскі край», прысвечаная 80-годдзю 

ўтварэння Віцебскай вобласці. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна і ВДУ імя П. М. Машэрава. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы, гісторыкі, архівісты, музейныя 

работнікі, работнікі ўстаноў культуры і адукацыі, краязнаўцы з Беларусі і 

Расіі. На працягу канферэнцыі працавалі дзве секцыі: «Гістарычнае 

краязнаўства» і «Культурна-асветныя ўстановы і ўстановы адукацыі ў 

сістэме сучаснага краязнаўства». Таксама падчас канферэнцыі адбыўся 

круглы стол «Віцебшчына і Смаленшчына ў працэсах беларуска-расійскай 

інтэграцыі». Былі прадстаўлены новыя матэрыялы пра гісторыю 

 17 кастрычніка ў Парыжскай сельскай бібліятэцы адбылося 

чарговае пасяджэнне клуба «Парыжанка». Змястоўна, цікава, за кубачкам 

гарбаты адпачывалі прысутныя, спявалі песні, чыталі вершы. Прысутнічала 

тэлебачанне. 

 26 кастрычніка ў ЦРБ прайшоў урок прававых ведаў «Идти в ногу 

с правом» з навучэнцамі каледжа. У інтэрактыўнай размове закраналіся 

пытанні правоў і абавязкаў грамадзян рэспублікі, былі праведзены 

віктарыны.  

 15 лістапада ў ЦРБ быў праведзены семінар бібліятэчных 

работнікаў «Воспитание прекрасным. Работа библиотек в эстетическом 

направлении» на базе Пастаўскай гарадской бібліятэкі.  

 28 лістапада адбылася сустрэча юных чытачоў з дзіцячым 

пісьменнікам Валерыем Квілорыя ў чытальнай зале ЦРБ. 

 9 снежня ў Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэцы была 

праведзена прыродаахоўная акцыя «Птушыная сталовая». 

 14 снежня ў ЦРБ была праведзена духоўная гутарка «Праздник 

Крещения – Праздник Богоявления» з удзелам выкладчыка нядзельнай 

школы царквы Святога Мікалая ў Паставах І. У. Калесень. 

 16 снежня ў Лынтупскай гарпасялковай бібілятэцы была 

арганізавана кінавечарына «Музыка кино на волнах нашей памяти» ў 

жаночым клубе «Сяброўка». 

  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 У кастрычніку праведзены мерапрыемствы: 

– вечарына «Осень жизни надо благодарно принимать» да 

Міжнароднага Дня пажылых людзей, ранішнік да Дня маці «Мая мама 

лепшая на свеце» (бібліятэка імя Герцэна); 

– гутарка «Улыбалась осень октябрю», на якой чытачы пенсійнага 

ўзросту сустрэліся з ганаровымі гасцямі – мастаком Віктарам Любавіцкім і 

пісьменнікам Пятром Буганавым; інфармацыйная гадзіна «Чалавек-
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адміністратыўна-тэрытарыяльных падзелаў вобласці, ахову помнікаў 

гісторыі і культуры, гістарычныя падзеі, што адбываліся на нашай 

тэрыторыі, знакамітых людзей Прыдзвінскага краю. Шмат увагі было 

нададзена асвятленню ролі ўстаноў культуры і адукацыі ў захаванні і 

папулярызацыі нашай гістарычнай спадчыны, пытанням патрыятычнага 

выхавання падрастаючага пакалення. Па выніках канферэнцыі плануецца 

выданне чацвёртага тома штогодніка «Віцебскі край». Першыя тры выйшлі 

раней і былі прысвечаны 170-годдзю мясцовага краязнаўцы Мікалая 

Нікіфароўскага, 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля і 

500-годдзю беларускага кнігадрукавання. 

 22 лістапада былі праведзены чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

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

«Віртуальная экскурсія па Віцебску: ад Смаленскай да Коннай плошчы». 

Гэту экскурсію для слухачоў курсаў правяла галоўны захавальнік фондаў 

Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Давідоўская. 

 26 лістапада ў бібліятэцы ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» 

адбыўся літаратурна-музычны вечар «Душы і сэрца натхненне», 

прымеркаваны да Міжнароднага дня інвалідаў. 

 27 лістапада ў актавай зале адбылася прэзентацыя зборніка 

сучасных казачных гісторый пісьменніцы, лаўрэата Літаратурнай прэміі 

імя Петруся Броўкі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, кандыдата 

філалагічных навук Ганны Навасельцавай «Калі цябе спаткае казка». У 

мерапрыемстве ўдзельнічалі студэнты філалагічнага факультэта і калегі 

Г. Навасельцавай з Віцебскага дзяржуніверсітэта. 

 29 лістапада ў сектары «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» 

адбылося справаздачнае пасяджэнне дзіцячага клуба «Правазнайка», на 

якім была праведзена прававая віктарына «Знаўцы права» і падведзены 

вынікі работы клуба за 2018 год. 

 З 29 лістапада ў нямецкай чытальнай зале праходзіла выстава 

работ, прадстаўленых на конкурс адвент-календароў. 

вайны і працы, Саюза афіцэраў, краязнаўцы раёна, члены Моладзевай 

палаты. У ходзе мерапрыемства адбылася прэзентацыя кніг ваеннай 

тэматыкі Вольгі Пячонавай, загадчыка аддзела па рабоце з дзецьмі. 

 13 кастрычніка ў межах святкавання 75-годдзя вызвалення Лёзна 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў супрацоўнікі раённай бібліятэкі на 

цэнтральнай плошчы прадставілі выставу-панараму кніг ваеннай тэматыкі 

«Война. Лиозно. Память» і правялі акцыю «Стихи в военной шинели». 

1 лістапада ў чытальнай зале аддзела па рабоце з дзецьмі ЦРБ 

прайшла незвычайная і загадкавая кніжная вечарынка «Чароўны гарбуз». 

4 лістапада ў літаратурнай кавярні раённай бібліятэкі адбылася 

прэм'ера літаратурнага альманаха «Времена». У першы выпуск альманаха 

«Подых восені» ўвайшлі вершы 25 мясцовых аўтараў, большасць з якіх 

з'яўляюцца ўдзельнікамі народнага аматарскага літаратурнага аб'яднання 

«Пад абажурам». 

9 лістапада для ветэранаў міліцыі раёна ў бібліятэчнай кавярні 

супрацоўнікі ЦРБ правялі святочнае мерапрыемства «Рыцары ў пагонах», 

прысвечанае Дню ўшанавання ветэранаў органаў унутраных спраў. 

 2 снежня ў літаратурным аб’яднанні «Пад абажурам» адбылася 

літаратурная сустрэча з пісьменнікам Аляксандрам Трацяковым, які 

прэзентаваў свой першы зборнік «И льется слов любви поток…», 

падрыхтаваны цэнтральнай раённай бібліятэкай. 

 23 снежня навагодняя ёлка заіскрылася рознакаляровымі 

агеньчыкамі ў фае раённай бібліятэкі. Чытачы рознага ўзросту прынялі 

ўдзел у святочным мерапрыемстве, якое праходзіла ў форме навагодняй 

феерыі пад назвай «Звенит хрустальная зима». 

  

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 2 кастрычніка ў ЦРБ прайшла літаратурна-музычная вечарына 

«От чистого сердца простыми словами», прысвечаная Дню пажылых 

людзей.  
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 4 снежня адбылася творчая сустрэча з пісьменніцай Валянцінай 

Быстрымовіч, аўтарам двух зборнікаў прозы і мноства цікавых нататкаў пра 

падарожжы ў самыя розныя краіны. 

 5 снежня ў рамках сумеснага праекта «Ад кнігі да фільма» музея 

«Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» і абласной бібліятэкі адбылася 

гутарка пра сучаснае кінамастацтва і ўзаемаадносіны кіно і літаратуры 

(экранізацыя літаратурных твораў у кіно і на тэлебачанні). У 

мерапрыемстве прымаў удзел кінакрытык, кіраўнік гарадскога народнага 

кінаклуба «Дыялог» Сяргей Матылёнак. 

 8 снежня ў актавай зале адбылася традыцыйная літаратурна-

музычная вечарына «Ціхая ноч, Святая ноч...», прысвечаная Раству 

Хрыстову. Вядучы – пісьменнік Франц Сіўко. З прывітальным словам да 

прысутных звярнуўся Біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. На вечарыне таксама 

прысутнічалі канцлер дыяцэзіяльнай курыі ксёндз Віктар Місевіч і вікарый 

парафіі Святога Антонія ў Віцебску айцец Станіслаў Памыкала. Гучалі 

вершы і проза, песні ў выкананні дыяцэзіяльнага хору «Hosanna», 

вакальнай студыі «Асоль». Песню «Ты за сабою нас вядзі!», прысвечаную 

Маці Божай, выканаў пад уласны акампанемент Біскуп Віцебскі Алег 

Буткевіч. Кожны з удзельнікаў вечарыны атрымаў у падарунак каляндар да 

20-годдзя Віцебскай дыяцэзіі, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. 

 11 снежня ў рамках 20-годдзя нямецкай чытальнай залы (пры 

падтрымцы Інстытута імя Гётэ ў Мінску) была праведзена сустрэча з 

пісьменнікам Манфрэдам Тайзэнам (Германія). Пісьменнік пазнаёміў 

прысутных са сваёй кнігай «Einer von 11» ( «Адзін з 11»), а таксама 

падзяліўся асабістым вопытам стварэння мастацкага тэксту. 

  12 снежня ў фае бібліятэкі адкрылася выстава віцебскага мастака, 

мастацтвазнаўцы, сябра Беларускага саюза мастакоў Андрэя Жыгура 

«Тэатральны плакат». 

 13 снежня адбыліся чарговыя заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Чырвоная і 

літаратурны дыспут «Проблема отцов и детей», прысвечаны 200-годдзю з 

дня нараджэння І. С. Тургенева; урок-разважанне «Пока беда не 

постучалась в дверь» да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам. 

 1 снежня ў ЦРБ была арганізавана сустрэча з пісьменніцай 

В. Маслюковай «Ее перо любовью дышит…» (у рамках клуба «Добрыя 

сустрэчы»). 

 10 снежня ў дзіцячай бібліятэцы прайшла сустрэча з дзіцячам 

пісьменнікам Валерыем Квілорыя «Книги из страны Детства». 

 12 снежня была праведзена святочная праграма «Дзіцячай 

бібліятэцы – 65!». 

 Да 100-годдзя ўтварэння БССР прайшлі мерапрыемствы: 

інфармацыйная гадзіна «БССР: вехи истории» (Велеўшчынская с/б-клуб); 

відэаэкскурс у гісторыю «Это мы: БССР 100 лет назад» (Каменская с/б-

музей Т. Кляшторнага); урок гісторыі «Сохраним память на века» 

(Поўсвіжская с/б). 

 

 ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 5 кастрычніка ў літаратурнай кавярні цэнтральнай раённай 

бібліятэкі адбылася электронная прэзентацыя кнігі мясцовага гісторыка-

краязнаўцы Алены Грачышнікавай «Мая Лёзненшчына». 

 7 кастрычніка ўдзельнікі народнага аматарскага літаратурнага 

аб'яднання «Пад абажурам» сабраліся разам. Гэта сустрэча прайшла ў 

новым фармаце – паэтычны пікнік ў дэндрапарку. Былі прадстаўлены 

новыя ўдзельнікі аб'яднання: Таццяна Собалева, Святлана Саладкова, 

Наталля Крыж-Марцецкая і Ларыса Івашнёва. Гучалі вершы і песні пад 

акампанемент гітары мясцовага барда Вольгі Гудзелевай. 

 10 кастрычніка ў ЦРБ прайшоў Дзень гераічнай памяці «Этот 10-

й октябрьский день…», прысвечаны 75-й гадавіне вызвалення райцэнтра ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У рамках Дня быў арганізаваны 

тэматычны вечар «Мы памяти своей верны». На мерапрыемстве 

прысутнічалі прадстаўнікі ГА «Белая Русь», раённай арганізацыі ветэранаў 
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чорная кнігі Віцебска: аскепкі архітэктурнай спадчыны». Перад слухачамі 

выступілі архітэктары Аляксандр Міхайлюкоў і Глеб Арлоўскі. 

 15 снежня адбылася прэзентацыя кнігі вершаў і дарожных 

нататкаў паэта, лаўрэата «Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі» 

Віцебскага аблвыканкама Мікалая Намеснікава «Kresy». 

 Супрацоўнікі Публічнага цэнтра прававой інфармацыі правялі ўрок 

інфармацыі «Новыя магчымасці ПЦПІ для прававой адукацыі школьнікаў» для 

навучэнцаў 11 класа (прававая накіраванасць) СШ № 30 г. Віцебска. 

 17 снежня ў рамках праекта «Чалавек Слова» адбылася сустрэча з 

паэтам, перакладчыкам Уладзімірам Папковічам «Вынікі года: вершы, 

пераклады». 2018 год быў вельмі плённым для У. А. Папковіча: выйшлі ў 

свет тры кнігі перакладаў з нямецкай мовы: «Савецкія партызаны ў 1941–

1944 гг. Міфы і рэчаіснасць», «Пад чырвонай зоркай і свастыкай: 

Баранавіччына ў 1939–1944 гг.», Томас Ман «Смерць у Венецыі». Быў 

выдадзены паэтычны зборнік «Зазімак» і падрыхтаваны да друку зборнік 

«Начныя летуценні». Уладзімір Антонавіч расказаў пра сваю 

перакладчыцкую дзейнасць і паэтычную творчасць. 

 19 снежня былі праведзены пазачарговыя заняткі бясплатных 

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

«Віцебскі трамвай: да 120-гадовага юбілею». Асноўным лектарам выступіў 

Васіль Паўлючкоў, які шмат гадоў узначальваў Віцебскае трамвайна-

тралейбуснае ўпраўленне, а цяпер з'яўляецца дырэктарам Музея віцебскага 

трамвая. 

 20 снежня адбылося падвядзенне вынікаў творчага конкурсу 

адвент-календароў «Advent, Advent, ein Lichtlein brennt». Былі абвешчаны 

пераможцы ў двух катэгорыях – школьнікі і студэнты. Усе ўдзельнікі 

атрымалі ўзнагароды і падарункі, прадастаўленыя партнёрам бібліятэкі – 

Інстытутам імя Гётэ ў Мінску. Конкурс адвент-календароў стаў 

завяршальным мерапрыемствам у рамках святкавання 20-годдзя нямецкай 

чытальнай залы. 

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

16 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы быў праведзены ранішнік 

«Домишко, в котором живут книжки» для малодшых школьнікаў. 

18 кастрычніка ў ЦРБ адбыўся адкрыты дыялог «Комсомол, ты в 

памяти моей» з удзелам старшакласнікаў і ветэранаў камсамола. 

22 кастрычніка ў ЦРБ прайшоў святочны «агеньчык» «Веришь… 

наша жизнь – культура», на які запрасілі ветэранаў культуры. 

22 лістапада ў ЦРБ прайшла гадзіна паэзіі «Гарчынка песні 

недапетай», прысвечаная жыццю і творчасці беларускай паэтэсы Яўгеніі 

Янішчыц. 

30 лістапада ў ЦРБ была праведзена бібліяноч «Приключения 

Незнайки и его друзей» сумесна з раённым Цэнтрам народнай творчасці і 

культурна-дасугавай дзейнасці і дзіцячай школай мастацтваў імя Фарыда 

Яруліна. 

18 снежня ў ЦРБ быў праведзена бенефіс чытача пад назвай 

«Сузор’е лепшых чытачоў». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У кастрычніку ў ЦРБ былі праведзены: сустрэча «Жизнь 

прожить – не поле перейти: вопросы духовной жизни» (у рамках «Школы 

праваслаўя»); вечар адпачынку «Говорите мамам нежные слова» (у рамках 

клуба «Добрыя сустрэчы»); краязнаўчая гадзіна «Сцежкамі Лепельшчыны» 

(у рамках праграмы «Падлеткавы мерыдыян»). У дзіцячай бібліятэцы 

прайшлі: пазнавальная гадзіна «Аптека под ногами», святочная праграма 

«Детство начинается с маминой улыбки», творчая гульня-пратэст «О чем 

звенит мобильник». 

 У лістападзе ў ЦРБ адбыліся мерапрыемствы: «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (гадзіна гісторыі ў рамках маладзёжнага 

клуба «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь»); «Лепельшчына: гісторыя і 

сучаснасць» (інфармацыйны агляд у рамках праекта «Літаратурная 

гасцёўня на ТБ»). Работнікамі дзіцячай бібліятэкі былі арганізаваны: 
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 26 снежня ў актавай зале праходзіла прэзентацыя факсімільнага 

выдання першага «Буквара» (1618). Прэзентаваў выданне намеснік 

дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кнігазнаўца Алесь Суша, які 

ўручыў экзэмпляр факсімільнага выдання дырэктару Віцебскай абласной 

бібліятэкі Таццяне Адамян. Гэта выданне атрымалі таксама бібліятэкі 

Віцебска і раённых цэнтраў вобласці, установы адукацыі і музеі. 

 27 снежня адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання 

лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі» Віцебскага 

аблвыканкама за 2018 год. У намінацыі «Проза» (у тым ліку публіцыстыка 

і драматургія) літаратурная прэмія ўручана Мікалаю Гарбачову за кнігу 

«Чалавек з ціхім голасам» і Віктару Карасёву за кнігу «Край, аблашчаны 

вятрамі»; у намінацыі «Паэзія» – Святлане Якубоўскай за кнігу вершаў 

«Туманы над возерам»; у намінацыі «Літаратура для дзяцей» – Галіне і 

Сяргею Трафімавым за кнігі «У кого нос лучше?», «Чудеса из глины» і 

«Какую одежду нам дарит природа?» з серыі «Рассказы деда 

Природоведа». 

   

  ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

 У рамках літаратурна-адукацыйнага праекта «Многоточие» ў ЦГБ 

імя М. Горкага 4 кастрычніка адбылася вечарына, прысвечаная Маіне 

Максімаўне Бабарыка – савецкай і беларускай пісьменніцы, казачніцы, 

паэтэсе, журналісту. Аўтар праекта – філолаг і паэтэса Алена Крыклівец. 

19 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага ў рамках праекта «Арт-

пространство» адбыўся вечар-прысвячэнне «Белорусский Леонардо да 

Винчи» да 130-годдзя з дня нараджэння мастака, пісьменніка, этнографа 

Язэпа Драздовіча. 

 26 кастрычніка ЦГБ імя М. Горкага стала месцам сустрэчы 

ветэранаў камсамольскага руху, актывістаў БРСМ, школьнікаў. Бібліятэку 

ўпрыгожвалі тэматычныя выставы – фотаздымкі мінулых гадоў, атрыбуты 

камсамольскай арганізацыі, мастацкія творы і прадметы быту 60–80-х 

дзе адбылося мерапрыемства «Никто не забыт, ничто не забыто», 

прысвечанае вызваленню Гарадоцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. 

На працягу снежня ў ЦРБ працавала выстава «В книжной памяти 

мгновения войны», прысвечаная 75-й гадавіне з дня вызвалення 

Гарадоцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

18 снежня для старэйшых школьнікаў была праведзена квэст-

гульня «Подвигу солдата поклонимся». Пачалося мерапрыемства з 

экскурсіі на мемарыяльны комплекс «Бессмертие» і прадоўжылася ў сценах 

бібліятэкі.  

19 снежня на першым паверсе культурна-асветніцкага цэнтра 

ўвазе карыстальнікаў была прапанавана відэа-прэзентацыя «Улицы хранят 

имена героев». 

26 снежня ў чытальнай зале ЦРБ работнікамі аддзела дзіцячай і 

юнацкай літаратуры ў рамках клуба «Ключ» быў праведзены ўрок 

мужнасці «Мы этой памяти верны». 

27 снежня ў ЦРБ адбылася сустрэча з расійскім паэтам, членам 

Саюза пісьменнікаў СССР Аляксандрам Лісняком, які цяпер жыве на 

Гарадоччыне. 

 

ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 6 лістапада ў ЦРБ была праведзена гадзіна гістарычнай памяці 

«Негаснущий свет Октября». 

 23 лістапада ў чытальнай зале дзіцячай бібліятэкі прайшла 

сустрэча з беларускай пісьменніцай-казачніцай Кацярынай Хадасевіч-

Лісавой. 

 4 снежня ў дзіцячай бібліятэцы адбылося літаратурнае падарожжа 

«Все сказки в гости к нам». 
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гадоў мінулага стагоддзя. Мультымедыйная прэзентацыя была прысвечана 

зараджэнню і развіццю камсамольскага руху на Віцебшчыне і ў абласным 

цэнтры. Успамінамі падзяліліся першыя сакратары раённых камітэтаў 

ЛКСМБ г. Віцебска Валянціна Шарэнда, Наталля Ляпёшкіна і Аляксандр 

Сямёнаў. Лідары сённяшняга маладзёжнага руху і камсамольцы мінулых 

гадоў уручалі ўступаючым у рады БРСМ членскія білеты. Навучэнцы СШ 

№ 3 г. Віцебска выканалі папуры з камсамольскіх песень розных гадоў. 

 З мэтай выяўлення і падтрымкі ініцыятыўных і перспектыўных 

маладых спецыялістаў у ЦГБ імя М. Горкага 1 лістапада быў праведзены 

конкурс прафесійнага майстэрства «БібліяПрофі», арганізаваны сумесна з 

Віцебскай абласной арганізацыяй Беларускага прафсаюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму. Пераможца – бібліятэкар Алена 

Навадворская з бібліятэкі імя Е. Лось. 

9 лістапада ў рамках літаратурна-адукацыйнага праекта 

«Многоточие» ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася вечарына, прысвечаная 

жыццю і творчасці віцебскага мастака Алега Прусава, які пражыў усяго 26 

гадоў і чый талент раскрыўся ў жывапісе, графіцы, паэзіі і прозе. 

Гарадскія бібліятэкі прынялі ўдзел у Тыдні літаратуры краін 

Паўночнай Еўропы – міжнародным культурным праекце, накіраваным на 

распаўсюджванне любові да чытання, літаратуры і скандынаўскай 

традыцыі апавядання. 12 лістапада ў бібліятэцы імя У. Караткевіча 

адбыліся чытанні папулярнай аповесці шведскіх аўтараў Эліяса і Агнэс 

Волунд «Даведнік супергерояў» для малодшых школьнікаў СШ № 11 

г. Віцебска. 15 лістапада ў ЦГБ імя М. Горкага адбылося літаратурнае свята 

«Чараўніца з Швецыі – Астрыд Ліндгрэн» для вучняў віцебскай СШ № 44. 

2 снежня ЦГБ імя М. Горкага прэзентавала кніжна-

ілюстрацыйную выставу «Беларусь: учора, сёння, заўтра» ў Віцебскай 

абласной філармоніі ў рамках правядзення канцэртнай праграмы, 

прымеркаванай да 100-годдзя ўтварэння БССР. 

5 снежня ў бібліятэцы імя Е. Полацкай адбылася літаратурная 

вечарына «Путь к себе», прысвечаная віцебскай паэтэсе Ганне Рамнёвай, 

сярэдзіны 20 стагоддзя. У этнаграфічным кутку бібліятэкі была 

прадстаўлена арт-інсталяцыя «Нястрачаная спадчына», аснову якой склалі 

карункі, вышыванкі і ручнікі курынскай зямлі. Дапоўнена арт-інсталяцыя 

кніжнай выставай «Рамёствы роднага краю». 

 29 лістапада ў ЦРБ адбыўся семінар бібліятэчных 

работнікаў на тэму «Бібліятэка і Інтэрнэт-асяроддзе: перспектывы, 

магчымасці і рэальнасць». У праграме семінара: прэзентацыя рамана 

Валерыі Фаміновай «Это»; «Форум ідэй» – новая форма ўзаемадзеяння 

пры дапамозе сеткі Інтэрнэт» (з вопыту работы Курынскай, Сасноўскай 

с/б); «Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі як рэсурс прыцягнення 

чытачоў» (з вопыту работы Даўжанскай, Тулаўскай с/б); бібліятэчныя 

праекты: «Онлайн-пространство для всех» (Альгоўская с/б), «Бібліятэка як 

развіваючае асяроддзе новага пакалення» (Мазалаўская с/б); выстава-агляд 

дзейнасці бібліятэк сістэмы па ўдзеле ў раённым конкурсе «Арт-фішка». 

 

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк» 

 26 кастрычніка на базе ЦРБ адбылося адкрыццё кафедры 

праваслаўнай літаратуры. Ініцыятарамі і арганізатарамі адкрыцця кафедры 

выступілі Віцебская епархія, Віцебскае абласное грамадскае аб'яднанне 

праваслаўных жанчын, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі Гарадоцкага райвыканкама, Гарадоцкае дабрачынне і Гарадоцкая 

цэнтральная раённая бібліятэка. 

27 лістапада ў ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» адбыўся семінар бібліятэчных работнікаў на тэму 

«Мой горад, мая вёска: метады краязнаўчай работы ў бібліятэцы». Гаворка 

ішла пра ролю бібліятэк у краязнаўчай дзейнасці. Абмяркоўваліся пытанні 

распаўсюджвання і прапаганды краязнаўчых ведаў і інфармацыі, 

неабходнасць вядзення краязнаўчых картатэк, тэматычных папак, альбомаў 

і інш. Прадоўжыўся семінар выездам у Пальмінскую сельскую бібліятэку, 
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якая ў 32 гады пайшла з жыцця. Прысутныя пазнаёміліся з жыццёвым і 

творчым шляхам таленавітага аўтара паэтычных зборнікаў «В миге от 

вечности» і «Звезды в горсти». 

Гісторык, краязнаўца, старшыня апякунскага савета музея Марка 

Шагала Людміла Хмяльніцкая стала госцем сустрэчы, якая праходзіла 5 

снежня ў ЦГБ імя М. Горкага ў рамках біяграфічнага праекта «Імёны». 

Бібліятэка імя Е. Полацкай 12 снежня запрасіла сваіх чытачоў на 

музычную вечарыну «Песни молодости нашей», прысвечаную 100-годдзю 

заснавання БССР. Перад сталымі наведвальнікамі бібліятэкі выступіў 

творчы калектыў «Патриот» пад кіраўніцтвам Леаніда Ціханава.  

14 снежня ў ЦГБ імя М. Горкага прайшла чарговая сустрэча ў 

рамках літаратурна-адукацыйнага праекта «Многоточие», прысвечаная 

жыццю і творчасці савецкага і беларускага паэта, ураджэнца вёскі Копысь 

Аршанскага павета Віцебскай губерні Веніяміна Айзенштадта (Веніяміна 

Блажэннага). 

19 снежня ў ЦГБ імя М. Горкага адбылося свята «Ты нарадзіўся ў 

сэрцы Беларусі», прысвечанае 220-годдзю з дня нараджэння славутага 

паэта і грамадскага дзеяча Адама Міцкевіча.  

            

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

8 кастрычніка ў дзіцячую бібліятэку імя А. С. Пушкіна завіталі 

гісторык і пісьменнік Уладзімір Арлоў і тэлекампанія «Вектар». Да 65-гадовага 

юбілею вядомага земляка ў бібліятэцы была зроблена выстава яго твораў. 

Шэраг мерапрыемстваў быў прысвечаны Дню маці і святу Пакрова 

Прасвятой Багародзіцы. У дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака адбылася 

імпрэза «Добрыя словы нашым мамам». У ЦБ імя У. Маякоўскага 

ўдзельнікамі святочнага мерапрыемства сталі выхаванцы нядзельнай 

школы прыходу храма Святога Архангела Міхаіла, іх мамы і настаяцель 

прыходу протаіерэй А. Шаховіч. Народны калектыў «Крылы» запрасіў усіх 

жадаючых на вечарыну-канцэрт «З любоўю да матулі…». 

Вядучыя пазнаёмілі з жыццём і творчасцю вядомага ўраджэнца раёна. 

Выступілі госці з тэатра імя Я. Коласа. Артыстамі былі паказаны ўрыўкі са 

спектакляў «Парог» А. Дударава, «Дзядзя Ваня» А. Чэхава, відэа «Сымон-

музыка». Прагучалі песні ў выкананні хору народнага клуба «Ветэран». 

 12 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы прайшоў літаратурны квэст 

«Спасти героя». Дзеці выконвалі цікавыя заданні, малявалі, разгадвалі 

крыжаванкі і загадкі, складалі пазлы, пісалі вершы. 

 Да Дня Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі цэнтральная раённая 

бібліятэка арганізавала выставу «Революция 1917 года: свидетели и 

факты». 

 На працягу лістапада–снежня ў ЦРБ былі арганізаваны выставы 

прадстаўнікоў Дагдскага краю Латвіі: «Ковер Дагдского края» (да 100-годдзя 

Латвійскай Рэспублікі), «Варежки Дагдского края» і «Волшебство. 

Рождество. Свечи». 

 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 29 кастрычніка на базе ЦРБ адбылося пасяджэнне метадычнага 

аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры школ Чыгуначнага 

раёна г. Віцебска. Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі для гасцей 

выставы-прагляды мастацкай літаратуры «Зорны вяночак беларускіх 

пісьменнікаў і паэтаў», «Беларускія пісьменнікі – дзецям» і выставу 

лепшых бібліятэчна-інавацыйных праектаў «Краязнаўчы вернісаж», на 

якім былі прадстаўлены лепшыя напрацоўкі бібліятэкараў сістэмы. 

Настаўнікам былі прапанаваны бібліяквэст-гульня «Край свой родны 

абыйду, скарбы розныя знайду» і мультымедыйнае падарожжа 

«Турыстычнымі маршрутамі Прыдзвіння».    

 30 кастрычніка ў Курынскай сельскай бібліятэцы прайшла 

сустрэча ля патэфона «Мой лёс – як лёс Радзімы», удзельнікі якой 

пазнаёміліся з патэфонам, паслухалі музычныя кампазіцыі пачатку і 
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 100-годдзю камсамола былі прысвечаны: кніжная выстава 

«Камсамольцы – героі Вялікай Айчыннай вайны» (дзіцячая бібліятэка імя 

С. Маршака), тэматычная выстава «Гэта наша з табой біяграфія» 

(бібліятэка імя У. Караткевіча), кніжная выстава «Эпоха камсамола» 

(бібліятэка імя А. Пушкіна), выстава-экспазіцыя «Сохраняя традиции – 

создаём будущее» (ЦБ імя У. Маякоўскага). 

У лістападзе ў ЦБС у рамках Рэспубліканскай акцыі «Наваполацк 

– культурная сталіца Беларусі 2018 года» прайшоў месячнік чытацкага 

даверу «Через книгу – к добру и свету».  

У ЦБ імя У. Маякоўскага працягваліся літаратурныя сустрэчы. 8 

лістапада бібліятэку наведаў маскоўскі паэт Андрэй Звягін. 15 лістапада 

на творчую сустрэчу з віцебскай пісьменніцай Вольгай Маслюковай 

прыйшлі прыхільнікі жаночага рамана. 29 лістапада адбылася сустрэча з 

беларускай пісьменніцай Валерыяй Фаміновай.  

28 лістапада дзіцячая бібліятэка імя А. С. Пушкіна адзначыла свой 

40-гадовы юбілей. 

11–12 снежня ў ЦБ імя У. Маякоўскага прайшоў рэгіянальны 

конкурс чытальнікаў, прысвечаны Году малой радзімы, які традыцыйна 

ладзіць РГА «Белая Русь». Больш за 100 удзельнікаў з Наваполацка, 

Полацка і Полацкага раёна прадэманстравалі выдатнае валоданне роднай 

мовай, любоў да сваёй малой радзімы, талент пераўвасаблення і сталае 

акцёрскае майстэрства. 

14 снежня дзіцячую бібліятэку імя С. Маршака наведаў вядомы 

дзіцячы пісьменнік Валерый Квілорыя.  

Самай значнай падзеяй месяца ў ЦБС стала навагодняя феерыя 

«Сказочная кругосветка», якая адбылася 15 снежня ў ЦБ імя 

У. Маякоўскага і ладзілася намаганнямі ўсіх супрацоўнікаў.  

У ЦБ працягваліся сустрэчы з творчымі людзьмі: музыкантам 

П. Сляпцовым, удзельніцай народнага калектыву «Крылы» Я. Букоцінай-

Ісупавай, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў 

Саюзнай дзяржавы, выкладчыкам БДПУ імя М. Танка Т. Жылінскай. 

   

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 9 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы была праведзена гадзіна 

прававых ведаў «Трудные судьбы подростков: кто виноват?». 

 18–28 лістапада прайшла дэкада «Будзь у фармаце – чытай 

беларускае!» у Іказненскай бібліятэцы. 

 25 лістапада ў ЦБ адбылося пасяджэнне клуба «Сучаснік» – 

паэтычная вечарына «Ах, шасцідзясятыя!» Мерапрыемства прысвячалася 

творчасці паэтаў Р. Раждзественскага, А. Вазнясенскага, Я. Еўтушэнкі. 

Свае творы чыталі мясцовыя паэты Д. Ваўчок, С. Волчак, А. Вайцяховіч. 

 25 лістапада ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы праведзена 

пасяджэнне аматарскага аб’яднання «Кругагляд». Паэтычны экскурс «Па 

слядах Літаратурных дам» прысвячаўся творчасці паэтак К. Буйло, 

Я. Янішчыц, В. Паліканінай, Т. Красновай-Гусачэнкі. 

 26 лістапада ў ЦБ адбылася скайп-канферэнцыя «Цэнтры 

прававой інфармацыі ў бібліятэках». У чарговай анлайн-сустрэчы прынялі 

ўдзел расійскія спецыялісты з Пскова, Вялікіх Лук, Волагды і Пензы. 

Беларускі бок прадстаўлялі бібліятэкары Браслава і Барысава. 

 У ЦРБ для падлеткаў у снежні былі арганізаваны Дзень прававых 

ведаў (прававы партал «Счастье твое закон бережет») і пасяджэнне 

аматарскага клуба «Арыенцір» па праблеме СНІДу. 

 13 снежня ў дзіцячую бібліятэку завітаў пісьменнік Валерый 

Квілорыя. 

  

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

 11 кастрычніка ў Верхнядзвінскай ЦРБ імя Т. Хадкевіча прайшоў 

вечар-успамін «Чалавек. Асоба. Творца», прысвечаны народнаму артысту 

Беларусі Я. П. Шыпілу, якому ў гэтым годзе споўнілася б 75 гадоў. 
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