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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 2019 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дня беларускага кіно віцебскаму гледачу быў паказаны новы 

дакументальна-ігравы фільм «Спадчына», прысвечаны дасягненням 

культуры суверэннай Беларусі. 

  

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 18–23 лістапада ў Віцебску адбыўся ХХХІІ Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі. На працягу шасці дзён у рамках 

танцавальнага форуму праходзілі спектаклі, кінапаказы, лекцыі, працаваў 

экспертны савет, праводзіліся майстар-класы вядомых харэографаў. 

Галоўная падзея IFMC-2019 – нацыянальны конкурс. У ім прынялі ўдзел 

25 беларускіх калектываў, чатыры з якіх – віцебскія. Па рашэнні 

міжнароднага журы, якое ўзначальваў народны артыст Малдовы, 

заслужаны дзеяч Украіны Раду Паліткару, І прэмія прысуджана 

віцебскаму тэатру-студыі сучаснай харэаграфіі пад кіраўніцтвам Дзіяны 

Юрчанкі за пастаноўку «Дзевы». У холах Канцэртнай залы «Віцебск», дзе 

традыцыйна праводзіцца фестываль, былі прадстаўлены экспазіцыя «На 

краю Вселенной» скульптара Сяргея Сотнікава і фотапраект Ігара 

Гусакова. 

 

 ЦЫРК 

 Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь цырк 

«Юнацтва» Палаца культуры ААТ «Нафтан» у лістападзе адзначыў свой 

50-гадовы юбілей. 

 13–14 снежня ў Оршы адбылося Рэспубліканскае свята-конкурс 

цыркавога мастацтва «Арэна-2019» з удзелам 23 калектываў з розных 

рэгіёнаў Беларусі і г. Дарагабужа Смаленскай вобласці. На сцэне 

гарадскога Цэнтра культуры «Победа» выступілі каля 250 цыркавых 

артыстаў дзвюх узроставых катэгорый у пяці намінацыях. Журы на чале з 

мастацкім кіраўніком Гомельскага дзяржаўнага цырка Якавам Лабовічам 

ацэньвала выступленні акрабатаў, жанглёраў, гімнастаў, прадстаўнікоў 

арыгінальнага жанру. 

3 54 



  

ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

   

 На чарговым пасяджэнні Віцебскага гарвыканкама было 

разгледжана пытанне «Аб ходзе рэалізацыі мерапрыемстваў Дзяржаўнай 

праграмы «Культура Беларусі на 2016–2020 гады». Са змястоўным 

дакладам выступіла начальнік аддзела культуры Наталля Шыёнак. 

Прадстаўнікі бібліятэчнай сістэмы, Палаца культуры «Руба», ДУ 

«Культурна-гістарычны комплекс горада Віцебска «Дзвіна» і іншых 

устаноў культуры падзяліліся планамі на будучае. Першы намеснік 

старшыні гарвыканкама Валянцін Цвяткоў паставіў перад культустановамі 

задачу – павялічыць колькасць брэндавых, папулярных у насельніцтва 

мерапрыемстваў, каб выраслі паступленні платных паслуг па сферы 

культуры. (Витьбичи. – 2019. – 8 окт. – С. 3.) 

 Дзень работнікаў культуры 

 8 кастрычніка, напярэдадні Дня работнікаў культуры, у актавай 

зале Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна адбылося ўшанаванне 

лепшых работнікаў культуры і мастацтва вобласці. Начальнік упраўлення 

культуры Віцебскага аблвыканкама П. М. Падгурскі ўручыў дыпломы 

лаўрэатам прэміі Віцебскага аблвыканкама за высокія творчыя дасягненні 

ў галіне культуры і мастацтва ў васьмі намінацыях. Галоўны захавальнік 

фондаў Віцебскага абласнога музея Героя Савецкага Саюза Міная 

Шмырова Дзяніс Якаўлеў атрымаў узнагароду як лепшы музейны 

работнік. У намінацыі «Лепшы майстар традыцыйных рамёстваў» 

адзначаны метадыст-майстар Бешанковіцкага раённага Дома рамёстваў 

Галіна Ханяк і малодшы навуковы супрацоўнік Глыбоцкага Дома 

рамёстваў Таццяна Карнеева. Лепшымі клубнымі работнікамі прызнаны 

29 лістапада ў Віцебскім АМЦНТ былі падведзены вынікі 

абласнога конкурсу фотаработ «Мой край родны» сярод непаўналетніх, 

якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы і ў адносінах да 

якіх праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа. У конкурсе 

прынялі ўдзел 199 прэтэндэнтаў з усіх раёнаў і гарадоў вобласці, 

фотаработы 15 аўтараў былі адабраны для ўдзелу ў рэспубліканскім этапе 

конкурсу. 

 

 КІНАМАСТАЦТВА 

 26 кастрычніка ў Талачынскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбыўся ІІІ адкрыты конкурс аматарскіх турыстычных 

фільмаў «Путешествуем по Синеокой». 24 удзельнікі з Беларусі, Расіі і 

Латвіі ў 43 работах прадставілі на суд журы сваё бачанне турыстычнага 

патэнцыялу Беларусі. У намінацыі «Лепшы турыстычны фільм» першае 

месца прысуджана рэжысёру Талачынскай народнай кінастудыі «Летапіс» 

Дзмітрыю Іўчанку. Лепшым краязнаўчым фільмам стала работа Максіма 

Гармаша з Гродна «В царстве белорусского бобра». У намінацыі «Лепшае 

слайд-шоу» перамаглі Андрэй і Таццяна Петлах (Латвія). Таксама быў 

праведзены фотаконкурс «Мая малая радзіма» і вызначаны пераможцы. 

 13–14 снежня ў Полацку былі падведзены вынікі 

IV Рэспубліканскага адкрытага конкурсу аматарскіх фільмаў імя Юрыя 

Тарыча «Я здымаю кіно». У ім прынялі ўдзел 110 аўтараў ва ўзросце ад 5 

да 82 гадоў з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы і Германіі, якія прадставілі 

215 работ у разнастайных жанрах. Праходзілі творчыя сустрэчы і дыскусіі, 

дабрачынныя кінапаказы, давалі майстар-класы мэтры Нацыянальнай 

кінастудыі «Беларусьфільм» і Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

мастацтваў. 

 17 снежня айчынны кінематограф адзначаў сваё 95-годдзе. 

Віцебскія Дом кіно і кінатэатр «Мир» у рамках святкавання памятнай 

даты прадэманстравалі 12 мастацкіх фільмаў Нацыянальнай кінастудыі 

«Беларусьфільм», беларускую анімацыю і іншыя экранныя работы. Да 
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  намеснік дырэктара Расонскага раённага Цэнтра культуры і народнай 

творчасці Кацярына Мурашова і кіраўнік народнага тэатра «Пошук» 

Лепельскага раённага Дома культуры Віталь Хватынец. Прэміяй 

аблвыканкама ўзнагароджаны бібліятэчныя работнікі Алена Бахмацкая з 

Лёзненскай ЦРБ, якая стварыла народнае аматарскае аб’яднанне «Под 

абажуром», і загадчык аддзела абслугоўвання Полацкай дзіцячай 

бібліятэкі імя Л. Талстога Вольга Бандарэнка. У намінацыі «Лепшы 

арганізатар платных паслуг насельніцтву» перамагла дырэктар 

Верхнядзвінскага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці 

Святлана Канавальчанка. Лепшым артыстам філармоніі стала салістка 

актэта балалаек «Витебские виртуозы» Людміла Загоскіна. Лепшым 

тэатральным артыстам прызнаны акцёр Беларускага тэатра «Лялька» 

Юрый Франкоў. Дыплом у намінацыі «За педагагічныя дасягненні» 

атрымала выкладчык Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і 

мастацтваў Кацярына Кацар-Трахіменка. Некаторыя работнікі 

культуры былі ўзнагароджаны Ганаровымі граматамі аблвыканкама і 

абласнога Савета дэпутатаў, Падзякамі Міністэрства культуры і старшыні 

Віцебскага аблвыканкама, граматамі Беларускага прафсаюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму. Сярод іх кіраўнік народнага 

клуба аматараў лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага раённага Цэнтра 

рамёстваў і нацыянальных культур Ніна Ярмух. (Витебские вести. – 

2019. – 10 окт. – С. 1, 5. ; Витьбичи. – 2019. – 10 окт. – С. 1, VIII.) 

 Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды Дня работнікаў культуры 

былі праведзены па ўсёй вобласці. Віншаванні і шчырыя словы падзякі 

гучалі ў адрас клубных і музейных работнікаў, бібліятэкараў, майстроў 

Дамоў рамёстваў, спецыялістаў дзіцячых школ мастацтваў, кіраўнікоў 

творчых калектываў. Ганаровымі гасцямі святочных мерапрыемстваў 

з’яўляліся ветэраны працы ў галіне культуры і мастацтва. 

 У зале пасяджэнняў Віцебскага гарвыканкама віншавалі з 

прафесіянальным святам работнікаў гарадскіх устаноў культуры і 

адукацыі ў гэтай сферы. Былі адзначаны дырэктары ўстаноў культуры, 

24 лістапада. Упершыню ў Беларусі пры падтрымцы Польскага інстытута 

ў Мінску выступіў лаўрэат міжнародных конкурсаў, уладальнік прэміі 

«Арганіст Новай Еўропы» Міхаіл Коцат. 

 Міжнародны конкурс юных выканаўцаў эстраднай песні «Халі-

Хало-2019» прайшоў 1-2 лістапада ў Палацы культуры ААТ «Нафтан». У 

Наваполацк з’ехаліся 45 таленавітых прадстаўнікоў вакальных школ 

Беларусі, а таксама юныя спевакі з Расіі, Эстоніі, Літвы, Арменіі, Сербіі. 

Гран-пры ўручаны Ліліяне Садоўскай з Магілёва. 

 3–18 снежня ў Віцебску адбыўся ХХХІ Міжнародны музычны 

фестываль імя І. І. Салярцінскага. Адкрыў яго расійскі струнны квартэт 

«Академия камерной музыки». У рамках фестывалю прайшлі канцэрты 

Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь пад упраўленнем 

Я. Бушкова і пастаяннага ўдзельніка фестывалю – ансамбля «Класік-

Авангард» (кіраўнік У. Байдаў). Завяршыла свята музыкі выступленне 

Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь 

(мастацкі кіраўнік і дырыжор А. Анісімаў). 

 6 снежня ў Шаркаўшчынскім РЦК адбыўся IV адкрыты 

рэгіянальны фестываль ансамблевай музыкі «Вясёлка сугуччаў». У ім 

удзельнічалі 23 творчыя калектывы і звыш 120 юных музыкантаў з 

Віцебскай вобласці, Шпогскай і Науенскай музычных і мастацкіх школ 

(Латвія), Зарасайскай школы мастацтваў (Літва). Калектывы былі 

ўзнагароджаны дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. Гран-пры 

фестывалю быў прысуджаны трыа флейтыстаў Лепельскай дзіцячай 

школы мастацтваў. 

 

 ФОТАМАСТАЦТВА 

 У кастрычніку-лістападзе ў Мастацкім музеі Віцебска 

экспанавалася экспазіцыя работ фотакарэспандэнта газеты «Витебские 

вести» Дзмітрыя Осіпава. На выставе «С высоты птичьего полета» 

прадстаўлены фатаграфіі апошніх 5 гадоў, большасць з якіх зроблена з 

верталёта або паветранага шара. 
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  выкладчыкі дзіцячых школ мастацтваў, кіраўнікі творчых калектываў, 

метадысты, акампаніятары, работнікі бібліятэк і інш. Святочны настрой на 

цырымоніі стваралі музычны квартэт выкладчыкаў ДШМ імя 

А. В. Багатырова, народны ансамбль народнай песні «Світанак»Палаца 

культуры «Руба» і інш. 

 Напярэдадні прафесійнага свята прадстаўнікам галіны культуры 

г. Наваполацка былі ўручаны гарадскія прэміі за высокія творчыя 

дасягненні ў вобласці культуры і мастацтва «Признание». Былі адзначаны 

8 лаўрэатаў – спецыялістаў, творчых калектываў, творчых праектаў. 

 11 кастрычніка прайшоў святочны канцэрт да Дня работнікаў 

культуры ў Бешанковіцкім РЦК. Адбылося ўшанаванне лепшых 

работнікаў галіны і прысвячэнне ў прафесію маладых спецыялістаў. У 

рамках свята была праведзена конкурсная праграма «Я – культработнік». 

 Сапраўднае свята работнікам культуры Шаркаўшчынскага раёна, 

якія сабраліся на ўрачыстасць у раённым Цэнтры культуры, падарыла 

выступленне мужчынскага хору «Стабурагс» з г. Айзкраўкле Латвійскай 

Рэспублікі. Госці спявалі латвійскія, літоўскія, эстонскія песні і 

беларускую «Купалінку». 

 Мерапрыемства, прысвечанае Дню работнікаў культуры, 

прайшло 18 кастрычніка ў Гарадоцкім ГДК. Да гэтай падзеі было 

прымеркавана адкрыццё Дошкі гонару, якая зацверджана да 

прафесіянальнага свята па ініцыятыве аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама. Ва ўрачыстай 

абстаноўцы на яе былі занесены імёны работнікаў і ветэранаў культуры, 

таленавітых навучэнцаў і ўдзельнікаў творчых калектываў раёна. 

 18 кастрычніка работнікаў культуры Докшыцкага раёна 

гасцінна сустракала кіна-канцэртная зала «Іскра» райцэнтра. Лепшым 

работнікам былі ўручаны Ганаровыя граматы і прэмія «Іскра». Ордэн за 

заслугі ў ветэранскім руху агульнарасійскай грамадскай арганізацыі 

«Расійскі саюз ветэранаў» атрымала малодшы навуковы супрацоўнік 

Бягомльскага музея народнай славы Ала Каралевіч. Па традыцыі на свяце 

падманшчыца» ў пастаноўцы Міхася Краснабаева адбылася на сцэне 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа ў дзень 

яго заснавання – 21 лістапада. П’еса Маргарэт Мэё. Сцэнаграфія і 

касцюмы Святланы Макаранкі. У галоўных ролях – Цімур Жусупаў і 

Вікторыя Шамардзіна. 

31 кастрычніка 85-гадовы юбілей адзначыў народны артыст БССР 

Тадэвуш Антонавіч Кокштыс. 30 лістапада адбыўся бенефіс старэйшага 

артыста Коласаўскага тэатра, які прысвяціў 61 год свайго жыцця сцэне 

тэатра імя Я. Коласа. 

Беларускі тэатр «Лялька» адзначаны на XVII Міжнародным 

тэатральным форуме «Золотой Витязь», які праходзіў у Маскве з 

26 кастрычніка па 29 лістапада. Дыпломам «За тэатральны вопыт 

спасціжэння свету Марка Шагала» ўзнагароджаны мастацкі кіраўнік 

тэатра, пастаноўшчык спектакля «Мастак. Вяртанне ў Віцебск» Віктар 

Клімчук. 

11 і 20 снежня на камернай сцэне тэатра імя Я. Коласа адбылася 

прэм’ера спектакля «Ваўкалак» паводле Яна Баршчэўскага. Рэжысёр – 

Ірына Цішкевіч. Мастак – Юлія Карымава. Харэограф – Дзіяна Юрчанка. 

У спектаклі занятыя У. Ацясава, А. Герак, Р. Грыбовіч, С. Жукоўская, 

Д. Каваленка і інш. 

        

 МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 24 кастрычніка ў канцэртнай зале Полацкага Сафійскага сабора 

адбылося ўрачыстае адкрыццё XXIV Міжнароднага фестывалю арганнай 

музыкі «Званы Сафіі». Шэдэўры сусветнай класікі прагучалі ў выкананні 

заслужанай артысткі Беларусі Ксеніі Пагарэлай (арган), камернага хору 

Гомельскай абласной філармоніі, камернага аркестра «Еўропа-цэнтр» 

(дырыжор Раіль Садыкаў), народнай артысткі Беларусі Галіны Паўлянок 

(мецца-сапрана). Усяго падчас фестывалю адбылося 5 канцэртаў, на якіх 

выступілі сусветна вядомыя музыканты з Францыі, Расіі, Японіі, Германіі, 

Польшчы і Беларусі. Заключны акорд свята музычнай класікі прагучаў 
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  ў слаўную сям’ю культработнікаў была прынята моладзь. Сярод 

ганаровых гасцей была дэлегацыя латвійскіх работнікаў культуры з 

г. Балві. 

 10 кастрычніка лёзненцы адзначылі 76-ю гадавіну вызвалення 

раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Урачыстыя мерапрыемствы 

пачаліся з адкрыцця памятнага знака ў в. Альхавік, дзе ў снежні 1943 г. – 

сакавіку 1944 г. размяшчаўся 467-ы паходна-палявы госпіталь 33-й Арміі. 

Таксама прайшоў этап акцыі памяці «Во славу общей Победы». Святочны 

канцэрт у РЦК меў назву «Вызваленню Лёзненшчыны прысвячаецца…». 

У ваенна-гістарычным музеі адбылася цырымонія пасвячэння вучняў 

другіх класаў БШ № 2 г. п. Лёзна ў рады акцябрат. Яны сталі першымі 

ўдзельнікамі акцыі «Памятаем. Ганарымся!». У аг. Пушкі адбылося 

адкрыццё мемарыяльнага знака з імёнамі землякоў, якія загінулі ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 

 У рамках рэалізацыі праекта «Новае жыццё рамёстваў» 

Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам быў 

арганізаваны этнаграфічны лагер «Этналетнік». Каманда рамеснікаў і 

фалькларыстаў з Полацка, Браслава і Латвіі на працягу тыдня вандравала 

па рамесных майстэрнях, сустракалася з творчымі калектывамі 

Полаччыны, якія вывучаюць і захоўваюць элементы традыцыйнай 

культуры для будучых пакаленняў, удзельнічала ў майстар-класах. 

(Полацкі веснік. – 2019. – 29 кастр. – С. 8.) 

 23 лістапада свой 85-гадовы юбілей святкавала заслужаны 

работнік культуры БССР Галіна Іонаўна Клёсава, якая ў 1963–1990 гадах 

узначальвала ўпраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама. Асабісты 

ўклад Г. І. Клёсавай у развіццё культуры Віцебшчыны адзначаны ордэнамі 

Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Почета», медалём «За доблестный 

труд». (Витьбичи. – 2019. – 23 нояб. – С. 7.) 

 Цэнтр нацыянальных культур Цэнтра культуры «Віцебск» 

выступіў ініцыятарам правядзення «круглага стала» па тэме 

«Нацыянальнае адзінства». Для абмеркавання перспектыў, новых 

вырабаў майстроў народных мастацкіх рамёстваў «Навагодні сувенір». 

26 снежня былі падведзены вынікі традыцыйнага конкурсу 

«Навагодні сувенір», які праводзіўся ў майстэрні народнага клуба 

абрэзкавага шыцця «Рошва» Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і 

нацыянальных культур. У імправізаванай экспазіцыі было прадстаўлена 

каля 100 анёлаў. 

У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры ў снежні была 

арганізавана брэндавая выстава майстроў і мастакоў народнага клуба «Ля 

возера» пад назвай «Калядныя ўзоры». 

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа 

прыняў удзел у ХІ адкрытым міжнародным тэатральным фестывалі Homo 

Ludens («Чалавек, які іграе»), які праходзіў 5–13 кастрычніка ў 

Нікалаеўскім акадэмічным мастацкім рускім драматычным тэатры 

(Украіна) і быў прымеркаваны да яго 85-годдзя. Коласаўцы прадставілі 

меладраму вядомага італьянскага драматурга Альда Нікалаі «Матылёк… 

Матылёк…» у пастаноўцы Валерыя Анісенкі. 

У кастрычніку ў Палацы культуры чыгуначнікаў (г. Віцебск) 

прайшоў святочны тыдзень з нагоды 100-гадовага юбілею народнага 

тэатра «Сінтэз». У праграме: спектаклі, выставы, тэатралізаваны канцэрт 

«Рэха вайны», сцэнічныя работы гасцей – народных тэатраў КСЦ 

чыгуначнікаў Брэста і Палаца культуры чыгуначнікаў Оршы, студэнцкіх 

тэатраў Віцебскага каледжа культуры і мастацтваў і Віцебскага 

медуніверсітэта. 

Спектаклем коласаўцаў «Сымон-музыка» па аднайменнай паэме 

Я. Коласа адкрыўся VII Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай 

драматургіі імя В. Дуніна-Марцінкевіча, які праходзіў 1–6 лістапада ў 

г. Бабруйску Магілёўскай вобласці. 

Прэм’ера авантурнай камедыі становішчаў «Мая жонка – 
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  гарадскіх праектаў былі запрошаны прадстаўнікі гарадскіх і абласных 

органаў улады, нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў, сферы турызму і 

ўстаноў культуры. 

 «Пусть будет ярким небо над землёй!» – пад такой назвай 

24 снежня прайшло свята ў Гарадку з нагоды 76-й гадавіны вызвалення 

раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У праграме: мітынг на 

мемарыяльным комплексе «Бессмертие», адкрыты дыялог пакаленняў у 

СШ № 2 райцэнтра, літаратурна-музычная кампазіцыя ў ГДК і інш. 

     

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Дырэктар Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору Марына 

Гушча прадстаўляла Віцебскую вобласць на кірмашы вырабаў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якая праходзіла ў рамках ІІ Форуму 

рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Жытоміры 3–4 кастрычніка. На выставе 

былі прадстаўлены вышытыя гарадоцкімі майстрамі льняныя ручнікі, 

вырабы з саломы і гліны, кошыкі ў тэхніцы спіральнага пляцення і 

лозапляцення. Невыпадкова асаблівае захапленне ў наведвальнікаў 

выставы вызывалі вырабы, выкананыя ў тэхніцы ажурнага ткацтва, бо 

тэхналогія ажурнага ткацтва занесена ў Дзяржаўны спіс гісторыка-

культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь як элемент 

нематэрыяльнай спадчыны.  

Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны 

ансамбль песні і музыкі «Крыніца» Дубровенскага раённага Цэнтра 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці прыняў удзел у 

І Міжнародным фестывалі народнай творчасці «Folk Irpin» у г. Ірпень 

(Украіна). Сваю творчасць прадставіў на фестывалі і Дубровенскі Дом 

рамёстваў. Асаблівым попытам карысталіся вырабы са скуры і гліны. 

(Витебские вести. – 2019. – 12 окт. – С. 15.) 

ІХ Міжнародны фестываль народнай культуры «Беларускі 

кірмаш» 4 кастрычніка традыцыйна сабраў у латвійскім горадзе 

Даўгаўпілсе творчыя калектыаы не толькі свайго рэгіёна, але і Літвы, 

адзенні, а на другіх – у аўтэнтычных строях, якія аднавілі сваімі рукамі па 

фатаграфіях стогадовай даўніны. Карпатлівай працай па аднаўленні 

рэгіянальных касцюмаў у Доме рамёстваў займаюцца даўно і плённа. 

У выставачнай зале КАЦ «Гарадок» у лістападзе экспанавалася 

выстава творчых работ майстроў Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору 

«Гарадоччына мая». 

«Рэліквія»– пад такой назвай з 27 лістапада па 16 снежня ў 

ВАМЦНТ праходзіла выстава-конкурс артэфактаў з фондаў Дамоў 

рамёстваў вобласці. У экспазіцыі – аўтэнтычныя прадметы побыту і 

традыцыйных народных рамёстваў: жывапіс і іконы, маляванкі, драўляная 

скульптура, гліняныя цацкі, самабытныя музычныя інструменты, лакавая 

мініяцюра, ткацтва, вышыўка і інш. Ганаровае месца ў экспазіцыі займаў 

маляваны дыван Язэпа Драздовіча. Падчас адкрыцця выставы адбылося 

ўзнагароджанне пераможцаў папярэдняй абласной выставы-конкурсу 

традыцыйных вясельных галаўных убораў і атрыбутаў «Вянок нявесты». 

Гран-пры быў удастоены Гарадоцкі Дом рамёстваў і фальклору. 

У лістападзе-снежні ў выставачнай зале Докшыцкага раённага 

Дома рамёстваў экспанавалася выстава «Саламяныя дзівосы» метадыста-

майстра Таццяны Марціновіч. 

Гран-пры IV трыенале дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якая 

праходзіла ў Палацы мастацтваў у Мінску, прысуджаны віцебскім 

мастачкам Святлане Баранкоўскай і Таццяне Макляцовай-Якаўлевай за 

інсталяцыю «Белый шум». (Витьбичи. – 2019. – 7 дек. – С.5.) 

6 снежня творчы калектыў Глыбоцкага Дома рамёстваў ўрачыста 

адзначыў 30-годдзе стварэння сваёй установы. Юбілейнае свята было 

арганізавана ў Глыбоцкім цэнтры традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці. Захавальнікі глыбоцкіх рамёстваў размясцілі ў экспазіцыйнай 

зале выставу «Творчасць нараджае радасць». 

 20 снежня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці адкрылася абласная выстава-конкурс 

традыцыйных батлеек Віцебшчыны «Зімовая казка» і выстава-продаж 
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  Эстоніі, Беларусі. Сярод гасцей былі і дэлегацыі Браслаўскага і Міёрскага 

раёнаў, якія ўжо шмат гадоў цесна супрацоўнічаюць з Даўгаўпілскім 

Цэнтрам беларускай культуры. Паазер’е прадстаўлялі народны ансамль 

песні «На панадворку» і члены народнага аб’яднання «Ля возера» з 

Браслаўскага раёна, а таксама работнікі культуры Міёршчыны: выкладчык 

Міёрскай ДШМ Яўгенія Шук, метадыст РДК Дар’я Шук, загадчык 

Мікалаёўскага сельскага клуба Ігар Мятла. Даспадобы прыйшліся ўсім 

прысутным выступленні наваполацкіх калектываў – заслужанага 

вакальна-харэаграфічнага ансамбля «Камарыкі»імя Ч. Клячко Палаца 

культуры ААТ «Нафтан» і народнага гурта архаічных спеваў «Княжыч» 

Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры. 

Насычаным і багатым на падзеі выдаўся кастрычнік для 

народнага фальклорнага ансамбля «Азерыца» Езярышчанскага 

гарпасялковага Дома культуры Гарадоцкага раёна. Творчы калектыў 

прыняў удзел у Міжнародным фальклорным фестывалі «Золотые 

родники», які адбыўся 11–12 кастрычніка ў Пскове. Затым таленавітыя 

выканаўцы з поспехам выступілі ў Смаленску, дзе 13 кастрычніка 

праходзіла Міжнароднае свята народнай музыкі, танца і гармоніка 

«Гармонь собирает друзей». 

Народны драматычны тэатр «Пошук» Лепельскага РДК стаў 

лепшым сярод драматычных тэатраў на І Міжнародным конкурсе-

фестывалі «Мы живем и творим», які адбыўся 27–28 кастрычніка ў 

расійскім горадзе Вялікія Лукі. Творчы калектыў атрымаў Гран-пры ў 

намінацыі «Драматычны тэатр» за камедыю-фарс «А поутру они 

проснулись» В. Шукшына. 

Народны аматарскі тэатр г. Оршы прымаў удзел у VI адкрытым 

міжнародным тэатральным фестывалі імя народнага артыста СССР 

Анатоля Папанава, які праводзіўся 29–31 кастрычніка ў г. Вязьме 

Смаленскай вобласці. Дыплом у намінацыі «Лепшая рэжысёрская работа» 

быў прысуджаны Васілю Мігалю – кіраўніку тэатра і рэжысёру-

пастаноўшчыку камедыі «Осторожно, женщины!» па п’есе А. Курэйчыка. 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Міжнародны пленэр народнага дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва «Букет Прыдняпроўя» прайшоў 9–12 кастрычніка ў 

г. п. Копысь Аршанскага раёна на базе Цэнтра народнай творчасці і 

рамёстваў. Адбыліся выставы работ майстроў, выступленні аўтэнтычных 

фальклорных і аматарскіх калектываў мастацкай творчасці, прайшлі 

«Аршанскі кірмаш», розныя конкурсныя і забаўляльныя праграмы, 

семінары па пытаннях аднаўлення, захавання, пераемнасці і 

папулярызацыі традыцый народнага мастацтва. Пазнавальнымі былі 

майстар-класы па вырабе кафлі і тэхналогіі маёлікі, якія правяла член 

Саюза мастакоў Беларусі Людміла Кавальчук, і майстар-клас па вырабе 

свістулек. Сярод лепшых беларускіх ганчароў у межах пленэру адбыўся 

конкурс «Гліна спявае». Журы, якое ўзначальваў прафесар, старшыня 

Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута, вызначыла 

пераможцаў у некалькіх намінацыях, у тым ліку прадстаўнікоў 

Віцебшчыны. Лепшую хатнюю калекцыю прадставіў Сяргей Рымдзёнак з 

Шаркаўшчыны; першае месца у намінацыі «Лепшы выраб дэкаратыўна-

глінянай пластыкі» заняла Таццяна Шынкарова з Оршы; дыпломам «За 

захаванне і развіццё ганчарскіх традыцый» адзначаны Арцём Фамін з 

Глыбокага. 

У кастрычніку-лістападзе ў ВАМЦНТ праходзіла выстава 

«Вянок нявесты». Большасць экспанатаў датуеца ХХ стагоддзем. 

Цэнтральнае месца было адведзена галаўным уборам: падзвінскім, 

падняпроўскім, паазерскім. На выставе прысутнічалі ўнікальныя 

артэфакты і рэканструкцыі, выкананыя ўмелымі майстрамі Віцебшчыны. 

Таксама былі прадстаўлены артэфакты пасагу нявесты, фотаздымкі, 

лялечныя кампазіцыі, атрыбуты вясельнага абраду і інш. 

 У лістападзе ў Глыбоцкім доме рамёстваў адкрылася 

фотавыстава пад назвай «Мінулае і сучаснае». На здымках глыбоцкага 

фатографа Марыны Мяцеліцы – майстры Дома рамёстваў і ўдзельнікі 

народнага клуба майстроў «Крыніца». На адных яны – у сучасным 
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   1–4 лістапада ў сталіцы Чэхіі Празе праходзіў ХХХ Міжнародны 

конкурс-фестываль фальклору, танца і музыкі «Пражскі зарапад-2019». 

Музычную культуру Віцебшчыны на ім прадстаўляла ДШМ № 3 

г. Наваполацка. У намінацыі «Інструментальная творчасць» дыпломы 

лаўрэатаў І ступені заваявалі юныя піяністы Даната Мядзведзева і дуэт 

Аліна Дзімава – Дар’я Власюк. У дарослай катэгорыі майстэрства 

валодання домрай прадэманстравала педагог Таццяна Мельнікава, 

заняўшая І месца ў намінацыі «Сола». 

 7 лістапада ў рамках Дня яднання народаў Расіі ў Культурна-

дасугавым цэнтры «Губернский» г. Смаленска прайшоў ХХ фестываль 

нацыянальных культур. Самадзейныя артысты Дома культуры 

аг. Дабрамыслі Лёзненскага раёна прадстаўлялі Віцебскую вобласць. 

 VIII Міжнародны фальклорны фестываль «Как на речке было на 

Фонтанке», які адбыўся 11–16 лістапада ў Санкт-Пецярбургу, прынёс 

перамогу квартэту «Ліра» Наваполацкага музычнага каледжа. Удзельнікі 

калектыву выканалі ў двух турах народныя і ваенна-патрыятычныя песні. 

 16–17 лістапада ў Францыі праходзіў фестываль «Fous d’Histoire 

Compiegne» («Без ума от истории»). Майстар разьбы па дрэве Віктар 

Дудкевіч з Глыбокага, які займаецца дзіцячымі цацкамі ранняга 

Сярэднявечча, і браслаўчанін Кастусь Шыдлоўскі, які стварае васковыя 

таблічкі, былі запрошаны на фестываль сумесна з польскай камандай. 

 19–25 лістапада на тэрыторыі Браслава і Браслаўскага раёна 

прайшоў адукацыйны этнаграфічны лагер пад адкрытым небам, у якім 

прынялі ўдзел аматары даўніны і фальклору з Даўгаўпілскага краю 

(Латвія), Полацкага і Браслаўскага раёнаў. Удзельнікі мелі магчымасць 

пазнаёміцца з рамеснікамі і рэгіянальнай этнаграфічнай спадчынай, 

сабраць прадметы побыту, якія стануць музейнымі экспанатамі. Лагер у 

Браславе – першы этап падрыхтоўкі да трансгранічнай этнаграфічнай 

экспедыцыі «Этнаграфічныя ўзоры і традыцыйныя рамёствы на тэрыторыі 

даліны ракі Дзвіна/Даўгава»  ў Даўгаўпілскім краі. (Витебские вести. – 

2019. – 30 нояб. – С. 9.) 

 14 снежня 60-гадовы юбілей святкавала Чашніцкая дзіцячая 

школа мастацтваў. Канцэртна-віншавальная праграма была арганізавана ў 

гарадскім Доме культуры райцэнтра. 

   

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 Віцебскі жывапісец Алег Скавародка ў кастрычніку прадставіў ў 

Мастацкім музеі Віцебска свае работы, створаныя падчас паездак па 

розных гарадах і краінах. Выстава «Алег Скавародка. Пленэры» была 

прымеркавана да ўручэння мастаку медаля Францыска Скарыны. Гэта 

дзяржаўная ўзнагарода – прызнанне яго творчых заслуг. 

 У кастрычніку ў выставачнай зале Полацкага ГДК адкрылася 

выстава «Мастацтва Полаччыны», якую ўдзельнікі народнага клуба 

мастакоў-аматараў «Белый холст» прысвяцілі Году малой радзімы. 

 У кастрычніку–лістападзе ў Арт-цэнтры Марка Шагала 

экспанавалася выстава графікі Анатоля Каплана (1902–1980). Экспазіцыю 

пад назвай «Сказать почти то же самое…» склалі звыш 70 работ мастака з 

фондавай калекцыі Музея Марка Шагала ў Віцебску. 

 У лістападзе наваполацкі мастак Яўген Панамарэнка адкрыў 

персанальную выставу ў Музеі гісторыі і культуры горада Наваполацка. У 

экспазіцыі прадстаўлены акварэльныя работы аўтара. 

 У лістападзе–снежні экспанавалася традыцыйная выстава 

«Фарбы Лепельшчыны» ў Лепельскім раённым краязнаўчым музеі. У 

экспазіцыі былі прадстаўлены 69 работ, розных па жанры і стылі. На 

адкрыцці прысутнічалі многія аўтары гэтых твораў. 

 У лістападзе–снежні ў Арт-цэнтры Марка Шагала экспанавалася 

міжнародная выстава жывапісу, скульптуры, мастацкіх аб’ектаў «Чатыры 

берагі адной ракі», падрыхтаваная віцебскімі і латвійскім мастакамі. 

 15 лістапада – 13 снежня ў Аршанскай гарадской выставачнай 

галерэі В. А. Грамыкі працаваў праект «Калегіум NEW». Маладыя мастакі 

з Расіі і Беларусі прывезлі ў Оршу жывапісныя і графічныя работы, 

плакаты, скульптуры, узоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 
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   Напрыканцы лістапада ў Віцебску прайшлі Дні культуры Латвіі, 

прымеркаваныя да Дня незалежнасці Латвійскай Рэспублікі. Надзвычайны 

і Паўнамоцны Пасол Латвіі ў Беларусі Эйнарс Семаніс прыняў удзел у 

адкрыцці выставы ў Арт-цэнтры Марка Шагала пад сімвалічнай назвай 

«Чатыры берагі адной ракі», на якой былі прадстаўлены работы латвійскіх 

і віцебскіх мастакоў. Глава дыпмісіі прысутнічаў на святочным канцэрце 

«Гучыць Латвія ў лістападзе», які прайшоў у Канцэртнай зале «Віцебск» з 

удзелам Даўгаўпілскага аркестра акардэаністаў і салісткі Латвійскай 

Нацыянальнай оперы Ілоны Багеле. Канцэрт стаў часткай праекта 

«Даўгаўпілс і Віцебск: культурнае супрацоўніцтва і развіццё ІІ». 

У лістападзе ў межах падпісанай дамовы аб культурным 

супрацоўніцтве паміж Віцебскім і Смаленскім абласнымі цэнтрамі 

народнай творчасці ў Смаленску працавала выстава традыцыйных 

галаўных убораў Віцебшчыны. У экспазіцыі былі прадстаўлены дзявочыя 

і вясельныя вянкі, жаночыя наміткі, чапцы, хусткі, шалі, мужчынскія 

магеркі, брылі, аблавухі, картузы і іншыя галаўныя ўборы, зробленыя па 

даўніх узорах майстрамі народных мастацкіх рамёстваў рэгіёнаў 

вобласці – Падняпроўя, Падзвіння і Паазер’я. 

Канцэртмайстар дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Наваполацка 

Крысціна Вавілонская стала пераможцай у намінацыі «Фартэпіяна. Сола» 

ХХХІ Еўрапейскага музычнага конкурсу «Citta di Moncalieri», які 

праходзіў 25–30 лістапада ў Італіі. 

Напрыканцы лістапада ў Смаленску праходзіў XIV адкрыты 

гарадскі тэатральны конкурс «Маленькие шедевры-2019». На сцэне 

культурнага цэнтра «Заднепровье» выступіў і ўзорны дзіцячы тэатр «Вясёлка» 

Палаца культуры г. Барані, які па выніках конкурсу стаў лаўрэатам І ступені. 

Народны фальклорны калектыў «Гульбічы» Шумілінскага РЦК 

прадстаўляў вакальна-харэаграфічны спектакль, створаны па абрадах, 

традыцыях, песнях і танцах Шуміліншчыны, у г. Вялікія Лукі Пскоўскай 

вобласці. Паміж Шумілінскім і Вялікалуцкім раёнамі наладжана 

супрацоўніцтва ў галіне культуры. (Витебские вести. – 2019. – 30 нояб. – С. 15.) 

МАСТАЦТВА 

 

 17–20 кастрычніка ў абласным цэнтры адбыўся ХХХІІІ адкрыты 

фестываль аўтарскай песні, паэзіі і візуальных мастацтваў «Віцебскі 

лістапад-2019». На форуме сабраліся музыканты, паэты, перформеры і 

мастакі з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Ізраіля, ЗША, Новай Зеландыі і 

іншых краін. Яны выступілі ў намінацыях: «Аўтарская песня. Класіка», 

«Аўтарская песня. Альтэрнатыва», «Паэзія. Вольная тэматыка», «Паэзія. 

Вершы для дзяцей». У канцэртнай зале «Віцебск» падчас гала-канцэрта 

фестывалю адбылася цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў. Галоўнага 

прыза «Прызнанне» ўдастоена Юлія Студзёнава з расійскага Обнінска. У 

рамках фестывалю была адкрыта выстава віцебскага мастака Аляксея 

Краўчанкі «Вольное странствие сердца», была праведзена арт-бітва 

мастакоў «Night Art Battle», працавала традыцыйнае «Вулічнае кафэ», дзе 

праходзілі музычна-паэтычныя канцэрты-імправізацыі. 

 25 кастрычніка 50-гадовы юбілей адзначыла Шаркаўшчынская 

дзіцячая школа мастацтваў. Павіншаваць установу са знамянальнай датай 

прыехалі педагогі і навучэнцы школ мастацтваў Глыбокага, Докшыц, 

Міёраў, Браслава, дырэктар Шпогскай дзіцячай музычнай і мастацкай 

школ А. Рэпінс (Латвія). 

 Віцебская дзіцячая школа мастацтваў імя А. В. Багатырова 

адсвяткавала 100-гадовы юбілей. 1 лістапада адбылася юбілейная 

вечарына «Сто лет у истоков професиональной музыки». У святочным 

канцэрце прынялі ўдзел калектывы школы, педагогі і навучэнцы, 

выпускнікі апошніх гадоў. На свяце прайшло ўшанаванне педагогаў. 

 У пачатку лістапада ў Бешанковіцкай ДШМ адбыўся семінар 

«Юдовінскія чытанні», прысвечаны 127-годдзю з дня нараджэння 

вядомага мастака Саламона Юдовіна, ураджэнца г. п. Бешанковічы. 

 У лістападзе сваё 50-годдзе адзначыла Ушацкая дзіцячая школа 

мастацтваў. Святочнае мерапрыемства было праведзена ў зале раённага 

Цэнтра культуры і народнай творчасці. 
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  Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка падпісаў пагадненне аб 

супрацоўніцтве з Федэральнай дзяржаўнай установай культуры Расійскай 

Федэрацыі «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.». Ён стаў адзіным на Віцебшчыне і чацвёртым у Беларусі музеем, 

які заключыў такое пагадненне. (Новополоцк сегодня. – 2019. – 10 дек. – С. 3.) 

 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

13 лістапада ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры 

народнай творчасці на базе Школы электроннай музыкі адбыўся семінар-

практыкум «Аб дыскатэчным руху і арт-менеджменце ў культурна-

дасугавай індустрыі», у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі з рэгіёнаў 

Віцебшчыны – арганізатары дыскатэчных і танцавальных 

мерапрыемстваў. Удзельнікі семінара праслухалі выступленні 

спецыялістаў і прынялі ўдзел у практыкуме па рабоце на сучасным 

абсталяванні для правядзення дыскатэк. 

14–15 лістапада ў г. Віцебску адбыўся абласны семінар па 

фальклоры для кіраўнікоў дзіцячых і юнацкіх калектываў, які правялі 

Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці сумесна з 

абласным Домам творчасці дзяцей і моладзі ўпраўлення адукацыі 

Віцебскага аблвыканкама.  

 14 лістапада вялікім святочным квэст-экскурсам адзначыў сваё 

25-годдзе Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо горада 

Віцебска «Дзвіна». Калектыў установы культуры годна выконвае місію па 

адраджэнні, зберажэнні і папулярызацыі народнага мастацтва і культуры. 

Штогод тут праводзяцца звыш 450 мерапрыемстваў. Сімвалічна, што свой 

юбілей культурна-гістарычны комплекс адзначыў у адрэстаўрыраваных сценах 

былых саляных і ваенных складоў, якія ўжо 245 гадоў стаяць на беразе Дзвіны. 

(Витебские вести. – 2019. – 19 нояб. – С. 8. ; Витьбичи. – 2019. – 21 нояб. – С. III.) 

Удзельнічалі вядомыя навукоўцы з Беларусі, Расіі і Латвіі. 

Віцебскі музей Марка Шагала ўдзельнічаў у выставе «Между 

небом и землей» у падмаскоўным музеі «Новый Иерусалим». Былі 

прадстаўлены 19 графічных работ з фондаў музея. (Витебские вести. – 

2019. – 26 нояб. – С. 5.) 

Выстава савецкіх цацак «20.20. З Новым годам!» з калекцыі 

Алены і Алега Карпіцкіх адкрылася ў снежні ў Віцебскім музеі гісторыі 

прыватнага калекцыяніравання.  

У Музеі гісторыі Віцебскага народнага вучылішча ў снежні 

экспанаваўся праект «Віртуальны Баухаус», распрацаваны Інстытутам 

Гётэ ў Бостане сумесна з кампаніяй Cologne Game Lab. Баухаус – значная 

з’ява ў дызайне і архітэктуры ХХ стагоддзя. Нямецкая школа існавала з 

1919 па 1933 гады, яна – равесніца народнага мастацкага вучылішча ў 

Віцебску. 

17 снежня прайшоў абласны семінар-практыкум кіраўнікоў 

музеяў устаноў адукацыі Віцебшчыны на базе школьных музеяў Міёрскай 

СШ № 3 імя Я. Томкі. Тэма – «Музей установы адукацыі – прастора ідэй: 

адукацыйныя праграмы, праекты, тэхналогіі, практыка». 

У снежні ў Талачынскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі 

экспанавалася выстава работ скульптара Юрыя Палякова. 

На будынку Дзіцячай мастацкай школы, дзе ў 1920–1930 гадах 

размяшчаўся Віцебскі мастацкі тэхнікум, усталявана мемарыяльная дошка 

ў гонар мастака і педагога Фёдара Фогта. Аўтар – віцебскі скульптар 

Аляксандр Гвоздзікаў. 

 Напярэдадні навагодніх святаў у Віцебскім абласным краязнаўчым 

музеі адкрылася выстава «О подарках и дарах». У экспазіцыі – музейныя 

экспанаты, падараваныя жыхарамі Віцебска і сябрамі музея з іншых 

гарадоў і краін. 

 

 

 

12 45 



   27 снежня ў Наваполацкім Цэнтры рамёстваў і традыцыйнай 

культуры зладзілі Каляды па старадаўніх беларускіх звычаях. Удзельнікам 

стылізаванага свята спачатку прапанавалі далучыцца да народнай 

традыцыі праз майстар-класы. Затым адбыўся прагляд спектакля паводле 

матываў традыцыйнай полацкай батлейкі ад народнага тэатра 

«КапялюШ». Народны гурт архаічных спеваў «Княжыч» паказаў 

рэканструкцыю каляднага абходу, які быў распаўсюджаны на 

Віцебшчыне. Была аформлена экспазіцыя «Беларуская хатка», 

праводзіліся беларускія гульні. На свята завітаў Зюзя – беларускі Дзед 

Мароз. (Новополоцк сегодня. – 2019. – 31 дек. – С. 7.) 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 Сярод брэндавых мерапрыемстваў устаноў культуры 

Браслаўшчыны вылучаецца свята ў гонар бульбы «Далячанскі 

бульбаслаў», якое ў чарговы раз наладзілі культработнікі для жыхароў в. 

Далёкія. У праграме: тэатралізаванае прадстаўленне, выставы 

спецыялізаванай літаратуры пра вырошчванне гародніны, падзелак, 

гатункаў бульбы і страў з яе, конкурсы, гульні для дзяцей і дарослых, 

агульны танец пад словы «дзе карагод ходзіць – там бульба родзіць». 

 Канцэртная праграма «Няхай будзе цёплай восень жыцця» 

прайшла ў першы дзень кастрычніка ў Глыбоцкім ГДК. У фае была 

аформлена выстава вырабаў аматараў дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

«Крэатыўны ўзрост». У канцэртнай праграме галоўнае месца было 

адведзена выступленню народнага хору ветэранаў «Маналіт» пад 

кіраўніцтвам Тамары Калантай і пад акампанемент Браніслава 

Грамакоўскага. 

 Пастаўскі Дом рамёстваў «Стары млын» 18 кастрычніка запрасіў 

аматараў народнай культуры на святочнае мерапрыемства, прысвечанае 

20-годдзю клуба нацыянальнай кухні, гульні і абраду «Традыцыя». 

 24 кастрычніка ў Полацкім раённым Цэнтры культуры адбыўся 

музычны рынг з удзелам народнага ансамбля народнай песні «Заманіха» 

вобласці Сяргея Крыўко. Удзельнікі пленарнага пасяджэння наведалі 

гарадскі парк «Ліпкі», прыход Маці Божай Фацімскай і мемарыяльны 

комплекс «Рыленкі», дзе завяршаецца першы этап рэканструкцыі. 

Напрыканцы быў праведзены мітынг ля воінскага пахавання ў в. Петрыкі 

Асінторфскага сельсавета. 

Мемарыяльная дошка, прысвечаная воіну-інтэрнацыяналісту 

Анатолю Скобаву, усталявана на будынку Віцебскага дзяржаўнага 

тэхнічнага каледжа. На будынку СШ № 15, якая знаходзіцца ў Рубе, 

адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар выпускніка, воіна-

інтэрнацыяналіста Віктара Дольнікава, загінуўшага ў Афганістане. 

З нагоды 95-годдзя Заронаўскага сельсавета Віцебскага раёна 

адбылося ўрачыстае адкрыццё банера «Гістарычны атлас Заронаўскага 

краю» ў в. Суйкава. На банеры пазначана шмат гістарычных аб’ектаў, 

паказаны населеныя пункты, якія зніклі. Ініцыятарамі стварэння 

краязнаўчага атласа выступілі супрацоўнікі музея «Гісторыя Заронаўскага 

краю» Людміла і Станіслаў Нікіціны. (Жыццё Прыдзвіння. – 2019. – 

8 кастр. – С. 2.)  

«Экспрэсія» – пад такой назвай у кастрычніку працавала 

персанальная выстава наваполацкага мастака, ювеліра, майстра мастацкай 

апрацоўкі металу, дызайнера вонкавай рэкламы, выкладчыка Сяргея 

Данілава ў выставачнай зале Музея гісторыі і культуры г. Наваполацка. 

22 лістапада ў Оршы была праведзена раённая навукова-

практычная канферэнцыя «Краелюбие. Краегордость», прысвечаная Году 

малой радзімы і 20-годдзю ўвядзення курса «Оршеведение». Удзельнічалі 

аршанскія краязнаўцы, педагогі, навуковыя супрацоўнікі ўстановы 

культуры «Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны». 

У лістападзе ў Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным 

музеі-запаведніку адбылася V Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Сімяон Полацкі: светапоглад, грамадска-палітычная і 

літаратурная дзейнасць», прымеркаваная да 390-годдзя з дня нараджэння 

знакамітага палачаніна і 25-годдзя Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага. 

13 44 

../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ВЕРАСЕНЬ.doc#_Toc250539384#_Toc250539384


  Полацкага РЦК і народнага ансамбля беларускай песні «Нявіда» 

Фарынаўскага Цэнтра культуры і вольнага часу. Мерапрыемства прайшло 

пад дэвізам «Нашы песні – роднаму краю». 

 25 кастрычніка Полацкі раённы Цэнтр рамёстваў і 

нацыянальных культур адзначыў адразу пяць юбілеяў. 25 гадоў споўнілася 

самой установе культуры, народным клубам майстроў народных 

мастацкіх рамёстваў «Майстар» і «Роднасць»; 15 гадоў – народнаму клубу 

лапікавага шыцця «Рошва» і народнаму камернаму духоўна-

патрыятычнаму ансамблю «Спадчына». 

 У лістападзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка 

Каханавіцкага СДК Верхнядзвінскага раёна. З гэтай нагоды са сваімі 

віншаваннямі прыехалі артысты ўстаноў культуры раёна. Былі 

арганізаваны выставы работ народных умельцаў, школьнікаў і выхаванцаў 

дзіцячага садка. 

 Экскурс у савецкае мінулае чакаў гасцей святочнага канцэрта, 

прысвечанага 102-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі, у Бешанковіцкім 

РЦК. Гучалі кампазіцыі савецкай эпохі, музычныя віншаванні прысутным 

падарылі артысты Віцебскай абласной філармоніі. 

 10 лістапада 55-гадовы юбілей адзначыў Палац культуры 

г. Барані. У вялікай зале сабраліся ўсе тыя, хто ў розныя гады тут 

працаваў, выступаў на сцэне, дарыў людзям свой талент і творчасць. 

Вялікую святочную праграму падрыхтавалі творчыя калектывы ўстановы-

юбіляра. 

 10 лістапада народны фальклорны калектыў «Вярба» 

Дрысвяцкага СДК выступіў з канцэртам на сцэне Браслаўскага РЦК. 

Аснову рэпертуару гэтага самабытнага гурта складаюць беларускія і 

польскія песні, сабраныя ў ваколіцах Дрысвят. 

 Прэм’ерай спектакля «Я прыйшоў…» па п’есе Мікалая Халезіна 

(пастаноўка Алены Клопавай) народны драматачны тэатр «Время» Цэнтра 

культуры г. Наваполацка адсвяткаваў свой 50-гадовы юбілей. Свята 

прайшло з удзелам акцёраў і рэжысёраў розных гадоў. 

рэвалюцыі. 

 24 лістапада ў Мішневіцкай с/б прайшла тэатралізаваная 

фальклорная гадзіна «Асяніны». 

 29 лістапада аддзелам бібліятэчнага маркетынгу было 

арганізавана свята аграгарадка Кардон «Родной край – сердцу рай» у 

рамках праекта «Мая малая Радзіма». 

 3 снежня ў Мікалаеўскай с/б прайшла акцыя дабрыні «Любить 

ближнего…» да Міжнароднага дня інвалідаў. 

 22 снежня ўдзельнікі народнай літаратурна-музычнай гасцёўні 

правялі ў ЦРБ святочную праграму «В новогоднюю ночь…». 

   

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Дыпломам І ступені ў намінацыі «За лепшую культурна-

адукацыйную праграму» быў узнагароджаны Нацыянальны Полацкі 

гісторыка-культурны музей-запаведнік, які прыняў удзел у конкурсе 

прафесійнага майстэрства на IV Нацыянальным форуме «Музеі Беларусі» 

4–6 кастрычніка ў Брэсце. Дырэктар НПГКМЗ Тамара Джумантаева 

ўдастоена дыплома «За вернасць прафесіі». Другое месца ў намінацыі «За 

навацыі ў музейнай дзейнасці» прысуджана музею «Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва», які прадстаўляў на конкурсе свой філіял – музей 

гісторыі Віцебскага народнага вучылішча. Акрамя таго, ён быў 

узнагароджаны спецыяльным дыпломам журы ў намінацыі «За лепшае 

прадстаўленне музея на экспазіцыі форума». (Витьбичи. – 2019. – 

10 окт. – С. 2.) 

Пытанні зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны і 

добраўпарадкавання месц пахаванняў былі разгледжаны ў час выязнога 

пасяджэння прэзідыума Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў у 

Дуброўне. Былі заслуханы выступленні начальніка ўпраўлення культуры 

аблвыканкама Пятра Падгурскага, начальніка галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы і па справах моладзі аблвыканкама Генадзя Ягорава, 

старшыні Нацыянальна-культурнай аўтаноміі беларусаў Смаленскай 
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   22 лістапада ва ўрачыстай абстаноўцы адзначыў сваё 35-годдзе 

народны клуб «Ветэран» Ушацкага раённага Цэнтра культуры і народнай 

творчасці. За час існавання клуба яго наведвала амаль сотня чалавек – гэта 

самае сталае аматарскае аб’яднанне Ушаччыны. У рэпертуары хору каля 

250 рознапланавых твораў. На свята завітала і першы хормайстар клуба 

Любоў Рыгораўна Кулак. 82-гадовая жыхарка Тулы падаравала 

прысутным свае песні і добры настрой. 

 У лістападзе ў Дубровенскім РДК прайшло адкрытае пасяджэнне 

клуба народных традыцый і звычаяў «Траўніца». Кіраўнікі раённага і 

сельскіх Дамоў культуры сабраліся на расасенскія вячоркі, арганізаваныя 

загадчыкам Расасенскага сельскага клуба Валянцінай Бязносенка. 

 24 лістапада ў Полацкім РЦК прайшоў раённы этнафэст «Жывая 

даўніна», прысвечаны Году малой радзімы. Мэта мерапрыемства – 

адраджэнне і захаванне гісторыка-культурнай самабытнасці, 

нацыянальных традыцый і фальклору Полацкага раёна. Галоўныя героі – 

танцавальныя пары сельскіх клубных устаноў, фальклорныя калектывы, 

удзельнікі «Цікавага падарожжа Надзейкі». У праграме: адкрыты турнір 

народных побытавых танцаў, майстар-клас «Па сцяжынках спадчыны», 

фольк-вандроўка «Свет нашых продкаў», арт-пляцоўка «Полацкая Гранд-

батлейка». 

 28 лістапада драматычны калектыў «Пакаленне»Дубровенскага 

РДК запрасіў гледачоў на прэм’еру спектакля «Коварство и любовь» па 

п’есе Ф. Шылера. Рэжысёр – Таццяна Гарзуева. 

 Напярэдадні Міжнароднага дня інвалідаў аўтаклуб Полацкага 

РЦК арганізаваў для сельскіх жыхароў – людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі – міні-канцэрты на даму «Свет надежды». 

 У лістападзе дырэктар Мнюцкага СДК Глыбоцкага раёна Марына 

Хрол арганізавала ва ўстанове культуры этнавечарыну з удзелам 

мясцовых самадзейных артыстаў і творчых калектываў з Чарневіч, 

Гатаўшчыны, Прошкава. 

 Падсвільскі гарпасялковы Дом культуры Глыбоцкага раёна 

вынікаў раённага краязнаўчага конкурсу прафесійнага майстэрства сярод 

бібліятэкараў «Я – бібліятэкар! Я – экскурсавод». 

 

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма» 

 Да Дня маці Лужкаўская бібліятэка сумесна з работнікамі СДК 

правяла літаратурна-музычную гасцёўню «Скарбы сэрца роднай матулі». 

 24 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы адбылася духоўная 

сустрэча, прымеркаваная да 100-годдзя мучаніцкай смерці Канстанціна 

Жданава, прасвітара Шаркаўшчынскага, падчас якой дэманстравалася 

відэапрэзентацыя «Да пребудет на земле любовь». 

 Супрацоўнікі ЦРБ у рамках праграмы «Глядзець на свет 

неабыякавымі вачыма» для ўдзельнікаў аддзялення дзённага знаходжання 

інвалідаў правялі экападарожжа «У вялікі свет насякомых». 

 19 лістапада ў ЦРБ адкрылася выстава «Чароўны handmade», на 

якой былі прадстаўлены аўтарскія работы ўдзельніц аматарскага 

аб’яднання «Жаночы час» раённай бібліятэкі. 

 29 лістапада прайшла нарада бібліятэчных работнікаў ЦБС. У 

праграме: метадычныя парады па напісанні плана работы на 2020 год, 

медыяпрэзентацыя «Краязнаўчы каляндар Шаркаўшчынскага раёна на 

2020 год», дэманстрацыя электроннай прэзентацыі аб эпідэміялагічнай 

сітуацыі па ВІЧ/СНІД у Рэспубліцы Беларусь і Віцебскай вобласці. 

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 17 кастрычніка дзіцячая бібліятэка правяла краязнаўчы фэст 

«Тропой любви к родному краю» для школьнікаў. 

 27 кастрычніка ўдзельнікі народнай літаратурна-музычнай 

гасцёўні «Крыніца» правялі мерапрыемства «Я бываю такая разная», 

прысвечанае творчасці паэта-песенніка Ларысы Рубальскай. 

 7 лістапада ў ЦРБ адбылося тэматычнае мерапрыемства 

«Мелодии длиною в жизнь…», прысвечанае Дню Кастрычніцкай 
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  ў снежні правёў святочную ўрачыстасць «Мы яшчэ спяём!..», 

прымеркаваную да 45-годдзя ўстановы культуры. 

 13 снежня ў Глыбоцкім Цэнтры традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці прайшла прэм’ера спектакля. Глыбоцкія самадзейныя 

артысты паказалі пастаноўку па п’есе Аляксандра Кароўкіна «Цёткі». 

Рэжысёр – Алена Шынкевіч. 

 У снежні Багушэўскі народны тэатр Сенненскага раёна адзначыў 

60-годдзе з дня прысваення яму звання «народны». Урачыстае 

мерапрыемства адбылося ў гарпасялковым Доме культуры. У фае ГДК 

была наладжана фотавыстава. Сюрпрызам стаў спектакль па п’есе 

А. П. Чэхава «Юбілей», у якім былі задзейнічаны маладыя акцёры.  

    

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 12 кастрычніка Арэхаўскі СДК Ушацкага раёна стаў месцам 

правядзення раённага свята «Першы блін не камяком». У праграме: 

конкурс «Самы смачны блін», тэатралізаваны канцэрт «Бліны, аладкі, 

песні ды загадкі», лялечная пастаноўка ў выкананні выхаванцаў 

нядзельнай школы, гульнёвыя праграмы. 

 26 кастрычніка ў Расонах адбылося V абласное свята-конкурс 

вясельных абрадаў Віцебшчыны «Вялікая вясельніца-2019», у якім 

прынялі ўдзел 20 аўтэнтычных фальклорных калектываў з розных раёнаў 

вобласці. На свята былі запрошаны суседзі – ансамблі «Рассыпуха» з 

г. Себежа Пскоўскай вобласці і «Упітэ» з Вілякскага краю Латвіі. У 

конкурсе песень лепшымі прызнаны народныя фальклорныя калектывы 

«Азерыца» Езярышчанскага ДК Гарадоцкага раёна і «Медуніца» 

Адаменскага СДК Лёзненскага раёна. Пераможца конкурсу-прэзентацыі 

абрадавых страў – народнае аматарскае аб’яднанне нацыянальнай кухні, 

фальклору і гульні «Расіца» Бігосаўскага СДК Верхнядзвінскага раёна. 

Конкурс на лепшых сватоў «Без мяне мяне ажанілі» праводзіўся 

ўпершыню, у ім перамог народны калектыў «Купалінка» з 

Шаркаўшчынскага раёна. За зберажэнне і папулярызацыю рэгіянальнай 

літаратурна-краязнаўчага праекта «Са спадчынай продкаў – у будучыню». 

 3 снежня ў ЦРБ імя Е. Лось у рамках пасяджэння маладзёжнага 

клуба «Правовой навигатор» было праведзена мерапрыемства 

«ВИЧ/СПИД. Риск и ответственность». 

 Да Міжнароднага дня інвалідаў у дзіцячай бібліятэцы прайшоў 

урок міласэрнасці «Спешите делать добро» для членаў аматарскага 

аб’яднання «Литературное кафе».  

  

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 У кастрычніку супрацоўнікі Чырвонараніцкай с/б правялі 

Тыдзень эстэтычнага выхавання «Соприкасаясь с миром 

прекрасного». Тут арганізавана арт-галерэя «Мастацтва ў нашым жыцці». 

Выстава «У саюзе гукаў, пачуццяў і думак» прапанавала наведвальнікам 

бібліятэкі літаратуру, прысвечаную гісторыі музыкі, айчынным і 

замежным кампазітарам. З удзелам навучэнцаў ДУА «Пачаевіцкая дзіцячы 

сад-пачатковая школа» прайшоў вечар-элегія «Кампазітары-песеннікі – 

дзецям». Пад знакам мерапрыемстваў, прысвечаных Году малой радзімы, 

была праведзена гадзіна мастака «Родны край – душэўны мой прытулак», 

прысвечаная жыццю і творчасці земляка Пятра Фёдаравіча Даніленкі. 

Бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1 14 лістапада 

арганізавалі для сямікласнікаў СШ № 4 гутарку з мультыпрэзентацыяй 

«Стоп спайсам!», на якую быў запрошаны выконваючы абавязкі 

начальніка ІСН М. М. Шарабрын. Напрыканцы размовы кожны з 

прысутных атрымаў памятку «Асцярожна, спайс!». 

27 снежня бібліятэкары ЦБС сталі ўдзельнікамі семінара 

«Планаванне – аснова развіцця бібліятэкі». Прысутным былі прапанаваны: 

кансультацыя «2020 год – патэнцыял дзеянняў: планаванне і 

справаздачнасць», метадычныя парады па арганізацыі масавых 

мерапрыемстваў, рэалізацыі мэтавых праграм, выдавецка-краязнаўчай 

дзейнасці і інш. Другая частка семінара была прысвечана падвядзенню 
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  культуры, народных традыцый былі адзначаны лепшыя творчыя 

калектывы Віцебшчыны. 

 «33 казянскія асілкі» – пад такой назвай прайшло мясцовае 

брэндавае свята ў аграгарадку Казяны Браслаўскага раёна. Прысвячалася 

яно мясцовым жыхарам, моцным сем’ям і адметным людзям населенага 

пункта. Пастаўская група «Скіфы» парадавала ўдзельнікаў мерапрыемства 

сваімі песнямі. 

 Напрыканцы кастрычніка жыхары г. Барані Аршанскага раёна 

святкавалі 421-ы дзень нараджэння горада. У праграме: выстава 

жывапісных работ мясцовага мастака-аматара Уладзіміра Гурчанкава; 

канцэрт узорнага фальклорнага калектыву «Шчодрыкі», прысвечаны Году 

малой радзімы; канцэртная праграма з удзелам лепшых творчых 

калектываў Палаца культуры г. Барані; выстава «Вдохновение» творчых 

работ навучэнцаў мастацкага аддзялення ДШМ № 3; вечарына-канцэрт 

«Дети – твое будущее, город!» і інш. 

23 і 30 лістапада ў Глыбокім і Дуброўне быў праведзены абласны 

конкурс дыскатэчных (танцавальных) праграм «Ад 5 да 55+». 

Арганізатарамі выступілі ўпраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама і 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. У конкурсе прынялі ўдзел 

24 праграмы з 16 рэгіёнаў вобласці для розных узроставых катэгорый – 

дзяцей, моладзі і дарослых. 

 Раённы этнафэст «Жывая даўніна», прысвечаны Году малой 

радзімы, прайшоў 24 лістапада ў Полацкім РЦК. Праграма свята 

аб’яднала розныя накірункі народнай творчасці. Цікавыя майстар-класы 

ад удзельнікаў фальклорнага гурта «Варган» ПДУ, народнага гурта 

архаічных спеваў «Княжыч» Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры 

г. Наваполацка, аматарскага фальклорнага аб’яднання «Жывая спадчына» 

Віцебскага раённага Цэнтра культуры і творчасці дадалі асаблівы каларыт 

этнафэсту. Кульмінацыяй мерапрыемства стаў адкрыты турнір «Танцуем 

па-даўнейшаму» з удзелам 22 пар, якія адлюстроўвалі рэгіянальныя 

асаблівасці выканання народных танцаў кракавяк, лысы і падэспань. 

краязнаўства «Ён падарыў нам песню», прысвечаная 100-гадоваму юбілею 

кампазітара Мікалая Пятрэнкі. 

20 снежня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшоў 

псіхалагічны трэнінг «Характар і тэмперамент – лёсу падмурак» у рамках 

праграмы па прафесійнай арыентацыі «Ориентир». 

24 снежня ў рамках акцыі «Нашы дзеці» работнікі дзіцячай 

бібліятэкі імя Л. Талстога правялі вясёлы навагодні ранішнік «Новый год 

у ворот» для дзяцей з сацыяльнага прытулку. 

  

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 2 кастрычніка на базе Багданаўскай с/б адбыўся тэматычны 

семінар бібліятэчных работнікаў «Роля бібліятэкі ў сацыякультурнай 

адаптацыі пажылых людзей». Для ўдзельнікаў семінара былі арганізаваны 

выстава-прагляд «В гармонии с возрастом» і выстава «Души и рук 

прекрасные творенья» (работы ветэранаў вайны і працы з аддзялення 

кругласутачнага пражывання аг. Багданава), паказальнае мерапрыемства 

«Ваших лет золотые россыпи», абмен вопытам работы. 

 Да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі ў бібліятэках сістэмы 

праходзілі ўрокі гісторыі «Легендарный Октябрь – революция 1917 года. 

Как это было?», былі аформлены тэматычныя выставы «Негаснущий свет 

Октября». 

 5 лістапада супрацоўнікі ЦРБ арганізавалі сустрэчу выхаванцаў 

Сенненскай школы-інтэрната з трэнерамі па лёгкай атлетыцы Сенненскай 

СДЮШАР пад назвай «Путь к мечте». 

  

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 11 кастрычніка ў Дубраўскай с/б да Дня Маці былі аформлены 

кніжная выстава «Рукі маці» і выстава дзіцячага малюнка «Партрэт маёй 

мамы». 

 18 кастрычніка бібліятэкары ЦРБ арганізавалі для школьнікаў 

літаратурны экскурс па творчасці паэтаў і пісьменнікаў-землякоў у рамках 
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  У лістападзе – снежні прайшлі раённыя кастынгі і конкурсы 

абласнога адборачнага этапу Нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс 

Беларусь-2020». 

 У Ходцаўскім СДК Сенненскага раёна адбыўся раённы 

фальклорны фестываль, у якім прынялі ўдзел 8 калектываў. Клуб аматараў 

фальклору «Крывія», які працуе пры Сенненскім раённым Цэнтры 

культуры і народнай творчасці, з поспехам прэзентаваў «Ходцаўскую 

кадрылю». (Голас Сенненшчыны. – 2019. – 7 снеж. – С. 4.) 

 6 снежня ў Віцебскай абласной філармоніі прайшло абласное 

свята творчасці інвалідаў «Глядзі на мяне як на роўню», у якім прынялі 

ўдзел 19 індывідуальных выканаўцаў і творчых калектываў (усяго больш 

за 80 чалавек). Конкурс праводзіўся па намінацыях: «Вакальна-харавыя 

спевы», «Харэаграфічнае мастацтва», «Тэатральнае мастацтва». 

Пераможцы ўзнагароджаны дыпломамі і каштоўнымі прызамі, а таксама 

атрымалі ўзнагароды ў дадатковых намінацыях: «Прыз глядацкіх 

сімпатый», «За творчы дэбют», «За арыгінальнасць выканання». 

 7 снежня ў Верхнядзвінску прайшло абласное свята 

нацыянальных культур «Нас з’яднала зямля Беларусі». Падзеі абласнога 

свята разгарнуліся ў Верхнядзвінскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці. У праграме: выставы вырабаў майстроў мастацкіх 

рамёстваў вобласці, прэзентацыі нацыянальных кухань і майстар-класы па 

прыгатаванні страў. Індывідуальныя выканаўцы і творчыя калектывы 

прадставілі нацыянальную музыку, песні, літаратурныя творы на сваёй 

роднай мове. Да падзей у Верхнядзвінску далучыліся госці – фальклорны 

калектыў «Душегрея» з расійскага г. Себежа і харэаграфічны ансамбль 

«Aspolite» з Дагды (Латвія). 

 8 снежня ў Фарынаўскім Цэнтры культуры і вольнага часу 

Полацкага раёна адбылася маладзёжная этнавечарынка «Вясковыя 

агледзіны». Прынялі ўдзел жыхары Фарынаўскага сельсавета, 

прадстаўнікі Полацкага РЦК, Полацкага ЦРНК, дэлегацыі сельсаветаў 

Полаччыны. У праграме: частаванне пірагамі, выстава вясельнага 

плана «Мой горад – частачка Радзімы» для вучняў СШ № 6 былі 

арганізаваны: мультымедыйная вандроўка па Полаччыне і знаёмства з 

легендамі і паданнямі Полацкай зямлі; гадзіна выдатнай асобы «Прафесар 

лясной тэхналогіі», прысвечаная вучонаму-лесаводу, ураджэнцу 

г. Полацка Дзмітрыю Нікіфаравічу Кайгародаву. 

1 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшло 

чарговае мерапрыемства з цыкла «Аз і Букі беларускай культуры». Гадзіна 

сямейных гісторый «Ад добрага кораня – добры парастак» садзейнічала 

развіццю цікавасці да гісторыі сваёй сям'і, сямейных традыцый, 

радаслоўнай. 

 4 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках інфармацыйна-

прафілактычнага праекта «Вучымся быць здаровымі» прайшла сустрэча 

«Музыкатэрапія: лячэнне душы і цела». Прысутнічалі навучэнцы 

Полацкага кадэцкага вучылішча. 

 18 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбылося першае 

мерапрыемства з цыкла духоўна-патрыятычных сустрэч у рамках 

літаратурна-музычнай гасцінай «Агні Айчыны». Выхаванцам Полацкага 

кадэцкага вучылішча была прапанавана літаратурна-паэтычная 

прэзентацыя «Полацкі кадэт Алег Раманаў». 

25 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў межах індывідуальнага 

творчага плана па краязнаўстве «Мой горад – частачка Радзімы» была 

праведзена кінагадзіна «Ля вытокаў беларускага кіно», прысвечаная 

памяці беларускага рэжысёра Юрыя Тарыча. Прысутнічалі навучэнцы 

СШ № 6 г. Полацка. 

29 лістапада ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках краязнаўчай 

праграмы «Мая Полаччына» адбылося рэтра-падарожжа для школьнікаў 

«Прагулка па старадаўніх вуліцах»; 3 снежня прайшоў паэтычны 

вернісаж «Зямля родная – мілата, як пра цябе не расказаць». На сустрэчу 

са школьнікамі прыйшлі дзіцячая паэтэса Ірына Багданава і кіраўнік 

народнага літаратурнага аб'яднання «Наддзвінне» Валянціна Сопікава. 

9 снежня ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбылася гадзіна 
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  ўбранства і касцюма, народныя спаборніцтвы для хлопцаў «Майстравая 

слабада», дзявочыя забаўлянкі, конкурсы на лепшае святочнае 

ўпрыгожванне для дзяўчат «Прыгажосць па-беларуску» і на лепшы 

святочны галаўны ўбор для хлопцаў «Мода ад народа», гульнёвы 

інтэрактыў і інш. 

 Зялёнкаўскі СДК Полацкага раёна заняў І месца ў абласным 

конкурсе сцэнарыяў і сцэнарных распрацовак масавых свят, прысвечаных 

Году малой радзімы «Всегда в сердце моем». На конкурс быў 

прадстаўлены аўтарскі сцэнарый народнага свята Кузьмінкі, распрацаваны 

Аленай Фурс. 

 Напрыканцы снежня на сцэне Дома культуры мікрараёна 

папяровай фабрыкі ў Чашніках было праведзена фальклорнае свята, 

кульмінацыяй якога стала падвядзенне вынікаў агляду-конкурсу 

фальклорных калектываў «Чашніцкая скарбонка». 

 

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

 2 кастрычніка ў фае бібліятэкі адкрылася перасовачная 

фотавыстава «Мой родны кут» Выдавецкага дома «Беларусь сёння». У 

экспазіцыі прадстаўлены работы пераможцаў, а таксама здымкі 

ўдзельнікаў аднайменнага фотаконкурсу, абвешчанага ў 2018 годзе «СБ» і 

прысвечанага Году малой радзімы. 

 3 кастрычніка адбылася прэзентацыя зборніка вершаў 

Аляксандра Пішчыка «В моем городе дождь...». Раней вершы маладога 

аўтара былі апублікаваны ў літаратурным альманаху «Ратуша». 

 5 кастрычніка ў бібліятэцы пры падтрымцы Інстытута імя Гётэ ў 

Мінску адбыліся літаратурныя чытанні з нямецкім аўтарам Тэрэзіяй 

Энценсбергер. 

 8 кастрычніка адбыўся творчы вечар пісьменніка, публіцыста, 

члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, гвардыі падпалкоўніка ў адстаўцы 

Валерыя Марчанкі «Время выбрало нас». Старшыня Віцебскага абласнога 

24 кастрычніка для ўдзельнікаў клуба «Нашчадкі» было праведзена 

пазнавальна-забаўляльнае мерапрыемства «Прыгоды мілай іншаземкі», 

прысвечанае бульбе. 

 1 лістапада ў гарадской бібліятэцы працавала мастацкая галерэя 

«Роковые картины русских живописцев». Прысутнічалі чытачы рознага 

ўзросту, размова вялася пра карціны мастакоў, пра жыццёвы і творчы 

шлях творцаў. 

 5 снежня ў ЦРБ прайшло чарговае пасяджэнне клуба па інтарэсах 

«Сучаснікі» пад назвай «Бескомпромиссные сердца», якое было 

прысвечана 95-годдзю з дня нараджэння знакамітых паэтаў Юліі Друнінай 

і Булата Акуджавы. 

6 снежня Пастаўская ЦРБ адзначыла сваё 80-годдзе. На 

святкаванні юбілею «Бібліятэцы – 80» прысутнічалі прадстаўнікі 

райвыканкама, ветэраны бібліятэчнай справы, калегі, чытачы. Былі 

ўручаны Ганаровыя граматы лепшым работнікам бібліятэкі і актывістам 

прафсаюзнага руху. Музычнае афармленне мерапрыемства забяспечыла 

эстрадная студыя «Славія» пад кіраўніцтвам А. Нікалаевай. Падрыхтавала 

сцэнарый, відэарад і віншаванне ад Яе Вялікасці Кнігі загадчык аддзела 

маркетынгу Наталля Балошка. 

  

  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 У дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 1 кастрычніка для вучняў 

10 «А» класа СШ № 10 было праведзена завочнае падарожжа па роднай 

краіне «Беларусь індустрыяльная», 8 кастрычніка – завочнае падарожжа 

па родным горадзе «Захавай іскрынкі сваёй спадчыны»для вучняў 4 «А» 

класа СШ № 10. 

 11 кастрычніка ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках краязнаўчай 

праграмы «Мая Полаччына» прайшла краязнаўчая гадзіна «Па слядах 

Усяслава Чарадзея». 

 У бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках індывідуальнага творчага 
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  аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка 

павіншавала Валерыя Рыгоравіча з 65-годдзем з дня нараджэння і ўручыла 

Дыплом «За актыўную працу па прапагандзе айчыннай літаратуры, 

патрыятычным выхаванні моладзі». 

 10 кастрычніка адбыліся чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

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

гістарычнай рэканструкцыі і мадэлявання «Нагльфар»: ад вытокаў да 

стварэння дракара». 

 14 кастрычніка аддзелам эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры ў рамках праекта «На шляху да поспеху» была 

арганізавана сустрэча з прадпрымальнікам-садаводам Іванам Грыгор'евым. 

 16 кастрычніка адбылася прэзентацыя кнігі Ларысы Бруевай і 

Марыны Фраловай «Сберегающий память поколений». Кніга прысвечана 

75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 75-

годдзю Вялікай Перамогі. Цэнтральнае месца ў кнізе займаюць матэрыялы 

пра ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Віктара Цярэшчанку і вайсковы 

мемарыял імя Ленінскага камсамола ў в. Копці Віцебскага раёна. 

 24–25 кастрычніка прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да 90-гадовага юбілею Віцебскай абласной бібліятэкі імя 

У. І. Леніна. 24 кастрычніка адбылася Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Гісторыя бібліятэкі ў гісторыі малой радзімы», у якой 

прынялі ўдзел прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, вядучых 

бібліятэк краіны і рэгіёна, навуковыя супрацоўнікі архіваў і музеяў. 

Удзельнікі форуму разгледзелі шырокі спектр актуальных пытанняў, якія 

тычацца дзейнасці сучаснай бібліятэкі, надаўшы асаблівую ўвагу 

вывучэнню рукапісных, старадрукаваных і архіўных фондаў як аб'ектаў 

даследавання. Пасля завяршэння канферэнцыі адбылося ўрачыстае 

адкрыццё абноўленага аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі, у 

рамках якога прайшла прэзентацыя праекта таймераграфіі Віктара 

Барысенкава «Горад Марка Шагала» і прэзентацыя кнігі Людмілы Вакар 

фотавыставай «Мы умеем удивить, веселиться и творить!», зрабіць 

памятнае фота ў фотазоне «Арт-book», паўдзельнічаць у акцыі «Я люблю 

библиотеку», акунуцца ў мінулае, наведаўшы музей бібліятэкі «В потоке 

времени». Быў праведзены анлайн-фотаконкурс «Чтение – моё 

увлечение!». Працягам свята стала ўрачыстае мерапрыемства «Золотые 

россыпи былого», якое праходзіла ў раённым Цэнтры культуры. На свяце 

прысутнічалі калегі з Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна і 

Руднянскай ЦБС Смаленскай вобласці. 

 1 снежня ў літаратурнай кавярні ЦРБ прайшла паэтычная 

сустрэча з Ларысай Івашнёвай у сувязі з выхадам яе першага зборніка 

вершаў «Жизнь-карусель». Кнігу склалі 50 вершаў, у якіх шмат роздуму 

пра жыццё, шчасце, сям’ю, прыроду, родныя мясціны.   

   

 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 2 кастрычніка ў ЦРБ адкрылася выстава прадметаў ваеннага часу 

«Маўклівыя сведкі вайны» з асабістай калекцыі Аляксандра Рынкевіча. 

Бібліятэкары падрыхтавалі кніжную выставу «Няхай памятаюць жывыя, 

няхай ведаюць нашчадкі». 

 9 кастрычніка ў раённую бібліятэку былі запрошаны вучні 

СШ № 2 райцэнтра на інфармацыйную гадзіну «Памяці палаючых гадоў». 

 26 лістапада ў ЦРБ было арганізавана мерапрыемства пад назвай 

«Сустрэча сяброў, або Свята без падставы». У цёплай абстаноўцы 

сустрэліся ўдзельнікі клуба «Бажэна» Міёрскай ЦРБ і клуба «Сучаснік» 

Верхнядзвінскай ЦРБ. 

 27 лістапада ў ЦРБ адбылося мерапрыемства «СНІД: не трэба 

баяцца, трэба ведаць», прымеркаванае да Міжнароднага дня барацьбы са 

СНІДам. 

  

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 23 кастрычніка ў дзіцячую бібліятэку імя У. Дубоўкі на першае 

знаёмства з бібліятэкай прыйшлі выхаванцы дзіцячага садка «Сонейка». 
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  «Забава: народная цацка і лялька Віцебшчыны». Працягам свята стаў 

урачысты вечар у Віцебскім абласным Палацы дзяцей і моладзі. 25 

кастрычніка ў бібліятэцы прайшоў праблемна-арыентаваны круглы 

стол «Бібліятэкі ў інфармацыйным грамадстве: актуальныя пытанні 

дзейнасці». На пасяджэнні старшынствавалі і выступалі з дакладамі 

супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Затым адбылося 

адкрыццё выставы графічных навэл з серыі «Берлінскія міфы» Райнхарда 

Кляйста (сумесна з Інстытутам імя Гётэ ў Мінску). Дырэктар бібліятэкі 

Таццяна Адамян падзякавала гасцей і партнёраў бібліятэкі за ўдзел у 

святочных мерапрыемствах і правяла экскурсію па бібліятэцы. 

 29 кастрычніка для ўдзельнікаў дзіцячага клуба «Правазнайка» 

прайшоў бібліятэчны ўрок «У краіне Чыталіі». 

 29 кастрычніка ў рамках праекта «Школа фінансавай 

граматнасці для дзяцей» у аддзеле эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры для вучняў 4 «А» класа СШ № 2 

г. Віцебска прайшоў урок фінансавай граматнасці «Безнаяўныя грошы». 

 30 кастрычніка ў бібліятэцы адбыліся пазачарговыя заняткі 

бясплатных курсаў «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага 

горада» на тэму «Орша 1514: бітва, якую назвалі вялікай». Перад 

аўдыторыяй выступіў гісторык, даследчык мілітарнай гісторыі позняга 

Сярэднявечча і ранняга Новага часу, аўтар навуковых артыкулаў пра бітву 

пад Оршай, кандыдат гістарычных навук Аляксандр Казакоў (г. Мінск). 

 31 кастрычніка ў аддзеле літаратуры па мастацтве ў рамках 

праекта «Музыка для ўсіх» адбылася лекцыя члена Беларускага саюза 

кампазітараў, музыканта, педагога Аляксандара Іванова «Музыка, якая 

напаўняе душу святлом», прысвечаная жыццёваму і творчаму шляху 

кампазітара Вольфганга Амадэя Моцарта. 

 4 лістапада ў нямецкай чытальнай зале адбылося метадычнае 

аб'яднанне і пасяджэнне творчай групы настаўнікаў нямецкай мовы 

СШ № 34 г. Віцебска. 

(у рамках праекта «Літаратурная гасцёўня на ТБ»); адкрыццё выставы 

навучэнцаў мастацкага аддзялення Лепельскай ДШМ «Серпантин 

подарков» (у галерэі Арт-Лепель) і інш. 

  

ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 1 кастрычніка ў літаратурнай кавярні ЦРБ прайшло святочнае 

мерапрыемства, прысвечанае Дню пажылых людзей «Жизни золотой 

листопад». 

10 кастрычніка ў аддзеле па рабоце з дзецьмі прайшоў дзень 

гераічнай памяці «Октябрь. Лиозно. 43-й», прысвечаны 76-й гадавіне 

вызвалення Лёзненскага раёна ад фашысцкіх захопнікаў. 

 14 кастрычніка ў аддзеле па рабоце з дзецьмі прайшоў дзень 

духоўнасці «Покров Пресвятой Богородицы». 

 19 кастрычніка ў аграгарадку Бабінавічы адбылася ўрачыстая 

цырымонія адкрыцця памятнай дошкі ў гонар першага кіраўніка музея 

баявой славы Галіны Аляксандраўны Цімчанкі.  

 30 кастрычніка прадстаўнікі ЦБС па запрашэнні дэпартамента 

Смаленскай вобласці па культуры і Смаленскай епархіі ў пяты раз 

прынялі ўдзел у праваслаўных дзіцяча-юнацкіх Елізавецінскіх чытаннях, 

якія ў 13-ы раз прайшлі ў Смаленскай абласной бібліятэцы для дзяцей і 

моладзі імя І. Сокалава-Мікітава. 

3 лістапада ўдзельнікі народнага аматарскага літаратурнага 

аб'яднання «Под абажуром» наведалі Новалукомскую гарадскую 

бібліятэку Чашніцкага раёна, дзе правялі творчую сустрэчу. 

4 лістапада ў ЦРБ для старшакласнікаў ДУА «Сярэдняя школа 

№ 1» было праведзена мерапрыемства па двух тэмах: актуальная гутарка 

«Формула добра» да Міжнароднага дня талерантнасці і адкрыты мікрафон 

«Спасибо, не курю» да Міжнароднага дня адмовы ад курэння. 

10 лістапада Лёзненская ЦРБ адзначыла 100-гадовы юбілей. Для 

гасцей і наведвальнікаў былі арганізаваны экскурсіі па залах бібліятэкі, 

дзе яны маглі пазнаёміцца з фотахронікай «Судьба моя – библиотека», 
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   4 і 6 лістапада ў бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы ў рамках 

бібліятэчнага праекта «Літаратурныя ўрокі для школьнікаў: новы 

фармат». У рамках мерапрыемстваў была арганізавана сустрэча са 

старшынёй Віцебскага абласнога аб'яднання ГА «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны» Галінай Захаравай. 

 5 лістапада адбылася творчая сустрэча з празаікам Францам 

Сіўко. «Тры вярсты» – эсэ з такою назваю вызначыла лейтматыў 

літаратурнай імпрэзы. Гэты твор Франца Сіўко, прысвечаны Льву 

Талстому, запланаваны да друку напрыканцы года. 

 5 лістапада ў рамках дабрачыннага праекта «Книга – лекарство 

для души» па зборы кніг для дамоў-інтэрнатаў супрацоўнікамі аддзела 

абанемента і МБА было перададзена ў бібліятэку ДУСА «Віцебскі дом-

інтэрнат для састарэлых і інвалідаў» больш за 100 выданняў. 

 9 лістапада ў аддзеле дзіцячай літаратуры адбылося адкрыццё 

выставы творчых работ «Разам мы малюем свет». На выставе 

прадстаўлены малюнкі выхаванцаў дзіцячага клуба «Востраў надзеі» для 

дзяцей і моладзі з абмежаванымі магчымасцямі здароўя ДУА «Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі». 

 У аддзеле перыядычных выданняў у рамках бібліятэчнага праекта 

«Разам!» на працягу лістапада экспанавалася выстава дэкаратыўна-

прыкладной творчасці інвалідаў па зроку «Прыгажосць свету сэрцам 

адчуваючы», прымеркаваная да Міжнароднага дня белай тросці. 

 14 лістапада ў сектары замежнай літаратуры адбыўся Дзень 

чытання «Хто прыдумаў Пэпі?». Мерапрыемства праводзілася ў рамках 

Міжнароднага праекта «Тыдзень літаратуры Паўночнай Еўропы». У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел школьнікі ДУА «Сярэдняя школа № 28 

г. Віцебска». 

 14 лістапада ў бібліятэцы былі праведзены чарговыя заняткі 

бясплатных курсаў «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага 

горада» на тэму «Гістарычнае фехтаванне ў Віцебску». 

тэатралізаванае прадстаўленне, паказ буктрэйлераў, выставы, гульні, 

музычныя нумары і інш. 

У снежні ў ЦРБ адбылася гадзіна паэзіі «Таленты роднага краю» з 

удзелам паэтэсы Ірыны Малчанавай і прайшоў «навагодні агеньчык», на 

які былі запрошаны былыя супрацоўнікі аддзела культуры. 

У Асінторфскай сельскай бібліятэцы – цэнтры экалагічнай 

асветы – праводзілася акцыя «Міласэрнасць з бібліятэчнай прапіскай». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У кастрычніку работнікі ЦРБ правялі мерапрыемствы: выставу-

прэзентацыю «Лепельчанки: знакомые и незнакомые»; гадзіну інфармацыі 

«Православный крест: значение, форма, символика» («Школа 

православия»); урок-знаёмства «Выдающиеся белорусские женщины в 

искусстве» (у рамках праекта «Мир искусства»). У дзіцячай бібліятэцы 

адбыліся экалагічная гульня «На этой планете нам жить» і завочнае 

падарожжа «Залатыя вароты Беларусі». 

 У лістападзе ў ЦРБ былі арганізаваны: месячнік літаратуры 

«Город мастеров»; гістарычны экскурс «Выборы: история и 

современность» (у рамках маладзёжнага клуба «Я – грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь»); дзень інфармацыі «Толерантность – дорога к 

миру» (у рамках «Бібліяграфічнага ліцэя»); гадзіна інфармацыі 

«Современные белорусские художники» (у рамках праекта «Мир 

искусства»); вечар-юбілей кнігі І. П. Шамякіна «Каханне і трывогі сэрца: 

кнізе «Сэрца на далоні»– 55»; інфармацыйна-пазнавальная гадзіна 

«Багаты наш край талентамі» (у рамках клуба «Познаём мир» для людзей 

з абмежаванымі магчымасцямі); духоўна-пазнавальная гутарка з 

мультымедыйнай прэзентацыяй «Православные святыни Беларуси» 

(у рамках фестывалю праваслаўнай культуры «Кладезь») і інш. 

 У снежні работнікі ЦРБ правялі прэзентацыю пятага літаратурнага 

альманаха «Ратуша» сумесна з народным літаратурна-музычным клубам 

«Выток»; інфармацыйны агляд «Сучасная беларуская жаночая проза» 
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   16 лістапада ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылося 

адкрыццё выставы работ навучэнцаў студыі «Крэатыў» ДУА «Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» «Мішка Тэддзі 

запрашае сяброў», а таксама прэзентацыя экспазіцыі аўтарскай лялькі 

кіраўніка студыі Анастасіі Марозавай «Першы баль». 

 16 лістапада ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі ў 

рамках праекта «Чалавек Слова» адбыўся вечар-успамін да 80-годдзя з дня 

нараджэння паэта, перакладчыка, педагога Анатоля Канапелькі «Чалавек 

нараджаецца Зоркаю...». 

 18 лістапада ў бібліятэцы ў рамках бібліятэчнага праекта 

«Разам!» адбыўся літаратурна-тэатральны вечар «Яшчэ не вечар», 

прысвечаны 220-годдзю з дня нараджэння А. С. Пушкіна. 

 19 лістапада ў аддзеле літаратуры па мастацтве ў рамках праекта 

«Музыка для ўсіх» адбылася лекцыя члена Беларускага саюза 

кампазітараў, музыканта, педагога Аляксандара Іванова «Голас эпохі», 

прысвечаная жыццёваму і творчаму шляху кампазітара Густава Малера. 

 20 лістапада ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылося 

адкрыццё выставы калекцыі ручак кіраўніка аддзела адукацыі, культуры і 

спорту Дагскай краёвай Думы (Латвія) Марыі Міцкевіча «У свеце ручак». 

 21 лістапада ў бібліятэцы адбылася V Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Віцебскі край», прысвечаная Году малой 

радзімы. На ўдзел у канферэнцыі было пададзена больш за 80 заявак, каля 

50 удзельнікаў прынялі вочны ўдзел у канферэнцыі. Пленарнае 

пасяджэнне канферэнцыі было прысвечана першай у Расіі гравіраванай 

ілюстраванай Бібліі, створанай ураджэнцам Дуброўна Васіліем Коранем. 

Па гэтай тэме выступілі прэзідэнт Акадэміі народнага мастацтва Віктар 

Пензін (г. Масква), мастацтвазнаўца, вядучы метадыст па народным 

сцэнічным касцюме аддзела традыцыйнай культуры Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці Людміла Вакар, намеснік 

старшыні абласнога савета ветэранаў, краязнаўца Міхаіл Ляшчынскі. 

«Крыніца», і пажылых наведвальнікаў Тэрытарыяльнага цэнтра. 

У лістападзе ва ўсіх бібліятэках сістэмы працавалі сталы даведак, 

куткі выбаршчыка, тэматычныя паліцы, прымеркаваныя да выбараў 

дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь. 10 бібліятэкараў былі задзейнічаны ў правядзенні выбараў. На 

працягу месяца праводзіліся мерапрыемствы, прысвечаныя Году малой 

радзімы, Міжнароднаму дню энергазберажэння, Міжнароднаму дню 

правоў дзіцяці, Міжнароднаму дню адмовы ад курэння. 

 30 лістапада супрацоўнікі ЦРБ арганізавалі вечар-сустрэчу 

«Моцныя духам» да Сусветнага дня інвалідаў. 

Глыбоцкая ЦРБ стала пераможцай V Рэспубліканскага конкурсу 

«Бібліятэка – цэнтр духоўнай асветы і выхавання» ў намінацыі «Гісторыя 

праваслаўя роднага краю». (Веснік Глыбоччыны. – 2019. – 4 снеж. – С. 1, 3.) 

  

ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

24 кастрычніка ў ЦРБ была праведзена краязнаўчая гадзіна 

«Докшыччына ў легендах і паданнях». 

Дзень новага чытача «Библиотека – волшебное место, где книгам 

не скучно, где всем интересно» адбыўся 29 кастрычніка ў дзіцячай 

раённай бібліятэцы. 

12 снежня супрацоўнікі ЦРБ арганізавалі вандроўку ў мінулае 

«О той земле, где ты родился» да Года малой радзімы.  

  

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У кастрычніку былі праведзены мерапрыемствы: літаратурны 

партрэт да 205-годдзя з дня нараджэння М. Ю. Лермантава «А он встает 

над волнами забвенья» (ЦРБ); гульня-падарожжа «Вандроўкі па чароўнай 

краіне казак» (дзіцячая бібліятэка); літаратурна-музычная кампазіцыя 

«Дзякуй табе, дарагая матуля» (Якубаўская с/б). 

У лістападзе работнікамі ЦРБ была праведзена бібліяноч 

«Волшебный мир Гарри Поттера». У праграме мерапрыемства: 
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  Таксама быў зачытаны даклад мастацтвазнаўцы, аўтара кнігі «Народная 

гравированная книга Василия Кореня 1692–1696» Антаніны Саковіч 

(г. Масква). Плённа прайшла работа секцый «Гістарычнае краязнаўства», 

«Мастацтвазнаўства. Культурна-асветніцкія ўстановы ў сістэме сучаснага 

краязнаўства», «Літаратурнае краязнаўства. Установы адукацыі ў сістэме 

сучаснага краязнаўства», круглага стала «Рэлігійнае краязнаўства: 

хрысціянская спадчына Віцебшчыны». Прагучала шмат цікавых дакладаў. 

Краязнаўца Мікола Паўловіч з г. Даўгаўпілса (Латвія) расказаў пра 

аднаўленне помніка віленскага барока, цэнтра каталіцызму Латвіі 

Аглонскай базілікі. У дар бібліятэцы даследчык перадаў асобнік выдання 

«Полацкія епархіяльныя ведамасці». Па выніках канферэнцыі будзе 

выдадзены зборнік матэрыялаў «Віцебскі край». 

 21 лістапада ў бібліятэцы прайшлі заняткі бясплатных курсаў 

«Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада». У рамках 

курсаў была прэзентавана новая кніга Людмілы Хмяльніцкай «Лёс 

інсургента: дакументальная аповесць аб Аляксандру Рыпінскім і ягоным 

часе». У кнізе на падставе архіўных дакументаў і іншых крыніц 

рэканструявана біяграфія беларускага і польскага фалькларыста, паэта і 

кнігавыдаўца Аляксандра Рыпінскага. 

 28 лістапада ў бібліятэцы адбылося падвядзенне вынікаў 

штогадовай дабрачыннай акцыі «Подари радость чтения» па зборы кніг 

для бібліятэк дамоў-інтэрнатаў і выпраўленчых устаноў. 

 28 лістапада ў рамках праекта «На шляху да поспеху» адбылася 

сустрэча з беларускім эканамістам, кіраўніком «Навукова-даследчага 

цэнтра Мізэса» Яраславам Раманчуком. Тэма сустрэчы – 

«Канкурэнтаздольнасць у сучасным свеце: чалавек, бізнес, краіна». 

 3 снежня адбылося адкрыццё фотавыставы члена Беларускага 

саюза дызайнераў, дацэнта кафедры дызайну і моды ВДТУ Людмілы 

Тараканавай «Форма дотыку». У экспазіцыі прадстаўлены фатаграфіі 

эксклюзіўнага адзення брэнда TARAKANOVA. 

пытанні бібліятэчнай працы, тэхналогіі правядзення масавых 

мерапрыемстваў. Удзельнікі семінара былі запрошаны на літаратурна-

музычны вечар «Гэты свет напоўніла яна цяплом і шчасцем», прысвечаны 

Дню маці.  

  27 кастрычніка ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы прайшло 

музычнае падарожжа «У краіне музычных інструментаў», прымеркаванае да 

Міжнароднага дня музыкі. 

12 лістапада на базе ЦРБ прайшлі першыя Калядныя 

адукацыйныя чытанні «Вялікая Перамога: спадчына і нашчадкі». 

Ініцыятары – Гарадоцкае дабрачынне, аддзел ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама і Гарадоцкая 

ЦРБ. 

3 снежня ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы была праведзена 

гадзіна міласэрнасці «Трогая мир руками», прысвечаная Міжнароднаму 

дню інвалідаў. 

18 снежня супрацоўнікі ЦРБ правялі для жыхароў горада 

тэматычны вечар «Цените жизнь – она одна», прымеркаваны да 

Сусветнага дня барацьбы са СНІДам. 

Да дня святкавання 76-й гадавіны вызвалення г. Гарадка ад 

нямецка-фашыскіх захопнікаў работнікамі ЦРБ была аформлена 

тэматычная экспазіцыя «Во славу общей Победы». 

 

 ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У кастрычніку ў Падсвільскай гп/б былі праведзены: школа 

аптымізму «И осень прекрасна, когда на душе весна» (да Дня пажылых 

людзей); літаратурная сустрэча «Дзіўны край! Ён быццам для паэтаў», 

якая сабрала падлеткаў і пазнаёміла іх з творчасцю мясцовых літаратараў. 

Да Дня Маці работнікі дзіцячай бібліятэкі падрыхтавалі гадзіну 

духоўнасці «Души материнской свет» і святочную праграму «Мудрость и 

доброта – это мама моя». Супрацоўнікі ЦРБ правялі мерапрыемствы для 

матуль, чые дзеці займаюцца ў аддзяленні дзённага знаходжання ТЦСАН 
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   4 снежня прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя самай 

прыкметнай з'яве ў дызайне і архітэктуры XX стагоддзя – стылю Баўхаўс 

(Bauhaus). У нямецкай чытальнай зале адкрылася кніжная выстава. 

 4–6 снежня Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая 

бібліятэка пры ўдзеле Камітэта па культуры Пскоўскай вобласці, 

Пскоўскай бібліятэчнай асацыяцыі і Віцебскай абласной бібліятэкі імя 

У. І. Леніна правяла XII Міжнародную Школу якасці. 4 снежня ў Пскове 

прайшоў першы дзень, прысвечаны пытанням стварэння бібліятэк новага 

пакалення, іх мадэрнізацыі, развіцця інфармацыйных тэхналогій і 

захавання бібліятэчных фондаў. Далейшая работа Школы якасці              

5–6 снежня працягнулася ў Віцебску. Пасля экскурсіі па бібліятэцы 

адбылося пасяджэнне круглага стала «Бібліятэка – тэрыторыя чытання». 

Прагучалі выступленні бібліятэчных спецыялістаў Пскоўскай і Віцебскай 

абласцей па пытаннях сучасных форм, метадаў і тэхналогій падтрымкі і 

развіцця чытання ў бібліятэках Расіі і Беларусі. Напрыканцы праграмы 

ўдзельнікі Школы якасці наведалі Музей гісторыі Віцебскага народнага 

мастацкага вучылішча і Дом-музей Марка Шагала. 

 11 снежня адбылася прэзентацыя зборніка песень і рамансаў для 

дзяцей і юнацтва «Водгукі дзяцінства» самадзейнага кампазітара, аўтара-

выканаўцы Георгія Карчэўскага. 

 12 снежня ў сектары Публічны цэнтр прававой інфармацыі 

адбылося справаздачнае пасяджэнне дзіцячага клуба «Правазнайка», на 

якім здзейсніўся экскурс у гісторыю правоў чалавека і падведзены вынікі 

работы клуба за 2019 год. 

 12 снежня былі праведзены заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Віцебск 

святочны: якія святы адзначалі гараджане ў першыя савецкія 

дзесяцігоддзі». 

 14 снежня адбыліся заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Вышэйшая 

культуры раёна. Для прысутных выступіў самадзейны вакальны калектыў 

«Крыніца» Чыстапольскай бібліятэкі-клуба. 

24 кастрычніка аматарскае аб’яднанне «Сучаснік», што працуе 

пры ЦРБ, запрасіла жадаючых на мерапрыемства «Идеальная свекровь и 

уникальная теща». 

19 снежня ў Каханавіцкім сельскім клубе адбылася вечарына з нагоды 

30-годдзя дзейнасці народнага аматарскага клуба «Белыя вароны». Члены клуба 

«Сучаснік» цэнтральнай раённай бібліятэкі далучыліся да віншаванняў 

удзельнікам і нязменнаму кіраўніку аб’яднання Пятру Квяцінскаму. 

У снежні ў чытальнай зале ЦРБ адбылася сустрэча з 

супрацоўнікамі рэдакцыі раённай газеты «Дзвінская праўда». Былі 

арганізаваны выстава фотаздымкаў мінулых гадоў з архіва «Дзвінскай 

праўды» і краязнаўчая віктарына. 

 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 9 кастрычніка ў ЦРБ быў праведзены семінар для бібліятэчных 

работнікаў сістэмы на тэму «Імідж бібліятэкі як фактар яе развіцця». 

 16 кастрычніка работнікі ЦРБ правялі для падлеткаў экскурсію-

знаёмства з ПЦПІ «Бібліятэка. Права. Інфармацыя». 

 9–12 лістапада ЦРБ працавала пад дэвізам «Захаваем клімат, 

зберагаючы энергію і рэсурсы». 

 28 лістапада ЦРБ сумесна з ПЦПІ правяла на базе Бабініцкай с/б 

тэматычную кансультацыю для насельніцтва на тэму «Аб правах 

інвалідаў: кампетэнтна і даступна». 

   

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

 15 кастрычніка на базе Гарадоцкага культурна-асветніцкага 

цэнтра прайшоў раённы тэматычны семінар бібліятэчных работнікаў 

«Бібліятэка – культурна-асветніцкі цэнтр». Абмяркоўваліся розныя 
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  міфалогія Беларусі: традыцыя і рэканструкцыя». Выкладчык гістарычнага 

факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук Зміцер Скварчэўскі 

прэзентаваў сваю кнігу «Па слядах багоў: нарысы беларускай міфалогіі». 

 14 снежня ў бібліятэцы адбыліся два мерапрыемствы Віцебскага 

аддзялення ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў» з удзелам кіраўніцтва 

творчай арганізацыі. Віцебская абласная бібліятэка стала пляцоўкай для 

правядзення фіналу конкурсу «Казка – цудоўная краіна» сярод школьнікаў 

вобласці ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў. Затым у актавай зале бібліятэкі 

прайшла прэзентацыя пятага выпуску літаратурна-мастацкага альманаха 

«Ратуша», выдадзенага Віцебскім абласным аддзяленнем Саюза 

беларускіх пісьменнікаў. У ім змешчаны лепшыя творы пісьменнікаў 

Віцебшчыны. 

 15 снежня адбылася творчая сустрэча з беларускiм паэтам, 

перакладчыкам, эсэiстам Алесем Разанавым. Арганізатарамі сустрэчы 

выступілі вядучыя бясплатных курсаў «Мова Нанова – Віцебск» Таццяна 

Дубоўская і Ганна Кажамячанка. 

 17 снежня ў бібліятэцы ў рамках міжнароднага праекта 

«Астрахань – Мінск – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог» адбылася 

сустрэча «Цяжкія дарогі Перамогі», прымеркаваная да 75-годдзя Вялікай 

Перамогі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Астраханскай 

абласной навуковай бібліятэкі імя Н. К. Крупскай, ветэраны абласнога 

Савета ветэранаў працы, узброеных сіл і праваахоўных органаў, члены 

грамадскіх арганізацый «Дзеці вайны», студэнты, навучэнцы, валанцёры 

Перамогі Астраханскай вобласці. 

 17 снежня ў бібліятэцы адбыліся заняткі бясплатных курсаў 

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

«Несцерка»: спектакль-абрад». Лекцыю правяла доктар 

мастацтвазнаўства, прафесар Таццяна Катовіч. 

 18 і 19 снежня ў нямецкай чытальнай зале адбыліся традыцыйныя 

калядныя творчыя майстэрні. 

аўтараў у выкананні каля 120 навучэнцаў школ Наваполацка, Полацка і 

Полацкага раёна.  

Самай значнай падзеяй месяца ў ЦБС стала навагодняя феерыя 

«Зимний экспресс», якая адбылася 20 снежня ў цэнтральнай бібліятэцы і 

ладзілася намаганнямі ўсіх супрацоўнікаў. 

   

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 24 кастрычніка ў ЦРБ адбыўся раённы семінар бібліятэчных 

работнікаў на тэму «Дзяцінства ў сістэме бібліятэчных каардынат». 

 21–31 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы працавала разгорнутая 

выстава «С энциклопедией открываем мир». 

 21–27 кастрычніка ў Друеўскай бібліятэцы праходзіў Тыдзень 

краязнаўства ў рамках раённых бібліятэчных чытанняў «Старонкі 

браслаўскай гісторыі». 

 26 лістапада бібліятэкары раёна прынялі ўдзел ў 

відэаканферэнцыі па падвядзенні вынікаў Міжнароднага інтэрнэт-форуму 

«Молодой герой в литературе моей страны» ў ЦРБ. 

 29 лістапада работнікі ЦРБ арганізавалі для падлеткаў гадзіну 

праблемнай размовы «Мы выбіраем жыццё». 

 15 снежня ў Відзаўскай гп/б быў праведзены Дзень беларускага 

часопіса «Любіць і чытаць сваё, беларускае» для розных катэгорый чытачоў. 

 20 снежня ў ЦРБ адбылася нарада бібліятэчных работнікаў ЦБС 

«Дзень прафесійных зносін». У праграме: школа прафесійнага росту 

«Перспектыва», падвядзенне вынікаў работы бібліятэк у рамках раённай Стужкі 

памяці «75 добрых спраў», трыбуна дырэктара, «прафсаюзная старонка» і інш. 

   

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

Напярэдадні Дня работнікаў культуры супрацоўнікі ЦРБ правялі 

вечар-сустрэчу «В нашем сердце молодость поет» для ветэранаў галіны 
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   19 снежня адбылося адкрыццё выставы «Крыжовы шлях-3» 

(графіка, дэкаратыўны жывапіс). Куратар Руслан Берлін. Сёлетні 

выставачны праект «Крыжовы шлях» прысвечаны 20-годдзю ўтварэння 

Віцебскай дыяцэзіі. Ганаровымі гасцямі мерапрыемства сталі біскуп 

Віцебскі Алег Буткевіч і канцлер дыяцэзіяльнай курыі ксёндз Віктар 

Місевіч. Чароўную атмасферу свята падаравалі ўсім удзельнікі 

дыяцэзіяльнага хору «Hоsanna» касцёла Святой Барбары (кіраўнік 

Святлана Шыдлоўская). 

 23 снежня ў рамках праекта «Фінансавая пісьменнасць» адбылася 

сустрэча з кіраўніком групы па фінансавай пісьменнасці Ганнай Сяньковай. 

 24 снежня ў бібліятэцы адбыўся творчы вечар пісьменніцы Вольгі 

Маслюковай «Дастукацца да дзіцячага сэрцайка». Аўтар прэзентавала 

сваю новую кнігу для дзяцей «Неверагодныя прыгоды Сані і Дані». 

 27 снежня ў бібліятэцы адбылася ўрачыстая цырымонія 

ўзнагароджання лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі» 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта за 2019 год. У намінацыі 

«Проза (у тым ліку публіцыстыка і драматургія)» прэмія ўручана Валерыю 

Марчанку за кнігу «Афганистан: разведка ВДВ в действии»; у намінацыі 

«Паэзія» – Надзеі Салодкай за кнігі вершаў «Мір вашаму дому: выбранае» 

і «Разноцветные ситцы»; у намінацыі «Літаратура для дзяцей» – Ірыне 

Багданавай за кнігі «Неленивая вакцина», «Мама с папой не стареют», 

«Дружба всем нужна всегда» і «Если вместе улыбаться» з серыі «Наша 

дружная семья». 

  

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

 15 кастрычніка бібліятэка імя Е. Лось правяла для членаў клуба 

«Сустрэча» і аб’яднання «Сяброўства» літаратурна-мастацкую гадзіну 

«Незабыўнае слова – Маці».  

16 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася вечарына-

прысвячэнне «Серебряный век Анны Ахматовой». 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

У Дзень пажылога чалавека ў бібліятэцы імя К. Сіманава прайшла 

святочная праграма «Осенняя мелодия», у якой прынялі ўдзел 

прадстаўнікі наваполацкай грамадскай арганізацыі «Беларуская 

асацыяцыя былых непаўналетніх вязняў фашызму».  

Дню маці ў бібліятэцы імя У. Караткевіча была прысвечана акцыя 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши». 

20 кастрычніка для выхаванцаў нядзельнай школы прыхода 

храма Св. Архангела Міхаіла ў ЦБ імя У. Маякоўскага адбыўся ранішнік 

«Святой Покров Богородицы». 

27 кастрычніка ў ЦБ імя У. Маякоўскага прайшла міжнародная 

літаратурная сустрэча «Осенняя рапсодия: встреча старых и новых 

друзей». Да літаратараў наваполацкага аддзялення РГА «Литературный 

союз «Полоцкая ветвь» завіталі прафесар, празаік-казачнік Ю. Ягораў 

(г. Масква) і паэт-бард, уладальнік нацыянальнай літаратурнай прэміі 

«Золотое перо Руси-2018» В. Смолдыраў (г. Кіеў). 

У лістападзе бібліятэкі ЦБС прапанавалі юным чытачам падчас 

восеньскіх канікул шэраг мерапрыемстваў. Дзіцячая бібліятэка імя 

А. С. Пушкіна запрасіла школьнікаў на новы квэст «Городок». У дзіцячай 

бібліятэцы імя С. Маршака праходзіла тэатралізаваная квэст-гульня 

«Таямніца залатога ключыка» па матывах казкі А. Талстога. У бібліятэцы 

імя Я. Коласа школьнікі сярэдняга ўзросту паўдзельнічалі ў квэсце 

«Охотники за тайнами» па матывах навукова-фантастычнай аповесці 

Конан Дойля «Затерянный мир». У бібліятэцы імя У. Караткевіча ў рамках 

цыкла сустрэч з цікавымі людзьмі «Имена в истории города» адбылася 

сустрэча з дзіцячай пісьменніцай Ірынай Багданавай. 

Чарговы рэгіянальны конкурс чытальнікаў, прысвечаны Году 

малой радзімы, які ладзіць Наваполацкая гарадская арганізацая РГА 

«Белая Русь», адбыўся 3 снежня ў ЦБ імя У. Маякоўскага. Традыцыйна 

журы конкурсу ўзначаліў старшыня гарадскога аб’яднання 

В. А. Дзевятоўскі. На конкурсе прагучалі вершы і ўрыўкі з прозы беларускіх 
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 18 кастрычніка ў бібліятэцы імя У. Караткевіча для вучняў 

СШ № 11 прайшла літаратурная гадзіна «Мой родны край, мая Радзіма, 

жыццё маё і гонар мой». 

Чарговае мерапрыемства з цыкла гутарак пра жыццё і творчасць 

знакамітых мастакоў адбылося 22 кастрычніка ў бібліятэцы замежнай 

літаратуры. Гадзіна мастацтва «Родник в лесу» была прысвечана мастаку 

І. І. Шышкіну. 

30 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага адбылося адкрыццё 

конкурсу-выставы прыкладнога мастацтва «Радуга». Аўтары – 

наведвальнікі аддзяленняў дзённага знаходжання для інвалідаў ТЦСАН 

Кастрычніцкага, Першамайскага і Чыгуначнага раёнаў г. Віцебска. 

31 кастрычніка ў бібліятэцы імя Е. Лось прайшла прэзентацыя 

кнігі вершаў Людмілы Дунец «Женщина и птица». 

У бібліятэцы імя П. Броўкі 13 лістапада юныя чытачы сустрэліся з 

артыстамі тэатра «Лялька».  

У бібліятэцы імя Е. Полацкай 19 лістапада адбылася сустрэча з 

вядомым празаікам Францам Сіўко.  

21 лістапада ў бібліятэцы імя У. Караткевіча для вучняў ДУА 

«Гімназія № 9» прайшла літаратурная гадзіна-партрэт «Уся краіна можа 

ганарыцца славутым нашым земляком»; у бібліятэцы імя Е. Лось 

адбылася прэзентацыя выставы графічных твораў Аляксандры Раманавай, 

члена народнага клуба самадзейных мастакоў «Контур». 

22 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Маўра адбылася сустрэча 

пяцікласнікаў СШ № 2 з пісьменнікам Сяргеем Трафімавым, якая 

называлася «Веселые знания на серьезную тему». У ЦГБ імя М. Горкага 

адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў гарадскога 

конкурсу-выставы прыкладнога мастацтва людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі здароўя «Радуга». 

27 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбылася літаратурна-

тэатральная сустрэча «Еще не вечер!», прысвечаная 220-годдзю з дня 

нараджэння А. С. Пушкіна. 

28 лістапада ў бібліятэцы М. Лынькова адбылася літаратурная 

вечарына «Дар душэўнай дабрыні», прысвечаная 120-годдзю з дня 

нараджэння Міхася Лынькова. 

3 снежня ў ЦГБ імя М. Горкага адбыўся «круглы стол» «Вместе мы 

можем сделать многое» з удзелам прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў 

людзей з інваліднасцю, аддзелаў і ўпраўленняў гарвыканкама, кіраўнікоў 

абласных і гарадскіх грамадскіх арганізацый, устаноў культуры. 

Прысутных пазнаёмілі з дзейнасцю бібліятэк ЦБС па рабоце з людзьмі з 

інваліднасцю, праектамі, інфармацыйнымі рэсурсамі.  

 11 снежня ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася прэзентацыя новай 

кнігі Вольгі Маслюковай «Невероятные приключения Сани и Дани». 

12 снежня ў бібліятэцы імя У. Караткевіча з удзелам вучняў 

гімназіі прайшло віртуальнае падарожжа па гістарычных мясцінах нашай 

радзімы «Мы адкрываем Беларусь». 

18 снежня ў бібліятэцы імя Я. Маўра для ўдзельнікаў літаратурна-

музычнага салона «Вдохновение» прайшоў вечар адпачынку «Наше 

старое доброе кино». 

19 снежня ЦГБ імя М. Горкага ўрачыста адзначыла свой 100-

гадовы юбілей. Гасцей сустракаў юбілейны выставачны фотапраект і 

святочная «залатая» фотазона. Павіншаваць калектыў і ветэранаў 

бібліятэчнай справы прыйшлі прадстаўнікі ўлады, грамадскіх і 

прафсаюзных арганізацый, устаноў культуры, калегі з бібліятэк абласнога 

цэнтра. Адбылося ўручэнне Ганаровых грамат у сувязі з юбілейнай датай. 

Прадстаўнікі ДУА «Дзіцячая школа мастацтваў імя А. В. Багатырова 

г. Віцебска», ДУА»Дзіцячая школа мастацтваў № 4 г. Віцебска» і 

УА «Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў» павіншавалі 

цэнтральную бібліятэку яркімі і запамінальнымі музычнымі нумарамі. 

Памятны вечар, прысвечаны 40-годдзю ўводу савецкіх войск у 

Афганістан, адбыўся 24 снежня ў цэнтральнай бібліятэцы. Сустрэча 

праходзіла ў фармаце «круглага стала.  
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