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ВІЦЕБСК 

2020 

 Дырэктар Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Таццяна 

Гарошка атрымала Падзяку гісторыка-патрыятычнага аб’яднання 

«Баграціён» і аргкамітэта Усерасійскай навуковай канферэнцыі «Вайна і 

мір князя Пятра Іванавіча Баграціёна», у якой яна прымала ўдзел. 

Канферэнцыя праходзіла 22 лістапада ў Расійскай дзяржаўнай бібліятэцы. 

(Пастаўскі край. – 2020. – 22 студз. – С. 4.) 
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Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : І квартал 2020 года : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. 

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

Т. В. Пацалуёнак]. – Віцебск, 2020. – 57 с. 

 
 Штомесячнае інфармацыйнае паведамленне разлічана на сістэматычнае 

інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 

вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

 Прызначана для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, культурна-

асветных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і іншых катэгорыяў 

карыстальнікаў. 

                                                

 

 

 

 

 

 

© ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», 2020 

2020. – 4 студз. – С. 8.) 

 Харэаграфічны калектыў «Второе дыхание» з ліку ўдзельнікаў 

народнага клуба «Ветэран» пры Талачынскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці атрымаў дыплом І ступені на ІІІ Міжнародным 

фестывалі-конкурсе мажарэтак і барабаншчыц «Зимние узоры», які 

праходзіў 22 снежня ў Маскве. (Витебские вести. – 2020. – 18 янв. – 

С. 13.) 

 Рэпертуар народнага тэатра Талачынскага раённага Цэнтра 

культуры і народнай творчасці пад кіраўніцтвам Святланы Васільевай 

папоўніўся новым спектаклем «В тридевятом царстве» па матывах казкі 

С. Аксакава «Аленький цветочек». Прэм’ера адбылася напярэдадні Новага 

года. (Наша Талачыншчына. – 2020. – 11 студз. – С. 8.) 

 Напрыканцы снежня заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі 

Беларусь народны ансамбль танца «Лявоніха» Цэнтра культуры «Віцебск» 

прымаў удзел у Нацыянальным фестывалі танцаў у індыйскім горадзе 

Райпур. Генеральны дырэктар Цэнтра культуры «Віцебск», дырэктар 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» Глеб 

Лапіцкі і загадчык філіяла «Цэнтр нацыянальных культур» Аліса 

Стуканава вялі перамовы з удзельнікамі з розных краін аб стварэнні і 

рэалізацыі сумесных праектаў. (Витьбичи. – 2020. – 11 янв. – С. 6.) 

 У снежні народнаму клубу народных майстроў і самадзейных 

мастакоў, які дзейнічае пры Верхнядзвінскім раённым Доме рамёстваў, 

споўнілася 30 гадоў. Юбілейнае мерапрыемства прайшло ў раённым 

Цэнтры культуры і народнай творчасці. (Витебские вести. – 2020. – 

11 янв. – С. 16.) 

 На базе Віцебскага раённага Цэнтра культуры і творчасці 

напярэдадні Новага года рэканструявалі вясельны абрад (фрагмент 

урачыстасці – зборы жаніха ў хаце бацькоў за маладой). Абрад запісалі па 

сведчаннях жыхароў населеных пунктаў раёна і ўвасобілі на сцэне 

ўдзельнікі фальклорнага калектыву «Жывая спадчына» (кіраўнік Марына 

Яско). (Жыццё Прыдзвіння. – 2020. – 11 студз. – С. 5.) 
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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 студзеня па 31 сакавіка 2019 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастаноўка і музычнае афармленне Міхася Краснабаева. Мастак-

пастаноўшчык – Святлана Макаранка. Пластыка і харэаграфія – Дзіяна 

Юрчанка. Відэарад – Алег Чарняк. У ролях: Генадзь Гайдук, Герман 

Дымарэцкі, Арцём Блахін, Яўген Бераснеў, Юлія Крашэўская і інш. 

  

 ФОТАМАСТАЦТВА 

 У Шаркаўшчыне працавала фотавыстава членаў клуба 

фатографаў дзікай прыроды Беларусі. Экспазіцыя налічвае каля 50 

фотаработ. Амаль палову з іх прадставіў мясцовы фотамастак Валерый 

Кавалёнак, неаднаразовы пераможца чэмпіянатаў Беларусі па 

фотабёрдзінгу.  

 У Полацкай мастацкай галерэі 22 лютага адкрылася дэбютная 

выстава «Партрэты» наваполацкага фатографа Паўла Грозберга. У экспазіцыі 

прадстаўлена 26 работ, сярод якіх вулічнае, дзіцячае, сюжэтнае фота. 

 

 ХАРЭАГРАФІЯ 

 18–19 студзеня ў канцэртнай зале «Віцебск» прайшлі XXXV 

Міжнародныя спаборніцтвы па танцавальным спорце «Віцебская 

сняжынка-2020». Старэйшы турнір у Беларусі сабраў каля 600 

танцавальных пар з 20 краін, упершыню прыехалі танцоры з Сан-Марына. 

Фаварытамі на конкурсе былі прадстаўнікі Беларусі і Расіі. Атрымалі 

высокія адзнакі і танцоры з віцебскіх клубаў «Фэст», «Аэліта», 

«Аквамарын», «Северная столица», «Арабеск», «Мазаіка», «Диалайн», 

полацкага «Фартуна», аршанскага «Спрэс». 

  

  

Мерапрыемствы, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

 У Мазалаўскім СДК Віцебскага раёна ў выкананні ўдзельнікаў 

тэатральнага калектыву «Вобраз» адбылася прэм’ера спектакля «Ноч 

перад Раством» па матывах твора М. В. Гогаля. (Жыццё Прыдзвіння. – 
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ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 
КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

   

 Мастацкі кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі 

Беларусь харэаграфічнага ансамбля «Зорька» Цэнтра культуры «Віцебск» 

Наталля Аляксандраўна Чарнюк удастоена ганаровага звання 

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь». На ўрачыстай 

цырымоніі, якая адбылася 17 студзеня ў Палацы Незалежнасці, 

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь ёй былі ўручаны нагрудны знак і 

пасведчанне аб прысваенні звання. 

 29 студзеня ў Віцебскім дзяржаўным каледжы культуры і 

мастацтваў адбылася цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў абласнога 

этапу рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года-2019». У намінацыі 

«Духоўнасць і культура» перамагла дырэктар Віцебскага дзяржаўнага 

каледжа культуры і мастацтваў Ірына Станіславаўна Абдулаева. У 

намінацыі «За актыўнае міжнароднае супрацоўніцтва» адзначана 

дырэктар Смаленскага абласнога цэнтра народнай творчасці Алена 

Аляксандраўна Качанава. 

 Віцебскі аблвыканкам рашэннем № 50 ад 31 студзеня 2020 г. 

прысвоіў ганаровае званне «Чалавек года Віцебшчыны-2019» 50 лепшым 

прадстаўнікам розных прафесій у пяці намінацыях. У намінацыі 

«Сацыяльная сфера (сацыяльная абарона насельніцтва, культура, 

адукацыя, навука, спорт, ахова здароўя, моладзь)» гэтага звання 

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

Таццяна Мікалаеўна Адамян і прафесар кафедры агульнай гісторыі і 

сусветнай культуры ВДУ імя П. М. Машэрава Таццяна Віктараўна 

Катовіч. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання прайшла 7 лютага ў 

клуба лапікавага шыцця «Колеры» пад кіраўніцтвам Галіны Акуцёнак. 

4 лютага ў выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці адкрылася абласная выстава народнай 

творчасці, прысвечаная 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Тэматычныя творы на выставе прадстаўляліся па намінацыях: падарунак 

ветэрану (творчыя працы, кампазіцыя, сувенір у выглядзе падарунка); след 

вайны ў гісторыі маёй сям’і, маёй краіны; салют Перамогі; нашчадкі. У межах 

абласной выставы прайшла персанальная выстава з нагоды 80-гадовага 

юбілею былога малалетняга вязня, ветэрана працы Першамайскага раёна г. 

Віцебска Соф’і Аляксандраўны Шлыкавай. У экспазіцыі – творы ў тэхніцы 

вышыўкі крыжыкам і гладдзю, вязання кручком і прутком. 

У Шаркаўшчынскім раённым Цэнтры рамёстваў у лютым 

экспанавалася выстава пад назвай «Рамёствы – аповесць часу», 

прысвечаная 80-годдзю ўтварэння Шаркаўшчынскага раёна.  

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

26–27 лютага адбыліся абменныя гастролі Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа і Брэсцкага акадэмічнага 

тэатра драмы імя Ленінскага камсамола Беларусі. Брэсцкія акцёры 

прывезлі спектаклі «Мяшчанскае вяселле» Б. Брэхта і «Дарагі скарб» 

Ф. Вэбера. Коласаўцы паказалі брэсцкім гледачам спектаклі «Мая жонка – 

падманшчыца» М. Мэё і М. Энэкена, «Пазычанае шчасце» Ф. Палачаніна і 

музычную казку «Вядзьмарка і Дыназаўрык» А. Якімовіча. 

20 сакавіка на камернай сцэне Коласаўскага тэатра адбылася 

прэм’ера спектакля «Асенні rock’n’roll» па п’есе М. Хейфеца. Пастаноўка 

і музычнае афармленне Аляксандра Дольнікава (г. Масква). Мастак-

пастаноўшчык – Наталля Лавіцкая-Ярмолава. Пластыка і харэаграфія – 

Дзіяна Юрчанка. У спектаклі занятыя акцёры Вячаслаў Грушоў, Наталля 

Аладка, Аляксей Стома, Дар’я Французава. 

Да Міжнароднага дня тэатра, які святкуецца 27 сакавіка, 

коласаўцы падрыхтавалі прэм’еру спектакля «Дом на мяжы» С. Мрожака. 
4 53 



  экспазіцыі прадстаўлены 11 батлеек, у тым ліку характэрных для нашага 

рэгіёна.  

22 студзеня супрацоўнікі Глыбоцкага Цэнтра культуры і 

народнай творчасці запрасілі прыхільнікаў творчасці майстра па аплікацыі 

саломкай Дар’і Бельскай на адкрыццё яе выставы «Залатое дзіва». 

Спіральнае пляценне Гарадоцкага, Браслаўскага, 

Верхнядзвінскага раёнаў і горада Віцебска атрымала статус 

нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Рашэнне 

прыняў Рэспубліканскі навукова-метадычны савет па пытаннях гісторыка-

культурнай спадчыны. (Витебские вести. – 2020. – 23 янв. – С. 19.) 

Мастацка-патрыятычны праект «Паштоўка да Дня Перамогі», 

прымеркаваны да 75-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне, пачаў рэалізоўваць народны клуб аматараў абрэзкавага 

шыцця «Рошва» Полацкага цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур. 

31 студзеня ў Культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо 

горада Віцебска «Дзвіна» адкрылася выстава «Мы духом творчества 

едины». На ёй прадстаўлена звыш 100 работ, створаных 18 удзельніцамі 

аб’яднання аматараў вышыўкі «Иголочка». 

Канцэртнай зале «Віцебск». Пасля ўрачыстай часткі адбыўся канцэрт з 

удзелам вядомых выканаўцаў і творчых калектываў вобласці. 

 Мастацкі кіраўнік віцебскай народнай мужчынскай вакальнай 

групы «Хорус» прадпрыемства «Элект» ГА «БелТІЗ» Ігар Кецкін стаў 

лаўрэатам прэміі «Человек безбарьерной среды-2020». Заснавальнікі 

прэміі – Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур, ГА «БелТІЗ» пры 

падтрымцы Міністэрства культуры. 

 Народны майстар і загадчык філіяла «Дом рамёстваў і 

фальклору» Гарадоцкага Цэнтра традыцыйнай культуры Марына 

Леанідаўна Гушча ўдастоена гранта Прэзідэнта Беларусі на 2020 год і 

ўзнагароджана нагрудным знакам «За ўклад у развіццё культуры 

Беларусі». 

 Кіраўнік тэатральнага калектыву «Вобраз» Мазалаўскага СДК і 

клуба інтэрнацыянальнага сяброўства «Згода» гэтай установы Андрэй 

Андрэевіч Струнчанка стаў пераможцам абласнога этапу 

рэспубліканскага конкурсу «Лепшы па прафесіі сярод моладзі, якая 

працуе ў аграгарадках», арганізатарам якога з’яўляецца Беларускі 

прафсаюз работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму. Ён будзе 

прадстаўляць Віцебшчыну на рэспубліканскім этапе конкурсу. У Мазалаўскай сельскай бібліятэцы Віцебскага раёна прайшла 

 Удзельнікі пашыранага пасяджэння прэзідыума Віцебскага персанальная выстава вырабаў у тэхніцы выцінанкі пад назвай 

раённага Савета дэпутатаў пазнаёміліся з матэрыяламі праектаў, «Папяровыя ажуры». Аўтар – майстар народных мастацкіх рамёстваў 

прысвечаных знамянальным датам – 75-годдзю вызвалення Беларусі ад Ганна Перліна, галоўны мастак ВАМЦНТ.(Жыццё Прыдзвіння. – 2020. – 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 75-годдзю Вялікай Перамогі. Свае 14 студз. – С. 2.) 

праекты прэзентавалі Віцебская РЦБС, Віцебскі раённы гісторыка-Больш за 160 работ было прадстаўлена на выставе самабытных 

краязнаўчы музей і музей «Гісторыя Заронаўскага краю», Шапечынскі майстроў «Докшыччына таленавітая», якая экспанавалася ў студзені ў 

сельвыканкам. Цікавасць вызвалі праекты: «Улица Героя», «Забытые кіна-канцэртнай зале «Іскра» райцэнтра. 

памятники незабытой войны», «Награда – внукам», імідж-праект «Живая У Докшыцкім раённым Доме рамёстваў у студзені экспанавалася 

память поколений» па стварэнні банераў «Героями стали на витебской выстава майстра народнага клуба народных майстроў і самадзейных 

земле», фотапраект «Живая память». (Жыццё Прыдзвіння. – 2020. – мастакоў Уладзіміра Шуткіна, які адраджае старажытнае рамяство коўкі. 

18 студз. – С. 1, 3.) У выставачнай зале Наваполацкага Цэнтра рамёстваў і 

 20 лютага ў ДУА «Лепельская дзіцячая школа мастацтваў» традыцыйнай культуры ў студзені былі прадстаўлены вырабы ўдзельнікаў 
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  прайшло выніковае пасяджэнне калегіі ўпраўлення культуры Віцебскага народнай творчасці была арганізавана персанальная выстава мясцовага 

мастака Валерыя Леўшы. На жывапісных палотнах – маляўнічыя кветкі, 

вясковыя і гарадскія пейзажы. 

У Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі ў сакавіку адкрылася 

выстава работ вядомага віцебскага акварэліста Фелікса Гумена пад назвай 

«Цветочный вернисаж». 

У выставачнай зале Музея гісторыі і культуры г. Наваполацка ў 

сакавіку экспанавалася выстава жывапісных твораў наваполацкай 

мастачкі, педагога Дзіцячай мастацкай школы імя І. Ф. Хруцкага 

г. Наваполацка Наталлі Каржыцкай. 

У Полацкай мастацкай галерэі ў лютым–сакавіку экспанаваліся 

выставы «Графіка года» і «Вялікія графікі Беларусі». 

Напрыканцы сакавіка ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 

адкрылася выстава «Казкі нашага клуба», на якой прадстаўлены работы 

народнага клуба мастакоў-аматараў «Контур», які дзейнічае пры 

Культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада Віцебска 

«Дзвіна». 

          

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Напачатку студзеня Дом рамёстваў «Стары млын» у Паставах 

пачаў экспанаваць дзве выставы: «Ажурныя мары» (выцінанка Таццяны 

Петух) і выставу народнага клуба «Майстры». 

Глыбоцкі Дом рамёстваў адзначыў 80-годдзе ўтварэння 

Глыбоцкага раёна выставай «Рукатворныя цуды». 15 студзеня тут 

адкрылася экспазіцыя дэкаратыўных кампазіцый, створаных теленавітымі 

майстрыхамі Данатай Гінько і Святланай Лаўровай. 

У студзені ў Мастацкай галерэі Полацка экспанавалася выстава 

аўтарскіх габеленаў Святланы Баранкоўскай пад назвай «Rad NoO». 

Новы праект ВАМЦНТ «Партрэт майстра» адкрыла ў студзені 

персанальная выстава Андрэя Рэцікава – кіраўніка народнага тэатра лялек 

«КапялюШ» Наваполацкага Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры. У 

аблвыканкама «Аб выніках работы ўпраўлення культуры Віцебскага 

аблвыканкама ў 2019 годзе і задачах на 2020 год». З дакладам выступіў 

начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама 

П. М. Падгурскі. Былі адзначаны станоўчыя вынікі дзейнасці галіны 

культуры ў 2019 годзе, акрэслены існуючыя праблемы і вызначаны задачы 

на 2020 год па выкананні паказчыкаў Дзяржаўнай праграмы «Культура 

Беларусі» на 2016–2020 гады. Прэміі Віцебскага аблвыканкама за высокія 

творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва ў 2019 годзе былі 

ўдастоены: Аршанская цэнтральная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, 

Сенненская дзіцячая раённая бібліятэка, Вярхоўская сельская бібліятэка 

Бешанковіцкай ЦБС, Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей, Талачынскі 

і Верхнядзвінскі раённыя Цэнтры культуры і народнай творчасці, 

Докшыцкі раённы Дом рамёстваў, Ходцаўскі сельскі Дом культуры 

Сенненскага раёна, Юнькаўскі сельскі Дом культуры Пастаўскага раёна, 

Лепельская дзіцячая школа мастацтваў. Усе пераможцы прадстаўлялі свае 

дасягненні на выставе-прэзентацыі. Заключнай часткай мерапрыемства 

стаў канцэрт творчых калектываў і выканаўцаў Лепельскай дзіцячай 

школы мастацтваў. (Витебские вести. – 2020. – 27 февр. – С. 5. ; 

Лепельскі край. – 2020. – 3 сак. – С. 3.) 

 12–13 сакавіка на базе Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь прайшоў I Рэспубліканскі краязнаўчы форум Беларусі 

ў рамках Года малой радзімы. У рамках форуму былі падведзены вынікі 

конкурсу на лепшае краязнаўчае выданне за 2017–2019 гады, у якім 

удзельнічалі больш за 180 выданняў. За серыю кніг пра Віцебск «Біяграфія 

віцебскага дома» Ганаровай граматай за перамогу ў конкурсе 

ўзнагароджаны вядомы віцебскі краязнаўца, пастаянны чытач Віцебскай 

абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна Аркадзь Міхайлавіч Падліпскі. 

 13 сакавіка на сцэне Шаркаўшчынскага РЦК прайшлі 

ўрачыстасці, прысвечаныя 80-годдзю ўтварэння Шаркаўшчынскага раёна. 

Работнікі культуры і самадзейныя артысты падрыхтавалі тэатралізаваную 
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  сыны». На ёй прадстаўлены работы вядомых беларускіх мастакоў Сурэна 

Мірзаяна і яго сыноў Леаніда і Андрэя.  

У Культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада 

Віцебска «Дзвіна» ў лютым экспанавалася выстава памяці віцебскай 

мастачкі Маргарыты Сайфугаліевай. Экспазіцыя прымеркавана да 85-

годдзя з дня нараджэння вядомай прадстаўніцы інсітнага мастацтва. 

У лютым у віцебскім Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася 

экспазіцыя твораў славацкіх мастакоў. На адкрыцці выставы прысутнічаў 

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы 

Беларусь Іозеф Мігаш. 

У Аршанскай гарадской выставачнай зале В. А. Грамыкі ў лютым 

экспанавалася выстава жывапісу мастака Освальда Звейсалніекса з 

латвійскага горада Рэзэкне. Экспазіцыю пад назвай «TERRA VITAE» 

наведала консул Латвійскай Рэспублікі у Віцебску Сінція Паура. Перад 

гэтым у студзені дадзеная выстава экспанавалася ў Полацкай мастацкай 

галерэі. 

У Лепельскім раённым краязнаўчым музеі ў лютым-сакавіку 

экспанавалая выстава жывапісу вядомага лепельскага мастака Васіля 

Жарнасека пад назвай «Написано душой». 

«Творчасць І. Ф. Хруцкага праз прызму сучаснасці» – пад такой 

назвай прайшоў месячнік культурна-асветных выстаў і праектаў у 

дзіцячай мастацкай школе г. Наваполацка, якая ўжо 10 гадоў носіць імя 

вядомага беларускага мастака. Мерапрыемствы прысвечаны 210-гадоваму 

юбілею з дня нараджэння знакамітага земляка. (Новополоцк сегодня. – 

2020. – 28 февр. – С. 6.) 

90 майстроў пэндзля з Беларусі, Арменіі, Эстоніі, Расіі, Латвіі 

прадставілі сваю творчасць у Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. 

Грамыкі. У адкрыцці 11-га міжнароднага праекта «Калегіум» 28 лютага 

прыняла ўдзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Эстонскай Рэспублікі ў 

Беларусі Мерыке Какаеў.  

Да свята 8 Сакавіка ў Глыбоцкім Цэнтры традыцыйнай культуры і 

пастаноўку, прысвечаную знамянальнай даце. Майстры раённага Цэнтра 

рамёстваў прадставілі калекцыю льнянога адзення, дэкарыраванага 

саломкай, пад назвай «Матывы малой радзімы». Лепшыя калектывы 

мастацкай самадзейнасці Глыбоцкага ГДК падарылі гледачам святочны 

канцэрт. 

 20 сакавіка адбылася сесія Шаркаўшчынскага раённага Савета 

дэпутатаў, на якой было разгледжана пытанне «Аб ходзе выканання 

рашэння сесіі Шаркаўшчынскага раённага Савета дэпутатаў ад 28 снежня 

2016 г. № 128 «Аб зацвярджэнні рэгіянальнага комплексу мерапрыемстваў 

па рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2016–2020 

гады». 

 Адбылося пашыранае пасяджэнне Віцебскага аблвыканкама, на 

якім былі прааналізаваны вынікі рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы 

«Культура Беларусі». У пасяджэнні прынялі ўдзел памочнік Прэзідэнта – 

інспектар па Віцебскай вобласці Анатоль Ліневіч і міністр культуры 

Беларусі Юрый Бондар. (Витебские вести. – 2020. – 28 марта. – С. 3.) 

  

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

31 студзеня Лёзненскі раён наведала прадстаўнічая дэлегацыя 

Павілосцкага краю Латвійскай Рэспублікі. Госці пабывалі на 

прадпрыемствах і ва ўстановах культуры. У Культурна-аздараўленчым 

цэнтры звярнулі ўвагу на падабенства беларускай і латышскай культур. 

Наведалі Лёзненскі ваенна-гістарычны музей, Алею Славы. Па выніках 

візіту была дасягнута дамоўленасць аб падрыхтоўцы праграм 

супрацоўніцтва, у тым ліку ў сферы культуры. 

15 лютага ў дзіцячай школе мастацтваў г. Невеля Пскоўскай 

вобласці адбыўся ХІІ Міжнародны конкурс юных піяністаў, прысвечаны 

М. В. Юдзінай. Удзельнічалі таксама юныя выканаўцы з Віцебска, 

Полацка, Наваполацка і былі адзначаны дыпломамі лаўрэатаў і 

ўдзельнікаў конкурсу. 
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   16 лютага дэлегацыі Верхнядзвінскага і Расонскага раёнаў 

прынялі ўдзел у ІІ Міжнародным фестывалі сучаснага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва ў г. Себежы Пскоўскай вобласці. На свята 

народнай творчасці беларускія рамеснікі адправілі свае лепшыя работы ў 

тэхніках салома- і лозапляцення, ткацтва, выцінанкі, маляванкі, вырабы з 

гліны і абрэзкаў тканіны. 

ўдзельнікамі сталі каля 800 артыстаў – маладых выканаўцаў і творчых 

калектываў з Беларусі, Расіі, Ізраіля, Казахстана, Украіны і іншых краін. 

Конкурс праходзіў у намінацыях «Вакал» і «Харэаграфія». Міжнароднае 

журы прызнала лепшым вакалістам Дзінмухамеда Талеубая з Казахстана, 

галоўную ўзнагароду ў намінацыі «Харэаграфія» прысудзіла ўзорнаму 

ансамблю танца «Дарунак» з г. Барысава. 

 Інсітнае мастацтва Віцебскай вобласці прызнана гісторыка-

культурнай каштоўнасцю Беларусі. Ад паўночнага рэгіёна гэта ўжо 15-ы 

элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны краіны. (Витебские 

вести. – 2020. – 18 февр. – С. 8.) 

 Напрыканцы студзеня ў Браславе прайшоў адкрыты конкурс 

дзіцячай творчасці «Да сонца». Мясцовая дзіцячая школа мастацтваў 

сабрала на адной пляцоўцы таленты з розных рэгіёнаў Віцебшчыны і 

суседняй Латвіі. Гран-пры ў намінацыі «Ансамблі» атрымалі выхаванцы 

Браслаўскай ДШМ, у намінацыі «Сола» – прадстаўнік Наўенскай 

музычнай і мастацкай школы Рычард Кокін (Латвія). 

 29 лютага дырэктар Цэнтра культуры «Віцебск», дырэктар 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» Глеб 

Лапіцкі запрасіў гледачоў на свой сольны канцэрт-шоу «Подарю тебе…» у 

канцэртную залу «Віцебск». Ён выступіў у суправаджэнні сімфанічнага 

аркестра пад кіраўніцтвам Уладзіміра Бяляўскага. У канцэрце прынялі 

ўдзел творчыя калектывы Цэнтра культуры «Віцебск» і запрошаныя 

калектывы з Мінска, Оршы і Віцебска. 

   

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

Напрыканцы студзеня ў Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася 

выстава графікі Ісахара Бер Рыбака «Штетл. Местечко. Мой разрушенный 

дом». Яна працягвае серыю выстаў з прыватных калекцый, прысвечаных 

вяртанню імёнаў мастакоў ХХ стагоддзя, якую праводзіць віцебскі Музей 

Марка Шагала. 

У Мастацкім музеі Віцебска адкрылася выстава «Сурэн Мірзаян і 

 12-гадовая выхаванка Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў 

Марыя Скорынава ўдастоена другой прэміі на ІІ Усерасійскім адкрытым 

фестывалі-конкурсе для таленавітых выканаўцаў у сферы музычнага 

мастацтва Belgorod Musik Fest Competition 2020. Вочны тур адбыўся 1 

сакавіка на сцэне Белгародскай філармоніі. Шумілінская піяністка 

ўвайшла ў лік чатырох прызёраў, якім уручаны сертыфікаты на ўдзел ў 

ХІ Міжнародным юнацкім конкурсе імя П. Чайкоўскага. 

 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ  

   

Каляды 

6 студзеня жыхары Чашнікаў прынялі ўдзел у народных гуляннях 

на гарадской плошчы. Стварылі атмасферу сапраўднага свята ў гарадскіх 

умовах тэатральныя калектывы Чашніцкага ГДК, якія прадэманстравалі 

традыцыйныя абрады і гульні. Народны ансамбль народнай песні 

«Ульчанка» суправаджаў усе дзеі каляднымі спевамі. 

7 студзеня ў КГК «Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна» па 

традыцыі святкавалі «Віцебскія Каляды, або Каляды ў Задзвінні». 

Маляўнічае вясёлае свята падрыхтавалі супрацоўнікі ўстановы культуры, 

удзельнікі народнага ансамбля народнай песні «Сябрына», ансамбля 

народнай музыкі «Жалейка», клубаў гістарычнай рэканструкцыі. У 

выставачных залах экспанаваліся выстава дзіцячай творчасці «Казкі 

Раства» і выстава карцін «Время ангелов» мастачкі Алены Вайновай-
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   30 сакавіка ў выставачнай зале Музея гісторыі і культуры г. 

Наваполацка адкрылася выстава дзіцячага малюнка «Вуліца маладосці», 

прысвечаная 60-годдзю вуліцы Маладзёжнай. 

 У сакавіку ў Глыбоцкім гісторыка-этнаграфічным музеі 

працавала выстава пад назвай «Дамские штучки». У экспазіцыі – 

прадметы жаночага ўжытку з фондаў глыбоцкага музея і Нацыянальнага 

Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

 Супрацоўнікі Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага 

музея ў сакавіку правялі гадзіну-партрэт «Любил он Родину 

безмерно», прысвечаную 95-годдзю з дня нараджэння вядомага 

земляка, жывапісца Івана Цімафеевіча Бабаедава. 

  

 

МАСТАЦТВА 

 

 7 студзеня ў Віцебску ў 26-ы раз адбыўся гала-канцэрт абласнога 

свята духоўнай музыкі. Арганізатары – упраўленне культуры Віцебскага 

аблвыканкама, аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама, Нацыянальны 

акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа, Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці. На сцэне Коласаўскага тэатра выступілі 

харавыя калектывы з Беларусі і Расіі. Госцем праграмы стаў віртуозны 

баяніст Уладзіслаў Плігаўка – лаўрэат міжнароднах конкурсаў, саліст 

Беларускай дзяржаўнай філармоніі. 8 студзеня канцэрт духоўнай музыкі 

прайшоў у Віцебскай духоўнай семінарыі з удзелам вакальна-харавых і 

інструментальных ансамбляў з Віцебскага, Талачынскага і Полацкага 

раёнаў. 

 На канцэрце духоўнай музыкі ў Полацкім Сафійскім саборы ў 

вершах і песнях услаўлялі Нараджэнне Хрыстова лепшыя выканаўцы і 

творчыя калектывы рэгіёна. 

 7–9 студзеня ў канцэртнай зале «Віцебск» прайшоў Першы 

міжнародны фестываль-конкурс «Арт-парад у Віцебску». Яго 

Багародзіцкай з г. Яраслаўля. 

7 студзеня ў Лёзненскім РЦК было праведзена свята «Каляда, 

каляда! Бядзе – не, а шчасцю – да!». У праграме: рэтра-выстава навагодніх 

цацак, паштовак і калядных лялек; выстава-дэгустацыя «Дзіўны смак 

калядных страў»; канцэртная праграма «Калядная вандроўка»; 

танцавальная вечарына «Дакранемся да маладосці» і інш. 

7 студзеня на цэнтральнай плошчы Глыбокага абрадавы калектыў 

«Званочкі» гарадского Дома культуры правёў тэатралізаваны абрад 

«Вясёлыя Каляды» з цікавай гульнёвай праграмай, спевамі і танцамі. 

10 студзеня ў Шумілінскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў 

калядны вечар «Свет у чаканні цудаў…», на які былі запрошаны людзі, 

якія на працягу года праявілі сябе ў дабрачыннай дзейнасці. Работнікі 

культуры, самадзейныя артысты падрыхтавалі святочны канцэрт. 

13 студзеня ўдзельнікі клуба аматараў фальклору «Крывія» 

Сенненскага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці зладзілі 

Каляды ў райцэнтры. Калядоўшчыкі з песнямі і танцамі прайшлі па 

вуліцах, завіталі ў некаторыя дамы. Адраджэнне народнага святочнага 

абраду калядавання – заслуга кіраўніка «Крывіі» Дзмітрыя Зайко. 

13 студзеня бешанковіцкія культработнікі правялі для жыхароў 

райцэнтра святочную праграму – тэатралізаванае прадстаўленне «Колядки 

принесли святки» і эстрадны канцэрт. 

15 студзеня ў Верхнядзвінскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбыўся Х традыцыйны раённы Калядны фестываль 

«Падарунак з нябёсаў». Тэматычныя выставы мастацкай творчасці 

падрыхтавалі Цэнтр дзяцей і моладзі і школа мастацтваў. Стэлажы з 

духоўнай літаратурай аформілі работнікі раённай бібліятэкі. Выставу 

«Калядныя дзівосы» прапанавалі майстры народнай творчасці. У 

святочным канцэрце прынялі ўдзел выхаванцы і педагогі Верхнядзвінскай 

ДШМ, а таксама вядомыя баяністы Трафім Анціпаў і Уладзіслаў Плігаўка. 

На працягу каляднага тыдня 13–18 студзеня Гарадоцкі Цэнтр 

традыцыйнай культуры арганізаваў раённы агляд-конкурс «Калядныя 
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  замалёўкі». У конкурсе прынялі ўдзел 11 сельскіх Дамоў культуры і 

клубаў Гарадоччыны. 

Традыцыйны «Калядны фэст» быў арганізаваны ў аграгарадку 

Ерамееўшчына Дубровенскага раёна. Удзел у ім прынялі калектывы з 

чатырох сельскіх дамоў культуры: Калінаўскага, Зарубскага, Ляхаўскага і 

Ляднянскага. 

Супрацоўнікамі Дубровенскага раённага Цэнтра народнай 

творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці было арганізавана раённае 

свята ветэранаў і ветэранскіх клубаў «Калядныя сустрэчы» ў аграгарадку 

Станіславова. 

30 студзеня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбылася прэзентацыя кнігі «Наш Цэнтр. Наша гісторыя. Наша 

будучыня». У кнізе змешчаны матэрыялы пра абласныя метадычныя 

цэнтры народнай творчасці рэспублікі. Адзін з раздзелаў кнігі 

прысвячаецца маштабнай працы Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці (АМЦНТ), яго гісторыі, установам і творчым 

калектывам вобласці, а галоўнае – людзям, якія стваралі гэтую гісторыю і 

працуюць зараз. 

Напрыканцы студзеня Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей і 

раённая бібліятэка наладзілі да Дня беларускай навукі сумеснае 

мерапрыемства – дыялог-прэзентацыю «Нашы знакамітыя землякі-

навукоўцы». 

8 лютага ў Цэнтры культуры «Віцебск» прайшоў абласны этап 

Нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь-2020».  

 

КЛУБНАЯ СПРАВА 

У Цэнтры культуры «Полацк» адбылося канцэртнае 

прадстаўленне «Если поверишь в чудо», прысвечанае святу Нараджэння 

Хрыстова. 

У студзені святкавалі 15-годдзе аграгарадка Башні – першага 

аграгарадка на Шуміліншчыне. Урачыстасці прайшлі ў сельскім Доме 

разыгралі ўдзельнікі тэатра «Роздум», які 20 гадоў працуе на базе СШ № 

42 абласнога цэнтра. 

 13–14 лютага ў Музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага 

вучылішча адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, 

прысвечаная 100-годдзю творчага аб’яднання «УНОВИС». Удзельнічалі 

мастацтвазнаўцы, даследчыкі тэмы, выдаўцы Беларусі, Расіі, Германіі, 

Швейцарыі, прадстаўнікі музеяў Расіі, Нідэрландаў. Польшчы. 

 Тыдзень памяці выдатнага дзяржаўнага дзеяча Беларусі Пятра 

Міронавіча Машэрава арганізавалі работнікі Расонскага музея баявой 

садружнасці. У праграме: выстава «Судьба и эпоха Петра Машерова» 

ў райцэнтры, выязныя выставы ў Клясціцах і Янкавічах, дыстанцыйны 

патрыятычны квэст для школьнікаў. 

 У студзені-лютым у музеі гісторыі і культуры г. Оршы працавала 

тэматычная выстава «10 крокаў да бессмяротнасці», прысвечаная 110-

годдзю з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза Канстанціна Заслонава. 

 У лютым адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльных дошак з 

барэльефамі вядомых землякоў Язэпа Драздовіча і Вікенція Дразда ў 

Глыбокім. Работы беларускага скульптара Аляксандра Тухто ўпрыгожылі 

сцяну жылога дома, пабудаванага на ўскраіне райцэнтра 150 гадоў назад. 

 У лютым – сакавіку ў Полацкім музеі беларускага 

кнігадрукавання экспанавалася выстава «У родным слове – цэлы свет», 

прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы. 

 11 сакавіка ў Пастаўскім раённым краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава «Вайна і людзі». Яе экспазіцыю склалі каля сотні фатаграфій з 

прыватнай калекцыі аднаго з самых аўтарытэтных беларускіх 

даследчыкаў Першай сусветнай вайны – Уладзіміра Багданава. Ён і стаў 

галоўным героем творчай сустрэчы, якая аб’яднала краязнаўцаў, 

валанцёраў і ўсіх зацікаўленых гэтай тэмай. 

 11 сакавіка ў Віцебску была ўрачыста адкрыта мемарыяльная 

дошка памяці патрыётаў Віцебшчыны. Яна ўсталявана на будынку 

Віцебскай духоўнай семінарыі. 
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  культуры. Сіламі мясцовага самадзейнага тэатра «Прэм’ера» і раённага 

Цэнтра культуры быў падрыхтаваны святочны канцэрт. У фае ДК 

працавалі выставы, прысвечаныя гісторыі аграгарадка і яго дасягненням.  

Народнае аматарскае аб’яднанне «Надежда» Палаца культуры 

«Руба» ў студзені адзначыла 20-гадовы юбілей. У творчай скарбонцы 

калектыву – арыгінальныя забаўляльныя праграмы з абрадавымі песнямі 

да святаў народнага календара. На юбілейнай вечарыне выступілі калегі 

па сцэне: калектывы «Світанак», «Крынічка», «Двина», «Забава», 

самадзейная паэтэса В. Грачанік. 

На базе Віцебскага раённага Цэнтра культуры зладзілі 

рэканструкцыю вясельнага абраду. Абрадавыя дзеянні запісаны са слоў 

жыхароў населеных пунктаў раёна. Ёсць намер хадайнічаць аб прысваенні 

абраду статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці як аб’екту 

нематэрыяльнай спадчыны Беларусі. (Витьбичи.– 2020. – 6 февр. – С.ІІІ.) 

 Удзельнікамі шоу-праграмы «Таленавітыя разам», якая адбылася 

на праваслаўныя Каляды ў Кіна-канцэртнай зале «Іскра» г. Докшыцы, 

сталі сямейныя творчыя калектывы. 

 На працягу лютага ў фае Докшыцкага ГЦК экспанавалася 

фотавыстава «Докшыччына: мінулае і сучаснае», прымеркаваная да   

80-годдзя ўтварэння Докшыцкага раёна. Да адкрыцця выставы была 

прымеркавана краязнаўчая імпрэза. 

 23 лютага ў Пастаўскім раённым Доме культуры адбылося 

ўшанаванне народнага хору ветэранаў працы з нагоды яго 40-гадовага 

юбілею. Юбіляраў віншавалі прадстаўнікі культуры, грамадскасці і іх 

калегі па самадзейнай творчасці з творчых калектываў «Паазер’е», 

«Вітанне», «Маладзіца». 

 23 лютага на сцэне Шаркаўшчынскага РЦК прайшоў творчы 

вечар Івана Гарбачонка – музыканта, кампазітара, спевака, 

культарганізатара Навасельскага СДК. 

 У Новалукомльскім Палацы культуры экспанавалася выстава, 

прысвечаная гісторыка-культурнай спадчыне красналуцкага краю. Розныя 

была прэзентавана выстава Лукомльскага сельсавета пад назвай «Малая 

радзіма, вялікая гісторыя».  

 У Паставах адкрылі помнік Антонію Тызенгаўзу – рэфарматару, 

асветніку, аматару мастацтваў. Аўтар скульптуры – Аляксандр Фінскі. 

(Витебские вести. – 2020. – 14 янв.– С. 5.) 

 25 студзеня ў выставачнай зале музея гісторыі і культуры горада 

Наваполацка адбылася ўрачыстая прэзентацыя патрыятычнага праекта 

«Фронтовой портрет. Судьба солдата», прадстаўленага Музеем Перамогі 

на Паклоннай гары (г. Масква). 

 У Полацкім музеі традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я ў 

студзені ў рамках выставачнага праекта «Беларускі вясковы абутак канца 

ХІХ – першай паловы ХХ ст.» наведвальнікі знаёміліся з рамеснымі 

вырабамі, сярод якіх драўляны, скураны, плецены і валяны абутак, а 

таксама прыладамі і прыстасаваннямі для яго вырабу. У лютым тут 

экспанавалася выстава «Музычныя інструменты Браслаўшчыны». 

 На працягу студзеня ў Віцебскім раённым гісторыка-краязнаўчым 

музеі экспанавалася выстава «Гарри Поттер», прысвечаная свету магіі і 

чараўніцтва. 

 У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання ў 

студзені адкрылася выстава карэйскіх паштовых марак. Выстава 

арганізавана пры падтрымцы Пасольства КНДР у Рэспубліцы Беларусь, і 

прадстаўнікі дыпмісіі прынялі ўдзел у яе адкрыцці. 

 На працягу студзеня–лютага ў Полацкім музеі беларускага 

кнігадрукавання экспанавалася выстава «Па рацэ часу», прысвечная  

100-гадоваму юбілею вядомага кампазітара Мікалая Пятрэнкі – аўтара 

знакамітых «Ручнікоў». У экспазіцыі прадстаўлены прадметы, якія 

адлюстроўваюць жыццёвы і творчы шлях былога выкладчыка Полацкага 

педвучылішча, ганаровага грамадзяніна горада Полацка. 

 У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання быў 

разыграны прэм’ерны спектакль «Званый вечер у генерал-губернаторши 

Софьи Петровны Голицыной». Сцэны з жыцця губернскага Віцебска 
11 46 



  стэнды, карціны, фатаграфіі, скульптуры, вырабы народных умельцаў, 

гісторыка-фальклорны куток у стылі «Беларускай хаткі» – усё гэта 

прадстаўлена Красналуцкім сельвыканкамам, школай і культурнымі 

ўстановамі сельсавета. 

 Да Міжнароднага дня роднай мовы ў Більдзюжскім СДК 

Шаркаўшчынскага раёна ў лютым было арганізавана літаратурна-

музычнае свята сумесна з мясцовай школай і народным фальклорным 

калектывам «Купалінка» Каўшэлеўскага Дома фальклору. 

 Народныя вечарынкі «Цешчыны зборы» сталі брэндавым 

праектам Палатоўскага СДК Полацкага раёна. Сёлета цешчы прыехалі без 

зяцёў. Прадстаўніцы 12 вёсак удзельнічалі ў конкурсах: візітка-

прэзентацыя, гумарыстычны марафон «Пра жыццё з зяцем», прыпевачны 

рынг «Цешча на цешчу», выстава-здзіўленне «А мой самавар лепшы», 

блінны батл «Завітайце на блінОК». Тытул «Народная цешча» прысвоены 

81-гадовай жыхарцы в. Аўдзеева Аліне Фёдараўне Аксёнавай. (Полацкі 

веснік. – 2020. – 10 сак. – С. 5.) 

 4 сакавіка ў Глыбоцкім гарадскім Цэнтры традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці ў рамках праекта «З любоўю да жыцця» 

прайшло традыцыйнае, сёмае па ліку мерапрыемства пад назвай 

«Заглянем в старый сундучок – там сердцу дорогой платок». 

 7 сакавіка ў танцавальнай зале Навасёлкаўскага Цэнтра культуры 

Пастаўскага раёна адбыўся «Зорны баль» для пар ва ўзросце 50+. Прынялі 

ўдзел 12 танцавальных дуэтаў з усяго раёна. 

 Народны фальклорны калектыў «Кудзеліца» Дубровенскага РДК 

у сакавіку адсвяткаваў 25-гадовы юбілей. Першае выступленне 

называлася «Дубровенскія супрадкі». Чвэрць стагоддзя ўдзельнікі 

творчага калектыву папулярызуюць народныя песні, танцы, звычаі, 

абрады, паданні, прыказкі, прымаўкі, казкі і загадкі Дубровенскага краю, 

далучаючы сваіх прыхільнікаў да народных традыцый – спадчыны 

беларускай музычнай творчасці. 

 У сакавіку ўзорны тэатр «Вясёлка» Палаца культуры г. Барань 

«Сегодня праздник ваш, мужчины!». 

23 лютага ў Слабадской сельскай бібліятэцы была арганізавана 

літаратурная паэтычная хвілінка «У госці да дзядулі Рыгора», 

прымеркаваная да 85-годдзя Р. Барадуліна.  

 У Мішневіцкай бібліятэцы ладзіліся тэатралізаваныя 

фальклорныя пасядзелкі «Запрашаем на бліны». Мерапрыемства 

падрыхтавала краязнаўчае аматарскае аб’яднанне «Гарыслава». 

15 сакавіка ў Дабейскай сельскай бібліятэцы быў арганізаваны 

тэматычны вечар «На зямлі Беларусі», прысвечаны Дню Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь. Адбылася прэзентацыя кнігі «Я – грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь». 

Народная літаратурна-музычная гасцёўня «Крыніца» правяла 

тэматычную сустрэчу «Аб жанчыне з любоўю» для сацыяльна 

неабароненых катэгорый грамадзян і інвалідаў. 

    

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Музей «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» ўзнагароджаны 

спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за выдатныя 

дасягненні ў дзейнасці, а менавіта за стварэнне экспазіцыі Музея гісторыі 

Віцебскага народнага мастацкага вучылішча і правядзенне маштабных 

выставачных праектаў «Осип Цадкин. Возвращение», «Александр Родченко. 

Фотография из ВХУТЕМАС». (Витебские вести. – 2020. – 11 янв. – С. 1, 16.) 

 Музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча 

перамог у намінацыі «Музеи и объекты развлечения года» 

рэспубліканскага турыстычнага конкурсу «Познай Беларусь». (Витебские 

вести. – 2020. – 9 янв. – С. 6.) 

 У студзені ў Музеі гісторыі ВНМВ адкрылася міжнародная 

выстава дзіцячых работ, прысвечаная 100-годдзю стварэння творчага 

аб’яднання «УНОВИС». У экспазіцыі – 80 работ з 15 краін, сярод якіх 

Беларусь, Расія, Украіна, Сербія, Ізраіль, Велікабрытанія. 

 13 студзеня ў выставачнай зале Чашніцкага гістарычнага музея 
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  Аршанскага раёна прадставіў прэм’еру спектакля «А зори здесь тихие…» 

па аповесці Барыса Васільева. 

 У сакавіку споўнілася 100 гадоў Талачынскаму народнаму 

тэатру. (Наша Талачыншчына. – 2020. – 14 сак. – С. 5.) 

 У сакавіку ў аг. Бігосава Верхнядзвінскага раёна адбыўся 

конкурс «Супербабуля-2020» у рамках праекта «Сям’я і сямейныя 

каштоўнасці», які актыўна рэалізуецца ў мясцовым СДК на працягу амаль 

пяці гадоў. 

 У сакавіку ў Пастаўскім раённым Доме культуры адбыўся 

творчы вечар пісьменніка і краязнаўцы Ігара Пракаповіча і настаўніцы 

музыкі Людмілы Логінавай. 

    

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 Напярэдадні старога Новага года работнікі культуры Полаччыны 

зладзілі свята «Калядны разгуляй» у в. Багатырская. Удзельнікі фолк-арт-

уікэнда з дзесяці сельсаветаў аспрэчвалі тытулы самых вясёлых і 

вынаходлівых калядоўшчыкаў у шматлікіх конкурсах і забавах, спявалі, 

танчылі, ладзілі народныя гульні і карагоды. 

 ХІІІ абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і 

моладзі «Ад прашчураў да зор» 8 лютага сабраў у Расонах больш за 300 

удзельнікаў з розных рэгіёнаў Віцебшчыны. Апошнія тры гады гэта свята 

фальклору прымаюць Расоны, дзе вялікая ўвага надаецца зберажэнню 

рэгіянальнай традыцыйнай культуры. Сёлетні агляд-конкурс прысвечаны 

памяці Валянціны Літвінавай, якая стварыла дзіцячы калектыў «Нежачкі» 

і вакальна-харэаграфічную групу для дарослых «Свяціца» з мэтай 

папулярызацыі мясцовай народнай творчасці, расонскага фальклору. 

Удзельнікаў дзіцячага фальклорнага свята вітаў адзін са старэйшых 

народных калектываў «Крыніца» Янкавіцкага СДК. Гран-пры конкурсу 

атрымаў заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорны 

фальклорны калектыў «Сунічкі» Стайскай дзіцячай школы мастацтваў 

Лепельскага раёна. 

ўдзел у правядзенні рэспубліканскай акцыі «Адзіны дзень бяспекі», 

падчас якой адбылося шэраг мерапрыемстваў: інфархвілінкі, гутаркі, 

віктарыны, актуальныя дыялогі. 

1 сакавіка ў Верацееўскай бібліятэцы прайшло мерапрыемства, 

прысвечанае Дню барацьбы з наркаманіяй, «Не адбірай у сябе заўтра». 

21 сакавіка ў Велікасельскай бібліятэцы адбылася гадзіна памяці 

«Галгофа айца Канстанціна», прысвечаная свяшчэннамучаніку, заступніку 

зямлі шаркаўшчынскай Канстанціну Жданаву. Удзельнікі мерапрыемства 

пазнаёміліся са зборнікам матэрыялаў пад назвай «Тридцать миль до 

святости».  

У Буеўшчынскай бібліятэцы была арганізавана гадзіна паэзіі 

«Словам слаўлю родны край» з удзелам народнага літаратурна-музычнага 

аб’яднання «Світанак». Падчас сустрэчы Віктар Лагун пазнаёміў 

прысутных з новым зборнікам шаркаўшчынскіх пісьменнікаў «Малой 

радзіме нашай» і прэзентаваў сваю паэму-байку «Кара». 

 На працягу сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы дзейнічала выстава 

малюнкаў «Вясновы карагод».  

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

4 студзеня ў Светласельскай с/б адбылася пазнавальная віктарына 

для дзяцей «Радужная сказка». 

5 студзеня ў Слабадской с/б быў праведзены літаратурны кактэйль 

«Волшебная страна Гримма под шапкой-невидимкой у Н.Сладкова». 

26 студзеня ў Лоўжанскай с/б прайшла гадзіна памяці «Память», 

прысвечаная Міжнароднаму дню памяці ахвяр Халакоста. 

16 лютага ўдзельнікі народнай літаратурна-музычнай гасцёўні 

«Крыніца» правялі тэматычную сустрэчу «Играй гармонь», прысвечаную 

творчасці музыканта Г. Завалокіна. 

Да Дня абаронцаў Айчыны 21 лютага ў дзіцячай бібліятэцы 

прайшла конкурсна-пазнавальная праграма «Богатырские забавы», а 

22 лютага ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы – вечар-віншаванне 
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  8 лютага ў Цэнтры культуры «Віцебск» прайшоў абласны этап 

Нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь-2020». 

11, 14, 15 лютага ў гарадах Орша, Віцебск і Верхнядзвінск 

прайшлі занальныя туры абласнога агляду-конкурсу клубаў «Ветэран» і 

ветэранскіх творчых калектываў «Не старэюць душой ветэраны», 

прысвечанага 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

 У Наваполацкім гарадскім Цэнтры культуры 12 лютага прайшоў І 

адкрыты рэгіянальны вакальны фестываль-конкурс юных выканаўцаў 

«Звуки мечты». Ён сабраў 211 удзельнікаў з цэнтраў культуры, дзіцячых 

школ мастацтваў, агульнаадукацыйных школ Віцебшчыны. Гран-пры 

атрымалі вакалісткі трыа «Фантазия» вакальнай студыі «Славия» Цэнтра 

культуры і народнай творчасці Пастаўскага раёна. 

24, 28 лютага ў Полацку і Дуброўне прайшлі занальныя туры 

абласнога конкурсу патрыятычнай песні «Песні юнацтва нашых бацькоў», 

прысвечанага Году малой радзімы і 120-годдзю з дня нараджэння І. 

Дунаеўскага; абласны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай 

песні ў межах Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі 

«Маладзечна-2020». 

 Масленіцу – доўгачаканае вясенняе свята з забавамі, гуляннямі, 

цікавымі конкурсамі, спаборніцтвамі, традыцыйнымі блінамі – весела 

адзначылі на Віцебшчыне. На Полаччыне яно праводзілася ў райцэнтры і 

ў г. п. Ветрына. Хітом праграмы ў Полацку стаў «Блінны забег з 

патэльнямі» па вуліцах горада. У г. п. Ветрына падвялі вынікі конкурсу 

11 каманд па вырабе лепшай масленічнай лялькі свайго рэгіёна. Перамогу 

журы прысудзіла ўдзельнікам з в. Багатырская. У Глыбокім была 

наладжана тэатралізаваная праграма «А мы Масленку гуляем, вясну-

красну сустракаем», у якой прынялі ўдзел лепшыя калектывы мастацкай 

самадзейнасці раёна. Праводзіліся конкурсы «Масленічны цягнік», 

«Блінафэст», «Рукавіцы-рукавічкі», атракцыён «Святочны слуп», 

працавалі тэматычныя пляцоўкі «Багатырскія забавы», «Дзіцячыя 

забавы», «За бяспеку – разам!». Жыхароў і гасцей г. Сянно сабрала 

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

25 лютага ў Новалукомльскай гарадской бібліятэцы адбылася 

сустрэча вучняў ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Новалукомль» з фельчарам-

акушэрам Міцяшынай Вікторыяй Іванаўнай у рамках гутаркі-дыялогу 

«Аборт як прычына дэмаграфічнага крызісу». 

11 сакавіка напярэдадні Сусветнага дня абароны правоў 

спажыўцоў для зацікаўленых карыстальнікаў у публічным цэнтры 

прававой інфармацыі ЦРБ прайшла тэматычная кансультацыя «Правы 

спажыўцоў: вывучаем і абараняем» з удзелам галоўнага спецыяліста 

аддзела эканомікі Чашніцкага райвыканкама Наталлі Валер'еўны 

Папялковай.  

 

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма» 

 80-годдзю з дня заснавання Шаркаўшчынскага раёна былі 

прысвечаны: гістарычна-краязнаўчая вандроўка «Люба ўсё мне, міла на 

маёй зямлі» (Зоркаўская бібліятэка), гістарычнае медыа-падарожжа 

«Шаркаўшчынскі раён – частка радзімы маёй» (Лужкаўская бібліятэка), 

квэст-гульня «Наш край» (Радзюкоўская бібліятэка). 

 Супрацоўнікі раённай бібліятэкі да знамянальнай даты раёна 

падрыхтавалі і прэзентавалі рэтра-фотавыставу «Маўклівыя сведкі сівой 

даўніны». 

 15 лютага ў Лужкаўскай бібліятэцы адбылося патрыятычнае 

мерапрыемства «Превыше жизни ставя долг». 

 Супрацоўнікі Каўшэлеўскай бібліятэкі сумесна з Домам 

фальклору да Міжнароднага дня роднай мовы арганізавалі для вучняў 

ДУА «Більдзюжская сярэдняя школа» літаратурна-музычнае свята «Не 

пакідайце мовы нашай, каб не ўмёрлі», на якое былі запрошаны ўдзельнікі 

народнага літаратурна-музычнага аб’яднання «Світанак». 

 З 20 лютага па 1 сакавіка бібліятэкі сістэмы прынялі актыўны 
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  тэатралізаванае прадстаўленне «Масленічныя забавы», падрыхтаванае 

ўдзельнікамі тэатра гульні і фальклору «Святочны карагод» пад 

кіраўніцтвам Марыны Лындзінай і творчымі калектывамі РЦКіНТ. 

 У Лёзне адрадзілі даўні звычай гукання вясны – «Саракі», якім 

некалі суправаджаўся аднайменны прысвятак. Гэта плён старанняў 

аддзела фальклору і нарадных традыцый раённага Цэнтра культуры. 

  

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

 5 студзеня адбылося мерапрыемства з цыклу гутарак «Мір і 

святло праваслаўнай іконы» сумесна з Міжнароднай садружнасцю 

праваслаўных аўтараў і выканаўцаў «Благадар». Спецыяльным госцем 

мерапрыемства стаў іканапісец Аляксандр Цынкалаў. Тэма гутаркі – 

«Духоўная сімволіка іконы Андрэя Рублёва». 

 11 студзеня адбыліся заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Сталіцы 

Смаленшчыны V–XI стст.: Дзямідаўка – Смаленск – Гнёздава – 

Смаленск». Лектар – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі 

Расійскай акадэміі навук, кіраўнік Смаленскай археалагічнай экспедыцыі, 

доктар гістарычных навук М. А. Крэнке. 

 14 студзеня адбыўся творчы вечар Стасі Наркевіч (Настассі 

Лазебнай) «У завірусе містыкі і кахання», падчас якога была прэзентавана 

кніга «Прывідаў пярсцёнак» і наладжана мастацкая выстава аўтарскіх 

ілюстрацый да кнігі. 

 16 студзеня адбылася прэзентацыя зборніка паэта, музыканта, 

выкладчыка Міхаіла Рубіна «Отправление и конечная». Гэта шосты 

паэтычны зборнік аўтара, у які ўвайшлі выбраныя вершы 2004 года. 

 У рамках бібліятэчнага праекта «Адлюстраванне» 20 студзеня 

адкрылася выстава графічных работ члена Беларускага саюза мастакоў 

Ігара Шкуратава «Я малюю Нібіру». 

бравый» (Студзёнкаўская с/б). 

 25 лютага ў Багданаўскай с/б прайшло мерапрыемства «Чараўнік 

роднага слова», прысвечанае 85-годдзю Р. Барадуліна.  

 29 лютага бібліятэкі сістэмы прынялі ўдзел у правядзенні 

раённага свята народнага календара «Масленіца ідзе, блін ды мёд нясе». 

 1 сакавіка ў рамках акцыі да Дня барацьбы з наркаманіяй у 

бібліятэках сістэмы былі арганізаваны: урок здароўя «Будущее без 

наркотиков» (Сінягорская с/б), гадзіна роздуму «Как жить сегодня, чтобы 

жить завтра» (Студзёнкаўская с/б), гадзіна дыскусій «Што здараецца, калі 

ломка пачынаецца» (Ульянавіцкая с/б), урок-перасцярога «Наркотики: 

между жизнью и смертью» (Багданаўская с/б), урок-перасцярога 

«Наркотики и подросток» (Какоўчынская с/б). 

 З 27 лютага па 2 сакавіка ў ЦРБ была прадстаўлена выстава 

«Кайф или life». 

 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь прысвячаліся наступныя 

мерапрыемствы: урок права «Закон, по которому мы живём» (дзіцячая 

бібліятэка), «Турнир знатоков Конституции» (Рулёўшчынская с/б), гадзіна 

пытанняў і адказаў «Что мы должны знать о Конституции» (Нямойтаўская с/б). 

 24–29 сакавіка бібліятэкі сістэмы правялі тыдзень дзіцячай і 
юнацкай кнігі «Все сказки в гости к нам». 
  

  ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

  17 студзеня ва Ушацкай дзіцячай бібліятэцы прайшло свята 

ветлівасці «Давайте же друг другу «спасибо» говорить…» для вучняў 

ДУА «Ушацкая сярэдняя школа». 

  У рамках Года малой радзімы працягвае сваю працу літаратурна-

краязнаўчы праект «Са спадчынай продкаў – у будучыню».  

 24 студзеня ва Ушацкай раённай бібліятэцы імя Е. Я. Лось 

адбылася першая сустрэча – краязнаўчы экскурс «Легенды і паданні пра 

азёры Ушаччыны» – з навучэнцамі ДУА «Ушацкая сярэдняя школа». 
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   У рамках бібліятэчнага праекта «Музыка для ўсіх» 21 студзеня 

адбылася лекцыя члена Беларускага саюза кампазітараў, музыканта і 

педагога Аляксандра Іванова «Віцебскі музычны рэнесанс». 

 21 студзеня ў рамках праекта «Фінансавая пісьменнасць» 

прайшла сустрэча з прадстаўніком ААТ «Белаграпрамбанк» Вольгай 

Чымкоўскай «З «Заботой» – пра пенсію». 

 22 студзеня адбылася прэзентацыя першай кнігі Вольгі Нікіценкі 

«Сузор'е птушкі». У 2019 годзе паэтэса афіцыйна ўвайшла ў лік дзесяці 

наймацнейшых маладых паэтаў Беларусі. 

 22 студзеня супрацоўнікі электроннай чытальнай залы правялі 

пазнавальную гадзіну «Азбука этыкету», прысвечаную Міжнароднаму 

дню «дзякуй». 

 23 студзеня адбылiся чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

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

«УНОВИС» – ядро віцебскай школы», прымеркаваныя да 100-годдзя гэтай 

унікальнай з'явы ў сусветным і айчынным мастацтве. 

 У рамках праекта «Моўная прастора» 29 студзеня ў сектары 

замежнай літаратуры адбыўся ўрок-выхад для навучэнцаў адукацыйнага 

цэнтра «Leon». У праграме: агляд літаратуры «Разнастайнасць жанраў 

мастацкай літаратуры», слайд-гутарка, кніжная выстава «Па старонках 

замежнай класікі». 

 4 лютага ў бібліятэцы адбылася прэзентацыя навукова-

мемарыяльнага выдання «Воіны-армяне ў баях за Беларусь (1941–1944 

гг.)». У мерапрыемстве прыняў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 

Рэспублікі Арменія ў Рэспубліцы Беларусь Армэн Гевандзян. 

45 экзэмпляраў кнігі перададзены Віцебскай абласной бібліятэцы імя 

У. І. Леніна, грамадскім аб'яднанням і музеям, якія займаюцца гісторыяй 

Вялікай Айчыннай вайны. 

 6 лютага ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі прайшоў 

творчы вечар нашага земляка, паэта-гумарыста Міхася Мірановіча. 

Краснапольскай бібліятэк правялі чарговыя тэматычныя пасяджэнні 

«С любовью к маме и бабушке!»і «О любви, о счастье, о весне!». 

 17 сакавіка гадзіна пытанняў і адказаў, прысвечаная Дню 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, «Есть множество разных законов – но 

главный поверьте один…» была праведзена ў ЦРБ. 

 20 сакавіка ўдзельнікі краязнаўчага клуба «Вяселка» Клясціцкай 

бібліятэкі сабраліся на чарговае пасяджэнне пад назвай «История одной 

фотографии».  

 У Сяляўшчынскай бібліятэцы напярэдадні Дня паэзіі адбылося 

пасяджэнне клуба па інтарэсах «Нашчадкі» пад назвай «Літаратурныя 

сцяжынкі роднага краю». Падчас мерапрыемства ўдзельнікі клуба 

пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю паэтаў-землякоў, ураджэнцаў 

Расоншчыны. На мерапрыемства была запрошана самадзейны паэт 

аграгарадка Сяляўшчына Зоя Барысаўна Вярхоўская. 

 21 сакавіка ў Гарбачэўскай бібліятэцы ў рамках пасяджэння 

клуба па інтарэсах «Верабейка» адбылася гульня-падарожжа для дзяцей 

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?». 

 

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 Напярэдадні Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у ЦРБ была 

праведзена сустрэча з палкоўнікам Дабольскім С. І., удзельнікам 

Афганскай вайны. Багданаўская с/б арганізавала ўрок памяці «Уходили 

парни из Афгана», у Рулёўшчынскай с/б прайшла гадзіна мужнасці 

«Маленькие солдаты большой войны». 

 21 лютага ў ЦРБ прайшоў інтэлектуальны турнір «Ведай сваю 

родную мову!». Адбылася сустрэча з вядомай сенненскай паэтэсай Ларысай 

Гапеевай. У дзіцячай бібліятэцы прайшоў турнір «Знатоки родного языка». 

  У лютым да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь адбыліся наступныя мерапрыемствы: турнір «Мы парни бравые» 

(дзіцячая бібліятэка), конкурсная праграма «Каждый солдат умом и силой 

богат» (Краснасельская с/б), гульнёвая праграма «Каждый парень – воин 
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   11 лютага была арганізавана выстава-прагляд кніг аддзела 

абанемента і МБА «Верность святой солдатской чести», прысвечаная Дню 

абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 

 11 лютага адбыўся абласны семінар для дырэктараў раённых і 

гарадскіх сетак публічных бібліятэк Віцебскай вобласці «Публічная 

бібліятэка сёння: выклікі часу, стратэгія дзейнасці». У рамках семінара 

адбыўся круглы стол «Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы». 

Удзельнікі пазнаёміліся з выставай работ, прадстаўленых бібліятэкамі 

вобласці для ўдзелу ў XXVIII Рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка – 

асяродак нацыянальнай культуры». 

 13 лютага адбылася прэзентацыя новай кнігі дзіцячых вершаў 

«Кутерьма» пісьменніка і паэта Алега Сяшко. 

 13 лютага адбыліся чарговыя заняткі бясплатных курсаў 

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

«Культура сексуальных стасункаў у ВКЛ у XVI–XVII стст.». Беларускі 

гісторык, кандыдат гістарычных навук Наталля Сліж прэзентавала сваю 

кнігу, прысвечаную дадзенай тэме. 

 18 лютага адбылося адкрыццё персанальнай юбілейнай выставы 

ручной вышыўкі «Фантазіі палёт і рук тварэнне» члена аб'яднання 

«Іголачка» культурна-гістарычнага комплекса «Залатое кальцо г. Віцебска 

«Дзвіна» Валянціны Стальмаковай (вышыўка крыжам). 

 20 лютага аддзелам эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры ў рамках праекта «Школа фінансавай пісьменнасці для дзяцей» 

для вучняў 2 «Б» класа СШ № 18 праведзены пазнавальная гутарка і 

мультымедыйная прэзентацыя «Што такое грошы?». 

 20 лютага, напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь, у бібліятэцы адбылася актуальная размова «Ёсць 

такая прафесія – Айчыну абараняць». 

 22 лютага ў бібліятэцы адбылася традыцыйная літаратурна-

музычная вечарына да Міжнароднага дня роднай мовы, у рамках якой 

Міжнароднаму дню вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў, 

20 сакавіка арганізавала тэатралізаванае свята «Краіна цудаў, загадак, 

таямніц, адкрыццяў». 24 сакавіка прайшла гадзіна этыкету «Добрыя 

манеры ад казачніка Г. Х. Андэрсена». 

 12 сакавіка ў бібліятэцы імя Янкі Купалы вучні ДУА «Сярэдняя 

школа № 6 г. Полацка» і для ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Полацка» сталі 

ўдзельнікамі піраміды ведаў «Павуціна: правы і абавязкі інтэрнет-

карыстальнікаў» у рамках індывідуальнага творчага плана «Абарані правы 

дзіцяці». 

 13 сакавіка ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках праекта школа 

здароўя «Магія траў» прайшла гадзіна «Азбука здароўя» з валеолагам ЦГБ 

Мурашовай Вікторыяй Васільеўнай. 

 Напярэдадні Міжнароднага дня лесу ў бібліятэцы-філіяле № 5 

адбылася сустрэча з супрацоўнікамі прыродна-экалагічнага музея. 

Навукоўцы Ключнікаў Андрэй Аляксандравіч і Рэдзька Юлія Уладзіміраўна 

падрыхтавалі мультымедыйную прэзентацыю «Лес – наша багацце».  

 19 сакавіка ў бібліятэцы імя А. Герцэна прайшоў літаратурны 

калейдаскоп «Величье времени дарует блеск поэтам», прымеркаваны да 

Сусветнага дня паэзіі.  

 ДУК «Расонская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 3 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы прайшоў інфармацыйны ўрок 

«Наркотики – жизнь без будущего». 

  5 сакавіка ў ЦРБ была наладжана вечарына да Міжнароднага 

жаночага дня «Все цветы и песни Вам!». Падчас мерапрыемства адбылося 

пасяджэнне жаночага клуба «Майская роза».  

 6 сакавіка ў Янкавіцкай бібліятэцы прайшло літаратурна-

музычнае свята «В марте есть такой денек!». 
 7 сакавіка ўдзельнікі клуба па інтарэсах «Гаспадыня» 

Сакалішчанскай і ўдзельнікі клуба па інтарэсах «Рябинушка» 
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  была праведзена агульная дыктоўка. Для напісання быў абраны ўрывак з 

мемуараў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».  

 24 лютага, у дзень нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора 

Барадуліна, у бібліятэцы прайшла літаратурна-музычная вечарына «Я сын 

зямлі...», прымеркаваная да 85-годдзя з дня нараджэння нашага земляка. 

 25 лютага ў аддзеле літаратуры па мастацтве адбылася лекцыя 

«Салярцінскі Іван Іванавіч – геній, які нарадзіўся ў Віцебску». Лектар – 

член Беларускага саюза кампазітараў А. В. Іваноў. 

 25 лютага здзейснілася чарговае пасяджэнне дзіцячага клуба 

«Правазнайка», дзе хлопчыкі і дзяўчынкі прынялі ўдзел у гульні-

расследаванні «Па заблытаным следзе». 

 26 лютага пры падтрымцы Пасольства Швецыі ў Рэспубліцы 

Беларусь адбылося інтэрактыўнае чытанне кнігі Астрыд Ліндгрэн «Пэпі 

Доўгаяпанчоха» – самы вядомы персанаж шведскай пісьменніцы сёлета 

святкуе 75-гадовы юбілей. 

 26 лютага ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» адбыўся 

творчы вечар Людмілы Селіванавай «Берагі маёй мары». 

 26 лютага прайшла Міжнародная Skype-канферэнцыя «Чытанне 

без межаў: абмен эфектыўнымі практыкамі далучэння чытачоў з 

абмежаванымі магчымасцямі Пскова і Віцебска ў бібліятэчнае і 

культурнае жыццё мясцовай супольнасці». 

 27 лютага супрацоўнікі бібліятэкі прынялі анлайн-удзел у 

круглым стале «Вызваленчая місія Чырвонай Арміі ў Еўропе: сучасныя 

міфы, фальсіфікацыя і гістарычная праўда», які адбыўся ў рамках 

міжнароднага бібліятэчнага праекта «Астрахань – Мінск – Віцебск: 

гісторыка-культурны дыялог». 

 27 лютага адбыліся заняткі бясплатных курсаў «Віцебск: рэальная і 

папулярная гісторыя роднага горада» на тэму «Віцебск дэсантны». 

 29 лютага прайшло мерапрыемства з цыкла музычна-паэтычных 

праграм «Я – праваслаўны» сумесна з Міжнароднай садружнасцю 

 У дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 6 лютага адбылася творчая 

сустрэча з пісьменнікам Янам Гарненскім «Цуды і таямніцы Зямлі». Для 

мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава «Падарожжа да 

старажытных загадак». 16 лютага адбыліся заняткі творчай майстэрні 

«Казачная Геаграфія» пад назвай «Загадкамі Старажытнага Егіпта». 

17 лютага вучні ДУА «Сярэдняя школа № 10» здзейснілі віртуальнае 

падарожжа «Запаведнымі сцежкамі Бярэзінскага». 18 лютага прайшла 

гадзіна красамоўства «Так прыгожа кажа, нібы рэчанька журчыць». 

20 лютага ў бібліятэцы прайшло мерапрыемства, прысвечанае 75-годдзю 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, для вучняў ДУА «Сярэдняя школа 

№ 14». 24 лютага прайшоў конкурс эрудытаў «Слова роднае – вечнасці 

след». Мерапрыемства было прымеркавана да Дня роднай мовы.  

 25 лютага ў бібліятэцы-філіяле № 5 праходзіла мерапрыемства, 

прысвечанае 85-годдзю з дня нараджэння знакамітага беларускага паэта 

Рыгора Барадуліна. У літаратурную гасцёўню былі запрошаны вучні 

старэйшых класаў. Удзельнікам мерапрыемства было прапанавана 

паглядзець відэафільм «Святло далёкай зоркі»– творчы праект 

беларускага журналіста Аляксандра Дамарацкага. 

«Папярэджанне – выратаванне – дапамога» – дэвіз выратавальнай 

службы Беларусі стаў дэвізам і мерапрыемства для навучэнцаў 

ДУА «Сярэдняя школа № 10», якое 28 лютага адбылося ў дзіцячай 

бібліятэцы імя Л. Талстога ў рамках праграмы па прафарыентацыі «Арыенцір».  

У сакавіку дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога правяла Тыдзень 

дзіцячай кнігі. 3 сакавіка для навучэнцаў ДУА «Сярэдняя школа № 10» 

прайшоў гістарычны турнір «Будзе вечнай памяць пра герояў», 

прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны. 5 сакавіка прайшло 

мерапрыемства, прысвечанае Яраславу Мудраму і яго маці Рагнедзе, – 

гутарка «Першая полацкая князёўна і яе сын Яраслаў Мудры». 

15 сакавіка творчыя заняткі арт-студыі «Казка ў фарбах» былі 

прысвечаны цыклу вершаў А. Барто «Цацкі». 19 сакавіка бібліятэка 

правяла сустрэчу «Страшней слова няма, чым вайна», прысвечаную 
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  праваслаўных аўтараў і выканаўцаў «Благадар». 

 3 сакавіка адкрылася першая персанальная выстава жывапісных 

работ Юрыя Шайнурава «Уражанні» (пейзажы, нацюрморты). 

 4 сакавіка супрацоўнікаў бібліятэкі з надыходзячым Днём 

жанчын павіншавалі педагогі і навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў № 5 

г. Віцебска, падарыўшы душэўную сустрэчу з цудоўным, непаўторным 

светам музыкі і паэзіі. 

 5 сакавіка прайшла гадзіна прававых ведаў «Наркаманія: 

злачынства і пакаранне», прысвечаная Міжнароднаму дню барацьбы з 

наркаманіяй і незаконным абаротам наркотыкаў. 

 5 сакавіка ў рамках цыкла «Краязнаўчыя сустрэчы» адбылася 

прэзентацыя праекта «Займальная Віцебшчына»: цікавыя факты пра асоб і 

падзеі, якія адбыліся на Віцебшчыне. Пра цікавы краязнаўчы праект 

расказалі кандыдат гістарычных навук, настаўнік гісторыі, краязнаўца 

Мікалай Півавар і кадэт Віцебскага кадэцкага вучылішча Ксенія 

Міхайлава. 

 9 сакавіка ў аддзеле тэхнічнай, эканамічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры адбылося чарговае пасяджэнне народнага клуба кветкаводаў-

аматараў «Флора». 

 11 сакавіка адбылася творчая сустрэча з сябрамі рэдакцыі 

літаратурна-мастацкага часопіса «Дзеяслоў». Перад удзельнікамі сустрэчы 

выступілі галоўны рэдактар часопіса, старшыня Саюза беларускіх 

пісьменнікаў Барыс Пятровіч (Сачанка), намеснік галоўнага рэдактара, 

намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч і 

намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Усевалад Сцебурака. 

 12–13 сакавіка на базе Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь прайшоў I Рэспубліканскі краязнаўчы форум Беларусі 

ў рамках Года малой радзімы. У рамках форуму былі падведзены вынікі 

конкурсу на лепшае краязнаўчае выданне за 2017–2019 гады, у якім 

удзельнічалі больш за 180 выданняў. За серыю кніг пра Віцебск «Біяграфія 

«Бібліяпазл». У творчай майстэрні «Казачная геаграфія» разам з героямі 

кніг Т. Янсан Мумi тролямі дзеці падарожнічалі па загадкавай Фінляндыі. 

10 студзеня прайшлі мерапрыемствы ў навагодняй гасцінай «Вясёлае 

новагоддзе». 

 8 студзеня ў бібліятэцы імя Янкі Купалы ў межах 

індывідуальнага творчага плана «С книгой мир добрей и ярче» быў 

праведзены дзівосны калейдаскоп «Если в сказку очень верить, то она к 

тебе придёт...», прымеркаваны да 235-годдзя з дня нараджэння Я. Грыма, 

для дзяцей ДУА «Сярэдняя школа № 6 г. Полацка». Для дзяцей ДУА 

«Яслі-сад № 25 г. Полацка» была праведзена мультымедыйная 

прэзентацыя «Рождество Христово». 

 16 студзеня супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога 

правялі гістарычны экскурс «Там, за льдамі – Антарктыда», прысвечаны 

125-годдзю асваення Антарктыкі. 21 студзеня была праведзена экскурсія 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» для вучняў Полацкай 

дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Ф. Скарыны.  

 27 студзеня ў бібліятэцы імя Янкі Купалы быў арганізаваны 

экалагічны кнігамаршрут «Кніга. Прырода. Фантазія», прысвечаны 100-

гадоваму юбілею пісьменніка М. Сладкова. На мерапрыемстве 

прысутнічалі вучні ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Полацка». 

 30 студзеня ў бібліятэцы-філіяле № 8 у межах краязнаўчай 

праграмы «Мая Полаччына» прайшла гадзіна ўспамінаў «О героях былых 

времен», прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння К. С. Заслонава і  

75-годдзю Вялікай Перамогі. 

 «Майстар нацюрморта» –пад такой назвай у бібліятэцы імя 

А. І. Герцэна прайшла інтэрактыўная гадзіна мастацтва, прысвечаныя  

210-годдзю з дня нараджэння мастака Івана Хруцкага.  

 10 лютага ў бібліятэцы імя Янкі Купалы была арганізавана 

літаратурная мазаіка «Яе вялікасць – Вада», прысвечаная Сусветнаму дню 

водна-балотных угоддзяў у межах індывідуальнага творчага плана 

«Экалогія для дапытлівых».  
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  віцебскага дома» Ганаровай граматай за перамогу ў конкурсе 

ўзнагароджаны вядомы віцебскі краязнаўца, пастаянны чытач Віцебскай 

абласной бібліятэкі Аркадзь Падліпскі. 

 

  ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 
 9 студзеня ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылося 

літаратурнае свята «Радостная весть звучала в небесах» з удзелам 

протаіерэя Аляксандра Кавалёва і яго сям'і. 
15 студзеня ў бібліятэцы замежнай літаратуры пабывалі 

выкладчыкі англійскай мовы – слухачы курсаў Віцебскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі. Супрацоўнікі бібліятэкі расказалі пра 

супрацоўніцтва з Інфармацыйным цэнтрам пасольства ЗША ў Рэспубліцы 

Беларусь у межах праграмы партнёрства VitebskInfoUSA, пазнаёмілі з 

новымі метадамі выкладання англійскай мовы і дзеючай выставай 

«Beautiful Winter» («Прыгожая зіма»). 

У ЦГБ імя М. Горкага ў рамках праекта «Диалог» 16 студзеня 

адбыліся «Рождественские посиделки» з удзелам кіраўніка дыяканічнага 

цэнтра Віцебскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы Іны 

Касцюковіч; 22 студзеня адкрылася выстава дзіцячай творчасці 

«Искусство тишины». 

23 студзеня ў бібліятэцы імя Е. Лось адбылася творчая сустрэча з 

віцебскім празаікам Францам Сіўко «Там карані маёй душы». 

24 студзеня ў бібліятэцы імя У. Караткевіча вучні 4 «В» класа 

СШ № 11 прынялі ўдзел у паэтычным турніры «Сэрцам роднага слова 

краніся». 

26 студзеня ў бібліятэцы імя Я. Купалы на пазнавальную гадзіну 

«Страна Карандашия» сабраліся маленькія сябры гуртка «Познайка». 

27 студзеня бібліятэка імя П. Броўкі правяла для сваіх пастаянных 

чытачоў інфармацыйную гадзіну «У памяти нет срока давности», 

прымеркаваную да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакосту. 

28 студзеня ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася творчая вечарына 

на загляденье». Затым адбыліся 2 майстар-класы па валянні з воўны, 

арганізаваныя ў рамках рэалізацыі праекта «Разам для грамады і прыроды: 

Міёрскі раён». 

 З 20 сакавіка па 4 красавіка працавала «Школа бёрдвотчара» для 

жыхароў горада і раёна, карыстальнікаў бібліятэкі. Заняткі былі 

арганізаваны грамадскім аб’яднаннем «Ахова птушак Бацькаўшчыны» пад 

кіраўніцтвам арнітолага Віталія Кашчэева.  

  

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

  12 студзеня Лынтупская гп/б правяла чарговае традыцыйнае 

пасяджэнне «Новый год – это особенный праздник» аматарскага 

аб’яднання «Сяброўка». 

 15 студзеня дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі правяла Дзень 

інфармацыі сярод сваіх чытачоў, прысвечаны 80-годдзю ўтварэння 

Пастаўскага раёна.  

 26 лютага ў ЦРБ адбылося мерапрыемства пад назвай «ПРО 

жизнь, или Правила расстановки ориентиров на жизненном пути» для 

навучэнцаў Пастаўскага прафесійнага каледжа. 

 27–28 лютага дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі прыняла ўдзел у 

акцыі «Адзіны дзень бяспекі».  

 3 сакавіка ў ЦРБ адбыўся ўрок-пратэст пад назвай «Наркотики – 

это не путь, это тупик!» да Міжнароднага дня барацьбы з наркотыкамі з 

удзелам навучэнцаў Пастаўскага прафесійнага каледжа. 

 4 сакавіка ў гарадской бібліятэцы адбылася літаратурная гульня, 

прысвечаная творчасці Г. Х. Андэрсена, пад назвай «Кароль казкі» для 

ўдзельнікаў клуба «Чамучкі» (вучняў ДУА «Сярэдняя школа № 4»). 

 
  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 6 студзеня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога прайшлі першыя 

заняткі для дзяцей, якія наведваюць цэнтр чытання і актыўнай творчасці 
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  Алега Сяшко, прымеркаваная да 50-гадовага юбілею паэта. 

28 студзеня ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў рамках патрыятычнага 

праекта «Подвигу предков – память и слава!» была праведзена 

патрыятычная гадзіна «Человек-символ – дядя Костя», прысвечаная   

110-годдзю з дня нараджэння Канстанціна Заслонава. 

29 студзеня ў бібліятэцы імя Я. Маўра прайшло выступленне 

народнага камернага хору Цэнтра культуры «Віцебск» пад кіраўніцтвам 

Таццяны Жукавай. 
30 студзеня ў бібліятэцы імя Я. Купалы для членаў літаратурнага 

гуртка «Книжная вселенная» бібліятэкары правялі літаратурную гадзіну 

«В мире чеховской прозы» да 160-годдзя з дня нараджэння пісьменніка. 

У ЦГБ імя М. Горкага 30 студзеня адбылася музычная кампазіцыя 

«Легко на сердце от песни весёлой…», прысвечаная 120-годдзю з дня 

нараджэння кампазітара Ісаака Дунаеўскага; 31 студзеня прайшла першая 

сустрэча літаратурна-адукацыйнага праекта «Камера-обскура», які 

віцебскія паэты Алена Крыклівец і Алег Сяшко адкрылі для ўсіх аматараў 

мастацкай літаратуры і сапраўднага кіно. 

 12 лютага ў рамках краязнаўчага праекта «Віцебск: ад 

старажытнасці да сучаснасці» ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася тэматычная 

лекцыя «История кинотеатров Витебска». 

14 лютага ў бібліятэцы імя Е. Лось прайшоў літаратурна-

патрыятычны ўрок «Здесь голоса сожжённых деревень»; у ЦГБ імя 

М. Горкага адбылася гадзіна мужнасці «Афганистан. Без права на забвение»; 

у бібліятэцы імя У. Караткевіча для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 

Віцебскай вобласці прайшоў круглы стол «Мовы роднае творчы агонь». 

У ЦГБ імя М. Горкага 18 лютага прайшоў Дзень памяці 

легендарнага генерала Івана Чарняхоўскага; 24 лютага адбылася 

вечарына-прысвячэнне «Каб недзе ўспомніла жыццё цябе…» з нагоды   

85-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. 

Урок славы «Жизнь короткая, но героическая», прысвечаны 

подзвігу Аляксандра Матросава, быў праведзены 27 лютага ў бібліятэцы 

была арганізавана сустрэча чытачоў з удзельнікамі народнага аматарскага 

літаратурнага аб’яднання «Под абажуром» у форме літаратурнай 

варыяцыі «Нескучная поэзия». 22 сакавіка адбыўся імідж-кактэйль «И 

друзей соберу, на любовь своё сердце настрою…» з удзельніцай народнага 

клуба «Ветэран» Валянцінай Маскаленка.  

 29 сакавіка народнае аматарскае літаратурнае аб’яднанне «Под 

абажуром» прыняло ўдзел у IX Міжнародным паэтычным конкурсе 

«Руднянские зори», які праходзіў завочна ў Руднянскай цэнтральнай 

раённай бібліятэцы Смаленскай вобласці. Ад літаб’яднання прынялі ўдзел 

пяць чалавек: А. Траццякоў, П. Даговіч (3 месца ў намінацыі «Есть у 

памяти мгновения войны» (грамадзянская лірыка)), А. Сучкоў, 

В. Кулакоў, Т. Селязнёва (3 месца ў намінацыі «Любовь – волшебная 

страна…» (любоўная лірыка)).  

   

 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 29 студзеня на базе ЦРБ адбыўся круглы стол, за якім сустрэліся 

ветэраны раёна і прадстаўнікі сучаснай моладзі. Тэмай дыялогу пакаленняў 

«Ствараюць раёну славу землякі» стала 80-годдзе Міёрскага раёна. Была 

прадстаўлена фотавыстава «Мая Міёршчына» і прадэманстраваны 

дакументальныя фільмы, прымеркаваныя да гэтай даты.  

7 лютага ў ЦРБ прайшла прэзентацыя выставы Аляксандра 

Рынкевіча «Юнацтва ў руках вайны» з удзелам воінаў-

інтэрнацыяналістаў.  

 12 сакавіка ЦРБ правяла вечар-дыялог «Сцяжынка да духоўных 

вытокаў». Мерапрыемства было прымеркавана да Дня праваслаўнай кнігі і 

550-годдзя з часу набыцця цудатворнага вобраза Божай Маці Жыровіцкай 

і 500-годдзя з дня заснавання Свята-Успенскага мужчынскага манастыра.  

 19–21 сакавіка ў ЦРБ праходзілі сустрэчы ў гасцёўні майстроў 

«Натхненне». Першае рандэву – «МартРук», дзе майстры дзяліліся сваімі 

дасягненнямі. Была аформлена кніжная выстаўка «Наше рукоделье всем 
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  імя У. Маякоўскага. У гэты дзень у ЦГБ імя М. Горкага адбыўся музычны 

вечар «Шопениана», прысвечаны творчасці вядомага польскага 

кампазітара і піяніста Фрэдэрыка Шапэна. 

2 сакавіка ў бібліятэцы імя Е. Лось адбылася творчая вечарына 

паэткі Галіны Сіняковай «Вечный зов земли родной» з удзелам яе дачкі 

Наталлі Каралёвай і юнай артысткі Марыі Гембіцкай (студыя эстраднага 

вакалу «Серпантын»). 

4 сакавіка ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага прайшлі гучныя 

чытанні па кнігах беларускай пісьменніцы Зінаіды Дудзюк, прысвечаныя 

70-годдзю аўтара. 

4 сакавіка ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася відэа-віктарына 

«Чалавек і залежнасці», прысвечаная Міжнароднаму дню барацьбы з 

наркаманіяй, у якой прынялі ўдзел навучэнцы 5 і 7-х класаў СШ № 6. 

5 сакавіка ў ЦГБ імя М. Горкага адбылося адкрыццё выставы 

члена народнага клуба мастакоў-аматараў «Контур» Святланы Мішурнай 

«Оттенки души». 

5 сакавіка ў бібліятэцы імя Я. Маўра адбыўся вясновы вечар-

канцэрт з удзелам самадзейных віцебскіх выканаўцаў. 

11–13 сакавіка ў бібліятэцы імя Я. Коласа прайшлі гучныя чытанні 

«Добрыя казкі Рыгора Шакулава», прысвечаныя 110-годдзю з дня 

нараджэння пісьменніка, з удзелам вучняў 4-х класаў ДУА «Сярэдняя 

школа № 35» і 3-х класаў ДУА «Сярэдняя школа № 14». 

13 сакавіка ў бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылася гутарка 

«Зямныя анёлы і Нябесныя людзі», прымеркаваная да 550-годдзя з дня 

здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя Свята-

Успенскага Жыровіцкага манастыра. 

19 сакавіка ЦГБ імя М. Горкага адбылася літаратурна-музычная 

вечарына «Вялікі барытон XX стагоддзя. Георг Отс», прысвечаная  

100-годдзю з дня нараджэння выканаўцы. 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

У студзені ў ЦГБ імя У. Маякоўскага адбыўся вечар-канцэрт 

мерапрыемстве адбылася прэзентацыя шостага выпуску альманаха 

«Времена» пад назвай «Божественные струны». 

21 лютага ў Кавалёўскай сельскай бібліятэцы-музеі адбылася 

гадзіна духоўнасці «З любоўю да роднага слова», прысвечаная Дню 

роднай мовы.  

22 лютага ў літаратурнай кавярні «Под абажуром» ЦРБ прайшоў 

III раённы конкурс мастацкага слова сярод навучэнцаў «Чернильница-

2020», арганізаваны ДУДА «Лёзненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі».  

Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны ў бібліятэках сістэмы 

праведзены шэраг мерапрыемстваў: ваенна-гістарычная віктарына 

«Солдатская доблесть и мужество» (Кавалёўская сельская бібліятэка), 

конкурсна-гульнёвая праграма «Я бы в армию пошёл...» (Адаменская 

сельская бібліятэка).  

9 сакавіка ў аддзеле па рабоце з дзецьмі ЦРБ стартавала акцыя 

«Совершенно несекретно. Читать. Знать. Помнить», прысвечаная 75-годдзю 

Вялікай Перамогі. Адбылася прэзентацыя выставы-сцяны памяці «Салют, 

Победа», на якой прадстаўлены матэрыялы перыёдыкі, плакаты, паштоўкі 

з асабістай калекцыі чытачкі В. У. Дзмітрыевай і экспанаты з ваенна-

гістарычнага музея. 

11 і 16 сакавіка для навучэнцаў 3-х класаў прайшло 

мерапрыемства «Военная разведка Вани Солнцева».  

12 сакавіка ў Стасеўскай сельскай бібліятэцы праведзена гадзіна 

духоўнасці «Богопрошение – души исцеление», прысвечаная Дню 

праваслаўнай кнігі. На мерапрыемстве прысутнічаў іерэй Дзмітрый 

Самовіч. Да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава «Духовной 

книги благодать». 

19 сакавіка ў літаратурнай кавярні ЦРБ адбылася сустрэча 

вучняў 10-х класаў ДУА «Сярэдняя школа №1 г. п. Лёзна» з гісторыкам-

краязнаўцам Грачышнікавай А. І. на тэму «Великая Отечественная война в 

судьбе моей малой родины» і прэзентацыя яе кнігі «Мая Лёзненшчына». 

21 сакавіка, у Дзень паэзіі, у Барсееўскай сельскай бібліятэцы 
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  народнага калектыву «Крылы» «Ах, этот Старый Новый год!»; прайшла 

сустрэча літаратараў Полацка і Наваполацка з удзельнікамі літаратурнага 

клуба «ЛитКофейник».  

У бібліятэцы імя У. Караткевіча прайшла забаўляльна-

пазнавальная праграма «От Рождества до Святого Крещения». 

У бібліятэцы імя Я. Коласа экспанавалася святочная фотавыстава 

«Сегодня будет Рождество», падрыхтаваная клубам сяброў культуры 

«Истоки». 

На працягу студзеня ў дзіцячай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна для 

выхаванцаў дзіцячых садоў працавала бюро творчых знаходак «Пакарміце 

птушак зімой». 

Бібліятэка-філіял № 8 пачала рэалізацыю праекта да 75-годдзя 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне «Память нашу не стереть с годами». 

У яго рамках адбылася гадзіна мужнасці «Дядя Костя», прысвечаная   

110-годдзю з дня нараджэння К. Заслонава. 

У лютым бібліятэкі ЦБС адзначылі 85-гадовы юбілей 

Р. Барадуліна і Міжнародны дзень роднай мовы. У ЦГБ імя 

У. Маякоўскага праходзіла акцыя «НоваСлова». У дзіцячай бібліятэцы імя 

А. С. Пушкіна на працягу месяца для наведвальнікаў дзіцячых садкоў 

праводзілася гадзіна роднай мовы «Беларусь мая сінявокая». У бібліятэцы 

імя Я. Коласа была арганізавана лінгвахвілінка «Роднай мовы пералівы». 

У цэнтральнай бібліятэцы адбылася літаратурная сустрэча «Споведзь 

душы» з кіраўніком народнага калектыву «Крылы» Г. Сташкевіч. 

Бібліятэкі прынялі ўдзел у акцыі «Единый республиканский день 

безопасности». 

У сакавіку бібліятэкі ЦБС прапанавалі шэраг мерапрыемстваў. 

Да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам у 

бібліятэцы імя У. Караткевіча адбылася гадзіна-абмеркаванне «Соблазн 

велик, но жизнь дороже» для вучняў 9 класа ДУА «Сярэдняя школа № 12».  

Міжнароднаму жаночаму дню і Сусветнаму дню пісьменніка быў 

прысвечаны канцэрт народнага калектыву «Крылы» ў ЦБ імя У. Маякоўскага. 

Ленінграда Юрыем Усеваладавічам Дзмітрыевым. Гэта сустрэча стала 

стартам праекта «Книгопарад Победы», які прысвечаны 75-годдзю 

Вялікай Перамогі. 

 6 студзеня аматары паэтычнага слова былі запрошаны ў 

бібліятэку на юбілейны кактэйль «Живу, улыбаясь судьбе...» самадзейнага 

паэта, пераможцы літаратурных конкурсаў, удзельніка народнага 

аматарскага літаратурнага аб'яднання «Под абажуром» – Руслана 

Кузняцова, якому споўнілася 50 гадоў. У рамках мерапрыемства адбылася 

прэзентацыя яго новай кнігі «Исповедь одинокого волка». 

 8 студзеня кіраўнік народнага клуба «Флора» Наталля Іванова і 

загадчык кафедры праваслаўнай літаратуры раённай бібліятэкі Марыя 

Васільева запрасілі дзяцей на свята «Свет Вифлеемской звезды». 

 «Самая рождественская сказка» – пад такой назвай 9 студзеня 

прайшла «чароўная бяссонніца са Шчаўкунчыкам». 

 10 студзеня ўдзельнікі клуба «Барсеевские посиделки» 

Барсееўскай с/б сабраліся на калядныя вячоркі. У бібліятэцы была 

арганізавана кніжная выстава «Рождества волшебные мгновения…». 

 24 студзеня ў мастацкай галерэі ЦРБ адбылося адкрыццё 

фотавыставы з архіва Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея 

«Фотовзгляд» Ганны Кулаковай. 

 30 студзеня ў ЦРБ для старшакласнікаў ДУА «Сярэдняя школа 

№ 1 г. п. Лёзна» ў рамках праекта «Правовая школа молодёжи» быў 

праведзены ўрок правазнаўства «Перед законом все равны». 

5 лютага ў аддзеле па рабоце з дзецьмі ЦРБ быў праведзены 

літаратурны вечар «И пушкинской дороге нет конца...», які быў 

прысвечаны Дню памяці А. С. Пушкіна. 

8 лютага Бабінавіцкая сельская бібліятэка запрасіла сваіх 

чытачоў на літаратурную гадзіну «Аб чым шумелі сосны», якая адбылася 

з нагоды юбілею народнага пісьменніка Беларусі І. Я. Навуменкі.  

13 лютага ў ЦРБ прайшлі ІІI «Сретенские чтения» пад назвай 

«Святыни земли Белорусской» з удзелам духавенства, школьнікаў. На 
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  У бібліятэцы імя К. Сіманава да свята 8-га сакавіка прайшоў урок 

аптымізму «Женский образ в литературе», падрыхтаваны сумесна з 

дабрачынным фондам «Родник добра». У мерапрыемстве прыняла ўдзел 

наваполацкая паэтка І. А. Багданава, якая правяла для ўдзельнікаў 

паэтычны майстар-клас. 

16 сакавіка ў ЦБ імя У. Маякоўскага адбыўся традыцыйны Дзень 

праваслаўнай кнігі. На сустрэчу з наваполацкімі чытачамі прыйшлі сёстры 

Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. Манахіня Кацярына пазнаёміла 

чытачоў з кнігай Свяціцеля Лукі (Война-Ясінецкага) «Я полюбил 

страдания».  

 

ДУК «Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 8 сакавіка ў Ржаўскай сельскай бібліятэцы сумесна з сельскім 

клубам быў арганізаваны вечар адпачынку «Всё в ней гармония, всё 

диво!», прысвечаны Міжнароднаму жаночаму дню. 

 10 сакавіка ўдзельнікі «Тэатра кнігі Васі Вясёлкіна» Вярхоўскай 

сельскай бібліятэкі завіталі ў дзіцячы сад, выхаванцам якога было 

паказана тэатралізаванае прадстаўленне «Проделки Шапокляк». 

   

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 У студзені ў ЦРБ дзейнічала чарговая выстава, арганізаваная ў 

рамках міжнароднага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Латвіяй. 

Загадчык аддзела адукацыі, культуры і спорту Дагдскай краявой думы 

М. Міцкевіча прадставіла ўласную калекцыю дэкаратыўных вырабаў пад 

назвай «Необычное в обычном». 

 20 лютага ў ЦРБ адбылася нарада бібліятэчных работнікаў,у 

рамках якой быў праведзены круглы стол «Дзейнасць публічных бібліятэк 

Браслаўскага раёна: новыя прыярэтэты і інавацыйная практыка». 

 23 лютага работнікі Відзаўскай гарпасялковай бібліятэкі правялі 

для чытачоў «Дзень пісьменніка Уладзіміра Ліпскага». 

 Да Міжнароднага дня жанчын 11 і 18 сакавіка ў ЦРБ былі 

праведзены літаратурна-музычны вечар «Жыццё як песня: 

А. Пахмутавай–90» і гадзіна паэзіі «Я не богиня – просто женщина». 

  13 сакавіка супрацоўнікі ЦРБ правялі дзень інфармацыі 

«Православная книга – путь к духовности», прымеркаваны да Дня 

праваслаўнай кнігі. Адбыліся мерапрыемствы: выстава-прагляд 

літаратуры «В начале было слово», гадзіна праваслаўя «Через книгу – 

к духовности», сустрэча з протаіерэем С. Ляшкевічам, прагляд 

прэзентацыі «14 сакавіка – Дзень праваслаўнай кнігі». 

 17 сакавіка ў галерэі ЦРБ «Арт-Лепель» пачала працу выстава 

работ у тэхніцы «тарцаванне» «Детские руки творят чудеса» вучняў 

Поўсвіжскай базавай школы пад кіраўніцтвам настаўніка Н. В. Старадумавай.  

 На працягу сакавіка працавала выстава «Лепель крочыць у 

будучыню». На выставе была прадстаўлена літаратура, якая расказвае пра 

знамянальныя падзеі ў жыцці горада і яго жыхароў. 

 У сакавіку ва ўсіх бібліятэках сістэмы былі праведзены цыклы 

мерапрыемстваў, прысвечаныя Дню барацьбы з наркаманіяй, 

Міжнароднаму жаночаму дню, Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

29 сакавіка ў Велеўшчанскай сельскай бібліятэцы працавала 

краязнаўчая гасцёўня «Край свой родны абыйду, скарбы розныя знайду». 

Чытачам была прапанавана выстава-панарама «Край мой Велеўшчанскі» і 

медыя-прэзентацыя «Велеўшчанскі край». 

 31 сакавіка адбылося пасяджэнне Савета аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі на тэму «Аб рабоце перасовачных 

устаноў культуры: аўтаклуба, бібліёбуса ў сістэме абслугоўвання 

аддаленых і маланаселеных вёсак: праблемы і перспектывы».  

 

ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 5 студзеня ў аддзеле па рабоце з дзецьмі ЦРБ прайшла гадзіна 

гістарычнай памяці «Дети блокады – маленькие ленинградцы». Адбылася 

сустрэча з удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, жыхаром блакаднага 
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   ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

30 студзеня ў ЦРБ адбылася сустрэча з паэтэсай і мастачкай 

Галінай Загурскай (г. Полацк), 21 лютага – з беларускай пісьменніцай 

Ірынай Жарнасек. На мультымедыйную прэзентацыю «У войны не 

женское лицо», прысвечаную Герою Савецкага Саюза, ураджэнцы 

Верхнядзвінска Надзеі Траян, былі запрошаны ў лютым наведвальнікі 

аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў і пажылых людзей ТЦСАН. 

 4 сакавіка ў ЦРБ была праведзена гутарка-дыялог «Наркотики и 

ты = разбитые мечты» для вучняў ДУА «Сярэдняя школа № 2 

г. Верхнядзвінска». 

 15 сакавіка ў Лявонішанскай бібліятэцы адбылася дзелавая 

гульня «Учись быть гражданином», прымеркаваная да Дня Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь. 

 19 сакавіка ў Бігосаўскай бібліятэцы адбылася размова-ўспамін 

«Не забывается война». Удзел у вечарыне прымалі тэлежурналісты 

Беларускага тэлебачання. 

 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 У студзені Бабініцкая бібліятэка і мясцовы СДК падрыхтавалі 

рэтра-выставу фотаздымкаў «Я смотрю на старинное фото и времен не 

теряется связь…». Жыхары вёскі прадаставілі фотаздымкі, якім больш за 

100 гадоў (1914–1918 гг.), шмат фатаграфій 30–50-х гадоў мінулага 

стагоддзя.  

21 лютага работнікі ЦРБ правялі акцыю далучэння да роднай 

мовы «Гучы, родная мова!». 

 26 лютага ў ЦРБ адбыўся круглы стол для бібліятэчных 

работнікаў сістэмы на тэму: «Дзейнасць бібліятэк раёна ў 2019 годзе: 

асноўныя вынікі. Перспектывы развіцця бібліятэк сістэмы на 2020 год». 

и айда в солдаты!»; гутарка-дыялог «Размаўляй са мной па-беларуску». 

 У сельскіх бібліятэках праходзілі мерапрыемствы да Года малой 

радзімы: гадзіна беларускага ўзору «Скарбы бабулінай скрыні» (Стайская 

с/б); экскурсія «Я сэрца пакідаю Вам» (Каменская с/б); урок патрыятызму 

«Хлопчык у клетчатай кепцы» (Валосаўская с/б); відэапрэзентацыя 

«Аб людзях працы нашай вёскі» і экскурсія «Зямля бацькоў – жыцця 

крыніца» (Чарэйшчынская с/б); да Міжнароднага дня роднай мовы: 

літаратурная гасцёўня «Роднаму слову гучаць!» (Стайская с/б); гульня-

віктарына «Таямніцы беларускіх слоў» (Старалядненская с/б); акцыя-

заклік «Дзень добры, кніга беларуская!» (Чарэйшчынская с/б); кніжная 

выстава «Язык моих предков угаснуть не должен» (Бароўская с/б); урок 

роднай мовы «Як родны кут, люблю я мову маці» (Каменская с/б); 

конкурсна-гульнёвая гадзіна «Родная мова – цудоўная мова» (Слабодская 

с/б); акцыя «Гаворым на матчынай мове» (Матырынская с/б). 

 Работнікі сельскіх бібліятэк правялі мерапрыемствы да Дня 

абаронцаў Айчыны: інтэрактыўная гульня «Во славу Родины» 

(Бароўская с/б); патрыятычная гульня «Азбука военная – 

необыкновенная» (Старалядненская с/б); тэматычная дыскатэка «Отвага и 

честь у нашего солдата есть» (Велеўшчанская с/б); спартыўна-гульнёвая 

праграма «Сильные, смелые, ловкие, умелые» (Горская с/б); конкурсна-

гульнёвая праграма «Белорусский боец – всем образец» (Валосаўская с/б-ка); 

гульнёвая праграма «Защитники земли – отечества сыны» (Каменская с/б) 

і да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў Беларусі: дзень памяці, 

прысвечаны земляку С. Аўтуху «Эхо афганской войны» (Каменская с/б); 

выстава-ўспамін «Ты боль моей души, Афган» (Стайская с/б). 

 Былі арганізаваны: літаратурная гадзіна «Душа прымярае 

чарговае жыццё» (Горская с/б); кнігапанарама «Народны паэт у памяці 

народнай» (Старалядненская с/б); паэтычная візітка «Радзіму любяць не 

па абавязку» (Матырынская с/б); вечарына «Успамін пра Рыгора 

Барадуліна» (Стайская с/б). Мерапрыемствы прымеркаваны да 85-годдзя з 

дня нараджэння Рыгора Барадуліна. 
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   ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

10 студзеня ў рамках Кафедры праваслаўнай літаратуры ў 

чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай бібліятэкі прайшоў вечар 

духоўнай паэзіі «Да не погаснет в душах свет...», прысвечаны святу 

Нараджэння Хрыстова. 

16 студзеня бібліятэкі Гарадоцкай сеткі бібліятэк ужо 

традыцыйна прынялі ўдзел у III Міжнароднай акцыі «Читаем Григорьева 

вместе», якую штогод арганізуе бібліятэка – Цэнтр зносін і інфармацыі 

імя І. Н. Грыгор'ева (г. Пскоў). 

17 студзеня ў літаратурна-музычнай гасцёўні ДУК «Гарадоцкі 

культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк» прайшоў калядны 

фестываль «Свет Вифлеемской звезды». 

11 лютага супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры 

ЦБ запрасілі ўдзельнікаў клуба «Неугомонные детки» на конкурс знаўцаў 

«Шануй родную мову», прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы.  

14 лютага ў чытальнай зале ЦБ для жыхароў горада прайшоў 

кінавідэалекторый «Что даёт нам православие». 

28 лютага ў цэнтры прававой інфармацыі ЦБ была праведзена 

сустрэча ўдзельнікаў клуба «Правовед» з прадстаўніком РАУС на тэму 

«Молодёжный экстрим: формы, проявления, профилактика». 

 1 сакавіка ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы да Міжнароднага 

дня барацьбы з наркаманіяй была праведзена гадзіна здароўя «Горькие 

плоды сладкой жизни».  

11 сакавіка ў ЦРБ адбылася інфармацыйная гадзіна «Добрые 

сердца» з удзелам сацыяльнага педагога ДУА «Сацыяльна-педагагічны 

Цэнтр Гарадоцкага раёна».  
18 сакавіка да Дня Зямлі ў Вархоўскай сельскай бібліятэцы 

адбылася экалагічная гульня «Земля, где мы с тобой живем». Мэта 

мерапрыемства заключалася ў фарміраванні ў школьнікаў сістэмы 

экалагічных уяўленняў узаемасувязі чалавека з прыродай. 

У сакавіку ў Асінторфскай сельскай бібліятэцы – цэнтры 

экалагічнай асветы адбыўся вечар паэтычнага настрою «Волшебные 

строчки поэзии» і была праведзена акцыя-віншаванне чытача 

В. С. Кірэенкі з 80-годдзем. 

У Баброўскай сельскай бібліятэцы-клубе прайшла лекцыя 

«Прафілактыка каронавіруснай інфекцыі». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У студзені ў ЦРБ праходзіў месячнік літаратуры «Великие религии 

мира», быў праведзены урок-роздум «Капелькой добра согреем душу». 

 У дзіцячай бібліятэцы прайшла гадзіна экалогіі «Заповедные места 

планеты Земля», былі падведзены вынікі акцыі «Читающий чемпион». 

 Да Года малой радзімы былі арганізаваны: выстава «Лепель 

шагает в будущее» (ЦРБ); краязнаўчае падарожжа «Бярэзінскі 

запаведнік – эталон беларускай прыроды» (Домжарыцкая с/б); экскурсія 

«Я сэрца пакідаю Вам…» (Каменская сельская бібліятэка – музей 

Т. Кляшторнага); экскурсія «У госці да садавода Язэпа Мароза 

(Баброўская сельская бібліятэка – музей Я. Мароза). 

 12 лютага для бібліятэчных работнікаў быў праведзены семінар-

практыкум «Библиотерапия – как фактор социальной функции сельской 

библиотеки».  

 У ЦРБ на працягу месяца экспанавалася выстава работ 

навучэнцаў мастацкага аддзялення ДШМ «Творчасць юных – любімаму 

гораду» (у галерэі «Арт-Лепель»). Былі праведзены: гадзіна інфармацыі 

«Информационные правовые ресурсы библиотеки»; актуальная размова 

«К службе будь готов»; краязнаўчая бібліяпанарама «Поэзия края родного 

в душе зазвучала вновь»; гадзіна духоўнасці «Духовные ценности». 

 На працягу месяца ў дзіцячай бібліятэцы адбыліся: інфагадзіна 

«Лясны аматар мёду»; экскурсія «Беларускія кнігі – сябры назаўсёды»; 

гутарка з паказам мультфільмаў «Как вызвать спасателей» (да акцыі 

«Адзіны дзень бяспекі»); пазнавальна-армейская гульня «Подрастём, ребята, 
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  22 сакавіка ў Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэцы для 

навучэнцаў старэйшых класаў правялі тэматычную гульнятэку «Я – 

грамадзянін Рэспублікі Беларусь», прымеркаваную да Дня Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь.  

 

 ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У студзені да 80-годдзя ўтварэння Глыбоцкага раёна ва ўсіх 

бібліятэках дзейнічалі выставы-прысвячэнні, юбілейныя паліцы: «Край 

любімы ў люстэрках азёр», «Яе вялікасць – МАЛАЯ РАДЗІМА», 

«Глыбоччына юбілейная: ведай нашых!», «Глыбоцкаму раёну – 80 год». У 

Падсвільскай гп/б для старшакласнікаў была арганізавана краязнаўчая 

вандроўка «Мне краю лепей не знайсці!..», у Ломашаўскай с/б адбылося 

краязнаўчае слайд-шоу «Жыві і квітней, мой край Глыбоцкі!», у Шунеўскай 

с/б прайшоў інтэлектуальны марафон «Край мой – кропля Беларусі». 

 З мэтай актывізацыі дзіцячага чытання супрацоўнікі Падсвільскай 

дзіцячай бібліятэкі арганізавалі акцыю «Першы чытач года». 

        Для членаў літаратурна-музычнай гасцёўні «Сустрэчы для душы» 

ў ЦРБ адбылася літаратурна-музычная вечарына «С песней по жизни», 

прысвечаная 120-годдзю І. Дунаеўскага. 

 Бібліятэкары сістэмы ўдзялялі значную ўвагу папулярызацыі 

творчасці беларускіх пісьменнікаў-юбіляраў: А. Зэкава, Л. Дайнекі, 

В. Іпатавай, К. Чорнага, А. Макаёнка, А. Дударава і інш. 

 У лютым праходзілі мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай 

акцыі «Адзіны дзень бяспекі».  

 Да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у бібліятэках дзейнічалі 

паліцы памяці, выставы-напаміны: «Афганістан: наша памяць і боль», 

«Кранаюць сэрца чорныя цюльпаны», «Чужая свая вайна», «Салдат вайны 

не выбірае» і інш.  

      Па-ранейшаму вялася работа па папулярызацыі краязнаўчых 

матэрыялаў. З удзельнікамі экалагічнага клуба «Крынічка» (Празароцкая 

бібліятэка) праведзены экалагічны ўрок-знаёмства «Родники 

27 сакавіка ў Празароцкай бібліятэцы праведзена гадзіна 

духоўнага слова «Сердцу полезное слово» для старшакласнікаў.  

У Шунеўскай бібліятэцы для ўдзельнікаў клуба «Нашчадкі» 

праведзена гульнёвая праграма «Шчасце – гэта проста!», прысвечаная 

Міжнароднаму дню шчасця.  

 На працягу месяца актыўна папулярызаваліся творы беларускіх 

пісьменнікаў. Гадзіны жаночага рамана «Март – месяц женской истории» 

(Марцыбылінская с/б), жаночых гісторый «Злучаю я нязводна боль і 

памяць» (Удзелаўская с/б) і цікавай кнігі «Слодыч і атрута» (Чарневіцкая с/б), 

літаратурная панарама «Жанчыны пішуць не словам, жанчыны пішуць 

душой» (Гатаўшчынская с/б) раскрылі наведвальнікам творчасць З. 

Дудзюк, Л. Рублеўскай, Н. Загорскай.  

 

ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 6 лютага ў ЦРБ адбылася краязнаўчая імпрэза «Сваёй зямлі красу 

я ўслаўляю». 

 18–24 лютага ва ўсіх бібліятэках сістэмы прайшоў Тыдзень 

беларускай мовы «Роднай мовы пералівы». 

 20 лютага ў дзіцячай бібліятэцы адбылася акцыя «За 

безопасность вместе». 

 У лютым-сакавіку быў арганізаваны фотакрос «Докшыччына: 

мінулае і сучаснае» (ЦРБ, сельскія бібліятэкі). 
 

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У студзені ў ЦРБ была праведзена гісторыка-патрыятычная 

гадзіна «Дзяўчынка з блакаднага горада»; у Асінторфскай сельскай 

бібліятэцы – цэнтры экалагічнай асветы адбыліся вячоркі «Каля каляднай 

зоркі». 

У лютым у ЦРБ прайшла краязнаўчая гадзіна «Славутыя імёны 

малой радзімы»; у дзіцячай бібліятэцы быў арганізаваны ранішнік 

«Библиотека, книга, я – верные друзья». 
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 Глуботчины». Да Года малой радзімы бібліятэкары Падсвільскай дзіцячай 

бібліятэкі правялі краязнаўчую відэавандроўку «Мой край родной – 

частица Родины большой». Для членаў клуба «Лучынка» (Мнюцкая 

бібліятэка) прайшоў урок духоўнасці «Святые земли беларусской». 

 21 лютага адбылася вытворчая нарада бібліятэкараў ЦБС. 

У праграме: падвядзенне вынікаў работы бібліятэчнай сістэмы за 2019 

год; сустрэча з пісьменнікам Францам Сіўко; падвядзенне вынікаў 

бібліятэчнага конкурсу «Зімовая казка ў бібліятэцы»; напісанне 

агульнанацыянальнай дыктоўкі. 
 У сакавіку да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам 

дзейнічалі выставы-перасцярогі «Это опасно, не рискуй напрасно», 

«Мифы и правда о наркотиках», выставы-роздум «Есть выбор – жизнь без 

наркотиков»; праходзілі мерапрыемствы: гутарка-папярэджанне 

«Наркотики – дорога в бездну» (Ломашаўская бібліятэка), шок-урок 

«Наркомания: смерть в рассрочку» (Псуеўская бібліятэка), інфармацыйны 

агляд літаратуры «Чтобы жизнь не прошла мимо...» правялі супрацоўнікі 

Падсвільскай гп/бібліятэкі. 

 4 сакавіка ў Падсвільскай гарпасялковай бібліятэцы адбылося 

адкрыццё выставы работ «На перекрестке судеб» Яўгеніі Кавальчук, 

мастачкі з Глыбокага. 

 Масава адзначылі бібліятэкары Міжнародны жаночы день. Гэтаму 

дню прысвячаліся выставы-віншаванні «Самая прекрасная из женщин», 

«Пяшчотная, мілая, добрая», «Вся красота от женщины».  

 7 сакавіка прайшлі акцыі віншаванняў «Женщина – родник 

мудрости, душевности, добра и красоты» у Ломашаўскай, Гатаўшчынскай 

бібліятэках, літаратурна-музычныя вечары «О женщинах, достойных 

восхищенья!», «По какой бы ты не шёл тропе мамина любовь над нею 

светит», «Быть мамой – великий труд» у Івесьскай, Галубіцкай, Псуеўскай 

бібліятэках, музычна-паэтычная імпрэза «Жанчына – чараўніца» – 

у Празароцкай, вечар-віншаванне «Милая, родная – ты одна такая» – 

у Прошкаўскай бібліятэках. 

 12 сакавіка ў Шунеўскай бібліятэцы адбыўся музычна-

экалагічны канцэрт «И музыка природы над землёй звучит…» для 

ўдзельнікаў клуба «Жураўлік».  

14 сакавіка ў Дзень праваслаўнай кнігі прайшлі: акцыя «Чистое 

слово», гучныя чытанні і агляд кніг «Книга – кладезь Божьей мудрости и 

добродетели» (дзіцячая бібліятэка), гадзіна духоўнасці «Духоўныя святыні 

Беларусі» (Падсвільская гп/б), выстава-прэзентацыя кніг «Азбука души» 

(Шунеўская с/б), прэзентацыя кніг серыі «Зелёная библиотека» (Мнюцкая 

с/б), гучныя праваслаўныя чытанні «Добрыя гісторыі для маленькіх 

дзяцей» (Прошкаўская с/б). 

ЦРБ правяла праваслаўна-літаратурны вечар «Огонь негасимый: 

духовная поэзия». На вечары адбылася прэзентацыя кнігі «Пуста душа без 

Храма», прысвечаная творчасці паэта Л. Дзербянёва. 

 Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у сельскіх бібліятэках 

прайшлі мерапрыемствы: гадзіна патрыятычнай свядомасці «Мы – 

граждане Беларуси» (Падсвільская гп/б), прававы калейдаскоп «Принцип 

добросовестности и Конституция» (Мнюцкая с/б), урок права «Галоўны 

закон дзяржавы» (ЦРБ).  

 22 сакавіка да Дня беларускай паэзіі супрацоўнікі ЦРБ 

падрыхтавалі літаратурна-музычную вечарыну «Паэзіі чароўныя радкі», 

якая прайшла ў рамках літаратурна-музычнай гасцёўні «Сустрэчы для 

душы». На вечарыне свае новыя вершы чыталі ўдзельнікі гасцёўні і госці: 

Таццяна Ломыш, Святлана Новік. 

 24 сакавіка супрацоўнікі Мнюцкай бібліятэкі правялі святочнае 

адкрыццё Тыдня дзіцячай кнігі: літаратурны калейдаскоп «Библиотека, 

книга, я – вместе верные друзья!» у форме падарожжа. Для самых 

маленькіх чытачоў быў арганізаваны дзень гучнага чытання «День «Ч», а 

таксама мерапрыемства «Читаем сказки дедушки Корнея» да юбілею 

твораў К. Чукоўскага. 

 Бібліятэкары Падсвільскай дзіцячай бібліятэкі падрыхтавалі 

тэатралізаванае прадстаўленне «Книжная страна! Как хорошо, что есть она!». 
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