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  ПРАДМОВА 

 «Культурнае жыццё Віцебскай вобласці» – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

устаноў, краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 

карыстальнікаў. 

 Пастаянная рубрыка «Хроніка падзей» уключае аналітычна 

перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную па матэрыялах абласной 

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

перыяд з 1 красавіка па 30 чэрвеня 2020 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 
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ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 

Патрыятычная акцыя «Дарогамі памяці», прысвечаная 75-годдзю 

Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, сярод аўтаклубаў 

Віцебскай вобласці пачалася 8 красавіка з Дубровенскага раёна. Акцыя 

праводзілася ў мэтах героіка-патрыятычнага выхавання насельніцтва, 

вывучэння і папулярызацыі рэгіянальных помнікаў, увекавечання памяці 

абаронцаў Айчыны і ахвяр вайны. Арганізатарамі выступілі ДУ «Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці» і аддзелы ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі (аддзелы культуры) 

гаррайвыканкамаў. 

Падчас правядзення акцыі супрацоўнікі і калектывы мастацкай 

творчасці аўтаклубаў выязджалі на месцы баявой славы Віцебшчыны, 

добраўпарадкавалі помнікі невядомым салдатам, месцы воінскіх 

пахаванняў, праводзілі экскурсіі з наведваннем музеяў, мітынгі і іншыя 

тэматычныя мерапрыемствы, накіраваныя на зберажэнне памяці пра 

гераічныя подзвігі абаронцаў Айчыны. 

Прадстаўнікі Лёзненскага раёна, вызваленага першым у Віцебскай 

вобласці – 8 кастрычніка 1943 года, на тэрыторыі якога знаходзяцца больш 

за 80 воінскіх пахаванняў і 600 помнікаў і абеліскаў, завяршылі абласную 

акцыю «Дарогамі памяці» ў ліпені 2020 года. Агонь Памяці, кнігі «Памяць» 

і карты помнікаў кожнага раёна, перададзеныя па эстафеце з аднаго раёна 

ў другі, у хуткім часе стануць экспанатамі Віцебскага абласнога музея 

Героя Савецкага Саюза М. П. Шмырова.  

 Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ганаровае званне 

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь» прысвоена артысту драмы, 

Мерапрыемствы, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

  

 12–13 сакавіка на базе Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь адбыўся І Рэспубліканскі краязнаўчы форум Беларусі, 

прысвечаны Году малой радзімы. Ва ўрачыстай абстаноўцы прайшло 

ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу краязнаўчай літаратуры. Гран-пры 

прысуджаны Ігару Міхайлавічу Пракаповічу з Пастаў за серыю кніг 

краязнаўчай тэматыкі, актыўны ўдзел у папулярызацыі гісторыка-

культурнай спадчыны, за значны ўклад у развіццё краязнаўства Беларусі. 

(Пастаўскі край. – 2020. – 1 крас. – С. 1.) 
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вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра 

імя Якуба Коласа Георгію Мікалаевічу Лойку. 

 Ганаровага звання «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі 

Беларусь» удастоена намеснік генеральнага дырэктара па спецыяльных 

праектах Цэнтра культуры «Віцебск» Марына Генадзеўна Раманоўская. 

 Ганаровае званне «Віцябчанін года» ў 2020 годзе ў намінацыі 

«Падзея года» прысвоена за дасягненне высокіх вынікаў фатографу, 

мастаку, члену Беларускага саюза дызайнераў Дар’і Аляксандраўне 

Ерамеевай (Матросавай). 

 Ганаровае званне «Віцябчанін года» ў 2020 годзе ў намінацыі 

«Дэбют года» прысвоена за высокі прафесіяналізм, вялікі асабісты ўклад у 

правядзенне на высокім арганізацыйным і творчым узроўні значных 

грамадскіх і культурных мерапрыемстваў горада Віцебска дырэктару 

дзяржаўнай установы «Культурна-дзелавы цэнтр “Першамайскі”» Ірыне 

Міхайлаўне Краўчанка. 

 Ганаровае званне «Віцябчанін года» ў 2020 годзе ў намінацыі 

«Грамадскае прызнанне» прысвоена за актыўны ўдзел у арганізацыі і 

правядзенні грамадска-значных культурна-масавых мерапрыемстваў, 

канцэртаў, мерапрыемстваў Міжанроднага фестывалю мастацтваў 

«Славянскі базар у Віцебску» загадчыку філіяла «Канцэртная зала 

“Віцебск”» дзяржаўнай установы культуры «Цэнтр культуры “Віцебск”» 

Уладзіміру Мікалаевічу Варанецкаму. 

 Па выніках 2019 года на Дошку Гонару Чыгуначнага раёна 

г. Віцебска занесена мастацкі кіраўнік Палаца культуры «Руба» 

Іна Кліменка. 

 Прэміямі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў па выніках 2019 

года адзначаны навучэнцы ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў 

сферы культуры, якія з’яўляюцца пераможцамі міжнародных, 

рэспубліканскіх, абласных творчых конкурсаў. Сярод іх выхаванцы 

Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І. І. Салярцінскага 

 ФОТАМАСТАЦТВА 

 У красавіку адна з самых тытулаваных беларускіх фатографаў 

Дар’я Ерамеева (Матросава) з Віцебска выйграла конкурс Федэрацыі 

Еўрапейскіх Фатографаў і атрымала тытул «Лепшы фатограф Еўропы-

2020». Для ўдзелу ў конкурсе былі прадстаўлены работы серыі «Акцэнты і 

формы». 

 

 ХАРЭАГРАФІЯ 

У красавіку Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці выдаў кнігу «Прыдзвінскія карункі (Народная танцавальная 

спадчына Віцебшчыны)». У кнізе сабрана змястоўная інфармацыя пра 

бытаванне танцавальнага фальклору, развіццё народнай харэаграфіі на 

Віцебшчыне, пра вядомых харэографаў і лепшыя фальклорныя калектывы 

вобласці. 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

Напярэдадні Дня Перамогі ў Талачынскім Цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбылася прэм’ера дакументальнага фільма «Андрей 

Усов», знятага рэжысёрам народнай кінастудыі «Летапіс» Дзмітрыем 

Іўчанка. Стужка прысвечана франтавомуі пасляваеннаму лёсу 

легендарнага танкіста. 
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Фёдар Крукоўскі, Дзмітрый Дзявятнікаў, Леанід Арцем’еў, Дзмітрый 

Дзеўгуць, Лізавета Засімовіч. 

 Ганаровая Грамата Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

ўручана кіраўніку народнага фальклорнага калектыву «Крыніца» 

Янкавіцкага СДК Надзеі Кавалёвай. У 2020 годзе народны калектыў 

адзначыў сваё 20-годдзе, з’яўляецца адным з культурных брэндаў 

Расоншчыны. 

   

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

18 чэрвеня г. Глыбокае наведаў Надзвычайны і Паўнамоцны 

Пасол Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь Алон Шогам разам з 

удзельнікамі прома-тура «Страчаны рай: жыццё і катастрофа беларускіх 

штэтлаў». Мэта прома-тура – знаёмства з жыццём былых яўрэйскіх 

мястэчак, наведванне музеяў і мемарыяльных комплексаў, пахаванняў і 

памятных месцаў, звязаных з гісторыяй яўрэйскага насельніцтва 

Глыбоцкага, Докшыцкага і Ушацкага раёнаў. Адбылося ўрачыстае 

адкрыццё памятнага знака на месцы, дзе раней размяшчаўся сінагагальны 

комплекс яўрэйскай абшчыны. 

26 чэрвеня Бешанковіччына адзначыла 76-ю гадавіну вызвалення 

раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На мемарыяльным комплексе 

«Узрэчча» адбыўся мітынг-рэквіем. Даніну павагі і памяці героям-

вызваліцелям аддалі ўдзельнікі мерапрыемства ля брацкай магілы ў в. 

Саннікі. З ганаровай місіяй прыехаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, вядомы тэлежурналіст Тэнгіз 

Думбадзэ. Ён прывёз на магілу, дзе пахаваны Герой Савецкага Саюза Мірза 

Гелавані, зямлю з радзімы паэта – Тыянецкага муніцыпалітэта Грузіі. У 

гэты дзень адбылося падпісанне Мемарандума аб гандлёва-эканамічным, 

сацыяльным і культурным супрацоўніцтве паміж Бешанковіцкім раёнам і 

Тыянецкім муніцыпалітэтам Грузіі. Гэтая падзея адбылася дзякуючы 

арганізаванаму тэлемосту «Бешанковічы – Тыянеці». 

 

У чэрвені ў Мазалаўскім СДК Віцебскага раёна экспанавалася 

выстава работ майстра народных мастацкіх рамёстваў (разьба па дрэве) і 

мастака-аматара Аляксандра Захарчанкі. 

Новую форму далучэння да вытокаў беларускай культуры 

прапанаваў Наваполацкі Цэнтр рамёстваў і традыцыйнай культуры. 

Кожную пятніцу праходзілі майстар-класы па народных рамёствах у 

сацыяльных сетках. 

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 Май–чэрвень. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя 

Якуба Коласа арганізаваў штодзённыя трансляцыі рэпертуарных 

спектакляў ў сацыяльнай сетцы «ВКонтакте». Унікальныя запісы 

пастановак мінулых гадоў былі даступныя для прагляду з 8 да 23 гадзін. 

 Народны тэатр Браслаўскага РДК зняў кінаспектакль па матывах 

фільма «Служебный роман». Напрыканцы мая першыя серыі фільма 

пачалі выкладваць на відэахостынгу YouTube. 

 9 чэрвеня артысты Беларускага тэатра «Лялька» прадставілі 

вулічную прэм’еру інтэрактыўна-пазнавальнага прадстаўлення «Лялечны 

карагод». Стварылі новую пастаноўку з фокусамі, загадкамі, рознымі відамі 

лялек мастацкі кіраўнік тэатра Віктар Клімчук і вядучы майстар сцэны 

Вольга Маханькова. 

 30 чэрвеня на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Якуба Коласа адбылася прэм’ера камедыі-фарса «Каханне і 

падаткі» па п’есе Уільяма Ван Зандта і Джэйн Мілмар «Сэкс, каханне і 

налогі». Рэжысёр-пастаноўшчык і перакладчык п’есы – мастацкі кіраўнік 

Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра Ганна Мушперт, мастак-

пастаноўшчык – Святлана Макаранка. 

 27 чэрвеня ў Віцебскай абласной філармоніі адбылася музычна-

гульнявая праграма «Карамелька и горошинка на Карибских островах». 

Праграма ўпершыню прадстаўлена ў фармаце open-air ва ўнутраным 

дворыку філармоніі. 
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА.  

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ  

 

 5 чэрвеня ў Полацку былі праведзены традыцыйныя 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня памяці Прападобнай Еўфрасінні 

Полацкай. Установы культуры горада і творчыя калектывы прынялі 

актыўны ўдзел у правядзенні свята. На адкрытых пляцоўках прайшлі 

тэматычныя канцэрты творчых калектываў, літаратурна-музычныя 

кампазіцыі, духоўна-асветніцкія праекты. 

    

КЛУБНАЯ СПРАВА 

Цэнтр культуры і творчасці Віцебскага раёна да 30 красавіка 

праводзіў трансляцыю канцэртаў самадзейных артыстаў у сацыяльных 

сетках у анлайн-рэжыме. 

1 красавіка адзначыў 20-гадовы юбілей узорны дзіцячы тэатр 

«Вясёлка» (кіраўнік Людміла Сасніцкая) Палаца культуры г. Барані 

Аршанскага раёна. Напярэдадні юбілею ў тэлепраграме «Вечерний 

Витебск» быў паказаны ўрывак са спектакля «Сказ про Бездельницу 

Царевну» ў пастаноўцы калектыву, які неаднаразова перамагаў у абласных 

і міжнародных фестывалях і конкурсах. У маі тэатр «Вясёлка» ўдзельнічаў 

у анлайн-конкурсах і стаў уладальнікам лаўрэацкіх званняў Усерасійскага 

конкурсу-фестывалю творчасці і мастацтваў «75 лет Великой Победы» і І 

Усерасійскага тэатральнага конкурсу-фестывалю «Его Величество – 

Театр». 

З красавіка супрацоўнікі Браслаўскага РЦК запусцілі анлайн-

праект «Культурный контент», да праекта далучыліся Браслаўская і 

Відзаўская ДШМ, раённае аб’яднанне музеяў, ЦБС раёна. На канале 

«Браслав. Культура. Онлайн» на відэахосцінгу YouTube выкладваліся відэа 

канцэртных нумараў, урыўкі са спектакляў, фотапраекты, майстар-класы. 

Полацкі раённы Цэнтр культуры ў красавіку правёў анлайн-

фотаконкурс «#ПАСХАдома». Штодзень раённы цэнтр прадстаўляў на 

«Пересечение» – пад такой назвай адкрылася персанальная 

выстава твораў мастака Аляксея Пшонкі ў Лепельскім Цэнтры рамёстваў. 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

5 красавіка ў Глыбоцкім цэнтры традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці адкрылася персанальная выстава майстра раённага 

Дома рамёстваў Валянціны Логвін «Лапікавая мазаіка». На выставе 

прадстаўлены пакрывалы, карціны, цацкі, пано. 

Майстар Шаркаўшчынскага раённага Цэнтра рамёстваў Ала 

Леднік стварыла пано, прысвечанае гераічнай славе роднага краю. На пано 

нанесены месцы пахаванняў вайскоўцаў, партызан, мірных жыхароў, якія 

загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

У маі ў Глыбоцкім Доме рамёстваў адкрылася выстава «З 

бабулінага куфра». На экспазіцыі размешчаны посцілкі-кілімы, паясы, 

дарожкі, ручнікі. 

1–11 чэрвеня ў Дубровенскім раённым Доме рамёстваў праходзіла 

выстава лапікавага шыцця. У экспазіцыі былі прадстаўлены сурвэткі, 

коўдры, падушкі, пано і інш. Галоўны экспанат – унікальная коўдра, 

выкананая ў тэхніцы лапікавай мазаікі і адноўленая майстрамі ў 2004 годзе. 

У чэрвені ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адкрылася персанальная выстава дырэктара Бешанковіцкага 

Дома рамёстваў Алесі Аўчыннікавай. На выставе прадстаўлены работы ў 

розных тэхніках: тэматычныя кампазіцыі, падсвечнікі, свістулькі з 

керамікі, роспіс па шкле. 

Народны клуб аматараў лапікавага шыцця «Рошва» Полацкага 

Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур завяршыў рэалізацыю мастацка-

патрыятычнага праекта «Открытка ко Дню Победы», прысвечанага 75-

годдзю Перамогі. Палатно «Живи, Победа!» складзена з 65 тэкстыльных 

паштовак з розных гарадоў Беларусі і Расіі. 
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сваёй старонцы новыя серыі праекта «Відэаэнцыклапедыя», дзе расказваў 

пра цікавыя факты і падзеі. 

Цэнтр культуры «Віцебск» у красавіку запусціў флэшмоб 

#ЦКНАСВЯЗИ і на сваёй старонцы ў сацсетках размяшчаў відэаролікі з 

выступленнямі творчых калектываў цэнтра, трэніровак і рэпетыцый ў 

анлайн-фармаце. 

У красавіку работнікі Капцянскага СДК Віцебскага раёна 

стварылі відэапраект «Для души», правялі анлайн-канцэрт для людзей 

пажылога ўзросту, разам з мясцовымі бібліятэкай і школай запусцілі 

анлайн-конкурс вершаў «Поэтический Герой». 

У зале Шаркаўшчынскага раённага Цэнтра рамёстваў адбыўся 

творчы вечар фальклорнага гурта «Калядзіца». Кіруе калектывам удзельніц 

сталага ўзросту метадыст Цэнтра рамёстваў А. Сухаверская. Калектыў 

падрыхтаваў традыцыйныя бытавыя танцавальныя нумары і беларускія 

песні. Са сцэны гучалі казкі, прымаўкі, прыпеўкі і вясёлыя апавяданні. 

(Кліч Радзімы. – 2020. – 18 крас. – С. 6.) 

У маі супрацоўнікі Полацкага раённага Цэнтра культуры 

праводзілі акцыю «Музыкально-поздравительная открытка “Победа в 

окнах”». Удзельнікі творчых калектываў арганізавалі для ветэранаў 

Вялікай Айчыннай вайны канцэрты-віншаванні з выездам на дом. 

Да 75-годдзя Перамогі Цэнтрам культуры і народнай творчасці 

Пастаўскага раёна праведзены інтэрнэт-конкурс відэаролікаў «И память 

сердца говорит». Пераможцам стаў Курапольскі СДК. 

У маі аўтаклуб Віцебскага раёна рэалізаваў пілотны праект 

«Дарогамі Перамогі» і прыняў удзел у рэспубліканскім патрыятычным 

праекце «Кветкі Вялікай Перамогі». Сумесна з райкамам БРСМ былі 

арганізаваны выязныя канцэрты для ветэранаў вайны, малалетніх вязняў, 

блакаднікаў. 

У маі супрацоўнікі Асвейскага ГДК Верхнядзвінскага раёна 

арганізавалі выязныя віншаванні ветэранаў вайны і былых малалетніх 

вязняў. 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

У красавіку ў выставачнай зале Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея адкрылася выстава работ народнага клуба мастакоў-

аматараў «Контур», які дзейнічае пры Культурна-гістарычным комплексе 

«Залатое кальцо горада Віцебска “Дзвіна”», пад назвай «Сказки нашего клуба». 

У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адкрылася выстава 

самадзейнай мастачкі Аліны Трукан «Мае сны». Сёлета работа мастачкі 

прадстаўлена на Фестывалі акварэлі ў Італіі. 

У красавіку ў Лепельскім раённым краязнаўчым музеі праходзіла 

выстава жывапісу земляка, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны Фёдара 

Бурцава. 

У красавіку–маі ў музеі гісторыі і культуры г. Наваполацка 

экспанавалася выстава дыпломных работ студэнтаў мастацка-графічнага 

факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава пад назвай «Творчы дэбют». 

14 мая ўпершыню ў анлайн-прасторы адкрыўся гарадскі 

выставачны праект «Мастак і горад». Ужо 9 год экспазіцыя праекта 

адкрываецца на плошчы Якуба Коласа ў Мінску. У гэтым годзе выстава 

прысвечана 100-годдзю творчага аб’яднання «УНОВИС». Праект 

рэалізуецца Мемарыяльным музеем-майстэрняй Заіра Азгура сумесна з 

камунікацыйнай кампаніяй GBS і музеем «Віцебскі цэнтр сучаснага 

мастацтва». 

У Віцебскім мастацкім музеі ў чэрвені дзейнічала выстава 

«Творчество как образ жизни», прысвечаная 60-годдзю мастацка-

графічнага факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава. Аўтары работ – педагогі 

дзіцячых школ мастацтваў Полацка і Наваполацка, якія з’яўляюцца 

выпускнікамі факультэта. 

У чэрвені ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі экспанавалася 

мастацкая выстава «Минувших лет живая память», на якой былі 

прадстаўлены работы беларускіх мастакоў, выкананыя ў розных жанрах і 

тэхніках. 
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У маі супрацоўнікі Бігосаўскага СДК Верхнядзвінскага раёна 

правялі выязныя канцэрты-віншаванні ветэранаў вайны і былых малалетніх 

вязняў. Напярэдадні Дня Перамогі ў выкананні артыстаў Бігосаўскага СДК 

прагучаў радыёканцэрт «Жывая памяць». 

У маі супрацоўнікі Каханавіцкага СДК Верхнядзвінскага раёна 

правялі мерапрыемствы да 75-годдзя Перамогі – канцэрт «Минувших дней 

святая память» на пляцоўцы ля Дома культуры і міні-канцэрт у 

в. Першамайская «Годы уходят, но память жива». 

«Сквозь годы гремит Победа» – мерапрыемства пад такой назвай 

было праведзена ў маі ў Мазалаўскім СДК Віцебскага раёна. 

«Адчуйце нашу любоў на адлегласці» – канцэрт-анлайн пад такой 

назвай падрыхтавалі работнікі Міёрскага РДК. 

13 чэрвеня адбылася анлайн-сустрэча, прысвечаная культуры 

Паўднёвай Карэі, арганізаваная філіялам «Цэнтр нацыянальных культур» 

Цэнтра культуры «Віцебск» у рамках анлайн-праекта «Исскуство не имеет 

границ». 

21 чэрвеня да Міжнароднага дня бацькі ў г. Глыбокае былі 

рэалізаваны два творчыя інтэрнэт-праекты: «Любимым папам 

посвящается», дзе ўсе жадаючыя маглі павіншаваць сваіх татаў малюнкамі, 

відэазваротамі, якія былі размешчаны ў групе «Молодежь Глуботчины» 

ВКонтакте, і «Нам любое дело с папой по плечу!», дзе размяшчаліся 

сумесныя фотаздымкі дзяцей і татаў. У праекце прынялі ўдзел супрацоўнікі 

Глыбоцкага ГДК і Глыбоцкага Цэнтра народнай творчасці. 

27 чэрвеня калектыў Бешанковіцкага раённага Цэнтра культуры 

арганізаваў у гарадскім парку райцэнтра канцэрт «За намі будучае» з 

нагоды Дня моладзі. 

Народны ансамбль беларускай песні «Невида» Фарынаўскага 

Цэнтра культуры і вольнага часу Полацкага раёна адзначаны прэстыжнымі 

дыпломамі. За відэаверсію песні «Дамоў» калектыў удастоены Гран-пры 

двух міжнародных конкурсаў: «Звездопад-2020» у намінацыі «Народныя 

спевы» і «Грани творчества-2020» у намінацыі «Музыка ў маім жыцці». 

МАСТАЦТВА 

 

Навучэнцы Шумілінскай ДШМ заваявалі 10 дыпломаў на IV 

Міжнародным конкурсе-фестывалі шматжанравага мастацтва «Я выбираю 

свой путь», які праходзіў завочна, і запрошаны да ўдзелу ў ХІ 

Міжнародным конкурсе-фестывалі сцэнічнага і мастацкага майстэрства, 

які пройдзе ў студзені 2021 года ў Маскве. 

Выдатных вынікаў на міжнародных анлайн-конкурсах дабіўся 

скрыпічна-фартэпіянны ансамбль «Вясёлыя ноткі» ДШМ № 3 

г. Наваполацка. Калектыў стаў лаўрэатам І ступені ў намінацыі 

«Інструментальная творчасць» І Міжнароднага конкурсу «Dilly Melody» 

(г. Санкт-Пецярбург), лаўрэатам ІІ ступені VII Міжнароднага конкурсу 

«AVANTI» (г. Мінск); лаўрэатам ІІ ступені праекта «Spring Contest 2 of XVI 

International Culture Caravan 2020» (г. Волін, Польшча). Лаўрэатамі І 

ступені на конкурсе «Dilly Melody» сталі гурт «Viva musica» і трыа 

«Экспромт» ДШМ № 3 г. Наваполацка. 

23 з 24 магчымых балаў на Міжнародным дзіцячым конкурсе 

«Sternchen zu Hause» (г. Мюнстэр, Германія) атрымала навучэнка ДШМ 

№ 1 г. Наваполацка Анастасія Васюкевіч і стала лаўрэатам І ступені. 

Навучэнец Лепельскай дзіцячай школы мастацтваў Ілля Зайцаў 

паказаў высокі ўзровень выканальніцкага майстэрства і стаў лаўрэатам ІІ 

ступені ІІІ Міжнароднага конкурсу выканальніцкіх відаў мастацтваў 

«Сябры-2020» (16–17 мая, г. Мінск), у якім удзельнічалі прадстаўнікі 

Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Славеніі. 

У гонар вядомага беларускага кампазітара Мікалая Пятрэнкі ў 

Полацкім педагагічным каледжы прайшоў ХХ юбілейны конкурс маладых 

выканаўцаў. Сёлета конкурс змяніў фармат на дыстанцыйны. 

Відэаматэрыялы з выступленнямі прадставілі 28 выканаўцаў і 12 

калектываў Віцебшчыны. 

  

 

9 44 



  

  
 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 Міжнародны конкурсны праект сучаснага мастацтва і крэатыўнай 

творчасці лАпельсиновая береза», які шэсць гадоў запар праводзіўся ў 

Оршы, прайшоў у новым фармаце – І Міжнародны шматжанравы 

фестываль-конкурс краін Расіі і Беларусі «Апельсиновая береза онлайн». 

Вынікі былі падведзены на анлайн-канцэрце 1 чэрвеня. Гран-пры 

атрымала загадчык Сасноўскага сельскага клуба Віцебскага раёна 

Кацярына Забабурына за творчую работу «Дрэва сяброўства», выкананую 

ў змешанай тэхніцы. Дыпломамі лаўрэатаў І ступені ўзнагароджаны 

таксама прадстаўнікі Віцебскага раёна: кіраўнік гуртка Тулаўскага СДК 

Марыя Шаўрова і навучэнцы Старасельскай ДШМ Марыя Волкава, Ксенія 

Мацвеева, Вікторыя Гарбунова. Удзельніца ўзорнага тэатра «Вясёлка» 

Палаца культуры г. Барані Паліна Рыбакова стала лаўрэатам ІІІ ступені ў 

намінацыі «Мастацкае слова». 

 5 чэрвеня ў Гарадку адбылася арт-сустрэча «На крылах 

натхнення», прысвечаная 165-годдзю з часу напісання паэмы Канстанціна 

Вераніцына «Тарас на Парнасе». У сустрэчы прынялі ўдзел супрацоўнікі 

Гарадоцкага раённага краязнаўчага музея, Гарадоцкага філіяла «Дом 

рамёстваў і фальклору» Цэнтра традыцыйнай культуры, народны ансамбль 

песні «Суседзі» Даўгапольскага сельскага клуба. 

Народны клуб самадзейных паэтаў «Вдохновение» Расонскага 

раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці адзначаны Дыпломам 

лаўрэата ІІ ступені на абласным конкурсе чытальнікаў, прысвечаным 75-

годдзю Вялікай Перамогі. На конкурс была прадстаўлена літаратурна-

музычная кампазіцыя «Памяць жыве на расонскай зямлі». 

22–30 чэрвеня супрацоўнікі Сенненскага раённага Цэнтра 

культуры і народнай творчасці арганізавалі інтэрнэт-акцыю «Пусть свечи 

памяти горят». У рамках акцыі ўсе жадаючыя маглі прыняць удзел у 

паэтычным флэш-мобе «Война. Победа. Память» з відэазапісамі вершаў на 

ваенную тэму. Вынікі акцыі размяшчаліся на старонках РЦКіНТ у 

сацыяльных сетках. 

11 чэрвеня адбылася прэзентацыя архітэктурнай канцэпцыі эскіза 

будаўніцтва Сафійскага сабора ў Віцебску. Месца будаўніцтва – на беразе 

заходняй Дзвіны ў раёне ГЦ «Беларусь». Галоўны архітэктар праекта – Ігар 

Радзько. Пазнаёміцца з праектам можна ў холе Віцебскага Успенскага 

сабора. 

22 чэрвеня ў г. Полацку адбылося ўрачыстае адкрыццё 

Мемарыяльнага комплесу «Урочышча Пяскі», створанага на месцы 

масавага пахавання ахвяр фашызму, якія загінулі ў 1941–1944 гадах. 

Будаўніцтва комплексу падтрымалі жыхары розных рэгіёнаў Беларусі, а 

таксама жыхары нямецкага горада-пабраціма Фрыдрыхсхафена. Усе 

прысутныя сталі ўдзельнікамі музычна-тэатралізаванай кампазіцыі 

«Полацкая галгофа». 

22 чэрвеня ў Бешанковічах у брацкай магіле, дзе пахаваны 198 

воінаў, былі пахаваны астанкі яшчэ 11 салдат Вялікай Айчыннай вайны. 

Патрыятычная акцыя «Свечка памяці» адбылася каля ўсіх брацкіх магіл і 

помнікаў раёна. 

22 чэрвеня ў Гарадку ва ўрочышчы Вераб’ёвы горы адбылася 

цырымонія пахавання астанкаў мірных жыхароў – ахвяр вайны. Мемарыял 

на месцы расстрэлаў 2 тысяч мірных грамадзян быў абноўлены да 75-годдзя 

Перамогі: устаноўлены мемарыяльныя пліты, інфармацыйныя стэнды з 

картай спаленых вёсак, інфармацыяй пра гета і лагер ваеннапалонных, 

высаджана рабінавая Алея Памяці. 
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У аг. Лукомль Чашніцкага раёна ладзілі адзін з цікавых і 

каларытных абрадаў, які называецца «Розгары» і праводзіцца на восьмы 

дзень пасля свята Тройцы. Удзельнікі фальклорнага калектыву «Вяскоўцы» 

Лукомльскага СДК перанялі традыцыю правядзення абраду ад мясцовых 

старажылаў. У гэтым годзе да лукамчан далучыліся загадчык аддзела 

фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Таццяна Валодзіна 

і старэйшы навуковы супрацоўнік гэтага аддзела Таццяна Кухаронак. 

(Чырвоны прамень. – 2020. – 23 чэрв. – С. 5.) 

У чэрвені ў Багушэўскім гарпасялковым Доме культуры 

Сенненскага раёна прайшоў вусны часопіс «По дорогам памяти». 

Супрацоўнікі Ходцаўскага сельскага Дома культуры арганізавалі клубную 

сустрэчу з былым малалетнім вязнем Віктарам Сімановічам «Об этом не 

вспомнить нельзя». 

9 творчых дуэтаў з Віцебскага раёна і г. Віцебска прынялі ўдзел у 

фінальным туры конкурсу вакальных дуэтаў «Во славу Победы», які ў 

чэрвені прайшоў у аг. Акцябрская ў рамках праекта «Пока свеча горит, мы 

помним», прысвечанага 75-годдзю Вялікай Перамогі. 

 У красавіку-маі ў Анапе праходзіў літаратурны конкурс «Память 

сердца», прысвечаны 75-годдзю Вялікай Перамогі. Удзельнік народнага 

клуба самадзейных паэтаў «Вдохновение» Расонскага раённага Цэнтра 

культуры і народнай творчасці Надзея Кожар прызнана лепшай у намінацыі 

«Проза». 

  

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

 Красавік  

 Па выніках работы XII Міжнароднай школы якасці, якая прайшла 

ў 2019 годзе па ініцыятыве Пскоўскай абласной універсальнай навуковай 

бібліятэкі, пры ўдзеле кіраўнікоў і спецыялістаў Віцебскай абласной 

Айчыннай вайны. Работа па яе аднаўленні заняла пятнаццаць гадоў. 

Таксама быў закладзены «Сад Перамогі». 

Напярэдадні Дня Перамогі ў Сянно была адкрыта памятная 

таблічка на помніку ахвярам фашызму на брацкай магіле, дзе пахаваны 

салдаты Чырвонай Арміі, удзельнікі супраціўлення, расстраляныя 

фашыстамі мірныя жыхары. 

З 5 да 10 мая ля памятнага знака на месцы казні савецкіх патрыётаў 

ў гады нямецка-фашысцкай акупацыі па ініцыятыве Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея адбылася акцыя-рэквіем «Зажжем свечу памяти». Былі 

падрыхтаваны стэнды з фотаздымками ваенных помнікаў у Віцебску і 

дакументы пра гісторыю горада ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

6 мая ў аграгарадку Копці на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу 

імя Ленінскага камсамола адбылося ўрачыстае адкрыццё стэлы «Белыя 

жураўлі», прысвечанай загінуўшым воінам Чырвонай Арміі. На 17 

мемарыяльных плітах высечаны імёны 1290 воінаў. 

7 мая ў в. Новыя Вайханы Гарадоцкага раёна на вайсковых 

могілках, дзе пахаваны 3193 салдаты Вялікай Айчыннай вайны, была 

закладзена Алея Славы, пасаджана каля 30 дрэў. 

8 мая ў Гарадку на вуліцы Баграмяна адбылося адкрыццё Алеі 

Славы Герояў Савецкага Саюза. У алеі пад чырвонымі зоркамі змешчаны 

фотаздымкі дванаццаці ўраджэнцаў Гарадоччыны, сярод якіх Героі 

Савецкага Саюза і поўныя кавалеры ордэна Славы. 

Напярэдадні 75-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне Бабініцкай СШ Віцебскага раёна было прысвоена імя 

Героя Савецкага Саюза Ягора Васільевіча Васілеўскага. Адбылася 

ўрачыстая цырымонія з нагоды ўсталявання на будынку школы 

мемарыяльных дошак ураджэнцам Бабініцкага сельсавета, Героям 

Савецкага Саюза Ягору Васілеўскаму і Уладзіміру Курыленку. 

15 мая ў Оршы на доме № 22 па 1-м Аўражным завулку адкрылі 

мемарыяльную дошку герою-земляку, поўнаму кавалеру ордэна Славы 

Пятру Касцюковічу. 
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бібліятэкі і публічных бібліятэк Віцебскай вобласці выдадзены зборнік 

дакладаў яе ўдзельнікаў. 

 Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтавана 

чарговая электронная выстава «Трывожны спеў жыцця»: паэтычная 

спадчына Уладзіміра Караткевіча з цыкла выстаў «“Я імгненне жыву, і 

памру на імгненне, і ў думцы і ў слове маім аджыву”: да 90-годдзя з дня 

нараджэння Уладзіміра Караткевіча». 

 Падведзены вынікі абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» за 2019 год. Журы 

вызначыла наступных пераможцаў: 

–  у намінацыі «За значны ўклад у выхаваўчую работу з 

падрастаючым пакаленнем» – аддзел па рабоце з дзецьмі Лёзненскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма»; 

–  у намінацыі «За пошукавую і даследчую працу» – Цэнтральная 

бібліятэка імя А. С. Пушкіна ДУК «Аршанская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма» і Сасноўская сельская бібліятэка ДУК «Віцебская 

раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»; 

–  у намінацыі «За падтрымку і развіццё чытання» – бібліятэка-

філіял № 6 імя У. Караткевіча ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Наваполацка. 

 Супрацоўнікі электроннай чытальнай залы падрыхтавалі 

віртуальную кніжную выставу «Публикация одного памятника». 

Сектар замежнай літаратуры прапанаваў выставу «Экзамен по 

иностранным языкам: тесты, тренажеры и лучшие методики». 

Аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» падрыхтаваў 

інфармацыйны дайджэст «Змяненні ў Працоўным кодэксе Рэспублікі 

Беларусь» з серыі «Дзяржаўны саветнік». 

Супрацоўнікі электроннай чытальнай залы падрыхтавалі анлайн-

выставу «Литературные маски Бориса Акунина». 

родному слову» (Музей беларускага кнігадрукавання). «Дзень музеяў-

2020» НПГКМЗ таксама правёў у віртуальнай прасторы. Трансляцыя 

пачалася 16 мая на афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках. Супрацоўнікі 

аддзела фондаў падрыхтавалі відэапаштоўку «Правітанне з Полацка». 

Музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я прапанаваў відэаролік 

«Традыцыйная драўляная цацка Паазер’я» і майстар-клас па вырабе 

саламянага павука «Павучок йдзе – шчасце вядзе». Адбылася 

відэапрэзентацыя праекта Мастацкай галерэі «Гравёрная майстэрня 

запрашае!» і многае іншае. Завяршыўся Дзень музеяў канцэртам у 

Сафійскім саборы «А музыка чароўная гучыць…». (Полацкі веснік. – 

2020. – 29 мая. – С. 7.) 

 

*** 

4 мая на Ушаччыне завяршыўся абласны этап міжнароднай акцыі 

«Во славу общей Победы» . На мемарыяльным комплексе «Прарыў» 

адбыўся мітынг-рэквіем і перадача капсул з зямлёй з вайсковых пахаванняў 

Віцебшчыны для залажэння ў крыпту храма-помніка ў гонар Усіх Святых. 

9 мая Дубровеншчына разам з усёй краінай святкавала 75-годдзе 

Вялікай Перамогі. Галоўнай падзеяй гэтага дня стала адкрыццё пасля 

рэканструкцыі мемарыяльнага комплексу «Рыленкі». Усталяваны 228 

новых гранітных пліт, дзе ўвекавечана памяць 9402 савецкіх воінаў. У 

цырымоніі ўдзельнічалі кіраўнікі вобласці, прадстаўнікі абласных і 

раённых органаў улады, ветэранскіх арганізацый. 

У маі на мемарыяльным комплексе Барок у Глыбоцкім раёне 

устанавілі новыя гранітныя пліты з імёнамі 435 ваеннапалонных, якія 

загінулі ў фашысцкім канцлагеры ў Беразвеччы. 

У маі на адну з мемарыяльных пліт брацкай магілы ў Відзах 

Браслаўскага раёна нанесены імёны 28 раней безыменных байцоў. 

У аграгарадку Опса Браслаўскага раёна ўрачыста адкрылі 

мемарыяльную скульптуру ў гонар землякоў, загінуўшых падчас Вялікай 
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Супрацоўнікі аддзела літаратуры па мастацтве пазнаёмілі з 

віртуальнай выставай «Новыя паступленні: малюнак і дызайн», на якой 

прадстаўлены кнігі па тэорыі малюнка і дызайну розных відаў і накірункаў. 

Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі выдадзена 

інфармацыйнае паведамленне за I квартал 2020 года «Культурнае жыццё 

Віцебскай вобласці». 

Да Міжнароднага дня цырка супрацоўнікі аддзела дзіцячай 

літаратуры падрыхтавалі выставу кніг «Але-ап». 

Аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» падрыхтаваў 

анатаваны бібліяграфічны спіс «Злачынства і пакаранне». 

Аддзел эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай літаратуры 

прадставіў анлайн-выставу «Рэклама – палітра жанраў». 

Нямецкая чытальная зала запрасіла ўсіх жадаючых здзейсніць 

падарожжа па федэральных землях Германіі на кніжнай выставе 

«Альтэрнатыўнае падарожжа па землях Германіі». 

Супрацоўнікі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна 

даслалі прывітанне расійскім калегам і чытачам – удзельнікам 

Усерасійскай штогадовай сацыяльна-культурнай акцыі «Библионочь-

2020», тэма якой – 75-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Супрацоўнікі аддзела літаратуры па мастацтве падрыхтавалі 

віртуальны агляд выдання «100 музеяў свету, якія неабходна ўбачыць». 

Супрацоўнікі электроннай чытальнай залы падрыхтавалі 

вебліяграфічнае выданне «Вайна. Перамога. Памяць». 

 

Май 

Сектар замежнай літаратуры прапанаваў увазе карыстальнікаў 

анлайн-выставу «Пра Беларусь – на замежных мовах». 

Да 75-годдзя Вялікай Перамогі карыстальнікаў бібліятэкі запрасілі 

да прагляду буктрэйлераў, створаных яе супрацоўнікамі па кнігах Сяргея 

Смірнова «Брэсцкая крэпасць», Івана Сяркова «Мы з Санькам у тыле 

ворага», Прыма Леві «Человек ли это?». 

месца), а таксама начальнік аддзялення паштовай сувязі Саколішчы Алена 

Вурганава (ІІІ месца). 

Да Міжнароднага дня музеяў Бешанковіцкі раённы гісторыка-

краязнаўчы музей арганізаваў выставу «Кирпич родного края» (з 

прыватнай калекцыі краязнаўцы С. П. Леаненкі) ля музейнай установы, 

выставу «Из истории музея» ў чытальнай зале раённай бібліятэкі, гарадскі 

квэст «Мой край – гордость моя» на сайце музея. 

У чэрвені ў Віцебскім мастацкім музеі да святкавання 550-годдзя 

з’яўлення цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай маці і 500-годдзя з дня 

заснавання Жыровіцкага манастыра прадстаўлена ўнікальная калекцыя 

ікон. 

У чэрвені ў Шумілінскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі 

працавала выстава карцін юнай мастачкі Сашы Путры «Цудны збор карцін 

аднаго кароткага жыцця». Саша Путра пасмяротна ўзнагароджана Залатым 

медалём Хрыста Збавіцеля «За жыццё, дастойнае чалавека», ордэнам 

Святога Мікалая Угодніка «За памнажэнне дабрыні на зямлі». 

У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання да 

6 ліпеня была арганізавана выстава «Маршалы Победы». Аўтар мініяцюр – 

кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры дызайну мастацка-

графічнага факультэта ВДУ імя П. М. Машэрава Ігар Гарбуноў. 

У чэрвені да Дня памяці і смутку супрацоўнікі Сенненскага 

гісторыка-краязнаўчага музея правялі квэст па старонках гісторыі 

Сенненшчыны, падзеях Вялікай Айчыннай вайны. У памяць пра 

загінуўшых землякоў супрацоўнікамі музея створаны відэаролік 

«Малітва», які размешчаны на сайце музея. 

Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік 

прапанаваў сваім наведвальнікам віртуальныя выставы: фотавыстава 

«Иппосфера Великой Отечественной войны», фотавыстава Ігара Бышнёва 

«Чернобыльские джунгли», выстава «Живи, планета!» (Прыродна-

экалагічны музей); выстава жывапісу Паўла і Уладзіміра Кандрусевічаў 

«Фигура», выстава «Лица войны» (Мастацкая галерэя); выстава «Служение 
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Сектар замежнай літаратуры падрыхтаваў агляд новых 

паступленняў літаратуры пра Вялікую Айчынную вайну «Памяць пра 

вайну нам кнігі пакідаюць…». 

Агульная чытальная зала падрыхтавала анлайн-выставу «Вялікія 

палкаводцы Вялікай Айчыннай вайны» і электронную прэзентацыю кніг 

«Вялікай Перамозе прысвячаецца…». 

Аддзел перыядычных выданняў прапанаваў увазе карыстальнікаў 

віртуальную выставу «Невядомая праўда вайны», падрыхтаваную па 

матэрыялах тэматычных дадаткаў гістарычнага навукова-папулярнага 

часопіса «Радзіма». 

Да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне аддзел 

краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтаваў анатаваны спіс 

выданняў «Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны». 

Да Міжнароднага дня сям’і супрацоўнікамі аддзела дзіцячай 

літаратуры быў падрыхтаваны віртуальны агляд кніг «Семь Я». 

У бібліятэцы адкрыты бясплатны доступ да электроннага 

інфармацыйнага рэсурсу «ASTM Compass Abstrakt» кампаніі ASTM 

International, якая з'яўляецца адным з вядучых распрацоўшчыкаў і 

выдаўцоў міжнародных стандартаў. Тэставы доступ адкрыты да 31 снежня 

2022 года. 

Віцебская абласная бібліятэка далучылася да чэленджу 

#ЧытаемРазам, у якім бібліятэкары рэкамендуюць свае любімыя кнігі. 

Увазе карыстальнікаў бібліятэкі быў прадстаўлены віртуальны 

агляд кнігі «Забава. Народная цацка і лялька Віцебшчыны». 

21 мая ў бібліятэцы адкрылася выстава работ «Нечаканае». 

Аўтар – дацэнт кафедры дызайну і моды УА «ВДТУ» Таццяна Макляцова. 

Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтавана 

чарговая электронная выстава «Абліччы мінулага: асаблівасці 

нацыянальнай гісторыі ў прозе Уладзіміра Караткевіча» з цыкла выстаў «“Я 

імгненне жыву, і памру на імгненне, і ў думцы і ў слове маім аджыву”: да 

90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. 

У маі–ліпені да 75-годдзя Перамогі ў музеі драўлянай скульптуры 

рэзчыка С. С. Шаўрова ў г. Оршы была арганізавана міні-выстава плакатаў 

«И кисть с врагом сражалась». 

75-годдзю Вялікай Перамогі была прысвечана выстава эстампаў у 

Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеі. Работы створаны ў 70-х гадах 

мінулага стагоддзя майстрамі – прадстаўнікамі былых рэспублік СССР. 

У маі прайшлі грамадскія абмеркаванні па архітэктурна-

планіровачнай канцэпцыі будынка Мемарыяльнага музея Героя Савецкага 

Саюза К. С. Заслонава ў Оршы, экспазіцыя якога часова размешчана на 

выставачнай пляцоўцы музея гісторыі і культуры Аршаншчыны. Аўтар 

праекта – архітэктар Яўген Ткачоў. 

16 мая Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў правяло «Ноч 

музеяў» у анлайн-фармаце. Адбылася прамая трансляцыя з музея 

традыцыйнай культуры: экскурсія па выставе фатографа Альфрэда Мікуса, 

адкрыццё экспазіцыі мастачкі Аліны Трукан «Мае сны», майстар-клас па 

вырабе саламяных упрыгожанняў. 

16 мая ў Сенненскім гісторыка-краязнаўчым музеі адбылася 

сустрэча з членам абласнога аргкамітэта па ўвекавечанні памяці абаронцаў 

Айчыны і ахвяр войнаў, кіраўніком Віцебскага рэгіянальнага цэнтра 

героіка-патрыятычнага выхавання «Пошук» Ларысай Бруевай і актыўным 

удзельнікам акцыі «Вахта памяці» Мікалаем Бабянком. 

18 мая Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей далучыўся да 

акцыі «Ноч музеяў» у віртуальным фармаце на сайце музея і афіцыйных 

старонках у сацыяльных сетках. Былі прадстаўлены рэтраспектыўны 

відэаагляд «Ночь музеев в Глубоком», інтэлектуальная бліц-гульня «Пазл 

музейных событий». 

18 мая ў Міжнародны дзень музеяў супрацоўнікі Расонскага Музея 

баявой садружнасці правялі завочны квэст «История музея боевого 

содружества: даты, события, люди». Заданне было размешчана на старонцы 

музея ў сацыяльнай сетцы «ВКонтакте». Пераможцамі сталі навучэнцы 

Клясціцкай школы Вераніка Белавусава (І месца) і Ксенія Бышчава (ІІ 
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У рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» сумесна з аддзяленнем 

дзённага знаходжання для грамадзян сталага ўзросту ДУ «Тэрытарыяльны 

цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна 

г. Віцебска» быў прадстаўлены аўдыяспектакль «Дык вось ён які, 

чалавек!». 

Інфармацыйна-бібліяграфічным аддзелам падрыхтаваны 

анатаваны бібліяграфічны спіс лiтaратуры «Открой свою дверь: 

профессиональная ориентация». 

Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі быў выдадзены 

каталог «Аляксандр Салаўёў. Інтуіцыя творчасці». 

Супрацоўнікі аддзела дзіцячай літаратуры ў сувязі з пачаткам 

летніх канікулаў зрабілі віртуальны агляд кніг «Числа в книгах». 

Інфармацыйна-бібліяграфічным аддзелам падрыхтаваны 

анатаваны бібліяграфічны спіс «Источники вдохновения: эстетическое 

воспитание личности». 

 

Чэрвень 

 Нямецкая чытальная зала прадставіла выставу твораў дзіцячых 

нямецкіх пісьменнікаў «Лета для чытання: кнігі, якія хочацца прачытаць». 

 Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі быў выдадзены 

інфармацыйны дайджэст «Евреи на Витебщине». 

 Аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» прадставіў 

інфармацыйна-тэматычны дапаможнік «Азбука выбаршчыка».  

 Агульная чытальная зала прапанавала наведаць анлайн-

выставу «Святло праваслаўнай кнігі», на якой прадстаўлены найбольш 

значныя кнігі ў жыцці кожнага хрысціяніна. 

 26 лютага – 6 сакавіка адбылася XI Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, 

сохранения и интерпретации историко-культурного наследия». 

Канферэнцыя праходзіла на дзвюх пляцоўках: на базе Цэнтральнай 

дзіцячай бібліятэкі імя Яраслава Мудрага (г. Яраслаўль, Расія) і на базе 

З 21 красавіка да 12 чэрвеня да 75-годдзя Перамогі Шумілінскі 

раённы гісторыка-краязнаўчы музей праводзіў інтэрнэт-фотаконкурс 

патрыятычнай фатаграфіі «Живая память сердца». Фотаработы 

размешчаны на старонцы музея ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». 

24 красавіка ў музеі гісторыі і культуры г. Наваполацка адкрылася 

выстава «Окна сатиры». Гэта другі сумесны праект наваполацкіх 

музейшчыкаў і работнікаў Музея Перамогі (г. Масква). 

Да 75-годдзя Перамогі Шумілінскі раённы гісторыка-краязнаўчы 

музей праводзіў конкурс-віктарыну «1418 дней и ночей к Победе». Пытанні 

віктарыны размяшчаліся на сайце газеты «Герой працы». 

Да 75-годдзя Перамогі Шумілінскі раённы гісторыка-краязнаўчы 

музей сумесна з раённай арганізацыяй Беларускага фонду міру, раённым 

камітэтам БРСМ абвясціў акцыю «Почта Победы». 

З 1 мая Віцебскі абласны краязнаўчы музей аб’явіў акцыю «И в 

памяти, и в семейном альбоме», прысвечаную 75-годдзю Вялікай Перамогі. 

Жыхарам Віцебшчыны прапанавана падзяліцца фотаздымкамі і гісторыямі 

пра баявы і працоўны шлях сваіх родных – удзельнікаў Вялікай Айчыннай 

вайны. 

Да 75-годдзя Вялікай Перамогі Музей баявой славы г. Полацка 

абнавіў экспазіцыю. Увазе наведвальнікаў прадстаўлены выставы 

«Полоцкий фотоальбом. 1941–1947 гг.» і «За мужество и героизм… 

Награды Великой Победы». 

9 мая ў Сенненскім раённым краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава «У памяць пра вайну». На выставе шмат арыгінальных экспанатаў, 

змешчаны рэчы, якімі карысталіся салдаты, баявая амуніцыя 

чырвонаармейцаў, трафейныя рэчы. 

У маі–ліпені на афіцыйным сайце Глыбоцкага гісторыка-

этнаграфічнага музея прадстаўлена віртуальная выстава «Вясна 45-га 

года». На выставе змешчаны ўнікальныя франтавыя фатаграфіі, а таксама 

пасведчанні да ўзнагарод і ўзнагародныя лісты, якімі былі адзначаны 

землякі. 

15 38 



  

  
Цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Францыска Скарыны (г. Полацк, 

Беларусь). У рабоце канферэнцыі прыняла ўдзел галоўны бібліёграф 

аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Віцебскай абласной 

бібліятэкі К. Д. Яскевіч. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі, які нядаўна 

выйшаў у свет, уключае 44 артыкулы расійскіх і беларускіх аўтараў. У 

зборніку змешчаны даклад Кацярыны Яскевіч «Знаменитые уроженцы и 

деятели Витебщины в информационных ресурсах Витебской областной 

библиотеки имени В. И. Ленина». 

 Аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» запрасіў 

карыстальнікаў наведаць анлайн-выставу «Галоўны выбар краіны», 

прысвечаную прэзідэнцкім выбарам. 

 Напярэдадні 221-годдзя з дня нараджэння А. С. Пушкіна быў 

размешчаны відэаролік «З любоўю да Пушкіна». Вершы вялікага паэта 

«Цветок», «Деревня», «Что в имени тебе моем...» дэкламавалі супрацоўнікі 

Віцебскай абласной бібліятэкі Надзея Шастакова, Таццяна Лузан і Таццяна 

Завядзеева. 

 Супрацоўнікі аддзела перыядычных выданняў падрыхтавалі 

буктрэйлер да трэцяга нумару часопіса «Замежная літаратура» за 2020 

год «Прачытаны Парыж». 

 «У свеце фантастыкі: постапакаліптыка» – пад такой назвай ўвазе 

карыстальнікаў былі прапанаваны анлайн-выстава кніг, а таксама 

віртуальная кніжная выстава з элементамі экранізацыі некаторых кніг. 

 У рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» сумесна з аддзяленнем 

дзённага знаходжання для грамадзян сталага ўзросту ДУ «Тэрытарыяльны 

цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна 

г. Віцебска» была прадстаўлена аўдыяпастаноўка «Дзень памяці і смутку». 

 «Артысты на франтах вайны» – напярэдадні 22 чэрвеня аддзел 

літаратуры па мастацтве прапанаваў успомніць савецкіх акцёраў тэатра, 

кіно і эстрады, якія ўдзельнічалі ў Вялікай Айчыннай вайне, а таксама 

артыстаў франтавых брыгад. 

модныя часопісы, прадметы з арсенала прыгажунь, экспанаты з фонду 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

У Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі ў красавіку працавала 

фотавыстава «Города-побратимы Лиозно», якая расказвала пра цікавыя 

мясціны Рудні, Веліжа, Дзямідава, Ельні Смаленскай вобласці, Пушкінскіх 

Гор Пскоўскай, Лухавіцы Маскоўскай і Піцеліна Разанскай абласцей. 

Выстава таксама была прадстаўлена анлайн у групе музея «ВКонтакте». 

24 сакавіка–31 мая ў музеі гісторыі і культуры г. Оршы працавала 

выстава «Бенефис экспонатов из “дремлющих фондовых коллекций”». На 

выставе былі прадстаўлены прадметы этнаграфіі, кнігі, дакументы, 

фотаздымкі, карціны, скульптура, прадметы побыту савецкага часу. 

У красавіку–чэрвені Сенненскі гісторыка-краязнаўчы музей і 

рэдакцыя газеты «Голас Сенненшчыны» працягвалі працу над праектам 

«Путь к Победе. Фронтовые письма». Да ўдзелу былі запрошаны ўсе, хто 

мае ў дамашніх архівах лісты часоў Вялікай Айчыннай вайны, з мэтай 

увекавечання памяці пра родных – ураджэнцаў Сенненшчыны. 

У красавіку ў Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым музеі 

працавала выстава «Час анёлаў», на якой былі прадстаўлены работы, 

выкананыя настаўнікамі Віцебшчыны. У аснове работ – тэхніка аплікацыі, 

элементы выцінанкі і інш. 

У красавіку–маі ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі была наладжана 

выстава «Героям Советского Союза посвящается». На выставачных 

стэндах была размешчана інфармацыя пра землякоў і воінаў, якія атрымалі 

высокую ўзнагароду за вызваленне Гарадоччыны. У рамках акцыі 

«Хранители Памяти» краязнаўчы музей прапанаваў пазнаёміцца з 

фотаматэрыяламі па тэме выставы і відэаролікам. 

16 красавіка ў Зале вайсковай славы Музея гісторыі і культуры 

Наваполацка ў рамках Міжнароднай акцыі памяці «Во славу общей 

Победы!» адбылася цырымонія збору зямлі з сямі вайсковых пахаванняў і 

з мікрараёна Баравуха ў адну агульную капсулу для змяшчэння ў крыпту 

храма-помніка ў гонар Усіх Святых у г. Мінску.  
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 Супрацоўнікі агульнай чытальнай залы зрабілі да Дня медыцынскага 

работніка электронную кніжную прэзентацыю «Прызванне – медыцына». 

 Агульная чытальная зала падрыхтавала электронную прэзентацыю 

«Вам, з іншага пакалення…», прысвечаную 110-годдзю з дня нараджэння 

А. Т. Твардоўскага і 75-годдзю выхаду з друку паэмы «Васіль Цёркін». 

 Сектар замежнай літаратуры прапанаваў карыстальнікам анлайн-

выставу «Англійская мова для эканамістаў», прымеркаваную да Дня 

работнікаў фондавага рынку. 

 Супрацоўнікі электроннай чытальнай залы падрыхтавалі 

віртуальны агляд кнігі «Традыцыі суверэннай Беларусі».. 

 Сектар замежнай літаратуры прапанаваў зацікаўленым анлайн-

выставу «Урокі японскага».. 

 

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

ЦГБ імя М. Горкага прыняла ўдзел у міжнароднай акцыі «“Живая” 

книга Сергея Есенина», прысвечанай 125-годдзю рускага паэта. Ініцыятар – 

ЦГБ імя С. А. Ясеніна г. Ліпецка. Віцебскія бібліятэкары падрыхтавалі 

відэаролік «Пасхальный благовест». 

Да Дня горада бібліятэкамі былі рэалізаваны шматлікія 

мерапрыемствы і праекты ў віртуальнай прасторы: 

– паэтычны марафон «Витебск-2020: поэзия любимого города» 

(ЦГБ імя М. Горкага); 

– віртуальныя паэтычныя экскурсіі «Город, который я люблю» 

(бібліятэка імя Я. Маўра сумесна з навучэнцамі Віцебскага дзяржаўнага 

політэхнічнага прафесійнага ліцэя); 

– віктарына «Пазнай адметнасці горада ў вершах віцебскіх паэтаў»; 

відэапрэзентацыя «Путешествуем по городу с книгой» (бібліятэка 

імя У. Караткевіча);  

– прэзентацыя відэаролікаў «Я люблю тебя, город Витебск», 

«Любимый город над Двиной», «Витебский вальс» (бібліятэка імя Е. Полацкай); 

– анлайн-прэзентацыя «Здоровье и толерантность» (ЦРБ і дзіцячая 

бібліятэка); 

– анлайн-абмеркаванне і збор інфармацыі «Озера Добейского 

края» ў рамках рэалізацыі краязнаўчага гуманітарнага праекта 

«Путеводитель по земле Добейской» (Дабейская сельская бібліятэка). 

У чэрвені работнікі ЦРБ арганізавалі дыялогавую пляцоўку 

«Живая память поколений» да 76-годдзя вызвалення Шумілінскага раёна 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (вёска Кардон). 

У рамках летняй занятасці дзяцей былі праведзены: выязная 

забаўляльная праграма «По следам Гарри Поттера» (аддзел бібліятэчнага 

маркетынгу); выязная гульнятэка «Вместе весело читаем, лето красное 

встречаем» (дзіцячая бібліятэка) і інш. 

На сайце ЦБС размешчана слайд-прэзентацыя «Смотри в будущее, 

живи настоящим!». 

Народная літаратурна-музычная гасцёўня «Крыніца» заняла 

І месца на абласным конкурсе на лепшую літаратурна-музычную 

кампазіцыю «Мы помнім», прысвечаную 75-годдзю Вялікай Перамогі. 

    

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 Лепшым у Рэспубліцы Беларусь краязнаўчым выданнем да 75-

годдзя Вялікай Перамогі прызнаны зборнік успамінаў «Память войны 

стучит нам в сердце», падрыхтаваны Музеем гісторыі і культуры 

г. Наваполацка. 

 Супрацоўнікі Браслаўскага раённага аб’яднання музеяў да 75-

годдзя Перамогі знялі цыкл з 11 відэаролікаў «Шляхамі вайны», 

прысвечаных тэме Вялікай Айчыннай вайны на Браслаўшчыне. Яны 

расказалі пра 10 воінскіх пахаванняў раёна і пра святкаванне 9 мая ў 

населеных пунктах раёна. 

У Глыбоцкім гісторыка-краязнаўчым музеі ў сакавіку-красавіку 

экспанавалася выстава «Дамские штучки», на якой былі прадстаўлены 
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– відэаролік па гісторыі Віцебска (бібліятэка імя М. Лынькова); 

– чэлендж-эстафета «Любимый уголок родного города» (бібліятэка 

імя С. Маршака). 

Бібліятэка імя Я. Купалы падрыхтавала відэаролік «Ваш подвиг в 

сердце сохраним», прысвечаны Віцебскаму падполлю. 

Да Дня вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

ЦГБ імя М. Горкага размясціла відэаролік «Витебск. Путь мужества и славы». 

Да Дня памяці і смутку супрацоўнікі ЦГБ імя М. Горкага 

падрыхтавалі відэакліп «За 10 минут до начала войны…». 

Напярэдадні Дня памяці Прападобнай Еўфрасінні Полацкай 

супрацоўнікі бібліятэк падрыхтавалі змястоўныя відэаматэрыялы і 

размясцілі іх у сацыяльных сетках. 

Бібліятэка імя Я. Маўра і бібліятэка імя У. Караткевіча прадставілі 

выставы новых кніг па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве «Творческая 

мастерская» і «Радость творчества в книге живет» у сацыяльнай сетцы 

«Вконтакте». 

Бібліятэка замежнай літаратуры на сваёй старонцы ў Facebook 

правяла музычную Skype-сесію «Michael Jackson's Songs. That Inspired 

Social Change», прысвечаную каралю поп-музыкі Майклу Джэксану.  

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

 У красавіку на сайце ЦБС з’явілася новая рубрыка «Дзецям», 

якую вядуць дзіцячыя бібліятэкі. Работнікі ЦБ імя У. Маякоўскага 

размясцілі на сайце рубрыку «На журнальной орбите». 

 Бібліятэка імя К. Сіманава да 75-годдзя Вялікай Перамогі 

запусціла цыкл відэаролікаў «Великой Победе посвящается». Дзіцячая 

бібліятэка імя А. С. Пушкіна ў сацыяльнай сетцы «Вконтакте» размясціла 

буктрэйлер па кнізе Л. Варанковай «Девочка из города» і правяла 

бібліяграфічны агляд кніжнай выставы «Юные герои Великой войны». 

 Бібліятэкі ЦБС працягнулі ўдзел у міжнародным праекце 

«Семейные истории о войне: Интернет-дневник читателей библиотек». 

размовы «Яна – хадайніца за тых, хто пасля яе, і заступніца спрадвечная». 

У бібліятэках ЦБС у маі праходзіў конкурс на лепшае афармленне 

выстаў літаратуры да 75-годдзя Вялікай Перамогі. На старонках 

сацыяльных сетак «ВКонтакте» і «Одноклассники» праходзіла онлайн-

галасаванне. Вынікі прадстаўлены на сайце ДУК «Шаркаўшчынская ЦБС». 

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей у бібліятэках ЦБС адбыўся 

шэраг мерапрыемстваў. 

Юныя чытачы Навасёлкаўскай бібліятэкі прынялі ўдзел у конкурсе 

малюнкаў «Детство – это радость». У Каўшэлеўскай бібліятэцы прайшла 

пазнавальна-гульнявая праграма «Экологический туризм». 

Году малой радзімы і 75-годдзю Вялікай Перамогі была 

прысвечана квэст-фотавандроўка «Падарожжа па Шаркаў-Градзе», якую 

падрыхтавалі і правялі супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі. Галоўная задача – 

абудзіць цікавасць да гістарычных і памятных мясцін Шаркаўшчыны. Дэвіз 

падарожжа: «Адкажы. Знайдзі. Cфатаграфуй. Перамажы!».  

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Да 75-годдзя Перамогі раённая бібліятэка арганізавала 

інтэрактыўны праект «Дыялогі памяці», які размешчаны ў групе бібліятэкі 

ў сацыяльнай сетцы «Одноклассники». Жыхарам раёна прапанавана 

дапоўніць старонкі кнігі «Памяць» інфармацыяй пра сваякоў, якія ваявалі 

ў гады Айчыннай вайны, вызначыліся сумленнай працай у мірны час. 

У маі на сайце ЦРБ былі рэалізаваны праекты: 

– анлайн-прэзентацыя «Гарады-героі» (гарпасялковая бібліятэка 

«Дабееўскі мох»); 

– удзел народнай літаратурна-музычнай гасцёўні «Крыніца» ў 

абласным конкурсе на лепшую літаратурна-музычную кампазіцыю «Мы 

помним», прысвечаную 75-годдзю Вялікай Перамогі; 

– удзел аддзела бібліятэчнага маркетынгу ў анлайн-акцыі «Почта 

Победы»; 
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 На сайце ЦБС былі прадстаўлены віртуальныя выставы. Ладзілі 

бібліятэкі і традыцыйныя выставы да Дня Перамогі. 

 Супрацоўнікамі ЦБС быў падрыхтаваны зборнік вершаў пра 

Вялікую Айчынную вайну «В памяти народной, в сердцах поэтов» па 

старонках мясцовых газет «Знамя новостройки», «Химик», «Новая газета» 

і «Новополоцк сегодня» (1967–2019 гг.). 8 мая на сайце ЦБС прайшла яго 

відэапрэзентацыя. 

Цыкл відэаролікаў «Великой Победе посвящается» бібліятэка імя 

К. Сіманава працягнула буктрэйлерамі па кнігах «Живи и помни» 

В. Распуціна, «Ночевала тучка золотая» А. Прыстаўкіна, «Завтра была 

война» Б. Васільева. 

8 мая работнікі бібліятэкі імя Я. Коласа правялі вулічную акцыю 

для жыхароў горада «Читать о войне – значит помнить о ней». 

Да 75-годдзя Вялікай Перамогі ў бібліятэцы імя У. Караткевіча 

прайшоў патрыятычны марафон «Не меркнет летопись побед!». 

Дню Перамогі ў бібліятэцы-філіяле № 8 быў прысвечаны тыдзень 

ваеннай кнігі «О героях былых времен». 

У ЦБ імя У. Маякоўскага працягвалася работа па стварэнні базы 

даных «Ганаровыя грамадзяне г. Наваполацка», «Мастакі Наваполацка», 

«Члены Союза писателей Республики Беларусь, проживающие в 

Новополоцке». 

16–22 чэрвеня ў бібліятэках ЦБС адбыўся Тыдзень ваеннай кнігі 

для моладзі, прымеркаваны да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай 

Айчыннай вайны. 

11 і 25 чэрвеня ў бібліятэцы імя У. Караткевіча працавала 

чытальная зала пад адкрытым небам «Читай-дворик», размешчаная на 

дзіцячай пляцоўцы. 

17 чэрвеня ў межах вулічных friend-акцый «Сябруем з 

бібліятэкай» у бібліятэцы імя Я. Коласа адбыўся кніжны бульвар 

«Удивительная библиоСРЕДА». Асновай акцыі стаў буккросінг, а 

дадаткам – літаратурная віктарына. 

прадставілі відэазапісы выразнага чытання верша або ўрыўка з прозы на 

тэму вайны, якія размешчаны на сайце ЦБС. 

Народны клуб аматараў-садаводаў, агароднікаў і кветкаводаў 

«Флора» цэнтральнай раённай бібліятэкі запрасіў прыняць удзел у анлайн-

віктарыне «Овощи и фрукты – полезные продукты». 

Таксама на сайце ЦБС карыстальнікам прапанаваны анлайн-

віктарыны, прысвечаныя літаратурнай творчасці А. С. Пушкіна. 

Супрацоўнікі Новалукомльскай гарадской бібліятэкі ў сацыяльнай 

сетцы «Вконтакте» размясцілі старонку паэтычнага настрою «Родному 

краю частицу души посвящаю» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, 

літаратурна-паэтычную старонку «Што сэрца праспявала» да 115-годдзя з 

дня нараджэння П. Броўкі, духоўную старонку «Красота боготворенного 

мира», экалагічную віктарыну «Мы в ответе за будущее планеты». 

Дзіцячая бібліятэка падрыхтавала віртуальныя віктарыны «Моя 

Беларусь», «Что ты знаешь о наркотиках?», «Знать об этом должен 

каждый», «Смешарики», «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина», 

віртуальную рэкамендацыю «Читать – это модно! Читать – это круто!» у 

сацыяльнай сетцы «Вконтакте». 

 

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

Напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі ў дзіцячай бібліятэцы 

адбылося адкрыццё выставы малюнкаў юных мастакоў Шаркаўшчынскай 

ДШМ, якая была дапоўнена кнігамі пра Вялікую Айчынную вайну. Гэта 

першы этап сумеснага міні-праекта «З памяццю ў сэрцы» мастацкага 

аддзялення школы мастацтваў і дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1. 

Міжнароднаму дню сям’і работнікі ЦРБ прысвяцілі агляд 

літаратуры «Вобраз маці ў беларускай і рускай літаратуры», які адрасаваўся 

чытачам аддаленых вёсак. 

20 мая ў Пашкоўскай бібліятэцы да 550-годдзя аб’яўлення 

цудадзейнай іконы Божай Маці Жыровіцкай адбылася гадзіна шчырай 
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У дзіцячых бібліятэках праходзілі конкурсы летняга чытання: «Дед 

Природовед расскажет…» (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака) і «Давайце 

чытаць беларускую кнігу!» (дзіцячая бібліятэка імя А. С. Пушкіна). 

 

ДУК «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Бібліятэка імя А. С. Пушкіна напярэдадні дня нараджэння вялікага 

рускага паэта падрыхтавала буктрэйлер па рамане «Евгений Онегин» і 

літаратурную відэапрэзентацыю «Идут века, а Пушкин остается». Да 110-годдзя 

з дня нараджэння Аляксандра Твардоўскага была прадстаўлена 

відэапрэзентацыя «Я счастлив служить Отчизне». Да Дня ўсенароднай 

памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны быў зроблены відэаагляд кніжнай 

выставы «А память нам покоя не дает…». Да дня вызвалення Оршы быў 

падрыхтаваны патрыятычнывідэа інфарм-кур’ер« Великий день свобождения». 

ЦБ імя А. С. Пушкіна і Крапівенская сельская бібліятэка прынялі 

ўдзел у міжнароднай патрыятычнай акцыі «Листая памяти страницы». 

Работнікі бібліятэкі імя М. Горкага прысвяцілі Дню горада Орша 

слайд-парад «Что значит Родина моя»; па бяспецы жыццядзейнасці 

размясцілі віртуальны інфарм-кейс «Знать об этом должен каждый: 

безопасность – это важно!». 

У рамках Года малой радзімы на сайце ЦБС вядзецца работа па 

стварэнні новага праекта «Краязнаўчы маршрут». 

Рэгулярна абнаўлялася інфармацыя ў афіцыйных групах 

«Библиотеки Орши» ў сацыяльных сетках. 

 

ДУК «Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

2 чэрвеня ўдзельнікі «Тэатра кнігі Васі Вясёлкіна» Вярхоўскай 

сельскай бібліятэкі і тэатр мініяцюр «Забава» Вярхоўскага СДК правялі 

тэатральна-гульнявую праграму «Праздник в стране детства». Да 

мерапрыемства была аформлена кніжная выстава «Чтобы солнышко 

светило, чтоб на всех его хватило». 

Усе бібліятэкі сістэмы пачалі работу над запланаваным конкурсам 

на лепшую праграму летняга чытання «Пятая чвэрць». У Коханаўскай 

гарпасялковай бібліятэцы для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага 

ўзросту пачала праходзіць акцыя летняга чытання «Каб летам не 

сумаваць – з Лесавічком пачні чытаць!». Гарадская дзіцячая бібліятэка ў 

рамках праекта летняга чытання «Вольным часам на світанку, мы бяром з 

сабой чытанку» для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту 

арганізавала пазнавальнае падарожжа ў свет дыназаўраў 

«Дыназаўры.com». Для вучняў старэйшага школьнага ўзросту прайшла 

гутарка «Асветнікі зямлі беларускай», прысвечаная Францішку Скарыне. 

Супрацоўнікамі аддзела бібліятэчнага маркетынгу распрацаваны 

бібліяграфічнае выданне «Аляксей Дудараў. Спасціжэнне душы» (да 70-

гадовага юбілею драматурга) і методыка-краязнаўчае выданне «Крочым 

родным краем, старонкі гісторыі збіраем» (цыкл краязнаўчых віктарын да 

Года малой радзімы). 

  

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 Ушацкая дзіцячая бібліятка супрацоўнічала са школьнымі лагерамі 

«Солнышко» і «Юность». Бібліятэкары арганізавалі «Чытальную залу пад 

адкрытым небам», правялі ранішнік «Детству солнце подарите», Дзень 

памяці «Тот самый первый день войны», ладзілі конкурсна-гульнёвыя 

праграмы. 

 25 чэрвеня работнікі ЦБС удзельнічалі ў літаратурным свяце «Я ў 

гэтым краі не чужы», прысвечаным 115-й гадавіне з дня нараджэння паэта-

земляка Петруся Броўкі і праведзеным на яго малой радзіме ў 

в. Пуцілкавічы.  

 

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

У чэрвені ў ЦРБ у дыстанцыйным фармаце стартаваў анлайн-

проект «В книжной памяти мгновения войны». Удзельнікі праекта 
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5 чэрвеня Бачэйкаўская сельская бібліятэка падрыхтавала для 

віртуальных карыстальнікаў літаратурную гадзіну «І будзе слова земляка 

гучаць над роднаю старонкай», прысвечаную пісьменніку Барысу 

Беляжэнку. 

  

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

Да 75-годдзя Перамогі бібліятэкары Браслаўскай ЦБС стварылі 

буклет «Баявая слава Браслаўшчыны». У выданні прыведзены звесткі пра 

вайскоўцаў, партызан і падпольшчыкаў, юных герояў вайны, якія ваявалі 

на тэрыторыі Браслаўскага раёна. 

Акцыя «Браслаўскія аграгарадкі чытаюць патрыятычныя радкі» 

праведзена ва ўстановах і арганізацыях раёна, вершы ваеннай тэматыкі 

чыталі бібліятэкары і мясцовыя жыхары. 

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей супрацоўнікі ЦБС 

Браслаўскага раёна падрыхтавалі бібліятэчную пляцоўку «Чытальная зала пад 

адкрытым небам». Працавалі кніжна-ілюстрацыйная выстава і творчая 

майстэрня, была праведзена краязнаўчая віктарына, арганізавана сэлфі-пляцоўка. 

У чэрвені ў групе «Браславская библиотека» з'явілася новая 

рубрыка «Классики о…». Размешчаны 53 публікацыі і 8 відэаролікаў пра 

дзейнасць бібліятэк сістэмы. 

На бібліятэчнай пляцоўцы «Читальный зал под открытым небом» 

у зоне Свабоднай бібліятэкі дзіцячая бібліятэка правяла 6 мерапрыемстваў 

з элементамі тэатралізацыі для дзяцей са школьных аздараўленчых лагераў. 

23 чэрвеня бібліятэкары сістэмы і карыстальнікі бібліятэкі сустрэліся з 

начальнікам Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС С. Мялешкіным. 

Па нядзелях бібліятэкі горада арганізоўвалі дзіцячую бібліятэчную 

пляцоўку на Замкавай гары. Дзеці знаёміліся з выставай «Лето и книга – 

славный дуэт», малявалі, удзельнічалі ў віктарынах, рабілі сэлфі з 

фотарамкай «Смотри на мир с позитивом». 

Броўка, Кузьма Чорны».У рамках інавацыйнага віртуальнага праекта «На 

бібліятэчнай хвалі: рэсурсы, паслугі, фонды» на сайце бібліятэчнай сістэмы 

размешчаны матэрыял да раздзелаў «Бібліятэка: дзень сённяшні» і 

«Сацыяльныя партнёры бібліятэкі». У Варанцэвіцкай сельскай бібліятэцы 

ў рамках праекта «Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем» быў 

праведзены вусны часопіс «Запаведныя сцежкі Талачыншчыны. 

Скрыпуцёва». Папоўнілася новым матэрыялам тэматычная папка «Вёска. 

Час. Людзі». 

Да Міжнароднага дня абароны дзяцей работнікамі ЦРБ была 

падрыхтавана слайд-прэзентацыя, якая пазнаёміла карыстальнікаў 

з дзіцячым прававым сайтам mir.pravo.by. У рамках мерапрыемстваў, 

прысвечаных Году малой Радзімы, у ЦРБ праходзілі гучныя чытанні 

вершаў мясцовых паэтаў, у якіх прынялі ўдзел супрацоўнікі і наведвальнікі 

бібліятэкі, а таксама ўдзельнікі народнай паэтычнай гасцёўні «Друць». 

На працягу чэрвеня ў чытальнай зале ЦРБ ў рамках цыкла выстаў-

хобі «Свет захаплення» была арганізавана персанальная выстава майстра 

Дома рамёстваў Марыі Грыгор'евай (вышыўка). На сайце ЦБС размешчаны 

бібліяграфічны агляд кніг серыі «Энцыклапедыя народнага майстра» і 

слайд-прэзентацыя «Кнігі са смакам лета». 

Супрацоўнікі аддзела абслугоўвання прынялі ўдзел у міжнароднай 

патрыятычнай акцыі «Листая памяти страницы». 

У гарадской дзіцячай бібліятэцы прайшлі конкурсы малюнкаў: 

«Энергазберажэнне вачыма дзяцей», «Мая вуліца, мой горад, мая Радзіма». 

Для карыстальнікаў сайта ЦБС падрыхтаваны рэкамендацыйны агляд 

літаратуры для падлеткаў «Хочаш быць цікавым – чытай цікавыя кнігі». 

У Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы ў рамках акцыі «За 

жыццё без тытуню» падрыхтавана выстава-перасцярога «Спакуса вялікая, 

але жыццё даражэй» і распаўсюджаны інфармацыйныя закладкі і буклеты 

«Без тытуню выдатнае жыццё! Ад цыгарэты адмоўся!», «Паліць ужо не 

модна!», «Дзякуй, што не паліце!». 
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У рамках праграм летняга чытання бібліятэкі ЦБС большасць 

мерапрыемстваў правялі на адкрытых пляцоўках. Былі аб’яўлены акцыі: 

«Будзь у фармаце – чытай беларускае», «Книжный набор для каникул», 

«Читательская ленточка» і інш. 

  

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

У красавіку супрацоўнікі Верхнядзвінскай ЦРБ выпусцілі новае 

краязнаўчае выданне «Страчаная спадчына Верхнядзвіншчыны». У кнізе-

альбоме сабраны звесткі пра помнікі архітэктуры і культуры 

Верхнядзвіншчыны, якіх ужо няма ці якія разбураюцца і могуць знікнуць. 

У красавіку-ліпені да 75-годдзя Перамогі ў Верхнядзвінскай 

цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Т. Хадкевіча аб’яўлены відэамарафон 

«Чытаем вершы пра вайну…». З лепшых відэазапісаў будзе створаны 

відэаролік і размешчаны на сайце бібліятэкі. 

22 красавіка ў Каханавіцкай сельскай бібліятэцы была праведзена 

акцыя «Память сердца хранит» да Міжнароднага дня вызвалення вязняў 

фашысцкіх канцлагераў. 

У маі ў ЦРБ пачаў рэалізоўвацца анлайн-праект «Верхнядзвінскі 

край», які прадоўжыцца да канца года. 

Цэнтральнай раённай бібліятэкай праз сацыяльныя сеткі зроблены 

відэаагляды часопіса «Народный доктор», выдання «Валерый Шчасны», 

відэавіншаванні да Дня медыцынскага работніка, віртуальная кніжная 

выстава «Бессмертный книжный полк». 

Дзіцячая бібліятэка падрыхтавала для школьнікаў, іх бацькоў і 

настаўнікаў першы выпуск электроннага літаратурнага альманаха «Читаем 

этим летом» у сацыяльнай сетцы «Одноклассники». 

 

 

 

Сярод бібліятэк сістэмы ў маі праходзіў конкурс на лепшую 

выставу-інсталяцыю «Великой Победы немеркнущий свет». 

 ЦРБ прыняла ўдзел у міжнародным Інтэрнэт-дзённіку «Семейные 

истории о войне». 

 У чэрвені работнікі ЦРБ і дзіцячай бібліятэкі арганізавалі ваенна-

патрыятычныя чытанні для дзяцей «В книжной памяти мгновения войны». 

У Багданаўскай сельскай бібліятэцы адбылася гадзіна-рэквіем «Набат 

войны нам вновь стучит в сердца». Бібліятэкары Какоўшчынскай і 

Ульянавіцкай бібліятэк правялі гадзіну патрыятызму «Памяць, якой не 

будзе забыцця». У Рулёўшчынскай сельскай бібліятэцы быў арганізаваны 

ўрок мужнасці «Подвигом славятся мои земляки». Дзень памяці 

«Тревожный рассвет 1941…» адбыўся ў Краснасельскай сельскай 

бібліятэцы. 

 У першы дзень лета на сайце ЦБС была адкрыта новая рубрыка для 

дзяцей «Библиоканикулы». Бібліятэкары праводзілі віртуальны цыкл 

праграм «Библиотека и я – неразлучные друзья», дэманстравалі спектаклі 

народнага лялечнага тэатра кнігі «Петрушка». 

 Работнікі дзіцячай раённай бібліятэкі ў рамках праекта 

«Библиотека под открытым небом. Книга под солнцем» праводзілі 

штодзённа ў цэнтральным парку мерапрыемствы для дзяцей са школьнага 

аздараўленчага лагера СШ № 2 райцэнтра і раённага Цэнтра дзяцей і 

моладзі. У праграме: гульня-віктарына «По дорогам сказок», 

інтэлектуальная гульня «Полна загадок чудесница-природа», літаратурна-

пазнавальная праграма «Путешествие в мир книги», лялечныя спектаклі. 

 Для падлеткаў работнікі ЦРБ арганізавалі квэст-гульню «Вместе 

все преодолеем».  

   

 ДУК «Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У чэрвені прадоўжылася работа бібліятэк па рэалізацыі 

бібліятэчных праектаў. У ЦРБ у рамках праекта «Бібліявокны» былі 

арганізаваны выставы пад агульнай назвай «Юбіляры месяца – Пятрусь 
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ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 У намінацыі «За пошукавую і даследчую працу» Рэспубліканскага 

конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» другое месца 

заняў імідж-праект «Радавод уладальнікаў зямлі сасноўскай» Сасноўскай 

сельскай бібліятэкі Віцебскага раёна. 

 У красавіку ЦРБ далучылася да ўдзелу ў праекце Міжнароднага 

Internet-дзённіка чытачоў бібліятэк Пскоўшчыны, Беларусі, Латвіі, Эстоніі 

«Сямейныя гісторыі пра вайну», прысвечанага 75-годдзю Вялікай Перамогі. 

 У ЦРБ дзейнічала выстава-экспазіцыя «Зброя Перамогі: савецкая 

бранятанкавая тэхніка перыяду Вялікай Айчыннай вайны». 

 9 чэрвеня у Кіраўскай бібліятэцы адбыўся круглы стол на тэму 

«Прападобная Благаверная княгіня Еўфрасіння Полацкая» з удзелам 

творчых людзей Віцебшчыны. 

 Цэнтральная раённая бібліятэка распрацавала анлайн-

праекты ў рамках летняга дзіцячага чытання з элементамі віртуальных 

гульняў, а менавіта да Сусветнага дня ветру і Сусветнага дня аховы сланоў. 

ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк» 

 2 красавіка да Міжнароднага дня дзіцячай кнігі ў цэнтральнай 

раённай бібліятэцы была арганізавана кніжная выстава «Шедевры 

литературного мира». На сайце бібліятэкі змешчаны буктрэйлеры па 

кнігах-юбілярах 2020 года. 

 

 ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У маі ў Падсвільскай гарпасялковай бібліятэцы арганізавана 

выстава «Матулін ручнік». На выставе былі прадстаўлены ручнікі метадыста 

Дома рамёстваў Алены Мацюшонак, а таксама 100-гадовы экспанат. 

 З 1 па 10 мая Глыбоцкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмай да 

75-годдзя Перамогі аб’яўлены відэаконкурс чытальнікаў «Храним в 

сердцах Великую Победу». 

У рамках індывідуальнага творчага плана «Экология для любознательных» 

была распрацавана віртуальная эка-экскурсія «Открой свою родину». 

  

 ДУК «Расонская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 Да 75-годдзя Вялікай Перамогі работнікамі ЦРБ быў праведзены 

віртуальны літаратурны бібліямарафон «Давайте вспомним о войне…». У 

красавіку–маі былі падрыхтаваны віртуальныя выставы: «Море идей для 

любимого хобби», «Няма даравання вайне…», «По волнам периодики», 

«Садоводу-огороднику в помощь», віртуальная прэзентацыя помнікаў і 

гістарычных мясцін Расоншчыны «Манят истории страницы». Дзіцячая 

бібліятэка прадставіла віртуальную кніжную выставу «В те дни мы в войну 

не играли – мы просто дышали войной…». 

 1 чэрвеня дзіцячая бібліятэка распачала бібліятэчную акцыю 

«А я читаю больше всех!»; 23 чэрвеня адбылася патрыятычная гадзіна 

«Война вошла в мальчишество мое» на пасяджэнні клуба «Книгочей-

Эколог». 

 Работнікі раённай бібліятэкі падрыхтавалі віртуальную выставу 

«Пчеловодство – творческое и благородное ремесло». У чытальнай зале 

ЦРБ былі аформлены выстава-прапанова «Особенности пчеловодческого 

сезона» і выстава-папярэджанне «Вредные привычки – загубленная 

жизнь». 

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У красавіку бібліятэкары Сенненскай ЦБС на сайце бібліятэкі 

размясцілі новую рубрыку «Оставайся дома – слушай сказки из 

библиотеки». У рубрыцы можна знайсці відэазапісы бібліятэкараў, якія 

ўслых чытаюць дзіцячыя творы. Напрыканцы кожнага відэа – мультфільм 

з песенькай пра мыццё рук. 

75-годдзю Вялікай Перамогі былі прысвечаны віртуальныя ваенна-

патрыятычныя чытанні «В сердцах и книгах – память о войне». 
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        Да 75-годдзя Перамогі бібліятэкі Глыбоцкага раёна праводзілі 

Вахту памяці «Мы помнім вашыя імёны». На сайце ЦБС змяшчалася 

інфармацыя пра землякоў – удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Увазе 

наведвальнікаў сайта прадстаўлена віртуальная выстава «Война глядит 

сквозь книжные страницы». 

 У чэрвені ў бібліятэках праходзілі завочныя прэзентацыі летняга 

чытання «Мы хотим, чтоб наше лето было книжками согрето». 

Афармляліся выставы-развалы «Кнігі пра ўсё на свеце», выставы-рэкламы 

«Лето, книги, я – друзья», праводзіліся завочныя віктарыны, конкурсы 

«Самы актыўны чытач», «Мы чытаем і малюем», фотакрос «Мой лепшы 

сябар – кніжка». 

У Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы прайшоў чытацкі марафон «Лето 

с книжкой: общайся, читай, взрослей». 

 «Святая заступніца зямлі беларускай» – на сайце ЦРБ быў пададзены 

агляд твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаных Еўфрасінні Полацкай. 

 Для юных наведвальнікаў сайта супрацоўнікі Глыбоцкай дзіцячай 

бібліятэкі распрацавалі гульню-віктарыну «Лето без опасностей». 

 Дню памяці і смутку прысвячаліся выставы «Навечно в памяти 

людской июньский этот день»; «Горкі час роднай зямлі», «Тот самый 

длинный день в году…». Віртуальны агляд-прэзентацыю «Завтра была 

война» падрыхтавалі супрацоўнікі аддзела абслугоўвання ЦРБ.  

Музычная гадзіна «По волне моей памяти», прысвечаная юбілею 

Д. Тухманава, адбылася ў літаратурна-музычнай гасцёўні «Сустрэчы для 

душы» (Глыбоцкая ЦРБ). 

Ладзілася мерапрыемства на свежым паветры ў парку паэзіі горада. 

 

ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

1–31 мая ў бібліятэках сістэмы рэалізоўваўся праект «Живые 

книги о войне», прымеркаваны да 75-годдзя Вялікай Перамогі. 

13–20 мая бібліятэкі раёна правялі фотаакцыю «Чтение – дело 

семейное» да Міжнароднага дня сям’і. 

сельскай бібліятэцы была праведзена віктарына «Лето красное». У дзіцячай 

бібліятэцы імя У. Дубоўкі пачала працаваць літаратурная віктарына «Сезон 

летнего чтения». Для дзяцей падрыхтаваны рэкамендацыйныя спісы 

літаратуры для пазакласнага чытання. 

  

 ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 Віртуальны кніжны ваяж «90 дней лета – вокруг света» быў 

прадстаўлены ў групе РЦБС у сацыяльных сетках і на сайце бібліятэкі. 

 Дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога. Да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей для чытачоў-бацькоў былі падрыхтаваны электронныя 

выставы «Чтоб ребенок рос смышленным, умным, добрым и здоровым» і 

«Но прежде всего мы родители, а все остальное потом». 19 чэрвеня 

бібліятэка прыняла ўдзел у міжнароднай акцыі «Листая памяти страницы». 

29 чэрвеня работнікі бібліятэкі выставілі відэаролік «Мая кашуля-

вышыванка» на сваёй старонцы «Вконтакте». 

 Бібліятэка-філіял № 8. У рамках плана па прававым выхаванні 

«Юридическая азбука» была праведзена віртуальная гутарка «Мир 

начинается с детства». Да Пушкінскага дня была прадстаўлена віртуальная 

віктарына «Свет мой, зеркальце, скажи…» па казках А. С. Пушкіна. У 

рамках краязнаўчай праграмы «Мая Полаччына» былі размешчаны 

віртуальнае падарожжа «Первая книжница древней Руси» і віртуальная 

віктарына «Тебе, мой город, посвящаю». Віртуальная гутарка «От 

Советского Информбюро» прысвячалася Дню памяці і смутку. 

 Бібліятэка імя Я. Купалы. Відэаагляд праваслаўнай літаратуры 

«Радость Полоцкой земли» і літаратурна-музычная замалёўка «Образ 

святой Евфросинии в поэзии Владимира Глушкова» былі прапанаваны 

ўвазе карыстальнікаў сацыяльных сетак «Вконтакте» і «Фейсбук». 

У рамках індывідуальнага творчага плана «Где живет ее Величество 

Книга» была праведзена віртуальная гістарычная лекцыя «Чудо печатных 

страниц», прымеркаваная да 620-годдзя з дня нараджэння І. Гутэнберга. 
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На сайце Докшыцкай ЦБС размешчана віртуальная выстава 

«Главный выбор страны». 

 1 чэрвеня ў рамках Міжнароднага дня абароны дзяцей была 

праведзена прэзентацыя праграмы летняга чытання «Лета. Чытач. Кніга» 

(дзіцячая бібліятэка), «Лета і кніга» (Бягомльская гарпасялковая 

бібліятэка), «Лета кліча, дзеці, вас да чытання кніг у нас» (сельскія 

бібліятэкі). 

У чэрвені ў чытачоў дзіцячай бібліятэкі з’явілася магчымасць 

пазнаёміцца з навінкамі перыёдыкі на сайце бібліятэкі. Свежыя нумары 

прадстаўлены ў выглядзе «фліп-часопіса» ў раздзеле «Чытальная зала 

анлайн». 

16 чэрвеня стартавала акцыя «Кніжны герой у мяне дома», якая 

будзе праходзіць да 15 ліпеня.  

Пэўная работа праводзілася ў віртуальным асяроддзі і сацыяльных 

сетках, на старонцы Докшыцкай дзіцячай бібліятэкі і ў суполцы «Читатели 

Докшицкой детской библиотеки» «Вконтакте». 

Бягомльская гарпасялковая бібліятэка імя П. Панчанкі працуе ў 

рамках новага праекта «Запрашаем прачытаць». Ён прадугледжвае 

стварэнне буктрэйлераў па цікавых кнігах, якія работнікі бібліятэкі 

прапануюць прачытаць летам. 

У Крулеўшчынскай сельскай бібліятэцы з 20 чэрвеня ўзяў пачатак 

фотаконкурс «Чтение под солнцем».  

   

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У красавіку бібліятэчныя работнікі ўдзельнічалі ў акцыі па 

добраўпарадкаванні тэрыторый бібліятэк, помнікаў і памятных знакаў. 

У маі бібліятэкары сістэмы прынялі ўдзел у конкурсе артыкулаў 

ваеннай тэматыкі «Война на кончике пера». Праводзілася анлайн-акцыя 

«Мы о войне стихами говорим». Дзейнічала віртуальная выстава «И память 

о войне нам оставляет книга». 

У чэрвені работнікі ЦРБ размясцілі на сайце ЦБС і ў групе 

«Нескучная библиотека» відэаролік «Давай читать». Да Дня медыцынскага 

работніка былі прадстаўлены выстава і відэавіншаванне «Тем, кто любит 

медицину, тем, кто жизнь ей посвятил». Карыстальнікам бібліятэкі былі 

прапанаваны выстава-экспазіцыя і відэапрэзентацыя «Война: далёкая и 

близкая», прысвечаная памяці вязняў фашысцкіх канцлагераў. 

18 чэрвеня работнікі дзіцячай бібліятэкі арганізавалі open-air 

«Библиотечный дворик». Наведвальнікі мелі магчымасць пазнаёміцца з 

выставай новых кніг «Книжная улыбка лета», прыняць удзел у бліц-гульні 

«Угадай сказочного героя», адпачыць у зоне дзіцячай творчасці «Город юных 

художников» і скласці бібліяпазл «Перевернутые сказки». 

На працягу чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы праходзіў анлайн-

фотачэлендж «Я и моя читающая семья». 

  

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У чэрвені ў віртуальным асяроддзі ажыццяўляліся праекты 

«Книги, ожившие на экране» і «Кнігі-юбіляры». 

Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі прадоўжылі 

праект «Віртуальныя віктарыны». Карыстальнікі змаглі праверыць свае 

веды ў віктарынах «Сузор’е паэтаў Пастаўшчыны» і «Волшебные слова». 

Да праекта далучыліся і работнікі ЦРБ, якія прапанавалі віктарыну «Чистая 

экология – здоровая жизнь». 

Да 120-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага на сайце ЦБС 

была прадстаўлена віртуальная выстава «Празаічны вернісаж Кузьмы 

Чорнага». Да Года малой радзімы размясцілі віртуальную крыжаванку 

«Любі і ведай свой Пастаўскі край». 

Бібліятэкі працавалі і са школьнымі аздараўленчымі лагерамі. У 

Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэцы да Сусветнага дня аховы 

навакольнага асяроддзя была арганізавана экалагічная ореn-air трыбуна 

«Не разрушайте этот мир, девчонки и мальчишки!». У Юнькаўскай 
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 У чэрвені–жніўні бібліятэкі сістэмы праводзяць конкурс летняга 

чытання «Лета і кніга». 

Дзіцячая бібліятэка арганізавала інтэрактыўную выставу пад 

назвай «Бібліякафэ». 

Аконную вітрыну «Аляксею Дудараву – 70!» аформілі работнікі 

ЦРБ. 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 Да Года малой радзімы і 75-годдзя Вялікай Перамогі створана база 

даных «Их именами названы улицы» на сайце ДУК «Лепельская ЦБС». 

 Супрацоўнікамі ЦРБ быў выдадзены краязнаўча-бібліяграфічны 

зборнік «Храните память о войне». 

 Дзіцячая бібліятэка размясціла ў сацыяльных сетках выставу 

«Новиночки в детской библиотеке» і выставу-інсталяцыю «Возьми себе в 

пример героя». 

 У чэрвені на сайце ЦБС і ў сацыяльных сетках карыстальнікі 

знаёміліся з творамі-юбілярамі беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. З мэтай 

актывізацыі чытацкага попыту моладзі была прадстаўлена выстава-дыялог 

«Молодежный перекресток». Дзіцячая бібліятэка размясціла анлайн-

выставу літаратурных персанажаў «Кто я и откуда?» і віртуальны кніжны 

рэбус «Угадай книгу». 

 

 ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У намінацыі «За значны ўклад у выхаваўчую работу з 

падрастаючым пакаленнем» Рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – 

асяродак нацыянальнай культуры» першае месца заняў ваенны архіў 

«Белорусские версты Победы. Лиозненская строка», падрыхтаваны 

аддзелам па рабоце з дзецьмі Лёзненскай цэнтральнай раённай бібліятэчнай 

сістэмы. 

Аддзел па рабоце з дзецьмі ЦРБ да Міжнароднага дня абароны 

дзяцей падрыхтаваў літаратурную вясёлку «Книжный старт в лето» і 

абвясціў пачатак вялікага чытацкага чэмпіянату «Библиолето–2020»; да 

Сусветнага дня навакольнага асяроддзя падрыхтавана краязнаўчая 

экаскладчына «Экология по-лиозненски» і распрацавана віктарына «И в 

природе, и в книгах»; да Дня памяці і смутку ў рэжыме анлайн быў 

прадстаўлены літаратурна-гераічны хранограф «Пробитый пулями июнь», 

па кнізе С. Аляксеева «Сто рассказов о войне». 

Да Дня медыцынскага работніка супрацоўнікамі ЦРБ была 

падрыхтавана відэапаштоўка «С Днем медицинского работника» і 

стартавала квілт-акцыя-прызнанне «Нет профессии ближе к Богу». Былі 

аформлены кніжныя выставы да 120-годдзя Кузьмы Чорнага, 115-годдзя 

Петруся Броўкі, да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай і многія іншыя. 

У сельскіх бібліятэках на свежым паветры праводзілася работа ў 

рамках праекта «Библиотека вне стен».  

Народны аматарскі літаратурны клуб «Под абажуром» запусціў 

новую анлайн-бібліяперадачу «Литературный воскресник».  

Удзельнік народнага аматарскага літаратурнага аб’яднання «Под 

абажуром» Тамара Седнева прыняла ўдзел у конкурсе на суісканне 

нацыянальнай літаратурнай прэміі «Поэт года», заснаванай Расійскім саюзам 

пісьменнікаў, і была ўзнагароджана медалём «Анна Ахматова. 130 лет». 

Загадчык аддзела па рабоце з дзецьмі Лёзненскай ЦРБ Вольга 

Пячонава ўдзельнічала ў Міжнародным вебінары «Деятельность библиотек 

в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 

які праходзіў у Гомельскай абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна. 

  

 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У маі на сайце ЦРБ і ў сацыяльных сетках была размешчана 

анлайн-пляцоўка «Курыць… нельга, а… кінуць?». 

Работнікі дзіцячай бібліятэкі аформілі віртуальныя выставы «Зброя 

перамогі», «Па старонках нашых часопісаў і кніг», запусцілі бібліятэчны 

анлайн-праект «100 цікавых і незвачайных фактаў аб кнігах і іх аўтарах» на 

старонках сацыяльнай сеткі «Вконтакте». 
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