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      ПРАДМОВА 

 «Культурнае жыццё Віцебскай вобласці» – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

устаноў, краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 

карыстальнікаў. 

 Пастаянная рубрыка «Хроніка падзей» уключае аналітычна 

перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную па матэрыялах абласной 

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

перыяд з 1 ліпеня па 30 верасня 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 

 

3 ліпеня Віцебшчына разам з усёй краінай урачыста адзначыла 

Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 76-ю гадавіну вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На плошчы Перамогі ў 

Віцебску адбыліся ўрачыстая цырымонія ўскладання вянкоў і кветак да 

мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў, партызан і 

падпольшчыкаў Віцебшчыны і святочны мітынг. Знакавай падзеяй свята 

стала ўрачыстая цырымонія занясення на Дошку Гонару Віцебскай 

вобласці і г. Віцебска пераможцаў спаборніцтва па выніках работы за 2019 

год. Да бюста Героя Савецкага Саюза, Героя Сацыялістычнай Працы 

П. М. Машэрава былі ўскладзены кветкі. У Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеі адкрылася абноўленая экспазіцыя «Абаронцы Айчыны 

(Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны)». Кульмінацыяй свята стаў 

канцэрт «Беларусь родная», падрыхтаваны творчымі калектывамі Палаца 

культуры п. Руба, КДЦ «Першамайскі», народным тэатрам песні і музыкі 

«Прасторы», і рэспубліканская акцыя «Спяём гімн разам». 

Маштабныя грамадзянска-патрыятычныя акцыі правялі жыхары 

Полаччыны на тэрыторыі гісторыка-культурнага комплексу «Поле ратной 

славы» ля в. Гомель і Кургана Бессмяротнасці. Цэнтральнай падзеяй стаў 

урачысты мітынг на плошчы Свабоды, дзе ўстаноўлены помнік 

Вызваліцелям Полацка. Творчыя калектывы прадставілі яркія музычна-

харэаграфічныя пастаноўкі. Ля помніка Сімеону Полацкаму прайшоў гала-

канцэрт раённага агляду-конкурсу візітовак-прэзентацый сельскіх клубных 

устаноў «Прывітанне.by». «Полацк – горад рамесны» – творчую пляцоўку 

Мерапрыемствы, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

 

 У Шумілінскім раённым Цэнтры культуры была праведзена 

вечарына-партрэт «50 год, як адно імгненне» з нагоды 50-годдзя творчай 

дзейнасці кіраўніка народнага фальклорнага калектыву «Гульбічы» 

Ларысы Іванаўны Цыркуновай. «Гульбічы» па праву можна назваць 

адной з культурных візітак Шуміліншчыны, калектыў паспяхова выступаў 

на сцэнах Расіі, Польшчы, Літвы і Латвіі. (Герой працы. – 2020. – 2 ліп. – 

С. 7.) 

 У самую кароткую ноч года з 20 на 21 чэрвеня гурт архаічных 

спеваў «Княжыч» разам з клубам гістарычнай рэканструкцыі «Чорны 

Война» Наваполацкага Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры зладзілі 

свята народнага беларускага календара «Купалле». Купальскі рытуал 

адзначылі ў строгай адпаведнасці са старымі беларускімі звычаямі 

надалёка ад вёскі Кульнева Расонскага раёна, у маляўнічым месцы 

злучэння рэк Дрыса і Нішча. (Новополоцк сегодня. – 2020. – 10 июля. – 

С.16.) 
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пад такой назвай прэзентаваў на свяце Полацкі раённы Цэнтр рамёстваў і 

нацыянальных культур. 

 У Наваполацку адбылося ўрачыстае ўскладанне вянкоў і кветак да 

помнікаў і мемарыялаў. У гарадскім парку былі наладжаны атракцыёны, 

гульні, конкурсы, майстар-класы ў «Горадзе майстроў», турыстычныя і 

краязнаўчыя маршруты, спартыўныя мерапрыемствы, дабрачынныя акцыі, 

канцэртная праграма з удзелам творчых калектываў горада. 

 У Браславе была прадстаўлена літаратурна-патрыятычная 

кампазіцыя «Ганаруся табой, Беларусь!», творчыя ўдзельнікі якой, 

выкарыстоўваючы чырвона-зялёную гаму, вобразна і маляўніча акрэслілі 

паняцце Радзімы. 

 Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды Дня Незалежнасці пачаліся ў 

Глыбокім мітынгам-рэквіемам «Памятаем! Не забудзем ніколі!» на 

мемарыяльным комплексе ва ўрочышчы «Барок». Праведзенае ў гэты дзень 

раённае свята «Квітней, Глыбоччына!» уключала вялікую канцэртную 

праграму пад назвай «Ганарымся адзінай і непаўторнай!». Працавалі 

бульвар майстроў, выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці, выстава дзіцячых малюнкаў і экспазіцыя «Беларусь памятае!». 

Франтавы кінатэатр, размешчаны ў палатцы на беразе возера Кагальнае, 

бясплатна дэманстраваў фільмы ваеннай тэматыкі. 

 Работнікі культуры Гарадоччыны ў рамках святкавання Дня 

Незалежнасці арганізавалі шматлікія тэматычныя выставы, забаўляльную 

праграму для дзяцей «Пиратская вечеринка», падвялі вынікі другога 

раённага адкрытага конкурсу «Краіна ткацтва», правялі канцэрт «Квітней, 

мой край!» творчых калектываў Гарадоцкага ГДК, танцавальна-

забаўляльную праграму «Ритмы лета». 

 На брацкіх могілках у Шуміліне быў праведзены традыцыйны 

мітынг. Шматлікія творчыя і забаўляльныя праекты прапанавалі 

ўдзельнікам свята ўстановы культуры. Каля гісторыка-краязнаўчага музея 

разгарнуліся тэматычныя выставы, прысвечаныя баявым і працоўным 

подзвігам шумілінцаў, інтэрактыўным музейным праектам; прайшло 

паветры – ва ўнутраным дворыку будынка. Адбыліся выступленні 

ансамбля танца, музыкі і песні «Талака», актэта балалаек «Віцебскія 

віртуозы». Цымбалістка, лаўрэат міжнароднага конкурсу Таццяна Моўля 

дала сольны канцэрт «Месяцовае святло». 14 жніўня адбылася прэм’ера 

новай праграмы «Карамелька і Гарошынка ў інтэрнэце». Канцэрт арганнай 

музыкі «Касмічнае падарожжа» стаў падарункам для дзяцей і падлеткаў 

напярэдадні пачатку навучальнага года. 

 

ФОТАМАСТАЦТВА 

 7 ліпеня адбылося ўшанаванне прызёраў фотаконкурсу 

«Шчаслівая сям’я – шчаслівая краіна!». Ён быў арганізаваны па ініцыятыве 

Музея гісторыі і культуры горада Наваполацка пры падтрымцы 

гарвыканкама і гарадской арганізацыі «Беларускі фонд міру». Звыш 

70 фотаработ прадставілі жыхары Наваполацка, Віцебска, Полацка, Оршы 

і інш. 

 У ліпені–жніўні ў Мастацкай галерэі Полацка экспанавалася 

фотавыстава «Архітэктура зямлі беларускай». Фотамастак і падарожнік 

Васіль Белякоў з Пастаў прадставіў у экспазіцыі звыш 150 фатаграфій. 

 На выставе фатаграфій Віталя Некрашэвіча «Зямля пад белымі 

крыламі», арганізаванай у Прыродна-экалагічным музеі Полацка, 

наведвальнікі мелі магчымасць пазнаёміцца з птушкамі Беларусі. 

 Віцебскі фотамастак Дар’я Матросава-Ерамеева прызнана 

«Лепшым фатографам Еўропы» на конкурсе International Photography 

Awards, які праводзіўся ў Італіі. На конкурс было даслана звыш 2200 работ 

з 29 краін. Спаборніцтва праходзіла сярод прафесіяналаў. Віцяблянка 

прадставіла тры работы з серыі «Акцэнты і формы». Галоўны прыз 

заваявала мастацкая фатаграфія. (Витебские вести. – 2020. – 10 сент. – 

С. 23.) 
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падвядзенне вынікаў раённага конкурсу летапісаў «Гісторыя ў дакументах, 

ці Пішам гісторыю самі». Бібліятэкары падрыхтавалі праект «Месца ў 

гісторыі», майстры Дома рамёстваў правялі майстар-класы, лялечны тэатр 

«Батлейка» прэзентаваў беларускую народную казку «Лёгкі хлеб», вучні 

школы мастацтваў разгарнулі ў парку пленэр. Інтэрактыўная пляцоўка 

«Вышыванка» была арганізавана райкамам ГА «БРСМ» і Домам рамёстваў. 

 У Лепелі ўрачыстае мерапрыемства з нагоды свята адбылося пад 

дэвізам «Квітней, наш беларускі край!». У гарадскім парку радавалі 

гледачоў сваім выступленнем артысты раённага Дома культуры і дзіцячай 

школы мастацтваў. Былі аформлены фотазона «Фота-сэлфі з вышыванкай», 

выстава «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна», 

выстава-падарожжа «Ганаруся табой, Беларусь!». Раённы краязнаўчы 

музей і ўстановы адукацыі падрыхтавалі экспазіцыі «Их именами названы 

улицы» і «Гартаючы мінулага старонкі». 

 У рамках акцыі «Майстры мастацтваў – працаўнікам вёскі» на Дні 

Незалежнасці ў Талачыне выступіў Беларускі дзяржаўны акадэмічны 

харэаграфічны ансамбль «Харошкі». 

 5 ліпеня на Кургане Дружбы ў Верхнядзвінскім раёне адбылася    

61-я традыцыйная сустрэча ў гонар ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Удзельнікаў мерапрыемства віталі старшыня Віцебскага абласнога Савета 

дэпутатаў У. Цярэнцьеў і першы намеснік губернатара Пскоўскай вобласці 

В. Емяльянава. На беларускім баку працавала выстава дзіцячага малюнка 

«Через всю войну». Члены ГА «БРСМ» разгарнулі палатно «Беларусь 

помнит». У сустрэчы на латвійскім баку прымаў удзел ганаровы 

грамадзянін г. Зілупэ Іван Сырцоў, які ўзводзіў Курган Дружбы. Па 

традыцыі быў запалены партызанскі касцёр, гучала сумесная песня 

«Катюша». 

 Напрыканцы ліпеня ў Палацы Рэспублікі адбылося ўшанаванне 

пераможцаў ХІІ Рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года». Прызнанне ў 

намінацыі «Духоўнасць і культура» атрымала дырэктар Віцебскага 

дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў Ірына Абдулаева. 

30 верасня адбылося адкрыццё 95-га сезона ў Коласаўскім тэатры. 

У гэты дзень прайшла прэм’ера спектакля «Шлюб па-італьянску» па п’есе 

Эдуарда Дэ Філіпа «Філумена Мартурана» і бенефіс заслужаных артыстаў 

Беларусі Галіны Букацінай і Георгія Лойкі – выканаўцаў галоўных роляў у 

спектаклі, пастаўленым заслужаным дзеячам мастацтваў Расійскай 

Федэрацыі Юрыем Пахомавым. Мастак-пастаноўшчык – Валянціна 

Праўдзіна. У спектаклі таксама занятыя заслужаная артыстка Беларусі 

Тамара Скварцова, артысты Юрась Цвірка, Арцём Блахін, Вікторыя 

Шамардзіна і інш. 

 

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

31 ліпеня на галоўнай плошчы Наваполацка адбыўся рок-марафон 

з удзелам беларускіх выканаўцаў. Мясцовыя гурты «Версия» і «Mohito» 

раздзялілі сцэну са сталічнымі рок-бэндамі «Cotton Buds», «ПараЛель», 

«Леприконсы», «Дрозды». 

У жніўні падведзены вынікі творчага конкурсу праектаў зборнікаў 

рэпертуарных нотных выданняў для калектываў мастацкай творчасці, 

арганізатарам якога выступіў Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур. 

Дадзены конкурс праводзіўся з мэтай пашырэння рэпертуару 

непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай творчасці, развіцця 

беларускага песеннага і музычнага мастацтва. Па рашэнні навукова-

метадычнага савета з 12 лепшых прадстаўленых работ да публікацыі 

прыняты праекты народнага артыста Беларусі, мастацкага кіраўніка 

Заслужанага ансамбля народнай музыкі «Бяседа» Леаніда Захлеўнага 

«Спяваем разам з «Бяседай» і віцебскага кампазітара Мікалая Галаўнёва 

«Беларусь – мая песня». Зборнікі нотных выданняў можна будзе пабачыць 

ужо ў верасні бягучага года. Першы зборнік песень Мікалая Рыгоравіча 

быў выдадзены ў 2004 годзе ў Віцебску пад назвай «Край мой любы, 

дарагі…». У творчай скарбонцы таленавітага кампазітара, які напісаў каля 

100 песень, ёсць зборнікі «А жаўрук спявае» і «Кветкі Беларусі». 

Віцебская абласная філармонія праводзіла канцэрты на адкрытым 
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Урачыстасці з нагоды 96-годдзя ўтварэння Дубровенскага раёна 

адбыліся 24 ліпеня на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы райцэнтра. Галоўнымі 

героямі свята сталі лепшыя працаўнікі рэгіёна ў розных сферах дзейнасці. 

Канцэртная праграма «Как же я в тебя влюблён, мой Дубровенский район!» 

і раённы конкурс патрыятычнай песні «О Родине – с любовью» прайшлі 

відовішчна і сабралі шмат гледачоў. «Гонар Дубровеншчыны» – так 

называецца зала знакамітых землякоў, адкрыццё якой адбылося ў 

гісторыка-краязнаўчым музеі ў рамках свята. 

30 ліпеня ў рамках Адзінага дня інфармавання на Чашніччыне 

пабываў начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Пётр 

Падгурскі. Падчас візіту ў райцэнтр ён правёў сустрэчу з работнікамі 

Чашніцкай дзіцячай школы мастацтваў, раённай бібліятэчнай сістэмы, 

раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці. Акрамя школы мастацтваў 

П. М. Падгурскі наведаў Чашніцкі гістарычны музей, Дом рамёстваў, 

гарадскі Дом культуры, інтэрактыўную пляцоўку з гісторыка-геаграфічнай 

картай раёна. 

1 жніўня прайшоў Дзень гарадскога пасёлка Лёзна. Свята было 

арганізавана на цэнтральнай плошчы райцэнтра. Перад пачаткам 

ушанавання лепшых работнікаў і арганізацый была прадэманстравана 

калекцыя рэгіянальнага касцюма Лёзненшчыны, падрыхтаваная раённым 

Домам рамёстваў. Прайшлі майстар-класы па лозапляценні і вырабе 

глінянай свістулькі. Быў праведзены раённы конкурс гульнёвых праграм, 

якія прадставілі творчыя калектывы дамоў культуры. Перад лёзненцамі 

выступіў зямляк Артур Ягораў, саксафаніст з Масквы. Адбыліся свята 

фарбаў, фаер-шоу, начная дыскатэка і салют. 

1 жніўня горад Новалукомль святкаваў сваё 56-годдзе. У рамках 

свята адбылося ўрачыстае адкрыццё Алеі першабудаўнікоў. Творчым 

падарункам стаў яркі канцэрт самадзейных калектываў Чашніччыны. 

На адкрытым пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама былі 

падведзены вынікі ХХІХ Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Згодна з Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

тэатру імя Я. Коласа пацверджаны высокі статус «нацыянальны». 

У ліпені-жніўні тэлерадыёкампанія «Віцебск» працягвала 

трансляцыю спектакляў Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра 

імя Я. Коласа. 

17 ліпеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава «Усё жыццё ў святле рампы», прысвечаная жыццю і творчасці 

народнай артысткі Беларусі Святланы Акружной. 

20 і 21 жніўня на камернай сцэне Коласаўскага тэатра прайшлі 

прэм’ерныя паказы спектакля «Метро» па п’есе сучаснага беларускага 

драматурга Аляксандра Савухі. Рэжысёр і мастак-пастаноўшчык 

спектакля – Андрэй Жыгур. У спектаклі занятыя артысты Анжаліка 

Баркоўская, Арцём Герак, Уладзіслаў Жураўлёў, Дзмітрый Каваленка, 

Аляксандр Казлоў, Пятро Ламан, Георгій Лойка. 

Беларускі тэатр «Лялька» распачаў свой трыццаць пяты сезон 

15 жніўня спектаклем «Мой вялікі маленькі Дзядуля». Аўтар п’есы – 

супрацоўнік літаратурна-драматургічнай часткі тэатра «Лялька» Вольга 

Прусак. 

На пачатку верасня віцебскія лялечнікі прынялі актыўны ўдзел у 

акцыі «Адзіны рэспубліканскі дзень бяспекі». Займальна-павучальны 

спектакль Віктара Клімчука «Мой Надзейны сябра: 101» пабачылі 

навучэнцы віцебскіх школ і гімназій, а таксама жыхары Дуброўна, Лепеля 

і іншых райцэнтраў. 

Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа «Ваўкалак» паводле аднайменнага апавядання Яна Баршчэўскага 

ў пастаноўцы Ірыны Цішкевіч стаў лаўрэатам Міжнароднага тэатральнага 

фестывалю «Смоленский ковчег», які праходзіў 1–7 верасня ў Смаленску. 

Пастаноўка віцебскай трупы перамагла ў намінацыі «Лепшы спектакль 

малой формы». 
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базар у Віцебску» і абмеркаваны пытанні падрыхтоўкі да трыццатага, 

юбілейнага форуму. (Витебские вести. – 2020. – 1 сент. – С. 3.) 

5 верасня Лепель адзначыў свой 581-ы дзень нараджэння. 

Урачыстае мерапрыемства «Я люблю цябе, Лепель!» прайшло на 

цэнтральнай плошчы. Была арганізавана работа сельскіх падворкаў, 

канцэртных міні-пляцовак, конкурс «Клецки по-лепельски». Працавалі 

шматлікія выставы, горад майстроў, адбыўся святочны канцэрт лепельскіх 

артыстаў і навучэнцаў дзіцячай школы мастацтваў. 

12 верасня свята з нагоды 140-годдзя г. п. Багушэўск пачалося з 

ускладання вянкоў і кветак да помніка воінам-вызваліцелям і аўтапрабегу 

«За Беларусь!» з удзелам рэтра- і сучасных аўтамабіляў. Адбылася 

цырымонія адкрыцця сквера закаханых, створанага ў рамках праекта 

«Подарок родному Богушевску». Сенненскім фальклорным ансамблем 

«Вечарынка» і артыстамі народнага тэатра Багушэўскага ДК быў 

прадстаўлены вясельны абрад «Сустрэча маладых». На працягу дня 

дзейнічалі падворкі сельсаветаў Сенненшчыны, канцэртныя пляцоўкі, 

атракцыёны. У рамках свята прайшоў раённы конкурс «Уладар сяла». 

12 верасня адбылося святкаванне Дня горада Чашнікі з нагоды 

516-годдзя райцэнтра. Некаторыя святочныя мерапрыемствы прайшлі 

напярэдадні: фінал галіновай спартакіяды, конкурс маладых выканаўцаў 

эстраднай песні «Зажигаем звезды», канцэрт у раёне папяровай фабрыкі, 

свята «Ад мінулага да сучаснага» ў в. Цяпіна. У праграме Дня горада: 

прэзентацыя гісторыка-геаграфічнай карты Чашніцкага раёна ў скверы ля 

ГДК; цырымонія адкрыцця помніка-бюста беларускаму дзяржаўнаму і 

партыйнаму дзеячу М. І. Дземянцею; урачыстае мерапрыемства «Любимый 

город, ты – моя судьба!»; тэатралізаванае прадстаўленне «Цяпінскі фэст» і 

інш. Добрым падарункам гараджанам і гасцям свята сталі нумары 

мастацкай самадзейнасці ад работнікаў культуры раёна, Чашніцкай і 

Новалукомльскай ДШМ. 

19 верасня жыхары г. п. Расоны адзначылі 78-ю гадавіну 

вызвалення райцэнтра ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Мемарыяльным 

Вячоркі «Крыніцы народных талентаў» зладзілі ў жніўні 

майстрыхі Дубровенскага раённага Дома рамёстваў. 

Майстры Лепельскага Цэнтра рамёстваў рэканструявалі ручнік у 

тэхніцы «ў матузы». (Лепельскі край. – 2020. – 8 верас. – С. 6.) 

11 верасня ва Ушацкім раённым Цэнтры культуры і народнай 

творчасці адкрылася выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Работы 

з дрэва і бісеру, саломкі і бяросты, тканіны і фарбаў прадставілі многія 

майстры Ушаччыны. Акунуцца ў таямніцы іх творчасці, паўдзельнічаць у 

майстар-класах мелі магчымасць усе жадаючыя. 

На працягу верасня ў Культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кальцо горада Віцебска «Дзвіна» экспанавалася выстава пад назвай 

«Красоту природы сердцем чувствуя». Удзельніцы народнага клуба 

аматараў фларыстыкі «Анюта» Таццяна Шарова, Валянціна Нікалаева і 

Надзея Грашнёва прадставілі 48 работ (пейзаж, нацюрморт, партрэт, 

фітакалаж, кветкавыя кампазіцыі). 

У Лепельскім Цэнтры рамёстваў у верасні адбылося адкрыццё 

выставы «Фарбы роднай зямлі» народнага клуба абрэзкавага шыцця 

«Рошва» Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур. 

У Мастацкім музеі Віцебска ў верасні экспанавалася выстава 

твораў віцебскіх мастакоў-керамістаў Людмілы і Валерыя Кавальчукоў. На 

выставе «Кавальчук. Кераміка» былі прадстаўлены работы з фондаў 

Віцебскага абласнога краязнаўчага музея і новыя творы, створаныя 

Людмілай у бягучым годзе. 

У верасні ў Глыбоцкім Доме рамёстваў адкрылася выстава «Грані 

творчасці». У экспазіцыі прадстаўлены адметныя, змястоўныя і 

разнастайныя вырабы (вышыўка, аплікацыя з саломкі, вязанне кручком, 

макрамэ, пляценне з паперы, з лісцяў кукурузы (талаша) і інш.). Аўтары – 

глыбачанка Эма Дзімідовіч і падсвільчанка Наталля Васілеўская. 
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скверы адбыўся мітынг. Раённы Дом культуры і самадзейныя артысты 

Расоншчыны падрыхтавалі канцэртна-тэматычную праграму. Быў 

прэзентаваны гістарычна-дакументальны фільм «Военные будни 

Россонского края» (сумесны праект Расонскага музея баявой садружнасці і 

фатографа Пятра Чымкоўскага). 

26 верасня Віцебск прымаў удзельнікаў абласнога фестывалю-

кірмашу працаўнікоў сяла «Дажынкі-2020». Фестываль пачаўся з 

ускладання вянкоў і кветак да манумента воінам-вызваліцелям. Затым у 

акваторыі Заходняй Дзвіны адбылося яркае воднае шоу ад МНС. На 

плошчы Перамогі былі арганізаваны выстава сельскагаспадарчай тэхнікі і 

выстава караваяў. Урачыста прайшло ўзнагароджанне перадавікоў жніва. 

У праграму свята ўвайшла цырымонія адкрыцця цэнтральнай алеі на 

вуліцы Кірава. Пасля рэканструкцыі з’явілася ўваходная арка з 

гарэльефамі; на адноўленым старым бульвары размясцілася скульптурная 

кампазіцыя «Двое», прысвечаная моладзі 1950-х гадоў (аўтар – віцебскі 

мастак Сяргей Сотнікаў). У парку 1000-годдзя была закладзена дубовая 

алея переможцамі і ўдзельнікамі сельскагаспадарчага праекта «Уладар 

сяла». На працягу святочнага дня гучалі музыка і песні, прайшоў турнір 

бытавых танцаў, праводзіліся гульнёвыя праграмы і вясёлыя конкурсы, 

працавалі гандлёвыя рады. (Витебские вести. – 2020. – 29 сент. – С. 1,           

4–6.) 

Энтузіясты з Чашніцкага раёна, у ліку якіх і работнікі культуры, 

увекавечылі памяць знакамітага земляка Васіля Цяпінскага. Непадалёку ад 

вёскі Цяпіна яны добраўпарадкавалі тэрыторыю і адкрылі крыніцу ў гонар 

выдатнага асветніка і гуманіста. 

Лаўрэатам Нацыянальнай літаратурнай прэміі стаў настаўнік і 

краязнаўца з Пастаў Ігар Пракаповіч. Яго кніга «Пастаўшчына» прызнана 

пераможцай у намінацыі «Лепшая кніга публіцыстыкі». Узнагарода была 

ўручана падчас урачыстага адкрыцця Дня беларускага пісьменства ў 

Бялынічах. 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

Майстар-класы па народных рамёствах праходзілі на цэнтральнай 

алеі Полацка ля памятнага знака літары «Ў» у рамках творчага іміджавага 

праекта Полацкага раённага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур 

«Полоцк – город ремесленный». 

Дзень вышыванкі ў Верхнядзвінскім раённым Доме рамёстваў 

адзначылі выставай-прэзентацыяй «Каштоўныя знакі памяці. 

Верхнядзвінскі строй». Кіраўнік народнага клуба народных мастацкіх 

рамёстваў і мастакоў-аматараў Алена Дзямешка праводзіла экскурс у 

гісторыю традыцыйнага верхнядзвінскага строю і знаёміла з сімволікай 

мясцовых арнаментаў. Майстар-клас па ткацтве габеленаў на раме правяла 

Ганна Хайкова. Як вышываць крыжыкам беларускія народныя сімвалы, 

пазнаёміла жадаючых Галіна Чарнавок. 

У ліпені ў Дубровенскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі 

была арганізавана выстава «Дубровенщина ремесленная». Работы 

экспазіцыі выкананы ў розных тэхніках: лапікавае шыццё, саломапляценне, 

вышыўка, ганчарнае мастацтва. 

«Чароўны свет лялек» – выстава пад такой назвай адкрылася ў 

ліпені ў Мазалаўскім СДК. У экспазіцыі прадстаўлены некалькі дзясяткаў 

лялек – абрадавых, гульнявых, аўтарскіх, што выкананы ў розных тэхніках 

– з тэкстылю і прыродных матэрыялаў. Іх аўтары і стваральнікі – мясцовыя 

культработнікі Аксана Дрыгебка і Ала Антаненка. 

У Чашніцкім Доме рамёстваў на працягу ліпеня экспанавалася 

аўтарская выстава майстра дэкаратыўна-прыкладной творчасці Алены 

Вахрамеевай «Добрых рук майстэрства» (ручное ткацтва, саломапляценне, 

выцінанка і інш.). 

У выставачнай зале Новалукомльскага Палаца культуры на 

працягу ліпеня–жніўня экспанавалася выстава «Из глубины веков к 

современности», на якой былі прадстаўлены работы вядомага ў раёне 

майстра-кераміста Алены Рыжанковай. 
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КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

Артысты, якія прымалі ўдзел у канцэрце майстроў мастацтваў 

Украіны ў рамках фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2020», зрабілі 

падарунак Віцебскаму дзяржаўнаму музычнаму каледжу імя 

І. І. Салярцінскага. Напрыканцы ліпеня кіраўнік дэлегацыі Украіны, 

генеральны прадзюсар і галоўны рэжысёр Дня ўкраінскай культуры на 

фестывалі Раман Нядзельскі ва ўрачыстай абстаноўцы перадаў 

навучальнай установе пяць музычных інструментаў – піяніна «Беларусь». 

У цырымоніі ўдзельнічалі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Юрый 

Бондар і Ганаровы консул Украіны ў Віцебску Ігар Калінічэнка. 

 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

 САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ 

ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 29 ліпеня гарадскі Палац культуры «Орша» быў урачыста адкрыты 

пасля рэканструкцыі. У цырымоніі прынялі ўдзел старшыня Віцебскага 

аблвыканкама Мікалай Шарстнёў і міністр культуры Беларусі Юрый 

Бондар. Першы канцэрт творчых калектываў установы культуры на 

абноўленай сцэне меў сімвалічную назву – «Путь к успеху. Туда, где 

зажигают звезды». 

 1 верасня ў Летнім амфітэатры для навучэнцаў віцебскіх школ і 

гімназій па традыцыі адбыўся канцэрт «Здравствуй, школьная планета! 

Мы – от осени до лета», прысвечаны Дню ведаў. Парадавалі дзяцей сваімі 

выступленнямі калектывы Цэнтра культуры «Віцебск»: ансамбль бальнага 

танца «Мозаика», студыя эстраднай песні «Форум», тэатр гульні, 

харэаграфічны ансамбль «Зорька», тэатр песні і музыкі «Просторы», 

студыя «Арт-проект», ансамбль танца «Егоза». Яркімі нумарамі здзівілі 

віцебскія калектывы: тэатр эстрады «Школа звезд» і шоу-балет 

экспазіцыі прадстаўлена графіка, над якой аўтар працаваў апошнія чатыры 

гады. 

 3 15 верасня ў Віцебску адчынена выстава «Художник и 

город.#100 UNOVIS». У экспазіцыю пад адкрытым небам на вуліцы 

Суворава ўключаны 32 работы сучасных віцебскіх мастакоў. Праз месяц 

экспазіцыя пераедзе ў Мінск на плошчу Якуба Коласа. 

 17 верасня ў акварэльнай галерэі Расонскай ДШМ адбылося 

адкрыццё выставы вядомых беларускіх мастакоў-акварэлістаў і 

прэзентацыя манаграфіі-альбома «Акварэлія. Беларускі акварэльны 

жывапіс» кандыдата мастацтвазнаўства Уладзіміра Рынкевіча. 

 У верасні ў Глыбоцкім Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці адкрылася персанальная выстава мастака, выкладчыка 

мастацкага аддзялення Шаркаўшчынскай ДШМ Віктара Крука пад назвай 

«Спатканні на жыццёвым шляху». 

 У віцебскім музеі Марка Шагала ў верасні адкрылася чарговая 

выстава міжнароднага праекта «Третье течение». У экспазіцыі 

прадстаўлены творы мастакоў з Віцебска, Мінска, Оршы, Полацка, 

Баранавічаў. На прэзентацыі адбыўся віртуальны паказ работ аўтараў з 

Латвіі, Расіі, Ізраіля. 

 У Музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча ў 

верасні пачала экспанавацца выстава «Пионеры супрематизма. Проект 

Вербовка – 100». У экспазіцыі прадстаўлены работы ўдзельнікаў 

культурна-выставачнага праекта творчага аб’яднання «AGORApro» 

(Расія). (Витебские вести. – 2020. – 24 сент. – С. 6.) 

 У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры ў верасні адкрылася 

персанальная выстава карцін відзаўчанкі Юліі Шылавай. 

 26 верасня ў Гарадоцкім Доме рамёстваў і фальклору адкрылася 

персанальная выстава жывапісу віцебскага мастака, удзельніка народнага 

клуба майстроў народных мастацкіх рамёстваў «Вытокі» Сяргея Міхайліка. 
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«Сенсация», шоу-група «Какао», хор «Большой» і фолк-група «Вытокі». 

Уразілі сваім майстэрствам госці з Оршы – цыркавая студыя «Арена». 

     

КЛУБНАЯ СПРАВА 

У рамках абласной патрыятычнай акцыі «Дарогамі памяці» 

работнікі аўтаклуба Шумілінскага раённага Цэнтра культуры правялі ў 

райцэнтры і вёсках раёна міні-канцэрты, віншаванні ветэранаў Вялікай 

Айчыннай вайны. 3 ліпеня аўтаклуб з канцэртна-забаўляльнай праграмай 

выязджаў у аграгарадкі Мікіціха, Слабада, вёскі Пабеда, Добрына, Язвіна. 

Летнія месяцы былі багатыя на святы вёсак, выязныя канцэрты ў 

аддаленых населеных пунктах. Работнікі ўстаноў культуры ладзілі шмат 

іншых цікавых мерапрыемстваў для сельскіх жыхароў. Артысты 

Мазалаўскага СДК разам з аўтаклубам здзейснілі творчае падарожжа з 

канцэртамі па вёсках Хайсы, Дрыколле і Буяны. Канцэртныя праграмы 

былі прысвечаны Году малой радзімы. Работнікамі Вымнянскага СДК, 

бібліятэкі і раённым аўтаклубам было праведзена свята вёскі Князі 

Віцебскага раёна. 18 ліпеня работнікі Камайскага СДК Пастаўскага раёна 

арганізавалі свята вёскі Дварчаны. Прысутных забаўлялі ўдзельнікі тэатра 

песні «Вясковы экстрым». Свята пад назвай «Любы хутарок» 21 ліпеня 

правялі работнікі Палескага сельскага клуба разам з дзецьмі-гурткоўцамі 

для нешматлікіх жыхароў вёскі Вейсішкі Пастаўскага раёна. 25 ліпеня ў 

Дабрамыслях Лёзненскага раёна прайшло традыцыйнае свята аграгарадка. 

Музычныя падарункі жыхарам і гасцям падрыхтавалі ансамбль народнай 

песні «Сваякі», танцавальны дуэт шоу-балета тэатра песні і танцаў, 

танцоры гуртка «Непоседы», індывідуальныя выканаўцы. Гледачам была 

прапанавана і тэатральная мініяцюра «Бабушки». «Твая вуліца, дзе ты 

нарадзіўся» – пад такой назвай 25 ліпеня самадзейныя артысты Кругліцкага 

СДК Чашніцкага раёна правялі свята вуліц Лугавой і Сельскай у в. 

Кругліца. На свяце аграгарадка Бабінавічы Лёзненскага раёна адбылося 

прадстаўленне брэнда аграгарадка – глінянай свістулькі. На свята ручніка 

сабраліся 28 ліпеня жыхары вёскі Матырына Ушацкага раёна. «Веселись, 

Марк!». Гасцям, якія прыйшлі ў дом на Пакроўскай, быў прапанаваны квэст 

«У гасцях у Марка Шагала». У тэатры «Лялька» быў арганізаваны 

перформанс «Шагал. Исход». 

 У выставачнай зале Шаркаўшчынскага раённага Цэнтра рамёстваў 

экспанаваліся выстава творчых работ «Тропинками детства» ветэрана 

Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнца мясцовай вёскі Шыці Пятра 

Касцюкевіча і выстава дзіцячых малюнкаў «Мы помнім». 

 Цэнтр г. Міёры ўпрыгожыла карціна ў стылі работ беларускага 

мастака Язэпа Драздовіча. Вядомы стрыт-арт-мастак Аляксандр Добры 

размясціў на графіці самыя вядомыя славутасці краю. 

 У Лепельскім раённым краязнаўчым музеі ў ліпені экспанавалася 

выстава пад назвай «Прикосновение». Аўтар графічных твораў і разьбы па 

дрэве – выкладчык мастацкага аддзялення Лепельскай ДШМ Іван Будзіч. 

 На працягу ліпеня ў выставачнай зале Музея гісторыі і культуры 

Наваполацка экспанавалася выстава работ аднаго са старэйшых мастакоў 

Наваполацка, члена Саюза мастакоў Беларусі Пятра Грывусевіча. 

 «Край родной, навек любимый» – пад такой назвай у ліпені 

адкрылася выстава народнага клуба мастакоў-аматараў «Белый холст». 

Экспазіцыя работ полацкіх мастакоў, прысвечаная Году малой радзімы, 

размясцілася ў выставачнай зале Полацкага гарадскога Палаца культуры. 

 10 верасня ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава работ віцебскага мастака-аматара, удзельніка народнага клуба 

«Контур» Валерыя Макрэнкава пад назвай «Разговор по душам». 

 Юбілейная выстава, прысвечаная 80-годдзю віцебскага жывапісца 

Фелікса Кузняцова, адкрылася ў верасні ў Віцебскім музеі гісторыі 

прыватнага калекцыяніравання. Аўтар прадставіў работы, створаныя ў 

апошнія гады. 

 13 верасня адзначыў сваё 94-годдзе старэйшы мастак Віцебска 

Аляксандр Аляксандравіч Салаўёў. Напярэдадні ў Цэнтры сучаснага 

мастацтва адкрылася персанальная выстава «Мастерская художника». У 

11 62 

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


  

  
народ, праздник в гости к нам идет» – традыцыйнае свята пад такой назвай 

было праведзена 31 ліпеня ў аг. Верамееўка Гарадоцкага раёна. У канцы 

ліпеня на Бешанковіччыне адбыўся шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 

вялікім і малым вёскам. Цікавыя і насычаныя культурныя праграмы 

радавалі жыхароў населеных пунктаў Промыслы, Гародна, Вяжышча, а 

таксама вуліцы Школьнай аграгарадка Ржаўка. Рознабаковым і 

шматкаляровым атрымалася свята вёскі Цінкаўцы на Верхнядзвіншчыне, 

падрыхтаванае Бігосаўскім СДК. У праграме: прэзентацыя вёскі, конкурс 

па добраўпарадкаванні «Ад чысціні двара да чысціні душы», выстава 

беларускай нацыянальнай кухні «А на стале тым рай ды годзе…» і інш. 

1 жніўня ў Дрысвяцкім Доме культуры Браслаўскага раёна прайшло свята 

аграгарадка. Сёлета яго адзначылі вуліцы Азёрная і Замкавая, або так 

званыя старыя Дрысвяты. Прадстаўнікі розных пакаленняў сабраліся на 

свята «Мяжаны-2020», прысвечанае 230-годдзю гэтага населенага пункта 

Браслаўскага раёна. 14 жніўня ў вёсцы Запалоўе Глыбоцкага раёна 

адбылася святочная канцэртная праграма «Наша хата песнямі багата», 

якую арганізавалі работнікі Глыбоцкага аўтаклуба. У жніўні было 

праведзена свята аграгарадка Каханавічы Верхнядзвінскага раёна. У 

мясцовым СДК размясціліся выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

і выстава «Цветов пленительная сила», падрыхтаваная аматарскім 

аб’яднаннем «Сарокі», праходзілі майстар-класы, працавала «Чайная 

гостиная». Самадзейныя артысты прадставілі канцэртную праграму «Край 

родной – навек любимый»; юным удзельнікам свята была прапанавана 

гульнёвая праграма «Пусть чаще улыбается детство». Словам, музыкай і 

песняй парадавалі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці Курапольскага СДК 

Пастаўскага раёна жыхароў вёсак Койры, Валодзькі, вуліцы Садовай у аг. 

Кураполле. Работнікі Дабрынскага СДК Дубровенскага раёна правялі свята 

аддаленай вёсачкі Каўровая. Прагучалі канцэртныя нумары ў выкананні 

вакальнага гурта «Раніца», цёпла і шчыра прайшлі пасядзелкі «Ля роднага 

парога». 

 Госці свята маглі таксама прыняць удзел у патрыятычнай акцыі 

«Наш край, пачуй прызнанне ў любві!», краязнаўчым калейдаскопе 

«Віцебск фестывальны», бліц-турніры «Ці ведаеш ты свой горад?», 

пазнаёміцца з кніжнымі выставамі «Листая новых книг страницы», «Табе, 

мой край!..», «Все цветы июля». 

 Завяршыліся мерапрыемствы бібліятэчнай пляцоўкі правядзеннем 

сацыякультурнай праграмы «Роднай зямлі шматгалоссе», у рамках якой 

прайшла прэзентацыя кнігі Мікалая Півавара «Сядзібы Віцебшчыны».  

На пачатку ліпеня Глыбоцкі раённы Дом рамёстваў і Глыбоцкі 

Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці арганізавалі знаёмства 

з інсітным мастацтвам землякоў. У выставачных залах былі прадстаўлены 

экспазіцыя карцін Людмілы Андзілеўкі «Для вас мая душа», творы 

мастакоў-аматараў Алёны Шчэбет, Марыі Фянько, Васіля Кукара, 

скульптуры Алы Арцімовіч, разьба па дрэве Віктара Дудкевіча і Глеба 

Рабізы. 

1 верасня адбыліся ўрачыстасці з нагоды пачатку новага 

навучальнага года ва Ушацкай дзіцячай школе мастацтваў, якая атрымала 

новае памяшканне і стала сапраўдным храмам мастацтваў. Сярод 

ганаровых гасцей быў спікер беларускага парламента Уладзімір 

Андрэйчанка. 

Наваселле адсвяткавала 19 верасня Обальская дзіцячая школа 

мастацтваў Шумілінскага раёна. 

Навучэнка 4-га класа Аршанскай ДШМ № 1 Маргарыта Бутар 

стала пераможцай Міжнароднага творчага конкурсу твораў па матывах 

казак Г. Х. Андэрсена ў намінацыі «Выразанкі». Таленавітая вучаніца была 

ўзнагароджана дыпломам і веласіпедам Danil Kindemoes з Даніі. 

 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 7 ліпеня Віцебск адзначыў 133-ю гадавіну з дня нараджэння Марка 

Шагала. Супрацоўнікі Музея Марка Шагала сумесна з Беларускім тэатрам 

«Лялька» наладзілі святочную вечарыну пад назвай «З днём нараджэння, 
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У жніўні на сцэне Шаркаўшчынскага раённага Цэнтра культуры 

адбыўся творчы вечар узорнага тэатра песні «Маленькая фея», прысвечаны 

20-гадоваму юбілею творчага калектыву. 

 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 2 ліпеня дэлегацыя Віцебскай вобласці прадставіла свае 

культурныя традыцыі на свяце «Дзень вышыванкі» ў Мінску. З песнямі і 

танцамі Віцебшчыны пазнаёміў вакальны ансамбль «Глыбоцкія дзяўчаты» 

ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная клубная сістэма». На маштабнай 

экспазіцыі «Скарбніца», аб’яднаўшай тэматычныя пляцоўкі-прэзентацыі 

рэгіёнаў, майстар-клас правёў разьбяр па дрэве Анатоль Сімановіч з 

Лепеля, які таксама прадэманстраваў свае керамічныя вырабы. На 

пляцоўцы «Краіна дзяцінства» работнікі Віцебскага раённага Цэнтра 

культуры і творчасці арганізавалі для самых юных удзельнікаў 

мерапрыемства народныя гульні, якія распаўсюджаны на тэрыторыі 

рэгіёна. Захапленне прысутных вызывала брэндавая фоталакацыя 

Віцебшчыны, дзе можна было зрабіць памятны фотаздымак з галоўнымі 

персанажамі Міжнароднага свята «Вішнёвы фестываль» у Глыбокім. 

 2 ліпеня ў Культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо 

г. Віцебска «Дзвіна» прайшоў «Дзень вышыванкі». Свята было 

арганізавана ў рамках рэспубліканскага праекта ГА «БРСМ». 

 Свята раённага маштабу «Дзень вышыванкі» адбылося на 

адкрытай пляцоўцы ў паркавай зоне аг. Акцябрская Віцебскага раёна. У 

імправізаваным салоне беларускага арнаменту «Родныя ўзоры» жадаючыя 

маглі атрымаць майстар-класы па стварэнні вырабаў з нацыянальным 

каларытам у розных тэхніках. Прыцягвалі ўвагу дзяўчаты ў льняных строях 

з выявай храмаў Віцебшчыны – тэматычную калекцыю падрыхтавалі 

ўдзельніцы тэатра мод «Спадчына» Янавіцкай СШ. На выставе народных 

промыслаў былі прадстаўлены ганчарныя вырабы, саломапляценне, 

выцінанка, паясы. У рамках свята адбылося ўшанаванне шматдзетных маці, 

пазнаёміліся з фотапраектам «Живая память», створаным па ініцыятыве 

супрацоўнікаў Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея. У 

музычнай праграме «Мелодии военных лет» выступілі вучні ДШМ № 5 

г.Віцебска. Віцябляне і госці горада прынялі ўдзел у акцыі «Открытый 

микрофон "Читаем строки о войне"». На прэзентацыі выставы кніжных 

выданняў з фондаў абласной бібліятэкі «Свет Великой Победы» было 

прадстаўлена больш за 100 кніг. 

 У рамках інтэрактыўнай бібліятэчнай пляцоўкі «Земля, что дарит 

вдохновенье» прайшла прэзентацыя выставы «Літаратурная Віцебшчына», 

прысвечанай творчасці пісьменнікаў і паэтаў нашага краю. Асаблівае месца 

на ёй займалі кнігі пісьменнікаў – лаўрэатаў абласной «Літаратурнай прэміі 

імя Петруся Броўкі». 

 На літаратурнай пляцоўцы оpen air «Паэтычны Віцебск» 

наведвальнікі мелі магчымасць паслухаць выступленне паэтэсы, старшыні 

Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамары 

Красновай-Гусачэнкі і далучыцца да паэтычных чытанняў з удзелам паэтаў 

Алены Крыклівец, Алега Сяшко, Алены Фядзяевай, Ірыны Радзіхоўскай, 

Святланы Якубоўскай і інш., паўдзельнічаць у культурнай акцыі «Стихи в 

кармане». 

 Для дзяцей была арганізавана інтэрактыўная пляцоўка «Солнце на 

книжных ладошках». У праграме: творчая лабараторыя «Мастерская 

радости», літаратурна-гульнёвая праграма «Праздник детства, сказки 

волшебство», гульнятэка «Я играю, я читаю, я творю». На пляцоўцы 

працавалі кніжная выстава «Чудо-книжки – чудо-детям», выстава дзіцячага 

малюнка «Табе, мой горад, прысвячаю...».  

 Падчас паэтычнага марафону «Мой отчий край ни в чем не 

повторим» адбылася сустрэча з паэтэсай, аўтарам і выканаўцам Ганнай 

Чумаковай, а таксама пісьменнікамі – сябрамі літаратурнага аб'яднання 

«Полоцкая ветвь». 
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былі арганізаваны «Кірмаш талентаў», спартыўна-забаўляльная праграма, 

пляцоўка «Краіна дзяцінства». 

 4 ліпеня сваё свята адзначыла Дзісна – самы маленькі горад 

Беларусі. Спачатку гараджане і госці сабраліся на мітынг каля брацкай 

магілы, адкуль стартаваў аўтапрабег «Дарогамі вайны, дарогамі Перамогі». 

Затым дзейства перамясцілася ў гарадскі парк. На сцэнічнай пляцоўцы 

пазітыў і добры настрой дарылі мясцовыя творчыя калектывы і салісты, 

госці з Полацка і Наваполацка, вядомы беларускі дуэт Лесі Кодуш і Славы 

Нагорнага. Рыцарскі клуб «Шотландская пехота» з Маладзечна 

дэманстраваў баявыя дзеянні і сцэнкі з сярэднявечнага жыцця. 

Экспанаваліся карціны мясцовага мастака Уладзіміра Расанца і работы 

народных умельцаў. 

 5 ліпеня ў гарадскім парку «Паўвостраў» прайшло свята горада 

Міёры. У праграме: узнагароджанне лаўрэатаў раённай прэміі «За высокія 

творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва», гала-канцэрт 

пераможцаў раённага агляду-конкурсу мастацкай самадзейнасці, дзіцячая 

гульнёвая праграма, выстава вырабаў народных майстроў, канцэртная 

праграма з удзелам трыа «Лас Вегас», спевака Сашы Нэма, цыганскага шоу 

«Алюр». 

 11–12 ліпеня ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна, на 

мяжы Магілёўскай і Віцебскай абласцей, у 11-ы раз прайшло 

рэспубліканскае свята «Александрыя збірае сяброў». Цэнтр народнай 

творчасці і рамёстваў г. п. Копысь і Аршанскі Дом рамёстваў традыцыйна 

ўдзельнічалі ў купальскім свяце. Работнікі Гарадоцкага Дома рамёстваў і 

фальклору прадставілі тэматычную пляцоўку з майстар-класамі па 

ажурным ткацтве (Марына Гушча) і спіральным пляценні (Васіль 

Сіманковіч). Бешанковіччыну на гэтым народным свяце прадстаўлялі 

народны ансамбль народнай песні «Весялуха», калектыў побытавых танцаў 

«Кружалі» і супрацоўнікі раённага Дома рамёстваў. У рамках свята 

прайшоў фінал рэспубліканскага сельскагаспадарчага конкурсу маладых 

сем’яў «Уладар сяла». У конкурсе ўдзельнічалі 5 сем’яў. Пераможца – 

 18–19 ліпеня адбыўся Міжнародны конкурс майстроў 

традыцыйнага і сучаснага мастацкага роспісу «Фарбы нябёсаў», у якім 

прынялі ўдзел 25 майстроў народных мастацкіх рамёстваў з гарадоў і 

раёнаў Віцебшчыны, Слоніма (Гродзенская вобласць) і Магілёўшчыны. Па 

выніках конкурсу Гран-пры атрымала Вольга Гукава з Пастаў. 

 З мэтай захавання і папулярызацыі беларускага нацыянальнага 

народнага танца, развіцця фальклорнага руху 18 ліпеня на плошчы 

Свабоды быў праведзены адкрыты турнір нацыянальных танцаў, які 

прайшоў ужо ў сёмы раз і сабраў больш за 80 танцавальных пар з розных 

куткоў Віцебшчыны, Гомельшчыны, Магілёўшчыны і горада Мінска. Гран-

пры атрымала пара ў складзе Міхаіла Малашэнкі і Жанны Васенічавай з 

Расон. У рамках турніру адбылася прэзентацыя навукова-папулярнага 

выдання «Прыдзвінскія карункі: танцавальная спадчына Віцебшчыны». 

18–19 ліпеня ва ўнутраным дворыку абласнога краязнаўчага музея 

і выставачнай зале АМЦНТ прайшоў абласны агляд-конкурс гульнёвых 

праграм «Вясёлкавы карагод» і быў рэалізаваны праект «Кукольный 

дворик». У мерапрыемствах было прадстаўлена 35 гульнёвых праграм, 

тэатралізаваных прадстаўленняў, лялечных спектакляў. 

 19 ліпеня на плошчы Свабоды адбыўся абласны конкурс народнай 

музыкі і прыпеўкі «А музыкі граюць, граюць…», які аб’яднаў амаль 20 

прыпевачнікаў, больш дзясятка ансамбляў народных інструментаў і 

гарманістаў. Мэта конкурса – захаванне традыцый музычнай культуры, 

папулярызацыя творчасці музыкаў-інструменталістаў і вакалістаў. Гран-

пры атрымала Аляксандра Семянько з Лепеля. 

 «Горад, які чытае» 

 У рамках фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» 

ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна 17–19 ліпеня прайшлі 

мерапрыемствы бібліятэчнай пляцоўкі «Горад, які чытае».  

 Святочныя мерапрыемствы адкрыла сацыякультурная праграма «В 

памяти. В сердце. В книгах», прысвечаная 75-годдзю Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. Наведвальнікі інтэрактыўнай бібліятэчнай пляцоўкі 
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сям’я Зубко з Пастаўшчыны. Сям’я, у якой выхоўваюцца дзве дачкі, 

працавітая і творчая. Алена Зубко – загадчык Юнькаўскага сельскага Дома 

культуры. 

 Вянкі з палявых кветак, песні і карагоды – свята па матывах 

абрадаў купальскай ночы праходзіла ў розных кутках Віцебшчыны. 

Культработнікі Віцебскага раёна не абмежаваліся толькі карагодамі, 

скокамі праз вогнішча, пошукамі папараць-кветкі. Яны прапаноўвалі 

невядомыя раней гульні і конкурсы, мадэрнізаваныя прадстаўленні, новыя 

плейлісты для канцэртаў і дыскатэк. «Купальская ноч над Лужаснянкай» 

разгарнулася на прыклубнай пляцоўцы ў аг. Мазалава. Работнікі 

Вымнянскага СДК і мясцовай бібліятэкі падрыхтавалі для аднавяскоўцаў 

канцэртна-забаўляльную праграму «А на ночку на Купала солнце весело 

играло». Супрацоўнікі Тулаўскага СДК прапанавалі адзначыць Купалле 

нетрадыцыйна: у гонар свята яны арганізавалі адкрыты конкурс 

прыгажосці для дзяўчынак «Купалинка-веселинка 2020». У Заронаўскім 

СДК Віцебскага раёна гасцей сустракалі персанажы беларускай міфалогіі 

Русалка, Вадзянік і Рак. У кругазвароце прыпевак і танцаў прысутныя разам 

з нячысцікамі вадзілі карагоды, спявалі народныя песні і спаборнічалі ў 

цікавых гульнях. Завітала на свята і Купалінка. 

 Шумілінскія культработнікі правялі свята народнага календара на 

пляцоўцы ля возера. Удзельнікам былі прапанаваны танцавальна-

забаўляльная праграма «У ноч, калі папараць-кветка цвіце», майстар-клас 

па пляценні вянкоў, гульні «Купальскі карагод», «Кветкавы калейдаскоп», 

спартыўныя мерапрыемствы і інш. 

 У г. п. Ветрына Полацкага раёна адбылося свята «Иван Купала. 

Перезагрузка». Традыцыйныя моманты Купалля ўдала спалучаліся з 

сучаснымі элементамі. Свята адкрыў канцэрт дзіцячых творчых калектываў 

Ветрынскага ГПДК, затым выступілі дарослыя. 5 юных прыгажунь прынялі 

ўдзел у шоу-праграме «Купальская фея». 

 25 ліпеня ў Глыбокім у восьмы раз адбыўся «Вішнёвы фестываль». 

У праграме: урачыстае шэсце «У гасцях у Вішні», святочная праграма 

«Задзвінскі кірмаш» на пляцоўцы ля культурна-гістарычнага комплексу 

«Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна». Фэст вулічнага мастацтва «На 

сямі вятрах» ладзіўся ў шосты раз. Ён сабраў звыш 400 удзельнікаў, каля 

70 калектываў (тэатр, музыка, перформанс, харэаграфія, фаер-шоу, паэзія, 

выяўленчае мастацтва). Артысты Беларускага тэатра «Лялька» 

падрыхтавалі вулічны спектакль «Лялечны карагод». Адбыліся Дзень 

Саюзнай дзржавы, Дзень Украіны, Дзень моладзі. Прайшлі шматлікія 

канцэрты, экспанаваліся выставы. На гала-канцэрце закрыцця фестывалю 

былі ўзнагароджаны пераможцы міжнародных песенных конкурсаў 

«Віцебск-2020». Гран-пры Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай 

песні заваяваў беларускі спявак Раман Волазнеў. Мінчанка Ангеліна 

Ламака атрымала Гран-пры XVIII Міжнароднага музычнага дзіцячага 

конкурсу. У фестывалі прынялі ўдзел прадстаўнікі 23 дзяржаў. У Летнім 

амфітэатры адбыліся сем канцэртаў, якія наведалі звыш 35 тысяч чалавек. 

Мерапрыемствы, праведзеныя Віцебскім АМЦНТ у рамках 

фестывалю «Славянскі базар-2020» 

На плошчы Свабоды з мэтай папулярызацыі традыцыйнай 

народнай культуры, фарміравання пазітыўнага іміджу рэгіёнаў 

Віцебшчыны праходзіла прэзентацыя брэндавых пляцовак гарадоў і раёнаў 

вобласці, ладзіліся канцэртныя выступленні лепшых калектываў мастацкай 

творчасці. 

На вуліцах Пушкіна і Талстога адбыўся кірмаш рамёстваў «Горад 

майстроў», у якім прынялі ўдзел майстры народных мастацкіх рамёстваў 

Віцебшчыны, рэгіёнаў Беларусі, а таксама майстры з Расіі і Украіны. 

 Быў праведзены пленэр майстроў народных мастацкіх рамёстваў 

па дэкаратыўным жывапісе «Райскі сад-2020», прысвечаны 100-годдзю з 

дня нараджэння віцебскай мастачкі Марыі Ларынай. 

 У выставачнай зале АМЦНТ адкрылася персанальная выстава 

«Чароўны свет маляванкі» народнага майстра Беларусі Святланы Скавыркі 

з Глыбокага. 
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«Глыбокае – Вішнёвая сталіца», выстава-прэзентацыя падворкаў «Вішнёвы 

смак», урачыстая рэгістрацыя шлюбу «Вішнёвае вяселле», прэстыж-

сустрэча «У гасцях у Вішнёвай каралевы», квэст «Тайны вішнёвага 

колеру», дыскатэка «Вішнёвы смак» і інш. 

 25 ліпеня адбыўся традыцыйны экалагічны фестываль «Полацкая 

чарніка-2020», ужо ў дзясяты раз. Работнікі Полацкага гарадскога Палаца 

культуры арганізавалі канцэртна-забаўляльную праграму «Черничный 

выходной». 

 26 ліпеня ў аграгарадку Зялёнка Полацкага раёна было 

арганізавана народнае свята – летнія «Кузьмінкі». У праграме: народная 

абрадавая дзея «Кузьмінкаўскі зайгрыш», Бабін фэст «Вёска на вёску», 

выступленне ансамбля «Фярцінка» Багатырскага СДК. У незвычайных 

іспытах і цікавых выпрабаваннях спаборнічалі 11 каманд з усяго раёна. 

 Абласное народнае абрадавае свята зажынак адбылося 

напрыканцы ліпеня на полі сельгаспрадпрыемства «Задняпроўскі» 

Аршанскага раёна з удзелам старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалая 

Шарстнёва і памочніка Прэзідэнта – інспектара па Віцебскай вобласці 

Анатоля Ліневіча. Культработнікі падтрымалі хлебаробаў жніўнымі 

песнямі. 

 На збожжавых палях сельгаспрадпрыемстваў Віцебшчыны 

творчыя калектывы ўстаноў культуры прымалі самы актыўны ўдзел ў 

правядзенні аднаго з самых значных святаў сельскагаспадарчага календара 

з захаваннем беларускіх традыцый. 

 Традыцыйна на палеткі Прыдзвінскага краю падчас жніва 

выязджалі артысты Віцебскага раёна. Душэўныя і вясёлыя спевы гучалі для 

лепшых камбайнераў і вадзіцеляў у выкананні народнага ансамбля 

народнай песні «Раніца» Віцебскага раённага Цэнтра культуры і народнай 

творчасці, народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Вераснянка» 

Мазалаўскага СДК, артыстаў Янавіцкага СДК. 

 У ліпені ў аг. Станіславова Дубровенскага раёна было праведзена 

брэндавае мерапрыемства «Свята малака – свята для ўсіх». У праграме: 

на Дуброве. Расказалі на канферэнцыі пра памятнікі археалогіі рэгіёна, 

гісторыю некаторых вёсак і архітэктурных помнікаў Глыбоччыны, пра 

ролю ордэна кармелітаў босых у сацыяльна-культурным жыцці Глыбокага 

ў канцы XVIII–XIX стагоддзяў, пра яўрэйскую гісторыю мястэчка. У 

рамках мерапрыемства была арганізавана выстава «Малой радзіме 

прысвячаецца». Супрацоўнікі музея правялі для ўдзельнікаў канферэнцыі 

экскурсію па найбольш цікавых гістарычных мясцінах Глыбокага. 

У верасні Верхнядзвінскі краязнаўчы музей адзначыў свой першы 

юбілей – пять гадоў з моманту заснавання. У святочны дзень гасцей сабрала 

выставачная пляцоўка «Музейная скарбонка». 

У Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым музеі напрыканцы верасня 

адкрылася выстава «Святое імя – Еўфрасіння», прысвечаная асветніцы, 

заступніцы зямлі Беларускай Еўфрасінні Полацкай. На ёй прадстаўлены 

рэпрадукцыі ікон, фрэсак, карцін, малюнкаў, графікі, а таксама ўнікальныя 

творы, якія перажылі стагоддзі. 

Напрыканцы верасня ў Віцебску былі ўрачыста адкрыты 

мемарыяльныя дошкі ганаровым грамадзянам Віцебска, удзельнікам 

Вялікай Айчыннай вайны, былым камандзірам партызанскіх брыгад 

Міхаілу Біруліну і Даніілу Райцаву. 

 

 

МАСТАЦТВА 

ХХІХ Міжнародны фестываль мастацтваў  «Славянскі базар 

у Віцебску» 

Фестываль праходзіў 16–19 ліпеня. Па традыцыі адкрыў яго 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы ўручыў 

прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2019–2020 

гады. Спецыяльнай узнагароды Прэзідэнта Беларусі «Праз мастацтва – да 

міру і ўзаемаразумення» быў удастоены народны артыст Расіі Філіп 

Кіркораў. Лейтматывам гала-канцэрта сталі радкі вядомай песні «Я люблю 

тебя, жизнь!». Фестываль мастацтваў вядомы сваімі традыцыямі. Гэта 
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тэатралізаванае прадстаўленне, віктарына, выстава дэкаратыўна-

прыкладной творчасці «Детские руки творят чудеса» і фотавыстава 

«Расцветай, мое село!». Работнікі мясцовага СДК радавалі гледачоў 

музычнымі нумарамі, артысты раённага Дома культуры правялі святочную 

шоу-праграму. 

 У Полацкім РЦК адбылося падвядзенне вынікаў раённага агляду-

конкурсу калектываў тэатральнага жанру сельскіх клубных устаноў 

«Тэатральная вёска». Сёлета ён быў прысвечаны Году малой радзімы і         

75-годдзю Вялікай Перамогі. Пераможца – тэатр мініяцюр «Альтанка» 

Вароніцкага сельскага клуба. (Полацкі веснік. – 2020. – 24 ліп. – С. 12.) 

 Чацвёртае па ліку раённае свята «Аграфэст» прайшло ў 

аг. Ерамееўшчына Дубровенскага раёна. Разынкай культурна-забаўляльнай 

праграмы стала «Бітва пасёлкаў». Прадстаўнікі трох вуліц спаборнічалі ў 

песенным, танцавальным, тэатральным і літаратурным жанрах. Іх 

падтрымлівалі тэатр песні «Спатканне», ансамбль песні «Грамніцы», 

самадзейныя артысты мясцовага СДК і раённага Дома культуры. 

 Традыцыйнае раённае свята народных рамёстваў у в. Белая Царква 

Чашніцкага раёна сабрала 7 жніўня ў фармаце open air на паўвостраве 

Чарэйскага возера самадзейных артыстаў, мастакоў і аматараў прыкладной 

творчасці. Прайшла акцыя «Запалі свечку», ладзіліся майстар-класы і 

гульні для дзяцей і дарослых. Прайшоў пленэр вядомых у раёне мастакоў, 

а таксама пачаткоўцаў. Адбыўся канцэрт творчых калектываў устаноў 

культуры раёна. Новалукомльская і Чашніцкая школы мастацтваў правялі 

праграму для прыхільнікаў класічнай музыкі. 

 Свята мёду было арганізавана 14 жніўня ва Ушачах. Яркасць 

мерапрыемству надавала насычаная забаўляльная праграма раённага 

Цэнтра культуры і народнай творчасці. Тэматычную выставу падрыхтавалі 

работнікі раённай бібліятэкі. Цікавыя выставы прадставілі работнікі Дома 

рамёстваў, народнага клуба «Адраджэнне». 

 Мядовага цара каранавалі 15 жніўня ў Полацку на раённым 

фестывалі, прысвечаным Мядоваму Спасу. Работнікі культуры 

улады, грамадскіх арганізацый, Аб’яднання іудзейскіх рэлігійных 

таварыстваў у Рэспубліцы Беларусь. 

У аграгарадку Ерамееўшчына Дубровенскага раёна быў адкрыты 

памятны знак Алене Фёдараўне Церашковай – ураджэнцы гэтых мясцін, 

маці першай у свеце жанчыны-касманаўта Валянціны Церашковай. 

(Витебские вести. – 2020. – 6 авг. – С. 20.) 

8 верасня Полацкі музей беларускага кнігадрукавання адзначыў 

сваё 30-годдзе. Удзел у мерапрыемстве прынялі вядомыя дзеячы музейнай 

справы Беларусі: дырэктары вядучых музеяў з Мінска і Віцебска, першы 

загадчык музея Галіна Ладзісава, мастак Ігар Куржалаў, які займаўся 

мастацкім рашэннем музейнай экспазіцыі. У свой 30-ы дзень нараджэння 

музей атрымаў у падарунак рэдкія выданні ад вядучых музеяў краіны. 

Урачыстым момантам стала падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве 

паміж Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-

запаведнікам і Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры. Да 

юбілейнай даты быў прымеркаваны круглы стол «Камунікатыўныя 

практыкі актуалізацыі помнікаў кніжнай культуры», які прайшоў у 

завочным фармаце. У ім бралі ўдзел даследчыкі, супрацоўнікі музеяў, 

бібліятэк, архіваў, адукацыйных устаноў з Беларусі, Расіі, Украіны і 

Венгрыі. 

Дзень адчыненых дзвярэй прайшоў у мемарыяльным музеі 

садавода-селекцыянера Івана Сікоры ў в. Алашкі Шаркаўшчынскага раёна. 

19 верасня споўнілася 135 гадоў з дня нараджэння знакамітага земляка. 

Жадаючыя мелі магчымасць наведаць не толькі мемарыяльны музей, у якім 

захоўваюцца некалькі тысяч каштоўных экспанатаў, якія расказваюць пра 

жыццё і дзейнасць беларускага Мічурына, але і яго дом-музей. 

25 верасня ў Глыбокім прайшла навукова-практычная 

канферэнцыя «Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч». Старшы 

навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея 

Аляксандр Хайноўскі падрыхтаваў даклад пра род Корсакаў, навуковы 

супрацоўнік музея Ігар Фёдараў – пра гісторыю капліцы Святога Міхаіла 
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падрыхтавалі разнастайныя праграмы. Творчыя калектывы Багатырскага 

СДК здзіўлялі самабытным выкананнем народных песень. Мацюшэўскі 

СДК прапанаваў вясёлыя гульні з удзелам тэатралізаваных герояў на чале 

з каларытным Лесавіком. Працавалі выстава дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці, фотазона, фітабар, кантактны заапарк і інш.  

Тэма прыгажосці і велічнасці роднага краю стала лейтматывам 

вялікага свята «Мая малая радзіма», што ладзілі для землякоў усіх узростаў 

культработнікі і ўдзельнікі творчых калектываў Ушаччыны. Святочныя 

мерапрыемствы прайшлі ў гарадскім скверы райцэнтра. (Витьбичи. – 2020. 

– 15 авг. – С. 16.) 

Работнікі культуры Дубровеншчыны правялі ў жніўні брэндавыя 

мерапрыемствы. У аграгарадку Добрынь прайшло свята «Варенье – всему 

наслажденье». 15 жніўня жыхары і госці аграгарадка Ляды сабраліся на 

традыцыйны «Ляднянскі кірмаш». 28 жніўня зала Сіпішчаўскай сельскай 

бібліятэкі-клуба сабрала аднавяскоўцаў на свята «Медовый Спас – всего 

про запас». У аг. Якубава 4 верасня адбылося традыцыйнае для гэтага 

населенага пункта свята «Яблычны край». 

19 жніўня ў Звяняцкім СДК Талачынскага раёна адбылося раённае 

мерапрыемства, прымеркаванае адразу да трох Спасаў – Мядовага, 

Яблычнага і Арэхавага. 

У чацвёрты раз на сцэне Боркавіцкага СДК Верхнядзвінскага раёна 

прайшоў раённы фестываль «Жнівеньскія Спасы». У рамках свята адбыліся 

шоу-конкурс для дзяўчынак «Яблочная краса-2020», конкурс кветкавых 

кампазіцый «Цветочная феерия» і конкурс арт-аб'ектаў «Баба-огородница». 

Экспанаваліся выставы мясцовых рукадзельніц, праходзілі спартыўныя 

спаборніцтвы. 

Фальклорнае свята «Спас – яблочко припас» падрыхтавалі для 

жыхароў аграгарадка Вярхоўе Бешанковіцкага раёна артысты мясцовага 

СДК і работнікі бібліятэкі. Актыўны ўдзел у мерапрыемстве прыняў 

народны клуб аматараў беларускай нацыянальнай кухні, фальклору і гульні 

«Бараболя». 

У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры на працягу ліпеня–

жніўня экспанаваліся выставы «Палітра стагоддзяў» (карціны мясцовых 

мастакоў) і «Жывая спадчына» (набыткі Браслаўскага раёна, уключаныя ў 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей). 

Экспазіцыя музея гісторыі і культуры Наваполацка папоўнілася 

ўзорамі вуглевадародаў, якія ўпершыню паступілі для перапрацоўкі ў 

ААТ «Нафтан». Колбы з нарвежскай, амерыканскай і арабскай нафтай былі 

ўрачыста перададзены ў фонд музея. 

У Бярэзінскім біясферным запаведніку на Мядовы Спас адкрыўся 

музей мёду і пчалярства. У экспазіцыі прадстаўлены вуллі старой 

канструкцыі і сучасныя, пасечны інвентар і абсталяванне, гербарыі і ўзоры 

мёду. Самым незвычайным экспанатам з’яўляецца дэманстрацыйны вулей 

з жывымі пчоламі. 

Напярэдадні новага навучальнага года ў Браслаўскім гісторыка-

краязнаўчым музеі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную школе. На агляд 

прадстаўлены экспанаты з фондаў музейнай установы.   

Стагоддзе савецка-польскай вайны 1919–1920 гадоў польскі бок 

адзначыў жалобнымі ўрачыстасцямі на пахаваннях сваіх воінаў на 

беларускай зямлі. Дэлегацыя на чале з дырэктарам Польскага інстытута ў 

Мінску Цэзарыем Карпіньскім наведала Шаркаўшчынскі раён з мэтай 

ушанавання памяці суайчыннікаў, пахаваных на могілках у аг. Лужкі і каля 

вёскі Цярэшкі Германавіцкага сельсавета. Польская дэлегацыя наведала 

могілкі польскіх салдат у Падсвіллі і Плісе Глыбоцкага раёна, Варапаеве 

Пастаўскага раёна, Язне Міёрскага раёна і іншых населеных пунктах 

Віцебшчыны. 16 ліпеня польская дэлегацыя пад кіраўніцтвам прэс-

сакратара Пасольства Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Аркадзіўша 

Клембека наведала пахаванні «жалнежаў нязнаных» – невядомых салдат – 

на старых могілках у Міёрах. 

Адноўлены памятны знак ахвярам Халакосту адкрылі ў 

г. Дуброўна. На ўрачыстым мітынгу прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай 
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На свяце «Ручнік як лёс» у вёсцы Гарадзішча Докшыцкага раёна, 

якое праводзілася ў трэці раз і сабрала шмат вяскоўцаў, арганізатары 

зрабілі сёлета акцэнт на вясельных ручніках мясцовасці, на традыцыях 

падрыхтоўкі і правядзення абраду. 

Узорны ансамбль танца і песні «Прыдзвінскія россыпы» Цэнтра 

культуры г. Наваполацка папоўніў скарбонку сваіх дасягненняў пяццю 

міжнароднымі ўзнагародамі на інтэрнацыянальным культурным форуме 

«Digi-From-ART», міжнародным шматжанравым конкурсе «World of music 

2020» і міжнародным фестывалі-конкурсе «Планета творчества». 

Свята «Фарынаўская марка» ў шосты раз сабрала сотні ўдзельнікаў 

на захапляючы open air у маладзёжнай сталіцы Полацкага раёна. 

Арганізатары мерапрыемства падрыхтавалі шэраг крэатыўных конкурсаў. 

Святочны настрой і яркія эмоцыі дарылі творчыя калектывы Фарынаўскага 

Цэнтра культуры і вольнага часу, Полацкага раённага Цэнтра культуры, 

Полацкага гарадскога Палаца культуры. (Полацкі веснік. – 2020. – 4 верас. – 

С. 21.) 

Работнікі культуры Дубровеншчыны праводзілі ў жніўні-верасні 

брэндавыя мерапрыемствы. У аграгарадку Добрынь прайшло свята 

«Варенье – всему наслажденье». 15 жніўня жыхары і госці аграгарадка 

Ляды сабраліся на традыцыйны «Ляднянскі кірмаш». 28 жніўня зала 

Сіпішчаўскай сельскай бібліятэкі-клуба сабрала аднавяскоўцаў на свята 

«Медовый Спас – всего про запас». У аг. Якубава 4 верасня прайшло 

традыцыйнае для гэтага населенага пункта свята «Яблычны край». 19 

верасня ў Асінторфскім СДК Дубровенскага раёна адбылося брэндавае 

мерапрыемства ў гонар журавінаў пад назвай «Королева болотного 

царства». У рамках тэатралізаванага прадстаўлення быў арганізаваны 

конкурс лясных персанажаў «Фэнтэзі-шоу», у якім удзельнічалі 

прадстаўнікі 6 сельскіх дамоў культуры. 

5 верасня ў аграгарадку Вялікія Дольцы Ушацкага раёна ладзілася 

раённае свята ў гонар малака. Мерапрыемства праходзіла ў зялёнай зоне 

сучасную гісторыю раёна. Цікавасць выклікае выстава «Род Валадкевічаў 

на Чашніччыне». (Чырвоны прамень. – 2020. – 7 ліп. – С. 3, 5.) 

Расонскі Музей баявой садружнасці прадставіў патрыятычны 

інтэрнэт-праект «Россонщина – о войне и Победе». Інфармацыя 

размешчана ў трох раздзелах: «Страницы военной истории», «Солдаты 

Великой Победы», «Летопись войны». На працягу другога паўгоддзя 

з’явіцца інфармацыя пра партызан і воінаў, якія змагаліся і загінулі на 

Расоншчыне; будуць прадстаўлены матэрыялы пра ахвяр нацызму – мірных 

жыхароў; будуць адлюстраваны мерапрыемствы па ўвекавечанні памяці 

ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. 

7 ліпеня ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі 

адкрылася выстава «75 лет вместе: Беларусь – государство-учредитель 

ООН». Фотадакументы прадстаўлены Нацыянальным гістарычным музеем 

Рэспублікі Беларусь. 

У ліпені адкрылася выстава «Музей утюга» ў Віцебскім музеі 

гісторыі прыватнага калекцыяніравання. У экспазіцыі прадстаўлены звыш 

150 эксклюзіўных прасаў з калекцыі мінскага «Музея утюга», адкрытага ў 

Траецкім прадмесці на аснове некалькіх прыватных збораў. Выстава будзе 

працаваць да лістапада. 

У Віцебску ўрачыста адкрылі мемарыяльную дошку Марку 

Шагалу і Восіпу Цадкіну. Размешчана дошка на будынку былога 1-га 

гарадскога чатырохкласнага вучылішча на вуліцы Леніна. Аўтар барэльефа 

на мемарыяльнай дошцы – скульптар і мастак Сяргей Сотнікаў. 

Да 90-годдзя паветрана-дэсантных войск у мікрараёне Баравуха г. 

Наваполацка 25 ліпеня быў урачыста адкрыты бюст-помнік легендарнаму 

камандуючаму ПДВ – Герою Савецкага Саюза Васілю Маргелаву. 

31 ліпеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава «Віцебск – горад дэсантнікаў». Гэта сумесны праект з гарадскім 

музеем воінаў-інтэрнацыяналістаў. Экспазіцыя ахоплівае 90-гадовы 

перыяд развіцця паветрана-дэсантных войскаў. 
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мясцовага парку. Адбылося ўшанаванне лепшых даярак, музычныя нумары 

чаргаваліся з конкурсамі, якія адпавядалі тэматыцы свята. 

«Гучы, роднае слова!» – свята пад такой назвай арганізавалі ва 

Ушачах народны клуб творчых сустрэч «Муза» Цэнтра культуры і 

народнай творчасці, супрацоўнікі раённай бібліятэкі і музея народнай 

славы імя У. Е. Лабанка. 

19 верасня адбыўся традыцыйны экалагічны фестываль «Жураўлі 

і журавіны Міёрскага краю». Фестываль пачаўся прэс-канферэнцыяй для 

журналістаў і турыстычных агенцтваў, дзе адбылася прэзентацыя брэнд-

бука Міёрскага раёна. У гарадскім парку «Паўвостраў» праходзілі 

мерапрыемствы: выстава-продаж вырабаў народных майстроў 

«Жураўліная скарбонка», выстава экалагічнай літаратуры «Журавель-

асветнік», тэатралізавана-канцэртная шоу-праграма «Жураўліная нота», 

майстар-класы па традыцыйных народных рамёствах, выраб экасувеніраў, 

дзіцячыя гульнёвыя праграмы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей ад 

ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» і многае іншае. 

19 верасня аграгарадок Слаўнае Талачынскага раёна запрасіў на 

брэндавае свята «Журавінавы край» у рамках праекта «Мая спадчына». У 

праграме: выстава-продаж вырабаў народных мастацкіх рамёстваў 

«Святочны сувенір», выстава-дэгустацыя страў «Журавінавы смак», 

кірмаш-продаж «Клюквенные торги», канцэртная праграма «Журавінавыя 

распацешкі» з удзелам калектываў мастацкай творчасці ўстаноў культуры 

клубнага тыпу Талачынскага раёна і інш. 

20 верасня ў Валынецкім СДК Верхнядзвінскага раёна было 

праведзена ХІІІ рэгіянальнае свята песні «Збіраем зорны карагод», у якім 

прынялі ўдзел 11 творчых калектываў. У праграме: выстава «Кірмаш 

дабрыні» Тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва, выстава вырабаў майстроў народнай творчасці раённага 

Дома рамёстваў, фотавыстава «Музыка нас звязала», тэатралізавана-

музычная пляцоўка «Восеньскі цуд», канцэртная праграма «Наша свята 

песнямі багата».  

 Да Дня ведаў былі праведзены пазнавальныя гадзіны «Крочым 

родным краем, старонкі гісторыі збіраем» (ЦРБ), «Твая зямля, твая Радзіма 

названа светла – Беларусь» (дзіцячая бібліятэка). 

 Да Дня беларускай пісьменнасці ў дзіцячай бібліятэцы прайшла 

інфармацыйная гадзіна «З вытокаў роднай мовы»; у ЦРБ адбылася 

тэматычная сустрэча «Чтим традиции белорусской письменности», 

арганізаваная народнай літаратурна-музычнай гасцёўняй «Крыніца» разам 

з аддзелам абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ. 

 Да Дня бібліятэк у ЦРБ быў праведзены бібліяфэст «Книжный 

городок», была аформлена выстава «Лучшая книжная закладка» па выніках 

раённага конкурсу. 

    

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Напярэдадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь на адным з 

буйнейшых воінскіх пахаванняў у в. Заронава Віцебскага раёна быў 

адкрыты мемарыяльны знак у выглядзе раскрытай кнігі з высечанымі на 

гранітным камяні прозвішчамі 237 землякоў, якія загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны, і 129 ветэранаў, якія адраджалі свой пасляваенны край. 

Гэта знакавая падзея адбылася дзякуючы кіраўніку комплекснага 

народнага музея «Гісторыя Заронаўскага краю» Людміле Нікіцінай і яе 

паплечнікам. Адкрыццё мемарыяльнага знака – даніна павагі подзвігу 

землякоў. 

Адметным сёлетні Дзень Незалежнасці стаў для жыхароў аг. 

Кублічы Ушацкага раёна: у цэнтры населенага пункта быў адкрыты 

памятны знак «Яўрэйскае пасяленне – Кублічы», а на базе сельскага Дома 

культуры – музейная экспазіцыя, прысвечаная жыццю і быту яўрэяў. 

Важная падзея адбылася ў Чашніках – напярэдадні Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь свае дзверы для наведвальнікаў адчыніў 

гістарычны музей. У цырымоніі прынялі ўдзел кіраўніцтва раёна, 

прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскасць і моладзь. І залы музея, 

і выстаўленыя там экспанаты распавядаюць пра гераічнае мінулае і 
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 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

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

 Ліпень 

 У рамках XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі 

базар у Віцебску» ў бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы бібліятэчнай 

пляцоўкі «Горад, які чытае». З 17 па 19 ліпеня сквер перад бібліятэкай стаў 

адкрытай інтэрактыўнай пляцоўкай для мноства літаратурна-музычных, 

гісторыка-патрыятычных і гульнёвых праграм. 

 Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтавана 

чарговая электронная выстава «Абуджаная памяць»: драматургія 

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. 

 Супрацоўнікі аддзела перыядычных выданняў падрыхтавалі 

буктрэйлер «Ведаць, каб памятаць. Памятаць, каб не паўтарыць», які 

прысвечаны тэме вайны на старонках літаратурных часопісаў. 

 Аддзел захоўвання асноўнага фонду прапанаваў увазе 

карыстальнікаў анлайн-выставу адной кнігі «Маленькі прынц», 

прымеркаваную да 120-годдзя з дня нараджэння Антуана дэ Сэнт-

Экзюперы. 

 Віртуальная выстава «Адкрывальнікі новых зямель», 

падрыхтаваная супрацоўнікамі аддзела «Агульная чытальная зала», 

дапамагла чытачам бліжэй пазнаёміцца з біяграфіямі найбольш выдатных 

падарожнікаў і географаў. 

 29 ліпеня ў актавай зале бібліятэкі прайшоў урачысты вечар, 

прымеркаваны да 90-годдзя ўтварэння паветрана-дэсантных войскаў «ПДВ 

– войскі гонару, славы і патрыятызму!». Арганізатары – Віцебская абласная 

арганізацыя ГА «Ветэраны паветрана-дэсантных войскаў і сіл спецыяльных 

аперацый», Віцебская гарадская арганізацыя «Братэрства» ГА «Беларускі 

саюз ветэранаў вайны ў Афганістане», ДУ «Віцебская абласная бібліятэка 

імя У. І. Леніна». 

пытанні краязнаўчай работы бібліятэк, грамадзянска-патрыятычнага 

выхавання дзяцей і падлеткаў. Былі падведзены вынікі прафесійных 

конкурсаў: на лепшую выставу літаратуры «Дороги Великой Победы», на 

добраўпарадкаванне бібліятэкі «Украсьте родину цветами». Былі таксама 

адзначаны самыя актыўныя ўдзельнікі акцыі «Пойман за чтением». (Кліч 

Радзімы. – 2020. – 3 кастр. – С. 6.) 

30 верасня ў Лужкаўскай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 

фотаальбома ганаровых чытачоў пад назвай «Счастье быть читателем». 

Чытачы дзяліліся сваімі чытацкімі захапленнямі, выказвалі пажаданні 

развіцця і творчасці любімай бібліятэцы, а самыя актыўныя былі адзначаны 

ў намінацыях: «Актыўны наведвальнік бібліятэкі», «Ледзі любоўнага 

рамана», «Знаўца роднага слова», «Самы дапытлівы чытач», 

«Перспектыўны чытач», «Шматгранны чытач», «Надзейныя сябры 

бібліятэкі», «Актыўны карыстальнік камп’ютарнымі паслугамі», «Чытаем 

усёй сям’ёй». 

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 Бібліятэкары ЦБС прымалі ўдзел у мітынгу «Минувших лет святая 

память» у Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, у «Шумілінскім 

падворку» на фестывалі «Славянскі базар у Віцебску», арганізавалі 

выязныя забаўляльныя праграмы «Цветочный калейдоскоп» і «Купальский 

хоровод» у рамках святкавання Купалля. 

 Пабедаўская сельская бібліятэка з гістарычным экскурсам «Одна 

на всех Победа» ўдзельнічала ва Усерасійскім конкурсе «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти». 

 На сайце ЦБС быў размешчаны віртуальны выставачна-

краязнаўчы праект «Месца ў гісторыі». 

 ЦРБ, дзіцячая бібліятэка, Обальская гарпасялковая бібліятэка 

працавалі ў сацыяльных сетках «ВКонтакте» і «Одноклассники». 
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 Жнівень 

 2 жніўня адкрылася персанальная выстава жывапісных работ 

Аляксандра Саўчанкі (г. Лепель) «Мая зямля – маё натхненне», 

прысвечаная Году малой радзімы. 

 У аддзеле перыядычных выданняў дзейнічала выстава «"Алеся": 

часопіс для жанчын і пра жанчын Беларусі». 

 У аддзеле перыядычных выданняў у рамках бібліятэчнага праекта 

«Бібліятэка – школе» была аформлена выстава «Настаўнік як чытач» у 

дапамогу настаўнікам агульнаадукацыйных школ. 

 Супрацоўнікі агульнай чытальнай залы прапанавалі ўвазе чытачоў 

віртуальную выставу «Край родны ў вершах і прозе»: да Года малой 

радзімы. 

 24 жніўня ў рамках бібліятэчнага праекта «Бібліятэка – школе» 

адбылося пасяджэнне метадычнага аб'яднання выхавальнікаў груп 

падоўжанага дня агульнаадукацыйных школ Першамайскага раёна г. 

Віцебска «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчага працэсу ў групах 

падоўжанага дня». 

 Супрацоўнікі электроннай чытальнай залы падрыхтавалі 

відэапрэзентацыю «Книги-лауреаты: Гонкуровская премия». 

 Аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» падрыхтаваў 

інфармацыйны дайджэст «Крымінальна-прававая адзнака махлярства» з 

серыі «Дзелавы саветнік». 

 Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна прыняла ўдзел у 

бібліятэчным Інтэрнэт-форуме «Код Перамогі – адзінства», ініцыяваным 

Краснадарскай краявой юнацкай бібліятэкай імя І. Ф. Варавы. Ад бібліятэкі 

прадстаўлена конкурсная работа чытача М. В. Бірукова «Ведаць, каб 

памятаць. Памятаць, каб не паўтарыць». 

 Верасень 

 10 верасня ў рамках культурна-дасугавай акцыі «Поделись 

книгой» супрацоўнікі аддзела абанемента і МБА перадалі ў бібліятэку 

і паэтаў «Сто радкоў любові да малой радзімы», у арганізацыі і правядзенні 

якога непасрэдны ўдзел прынялі бібліятэчныя работнікі. 

 
 

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у ЦБС праходзіла 

патрыятычная акцыя «Запалі зорку памяці». 

У адзін з ліпеньскіх дзён Лужкаўская бібліятэка запрасіла 

ўдзельнікаў клуба «Чамучкі» на экалагічную лінейку «Я з кнігай адкрываю 

свет прыроды». Пазнавальныя, вясёлыя віктарыны і бліц-хвілінкі 

«У кожнай птушкі свае замашкі», «У свеце жывёл», «У стракатым лузе» 

пад рубрыкай «Адгадай мяне» пазнаёмілі дзяцей з флорай і фаўнай 

Беларусі. 

У Зоркаўскай бібліятэцы прайшоў агляд літаратуры пад назвай 

«Жыццё закон нязломны мае – ніколі праўда не ўмірае», прысвечаны 120-

годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Дубоўкі, беларускага пісьменніка, 

перакладчыка і літаратурнага крытыка. Увага юных чытачоў была 

засяроджана менавіта на дзіцячых творах пісьменніка: «Як Алік у тайзе 

заблудзіўся», «Як Сінячок да сонца лётаў». 

23 ліпеня ў Васюкоўскай бібліятэцы адбылося адкрыццё выставы-

хобі «Маё захапленне», на якой былі прадстаўлены вязаныя вырабы 

мясцовай майстрыцы Л. А. Ардынскай, актыўнай чытачкі бібліятэкі. Да 

мерапрыемства была падрыхтавана выстава літаратуры па рукадзеллі. 

У першы вераснёўскі дзень у дзіцячай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з земляком – беларускім літаратарам Віктарам Праўдзіным. 

19 верасня ў ЦРБ прайшоў раённы семінар бібліятэчных 

работнікаў на тэму «Зямля бацькоў – мая зямля». У сувязі з 

прафесіянальным святам начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры 

і па справах моладзі райвыканкама Л. Стома ўручыла ганаровыя граматы 

супрацоўнікам ЦРБ і сельскім бібліятэкарам. На семінары абмяркоўваліся 
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ўстановы «ЛПП № 9» УДВП МУС па Віцебскай вобласці больш за 200 

выданняў. Кнігі і часопісы былі сабраны ў выніку дабрачыннай акцыі, 

праведзенай сярод чытачоў бібліятэкі і прымеркаванай да Дня бібліятэк 

Беларусі. 

 12 верасня творчы вечар барда Аляксандра Сіпарава «Я придумаю 

рассвет» сабраў прыхільнікаў і аматараў аўтарскай песні, сяброў 

Міжнароднай садружнасці праваслаўных аўтараў і выканаўцаў «Благадар». 

 15 верасня ў бібліятэцы прайшлі сацыякультурныя 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня бібліятэк Беларусі. 

 Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі для чытачоў святочную 

праграму «Бібліятэка запрашае сяброў!», у рамках якой адбыліся творчыя 

сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі кніг, мастацкіх і бібліятэчных 

выстаў, прайшлі бібліятэчныя акцыі, інфармацыйныя гадзіны, 

інтэрактыўныя гульні, віктарыны, квэсты, майстар-класы, экскурсіі для 

навучэнцаў адукацыйных устаноў горада. 

 Падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця свята прагучалі віншаванні 

ад дырэктара Віцебскай абласной бібліятэкі Таццяны Адамян, намесніка 

начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Галіны 

Баркевіч, чытачоў бібліятэкі. Упрыгожылі ўрачыстасць выступленні 

вучняў эстраднага аддзялення дзіцячай музычнай школы № 4 г. Віцебска 

Ангеліны Фядзько, Яўгена Ганчара і Дар'і Збуржынскай (кіраўнік Алена 

Цыганкова). 

 У фае бібліятэкі на працягу дня працавала выстава-панарама новых 

паступленняў у фонд бібліятэкі «Калейдаскоп кніжных навінак» і выстава-

прэзентацыя «Планета перыёдыкі», праходзіла бібліятэчная акцыя «Знайдзі 

сваю кнігу: чытач – чытачу». Выклікала цікавасць у чытачоў бібліятэкі 

выстава-дэгустацыя «Душистые ароматы лета» і прэзентацыя народнага 

клуба кветкаводаў і садаводаў-аматараў «Флора» Лёзненскай раённай 

бібліятэкі. 

пры прарыве блакады. На мерапрыемстве гучалі вершы паэтаў-землякоў па 

тэме мерапрыемства. 

5 ліпеня ў Дубраўскай бібліятэцы з мэтай далучэння дзяцей да 

вытокаў беларускай народнай культуры быў арганізаваны майстар-клас па 

пляценні купальскіх вянкоў. Была аформлена кніжная выстава «Купалле ў 

вершах, казках, паданнях». 

1 верасня ў дзіцячай бібліятэцы быў праведзены ўрок гісторыі 

«Сцежкамі Францыска Скарыны» для ўдзельнікаў аматарскага аб’яднання 

«Крыніца». 

16 верасня ў Глыбачанскай бібліятэцы было арганізавана 

літаратурнае падарожжа «У краіне герояў любімых кніг» для навучэнцаў 

мясцовай школы. 

  

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

У адпаведнасці з графікам выступленняў устаноў культуры на 

інтэрактыўнай пляцоўцы з гісторыка-геаграфічнай картай Чашніцкага 

раёна бібліятэкі райцэнтра прапанавалі наступныя мерапрыемствы: 

пазнавальную праграму «Мая зямля» (ЦРБ); конкурсную праграму «Лето, 

ах, лето!» (гарадская бібліятэка-філіял № 2); гульню для дзяцей 

«Падарожжа па казках» (дзіцячая бібліятэка). 

Бібліятэкары сістэмы актыўна выкарыстоўвалі такую форму 

работы, як летняя чытальная зала. Бібліятэкі пад адкрытым небам 

разгарнулі ў ліпені: дзіцячая бібліятэка («Читай-дворик»); Вядрэнская 

бібліятэка («Время читать забытые книги»); Кашчынская бібліятэка 

(«Чытаем па-беларуску»); Кругліцкая бібліятэка («Чтобы летом не скучать, 

выбирай, что почитать»). 

Бібліятэкар Чарэйскай бібліятэкі правяла для групы турыстаў 

аглядную экскурсію «История земли Черейской». 

12 верасня, у час святкавання Дня горада Чашнікі, на Цяпінскім 

фэсце быў праведзены адкрыты раённы конкурс самадзейных чытальнікаў 
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 У рамках святочнай праграмы адбылося адкрыццё персанальнай 

юбілейнай выставы работ мастака Алега Крошкіна «Музыка колеру», 

прайшла творчая сустрэча з краязнаўцам Аркадзем Падліпскім і 

прэзентацыя яго кнігі «Последний подвиг Веры Хоружей». 

 З вялікай цікавасцю чытачы і супрацоўнікі бібліятэкі паслухалі 

лекцыю кандыдата фармацэўтычных навук, дацэнта кафедры 

фармакагнозіі ВДМУ Наталлі Лапавай «Лекавыя расліны – багацце роднай 

зямлі» і прынялі ўдзел у трэнінгу па фарміраванні псіхалагічнага здароўя 

жанчыны «Брэнд па імені "Я"» псіхолага Віцебскага абласнога цэнтра 

гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Анжалікі Дзіканавай. А ўсіх 

жадаючых раскрыць свой творчы патэнцыял запрасілі ў Школу малявання 

для дарослых «MASTAK». 

 Супрацоўнікі аддзела дзіцячай літаратуры сустракалі сваіх 

чытачоў на дзіцячай пляцоўцы «Солнце на ладошках». У аддзеле працавала 

Школа юнага бібліятэкара, адбылося адкрыццё выставы творчых і 

пленэрных работ навучэнцаў Віцебскага гарадскога Цэнтра дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі «Шагами Малевича и Шагала», прайшла творчая 

сустрэча з пісьменнікам Ірынай Токаравай «Веселое приклюЧТЕНИЕ». 

 У рамках свята адбылася прэзентацыя пятага тома штогадовага 

зборніка «Віцебскі край», у які ўвайшлі матэрыялы V Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы. 

 Нікога не пакінула раўнадушным вячэрняя літаратурна-музычная 

праграма «Напоўнім музыкай сэрцы» з удзелам народнага тэатра-студыі 

аўтарскай песні Цэнтра культуры «Віцебск». 

 16 верасня ў бібліятэцы прайшла сустрэча з прадстаўнікамі 

выдавецкага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Народная 

асвета», якое ў будучым годзе адзначыць сваё 70-годдзе. 

 16 верасня адбылася прэзентацыя выдання «Акварэлія. Беларускі 

акварэльны жывапіс», падрыхтаванага беларускім мастаком-акварэлістам, 

мастацтвазнаўцам, педагогам Уладзімірам Рынкевічам. 

назвай «Бібліятэка збірае сяброў». Былі аформлены стэнд «Фоталетапіс», 

фотазоны «Раман пра бібліятэку», «Бібліятэчны слоган», а таксама 

выстава-інсталяцыя «Дамы эпохі – гераіні кніг», выстава «Я прачытала... і 

вам раю!», інфармацыйны стэнд «Нашы будні». Фотастэнд «Гісторыя 

бібліятэкі ў асобах» і відэа-слайды пазнаёмілі прысутных з ветэранамі 

бібліятэчнай справы. Гучалі словы віншаванняў і ўдзячнасці ад чытачоў 

бібліятэкі, прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў і кіраўнікаў арганізацый. 

У гонар свята адбылася прэзентацыя персанальнай выставы-вернісажа 

бібліятэкара Аболецкай сельскай бібліятэкі Г. А. Піхцеравай пад назвай 

«Фота-хобі бібліятэкара». Святочныя мерапрыемствы да Дня бібліятэк 

былі працягнуты ў сценах Коханаўскай гарпасялковай бібліятэкі, дзе 

прайшоў бенефіс ветэранаў бібліятэчнай справы В. І. Важанавай і 

Н. І. Мельнікавай «У маім лёсе ты стала галоўнай…». 

У рамках праекта «На бібліятэчнай хвалі: рэсурсы, паслугі, фонды» 

завяршылася праца над раздзелам «Нашы актыўнасці, або бібліятэкары за 

кадрам». Карыстальнікам сайта прадстаўлены віртуальны фотаальбом пад 

аднайменнай назвай. Працягвалася праца над раздзеламі «Выдавецкая 

дзейнасць бібліятэкі», «Праектная дзейнасць». У рамках праекта 

«Бібліявокны» былі аформлены ваконныя выставы-вітрыны «Бібліятэкі 

свету», «Францыск Скарына».  

У бібліятэках сістэмы праводзіліся мерапрыемствы ў рамках 

рэспубліканскай акцыі «Адзіны дзень бяспекі», у рамках Года малой 

радзімы. Працягвалася работа гурткоў і клубаў па інтарэсах. 

 

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У Плінскай бібліятэцы 4 ліпеня быў праведзены слайд-экскурс да 

Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь «Ушаччина – край мужества и 

героизма». Чытачы даведаліся пра гістарычнае мінулае краю падчас 

прагляду відэафільма «Ушачи прошлых лет». Прэзентацыя «Полоцко-

Лепельская партизанская зона» пазнаёміла з баявымі дзеяннямі партызан 
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 Аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтавана 

чарговая электронная выстава «Беларусь – гэта цэлы сусвет у Сусвеце»: 

экранізацыя твораў 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 рамках бібліятэчнага праекта «Музыка для ўсіх» 28 верасня 

адбылася лекцыя члена Беларускага саюза кампазітараў, музыканта і 

педагога Аляксандра Іванова «Жыццё, аддадзенае музыцы», прысвечаная 

жыццю і творчасці кампазітара Фрыдэрыка Шапэна. 

 30 верасня ў бібліятэцы ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» 

прайшоў тэатральна-музычны вечар «Дзень дабра і павагі», прымеркаваны 

да Міжнароднага дня пажылых людзей. 

  

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

Ліпень 

У бібліятэцы імя У. Караткевіча для наведвальнікаў летняга лагера 

СШ № 28 прайшла гадзіна добрых парад «Лясная навука». Экалагічны ўрок 

«Ачысцім планету ад смецця» быў праведзены для дзяцей з летняга лагера 

СШ № 34. 

У бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбылася сустрэча з паэткай 

Валянцінай Шырынавай, на якую запрасілі дзяцей з аздараўленчага лагера 

СШ № 3. 

Супрацоўнікі бібліятэкі імя Я. Маўра правялі фальклорныя святы 

«Купальская казка» і «Яблочный спас и не только» для дзяцей са школьнага 

лагера СШ № 33. 

ЦГБ імя М. Горкага падрыхтавала анлайн-выставу работ 

віцебскага фотамастака Паўла Памалейкі «Современники». Для 

віртуальных карыстальнікаў быў створаны відэаролік, у якім размешчаны 

рэпрадукцыі карцін Марка Шагала і яго верш «Мой горад, мяне не забыў 

ты яшчэ?» у перакладзе Рыгора Барадуліна. 

літаратура па тэмах: «Вершы, як памяць пра вайну», «Кнігі з густам лета», 

выстава-парада «Дачны калейдаскоп», «Навінкі перыядычных выданняў». 

У рамках праекта «На бібліятэчнай хвалі: рэсурсы, паслугі, фонды» 

працягваецца праца над раздзелам «Нашы актыўнасці, або Бібліятэкары за 

кадрам». 

Да 55-годдзя з дня нараджэння Людмілы Рублеўскай праведзены 

агляд літаратуры «Позіркам сэрца Людмілы Рублеўскай». Агляд даступны 

таксама ў online-рэжыме карыстальнікам сайта ЦБС. 

Коханаўская гарпасялковая бібліятэка працягвала краязнаўчую 

пошукавую дзейнасць да 75-годдзя Вялікай Перамогі. Зняты відэаролік 

«Памаўчым ля гісторыі, якая бронзаю стала», аформлены альбом 

«Памятныя мясціны Коханава». Былі арганізаваны выстава работ па 

рукадзеллі чытача бібліятэкі, інваліда Людмілы Яфімавай і выстава «Не 

ведаючы страху і сумневаў», прысвечаная людзям у белых халатах. 

Апошняя даступная ў online рэжыме на сайце ЦБС. У рамках праграмы 

летняга чытання была праведзена акцыя «Каб летам не сумаваць – з 

Лесавічком пачні чытаць». 

Чытачы дзіцячай бібліятэкі з’яўляюцца таксама карыстальнікамі 

сайта ЦБС. У ліпені яны мелі магчымасць пазнаёміцца з анлайн-выставай 

«Канікулы з Чытайкай у краіне Казак і Фэнтэзі». У чытальнай зале прайшла 

гутарка на тэму «Цыгарэты – гэта яд, ён небяспечны для рабят». У рамках 

праекта летняга чытання «Вольным часам на світанку мы бяром з сабой 

чытанку» былі праведзены наступныя мерапрыемствы: гульня «За кожнай 

літарай – казка»; пазнавальнае шоу «Хачу ўсё ведаць», інфарміна «Загадкі 

прыроды». 

У бібліятэках-філіялах працягвалася работа ў рамках праграмы 

летняга чытання-2020 «Пятая чвэрць». Вялася работа бібліятэк па 

абслугоўванні на даму пажылых карыстальнікаў і людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі. 

15 верасня Талачынская цэнтральная раённая бібліятэка 

адзначыла свой 95-гадовы юбілей. Адбылося святочнае мерапрыемства пад 
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У рамках XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі 

базар у Віцебску»з 17 па 19 ліпеня ў бібліятэках горада прайшла 

сацыякультурная акцыя «Библиотечный дворик». ЦГБ імя М. Горкага 

падрыхтавала літаратурна-забаўляльную праграму «Лето на книжных 

страничках». Юныя ўдзельнікі свята і іх бацькі прынялі ўдзел у 

літаратурных конкурсах і гульнях, конкурсе малюнкаў на асфальце «Я 

рисую лето», майстар-класах «Фестивальный василек», «Веселый 

смайлик». Тут жа прайшла творчая сустрэча з віцебскай паэткай 

Валянцінай Шырынавай. Наведвальнікі інтэрактыўнай пляцоўкі бібліятэкі 

імя Я. Купалы мелі магчымасць пазнаёміцца з фотапраектам віцебскага 

краязнаўцы Віктара Барысенкова «Віцебск. Дыялог стагоддзяў». 

Жадаючыя маглі прыняць удзел у акцыі «Громкие чтения. Любимые строки 

о Витебске». На адкрытай пляцоўцы каля бібліятэкі імя П. Броўкі дарослыя 

і дзеці ўдзельнічалі ў віктарыне «Знаменитые люди Витебска», 

літаратурным конкурсе «Веселая рифма», беларускіх народных гульнях. 

Супрацоўнікі бібліятэкі імя У. Маякоўскага запрасілі ўсіх жадаючых на 

інтэрактыўную кніжную выставу да Дня нараджэння паэта, імя якога носіць 

бібліятэка, на майстар-клас па вырабе «цудоўнай кветкі» ў тэхніцы арыгамі. 

Работнікі бібліятэкі імя Я. Маўра падрыхтавалі і правялі музычную 

латарэю «Видел, читал», акцыю «Мы читаем и рисуем», майстар-клас па 

квілінгу. На пляцоўцы «Книжное сафари» бібліятэкі імя Е. Лось можна 

было паўдзельнічаць у квэст-гульні «Загадочный остров», літаратурнай 

віктарыне «Охотники за знаниями», пазнаёміцца з прадметна-гульнёвай 

выставай «Мастера на все руки», выставай творчых работ удзельнікаў 

гуртка «Волшебная лампа». Для юных жыхароў горада прайшлі майстар-

класы па вырабе святочнай паштоўкі. У скверы каля бібліятэкі імя 

А. Пушкіна разгарнулася летняя чытальная зала. Тут адбылася культурная 

акцыя «Выходи читать во двор!». Была прадстаўлена выстава карцін 

удзельнікаў гуртка «Радуга» УА «Віцебскі гарадскі Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі». На пляцоўцы бібліятэкі імя М. Астроўскага 

прайшоў экалагічны пікнік «З кнігай на прыродзе». Супрацоўнікі бібліятэкі 

 На працягу месяца вялася работа над паэтычным інтэрнэт-

марафонам «Неугасимая память поколений», прысвечаным 75-годдзю 

Вялікай Перамогі. 

 1 верасня раённая і дзіцячая бібліятэкі запрасілі вучняў малодшых 

класаў на ўрок ведаў «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Школьнікі 

даведаліся пра сваю малую радзіму, вядомых землякоў, удзельнічалі ў 

віктарынах «Знатоки родного края», «Моя Родина – Республика Беларусь», 

паглядзелі фільм пра Сенненшчыну.  

 12 верасня работнікі Багушэўскай гарпасялковай бібліятэкі 

прынялі актыўны ўдзел у святкаванні 140-годдзя гарпасёлка. Была 

арганізавана пляцоўка «Богушевск – моя гордость и судьба». Працавалі 

выстава краязнаўчай тэматыкі, адкрыты мікрафон «Вершы пра родны 

Багушэўск», інтэрактыўны стэнд «140 пажаданняў Багушэўску». Народны 

лялечны тэатр кнігі «Петрушка» Сенненскай дзіцячай бібліятэкі парадаваў 

маленькіх гасцей свята спектаклем «Чистюля Колобок». 

 У гонар Дня бібліятэк работнікі ЦРБ арганізавалі бенефіс 

«Чтение – дело семейное», на які былі запрошаны пастаянныя чытачы і 

ветэраны бібліятэчнай справы. 

  

 ДУК «Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

3 ліпеня каля будынка ЦРБ была разгорнута тэматычная пляцоўка 

«Беларусь незалежная». На кніжнай выставе-панараме «Квітней, красуй, 

Беларусь!» былі размешчаны кнігі пра гістарычнае мінулае і сучаснае 

становішча краіны. Дзіцячая пляцоўка была прадстаўлена кніжнай 

выставай «Я – беларус маленькі» і конкурсам малюнкаў «Мая вуліца, мой 

горад, мая краіна». Супрацоўнікі бібліятэкі таксама прынялі ўдзел у 

мітынгах-рэквіямах ля помніка «Вызваленне» і ля памятнай дошкі герою 

вайны Андрэю Усаву. 

Кожную суботу ліпеня ля будынка бібліятэкі арганізоўвалася 

летняя чытальная зала «Бібліятэка пад парасонам». Прапаноўвалася 
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паказалі лялечны спектакль «Берегите книгу». Бібліятэка імя У. 

Караткевіча правяла паэтычную гульню «Горад у вершах віцебскіх паэтаў», 

гульню-пазл «Віцебскія адметнасці», віктарыну ў малюнках «Горад 

майстроў» і гульню-рэбус «Віцебскія музы». 

20 ліпеня ў бібліятэцы імя У. Караткевіча была праведзена гадзіна 

мужнасці «У іх сэрцах – нясцерпны боль і пажараў званы», на якую былі 

запрошаны падлеткі з летняга лагера СШ № 38. 

28 ліпеня ў ЦГБ імя М. Горкага для дзяцей з летняга лагера 

СШ № 6 прайшла інтэрактыўная гульня-віктарына «Азбука улиц и дорог», 

прысвечаная Міжнароднаму дню святлафора. 

Верасень 

Акцыя «Единый день безопасности» прайшла ў бібліятэках з 

1 па10 верасня.  

У бібліятэках горада адбыліся святочныя мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да Дня бібліятэк. У бібліятэцы імя У. Караткевіча прайшло 

свята «Бібліятэка збірае сяброў», на якім былі падведзены вынікі праграмы 

летняга чытання, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння У. Караткевіча. 

Аматарам пераўвасаблення спадабалася фотаатэлье «Я ў вобразе» (дзеці 

фатаграфаваліся ў вобразах Ляснога цара і Майскай каралевы – галоўных 

герояў чароўнай гісторыі У. Караткевіча «Старая казка»). Цікава прайшоў 

квэст па творчасці У. Караткевіча «У пошуках скарбу». Поспехам 

карысталіся інтэрактыўная кніжная выстаўка «Ба! Знакомые все лица!», 

выстава мастацкіх работ віцебскай мастачкі Святланы Мішурнай пад 

назвай «Адценні душы» і шашачны турнір «Раз, два – і ў дамкі». 

Інфармацыйны ўрок «Профессия из глубины веков» падрыхтавалі 

для юных чытачоў супрацоўнікі бібліятэкі імя С. Маршака. Дзеці 

даведаліся, якімі былі першыя бібліятэкі, прасачылі шлях іх развіцця ад 

глыбокай старажытнасці да нашых дзён, паўдзельнічалі ў літаратурнай 

гульні «Чароўны свет кнігі», разам з Магістрам і Кніжнай феяй здзейснілі 

займальнае падарожжа па бібліятэцы. 

 У Клясціцкай сельскай бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы: 

тэматычная выстава і майстар-клас «Таинственный мир кукол и вышивки»; 

літаратурнае падарожжа па казках У. Дубоўкі. 

 У верасні праводзіліся бібліятэчныя экскурсіі: «Путешествие в 

страну «Библиотека» (дзіцячая бібліятэка), «Рады мы всегда гостям, 

приглашаем в гости к нам!» (Клясціцкая бібліятэка), «Каждому человеку 

путь открыт в библиотеку» (Краснапольская бібліятэка). Праходзілі 

пасяджэнні клубаў па інтарэсах: «История моей деревни в фотографиях» 

(краязнаўчы клуб «Нашчадкі» Сяляўшчынскай бібліятэкі); «Полны 

закрома – не страшна зима!» (клуб «Рябинушка» Краснапольскай 

бібліятэкі); «Осень, осень, в гости просим!» (жаночы клуб «Майская роза» 

раённай бібліятэкі); «Эти забавные домашние животные» (экалагічны клуб 

«Книгочей-эколог» дзіцячай бібліятэкі). 

     

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь бібліятэкі сістэмы 

арганізавалі кніжныя выставы «Мая Радзіма – Беларусь». Бібліятэкар 

Какоўчынскай сельскай бібліятэкі правяла літаратурна-музычнае 

падарожжа «Абдымаюць рукі Беларусь». У Багданаўскай сельскай 

бібліятэцы адбыўся патрыятычны ўрок «Квітней, Беларусь!». 

 У Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы для падлеткаў была 

праведзена гутарка-папярэджанне «От вредных привычек откажись, 

выбери здоровую жизнь». Чытачам Ульянавіцкай сельскай бібліятэкі быў 

прапанаваны шок-урок пра наркатычную залежнасць. 

 16 ліпеня ў дзіцячай раённай бібліятэцы адбыўся КВЗ 

«Экологический абордаж». 

 24 ліпеня работнікі ЦРБ арганізавалі літаратурнае свята – 

ушанаванне лепшых чытачоў бібліёбуса «Мы вместе с книгой по жизни 

шагаем» для жыхароў вёскі Обаль. 
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Сацыякультурная акцыя «Бібліямарафон-2020», прысвечаная Дню 

бібліятэк, адбылася ў ЦГБ імя М. Горкага. Жыхароў і гасцей горада чакалі 

творчыя сустрэчы, літаратурна-музычныя праграмы, майстар-класы, 

конкурсы, віктарыны, мастацкія і кніжныя выставы. З прафесійным святам 

бібліятэчных работнікаў павіншавалі намеснік старшыні Віцебскага 

гарвыканкама Віктар Глушын, начальнік аддзела культуры Наталля 

Шыянок, старшыня гарадскога Савета ветэранаў Ларыса Аленская. Яркай 

падзеяй стала дзіцячае свята, на якім юныя чытачы сустрэліся з 

літаратурнымі персанажамі – Кніжнай феяй і Бабай Ягой. Навучэнцы ДШМ 

№ 4 падрыхтавалі запамінальную музычную праграму. А педагогі і 

навучэнцы аб'яднанняў па інтарэсах «Студыя «Кисточка» і «Юный 

художник» Віцебскага гарадскога Цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі прадставілі выставу творчых работ «Добрый мир любимых книг». 

Разам з гісторыкам і краязнаўцам Мікалаем Піваварам госці бібліятэкі 

здзейснілі краязнаўчае падарожжа па гістарычных мясцінах Віцебска і яго 

наваколлі. Госцем бібліятэчнага праекта «Книги моей жизни» была 

артыстка, вядучы майстар сцэны тэатра імя Я. Коласа Святлана Жукоўская. 

Шматлікіх аматараў паэзіі і аўтарскай песні сабраў літаратурны клуб 

«ЛитКофейник». Святочны настрой падарылі прысутным салістка 

Віцебскай абласной філармоніі Паліна Бахталіна, кіраўнік майстэрні-

лабараторыі музычнага тэатра «Резонанс» Цэнтра культуры «Віцебск» і 

ансамбль народнай музыкі «Жалейка» ДУ «Культурна-гістарычны 

комплекс «Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна». Былі праведзены 

майстар-класы па аздараўленчай кітайскай гімнастыцы, тэхніцы дэкупаж, 

«Куклы-обереги» і «Цвяток Радзімы». Выстава работ Віктара Гудошнікава 

ў стылі тэхна-арт, варажба па кнігах, літаратурныя прадказанні, 

незвычайныя выставачныя праекты, фотазоны падарылі гасцям і 

ўдзельнікам мерапрыемства незабыўныя ўражанні і добры настрой. 

Пераможцамі фотамарафону «Поймай любовь к книге на камеру», які 

праходзіў праз сацыяльныя сеткі, сталі Лізавета Паўлоўская і браты 

Заблоцкія. 

гутарка «Незвычайная краіна, якой няма на карце», прысвечаная                     

110-годдзю з дня нараджэння дзіцячай пісьменніцы Ліі Гераскінай. 

 24 верасня ў бібліятэцы-філіяле № 8 прайшла пазнавальная гадзіна 

«Звезда по имени Скорина» ў рамках краязнаўчай праграмы «Мая 

Полаччына» і быў праведзены бібліятэчны бульвар «Чытанне сямейнага 

маштабу». 

 29 верасня ў бібліятэцы-філіяле № 5 былі праведзены конкурс 

знаўцаў роднай мовы «Шануем і любім родную мову» і чарговыя заняткі з 

выхаванцамі дзіцячага садка № 19 у рамках творчага праекта 

«Бібліяпадарожжа па Краіне Праваслаўя». 

 29 верасня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога вучні 6-8 класаў 

прынялі ўдзел у адкрытым дыялогу «Мечтай, выбирай, действуй!» 

(прафесійная арыентацыя). Вучням 4 «В» класа СШ № 10 было 

прапанавана біблія-шоу «Каб хвароб не баяцца, трэба спортам займацца». 

 ДУК «Расонская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 3 ліпеня на адкрытай пляцоўцы перад раённай бібліятэкай да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь была разгорнута выстава-інсталяцыя 

«Беларусь. Незабыўныя дні вызвалення». 

 Да Дня вышыванкі ў чытальнай зале ЦРБ была аформлена выстава-

экспазіцыя «Беларускія ўзоры – своеасаблівая народная азбука». 

 10 ліпеня ў ЦРБ пад назвай «Жыццё, як сполах маланкі» прайшла 

літаратурна-музычная сустрэча з удзельнікамі народнага клуба 

самадзейных паэтаў «Натхненне». 

 28 ліпеня ў ЦРБ была праведзена літаратурна-забаўляльная 

праграма «Тайны загадок» для наведвальнікаў аддзялення дзённага 

знаходжання для інвалідаў ТЦСАН. 

 У Сяляўшчынскай сельскай бібліятэцы адбылося пасяджэнне 

аматарскага аб’яднання «Нашчадкі», прысвечанае Дню Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь. Для дзіцячага чытача была аформлена кніжная 

выстава «Читай и удивляйся». 
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23 верасня ў ЦГБ імя М. Горкага была праведзена літаратурна-

музычная праграма «Памяць сэрца», прымеркаваная да Міжнароднага дня 

пажылых людзей. Прадстаўнікоў раённых арганізацый Беларускага 

грамадскага аб'яднання ветэранаў, грамадскага аб'яднання «Золотой 

возраст» віталі кіраўнікі ветэранскіх арганізацый Віцебска. У святочнай 

праграме прымалі ўдзел салісты і творчыя калектывы ветэранскіх 

арганізацый і аб'яднання «Золотой возраст». Нікога не пакінулі абыякавымі 

папулярныя песні розных гадоў і танцавальныя нумары, вершы Мікалая 

Агеева, шчырыя пажаданні добрага здароўя і даўгалецця. 

У бібліятэцы імя Е. Лось 25 верасня адбылася вечарына «Ты – 

дзіўны свет, бібліятэка!». Адзначыць 30-годдзе з дня заснавання бібліятэкі 

разам з калектывам прыйшлі чытачы, прадстаўнікі ўстаноў адукацыі, 

творчых аб’яднанняў, калегі. Віншаванні прагучалі ад начальніка аддзела 

культуры Віцебскага гарвыканкама Наталлі Шыянок, дырэктара ДУ «ЦБС 

г. Віцебска» Алены Багацёнак, старшыні Віцебскага аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі Тамары Красновай-Гусачэнкі, віцебскай паэтэсы 

Наталлі Салаўёвай, чытачоў бібліятэкі і інш. Упрыгожылі свята 

выступленні ансамбля народнай музыкі «Жалейка», скрыпачкі Ксеніі Белай 

і юнай спявачкі Яраславы Цяпковай. 

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

У ліпені запрацавалі чытальныя залы, але частка работы бібліятэк 

працягвалася віртуальна. На сайце ЦБС папаўнялася рубрыка «Дзецям», 

якую вялі дзіцячыя бібліятэкі. Супрацоўнікі ЦБ імя У. Маякоўскага на 

сайце ЦБС прадоўжылі рубрыку «На журнальной орбите». На сайце былі 

прадстаўлены: віртуальная электронная выстава «10 книг, которые стоит 

прочитать, прежде чем смотреть фильм» (ЦБ імя У. Маякоўскага); 

электронная віктарына «Литературный шоколад» (дзіцячая бібліятэка імя 

С. Маршака); электронны відэаролік «В объективе – творчество» 

(бібліятэка імя Я. Коласа). Цікавыя нататкі ў віртуальным сшытку «О» 

супрацоўнікі Полацкага ГРАНС правялі гутарку-знаёмства «Прафесія – 

выратавальнік». 

 8 ліпеня да юбілею дзіцячага пісьменніка Льва Касіля дзіцячая 

бібліятэка імя Л. Талстога падрыхтавала відэапрэзентацыю «Льву Касілю – 

115», а таксама бібліяграфічны спіс літаратуры, якія былі размешчаны ў 

групе на старонцы «ВКонтакте». 

 20 ліпеня бібліятэкай-філіялам № 8 была прадстаўлена 

віртуальная выстава «Кніга збірае сяброў», прысвечаная Міжнароднаму 

дню сяброўства. Работнікі дзіцячай бібліятэкі імя Л. Талстога правялі 

віктарыну «Казкі пра сяброўства». 

 У бібліятэцы-філіяле № 4 для чытачоў малодшага школьнага 

ўзросту праводзілася гульнёвая праграма «Лета ў госці запрашаем 

(падарожжа ў краіну «Журналия»). 

 30 ліпеня работнікі бібліятэкі імя Я. Купалы размясцілі ў 

сацыяльных сетках «ВКонтакте» і «Фэйсбук» відэапрэзентацыю «Далоў 

пластыкавую чуму». 

 1 верасня ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшлі гістарычная гадзіна 

«Цуд друкаваных старонак» і гістарычны ўрок Беларусь была, ёсць, 

будзе!»; 3 верасня – літаратурная гасцёўня «Спадчына Скарыны».  

 15 верасня ў ЦРБ імя Ф. Скарыны адбылося ўрачыстае адкрыццё 

сезона open air «Cтихи над городом». Мерапрыемства супала са 

святкаваннем Дня бібліятэк. Былі аформлены выставы «Яны былі 

бібліятэкарамі», «Тут сэрцу кожнаму цёпла». Прысутныя прынялі ўдзел у 

віктарыне «Захопленым чытачам», разгадвалі крыжаванку «З мінулага ў 

будучыню». 

 У дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 23 верасня была праведзена 

гутарка-гульня, прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння пісьменніка 

Анатоля Клышкі, 24 верасня – пазнавальная экскурсія «Больше книжек 

прочитаешь – больше нового узнаешь». 

 24 верасня ў бібліятэцы імя Я. Купалы ў межах індывідуальнага 

творчага плана «Дзе жыве Яе Вялікасць Кніга» адбылася літаратурная 
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працягвалі друкавацца на старонцы дзіцячай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна 

«ВКонтакте». 

У ЦБ імя У. Маякоўскага экспанавалася мастацкая выстава 

«Победа» творчых праектаў выпускнікоў ДШМ імя І. Ф. Хруцкага. 

21 ліпеня ў бібліятэцы імя Я. Коласа адкрылася фотавыстава 

«Я так вижу». Аўтары – члены маладзёжнага інклюзіўнага клуба 

«Добрыня». 

У бібліятэцы імя У. Караткевіча да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь прайшла акцыя ўдзячнасці і павагі «Кветкі ветэрану». 

Дню ведаў былі прысвечаны: краязнаўчыя ўрокі «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог» (ЦБ імя У. Маякоўскага), «Я люблю Беларусь» 

(бібліятэка імя К. Сіманава), пазнавальна-забаўляльная праграма «Да 

здравствует учение с увлечением!» (бібліятэка імя У. Караткевіча). 

Свайму прафесійнаму святу бібліятэкі ЦБС прысвяцілі цэлы 

тыдзень (14–20 верасня). У ЦБ імя У. Маякоўскага адбыўся канцэрт-

юбілей Н. І. Дзянісавай, падрыхтаваны народным калектывам «Крылы» да 

95-годдзя паэткі. Супрацоўнікі бібліятэкі імя Я. Коласа сярод чытачоў і ў 

сацыяльных сетках правялі міні-апытанне «Якія кнігі часцей за ўсе Вы 

чытаеце?» і падрыхтавалі парад кніг «Книги – ровесники библиотеки». 

Бібліятэка імя К. Сіманава сваіх наведвальнікаў запрасіла на святочную 

праграму «День сюрпризов – в День библиотек». У дзіцячай бібліятэцы імя 

А. С. Пушкіна прайшоў дзень дублёра і ўзнагароджанне пераможцаў 

конкурсу летняга чытання «Давайце чытаць беларускую кнігу». 

У ЦБ імя У. Маякоўскага працавала экспазіцыя дакументаў і 

экспанатаў «История моей семьи в истории родного края», прысвечаная 

Году малой радзімы. 

 

ДУК «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

7 ліпеня супрацоўнікі ЦБ імя А. С. Пушкіна сумесна з філіялам 

Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Ляўкі» арганізавалі 

Да 120-годдзя з дня нараджэння паэта-земляка Уладзіміра Дубоўкі 

дзіцячая бібліятэка, якая носіць яго імя, арганізавала велапрабег «Па 

мясцінах Дубоўкі». У ЦРБ 15 ліпеня, у дзень нараджэння паэта, кожнаму 

наведвальніку ўручалася закладка з вершамі У. Дубоўкі. У Волкаўскай 

сельскай бібліятэцы ўвазе чытачоў была прадстаўлена выстава «О 

Беларусь, мая шыпшына…». 

Да Года малой радзімы ў Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэцы 

стартавала акцыя «Тепло души своей спешу я малой родине отдать». У 

Лынтупскай гарпасялковай бібліятэцы ўдзельнікі клуба «Сяброўка» 

сабраліся на пасяджэнне «Чемоданное настроение» і здзейснілі падарожжа 

па ваколіцах Лынтупаў. Работнікі дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі 

арганізавалі квэст «Таямніцы роднага горада» для наведвальнікаў 

экалагічнага лагера «Следопыт». 

  

  ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 2 ліпеня бібліятэкай – філіялам № 8 было прадстаўлена web-падарожжа 

«Беларусь мая, родны край», прысвечанае Дню Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь. 

 3 ліпеня дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога выйшла на ореn air 

«Вершы над горадам» з праграмай «Светлая, дзіўная зямля – бацькаўшчына 

родная мая». 

 Бібліятэка імя Я. Купалы цесна супрацоўнічала з Полацкім 

раённым цэнтрам дзяцей і моладзі. 6 ліпеня была праведзена эка-экскурсія 

«Пра зялёныя лясы і лясныя цуды» ў межах індывідуальнага плана 

«Экалогія для дапытлівых» для рознаўзроставага атрада «Эколаг». 9 ліпеня 

для гэтай жа аўдыторыі быў арганізаваны квэст «Экологическая 

кругосветка». 14 ліпеня была праведзена гутарка ля выставы «Завуся я 

толькі – Янка Купала» і прагляд відэафільма «Ноч, калі папараць цвіце». 

21ліпеня ў рамках інфармацыйна-прафілактычнага праекта «Вучымся 

быць здаровымі» была арганізавана выстава-агляд «Вока і зрок». 28 ліпеня 
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фестываль паэзіі ля помніка Янку Купале і падрыхтавалі кніжную выставу 

«Купала всегда в моем сердце». 

10–31 ліпеня ў бібліятэцы імя М. Горкага праходзіла акцыя «Ищу 

читающего друга» з мэтай далучэння дзяцей да чытання. Бібліятэкары 

распрацавалі і стварылі рэальную сацыяльную групу ў бібліятэцы 

«Читающие друзья.сom». 

Для дзяцей з профільнага лагера «Эколаг» супрацоўнікі дзіцячай 

бібліятэкі імя У. С. Караткевіча падрыхтавалі конкурсна-гульнёвую 

праграму «Веселое путешествие». 

25 ліпеня ў гарадскім дзіцячым парку прайшлі літаратурныя 

чытанні, прысвечаныя земляку, вядомаму беларускаму пісьменніку 

У. С. Караткевічу. У мерапрыемстве прынялі ўдзел работнікі гарадскіх 

бібліятэк і Аршанскага музея У. С. Караткевіча, члены народнага 

літаратурнага аб’яднання «Дняпроўскія галасы». Дзіцячая бібліятэка імя 

У. С. Караткевіча падрыхтавала бібліяграфічны анатаваны спіс «Ён быў з 

намі, ён з намі, ён будзе з намі». Да дня памяці слыннага земляка 

бібліятэкары ЦБ імя А. С. Пушкіна і дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча 

арганізавалі віртуальную творчую акцыю «Давайце чытаць Караткевіча 

разам». 

У бягучым годзе Аршанскі езуіцкі каледж адзначае сваё                  

330-годдзе. Дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча падрыхтавала 

віртуальны тур «Я путешествую сквозь века». 

 Бібліятэка імя М. Горкага працуе па праграме «Невычэрпныя 

крыніцы духоўнасці» і на дыстанцыйным абслугоўванні прапануе сваім 

карыстальнікам знаёмства з праваслаўнымі сайтамі на выставе 

«Православный интернет».  

 

ДУК «Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

30 ліпеня аддзел маркетынгу ЦРБ прадставіў другую частку 

літаратурна-гістарычнага праекта «Асветнікі беларускага народа», 

прысвечанага юбілейным датам славутых асветнікаў Беларусі: 

На сайце бібліятэкі і ў групе «Нескучная библиотека» быў 

размешчаны відэаролік, прысвечаны кнізе Гузель Яхінай «Зулейха 

открывает глаза». 

1–14 ліпеня Міёрская дзіцячая бібліятэка праводзіла бібліяфэст 

«Самое заМЯУчительное лето», у рамках якога адбыліся віртуальны 

фотаконкурс «Селфи с усатым другом» і кніжны пікнік. 

Майстар-клас «Книжная больница» быў арганізаваны для чытачоў 

дзіцячай бібліятэкі. 

15 верасня ў ЦРБ праводзіўся Дзень адчыненых дзвярэй «Для вас, 

читатели, книжек почитатели!» у сувязі з Днём бібліятэк. Была арганізавана 

сустрэча з сельскімі бібліятэкарамі. Калегі праглядзелі віншавальную 

відэапрэзентацыю «З Днём бібліятэк!», абмяняліся вопытам работы, 

паўдзельнічалі ў конкурсах на бібліятэчную тэматыку. Для чытачоў была 

падрыхтавана вялікая праграма: выстава-калаж навінак літаратуры 

«Приходите, выбирайте, читайте!», экскурсія «Место, где живут книги», 

мікрафон пажаданняў «Павіншуй бібліятэку». 

16 верасня дзіцячая раённая бібліятэка з нагоды Дня бібліятэк 

падрыхтавала для юных чытачоў гульню-прадстаўленне «Книга – тайна, 

книга – клад, книга – лучший друг ребят». 

«Эко – Я, эко – Мы, эко – Мир» – бібліятэчны экадворык пад такой 

назвай быў арганізаваны бібліятэкарамі ў рамках фестывалю «Жураўлі і 

журавіны Міёрскага краю» 19 верасня. 

  

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь ва ўсіх бібліятэках былі 

аформлены выставы. У дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі працавала 

выстава «Пра вайну расказваюць кнігі», у Юнькаўскай сельскай 

бібліятэцы – выстава «Зямля з блакітнымі вачыма». 

Работнікі ЦРБ падрыхтавалі віртуальную выставу «Иллюзия 

свободы», прысвечаную праблеме алкагалізму. 

31 42 



  

  
К. Тураўскага, М. Гусоўскага, Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага. 

Цыкл біяграфічных аглядаў складаецца з пяці частак. Частка другая 

«Карыфей нацыянальнай культуры – Мікола Гусоўскі» прысвечана              

550-годдзю з дня нараджэння асветніка. Мерапрыемства прайшло 

дыстанцыйна. 

Супрацоўнікі Бешанковіцкай ЦРБ запрасілі мясцовых паэтаў 

Алеся Бабаеда і Уладзіміра Асокіна на літаратурную сустрэчу «Тут край 

мой, выток мой, дарога мая» з нагоды Дня беларускага пісьменства. 

У ЦРБ на мерапрыемства «Библиотека вечна, безгранична и 

бесконечна» былі запрошаны вучні 8 «А» класа СШ № 2 райцэнтра. 

  

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

 У ліпені было праведзена сумеснае пасяджэнне аматарскіх 

аб’яднанняў «Кругагляд» Відзаўскай гарпасялковай бібліятэкі і «Богінскія 

спрытнянкі» Богінскага сельскага клуба. Літаратурна-фальклорная 

імправізацыя «Мой родны край, аблашчаны вятрамі…» прысвячалася Году 

малой радзімы. Работнікі Відзаўскай гарпасялковай бібліятэкі правялі 

краязнаўчы экскурс «Зямля Відзаўская» для падлеткаў са спартыўнага 

лагера. ЦРБ аформіла бібліятэчную пляцоўку на гарадскім свяце 

«Купалле». 

 17 верасня работнікі дзіцячай бібліятэкі правялі ў Браслаўскай 

гімназіі два мерапрыемствы: завочную экскурсію па мемарыялах спаленых 

вёсак «Помнить страшно – забыть нельзя» і інфармацыйную гадзіну «Ради 

мира на земле». 

 18 верасня святочнае мерапрыемства «Віват бібліятэка!» да Дня 

бібліятэк было праведзена на пляцоўцы Свабоднай бібліятэкі. Прысутныя 

знаёміліся з краязнаўчымі кніжнымі выставамі, выставай кніжных 

рарытэтаў, выставай вырабаў, выкананых у розных тэхніках. Праводзіліся 

майстар-класы, працавала «літаратурнае кафэ». Падчас свята лепшыя 

работнікі ЦБС былі адзначаны ганаровымі граматамі і падзякамі, шмат 

13 верасня ў ЦРБ была праведзена літаратурна-музычная 

вечарына пад назвай «И льётся свет из добрых книг…». Ва ўрачыстай 

абстаноўцы прайшла цырымонія ўзнагароджання чытачоў прэміяй года 

«Библиолистопад–2020», а затым загучалі лірычныя акорды «Окрылённое 

музыкой слово» Аляксандра Сучкова, самадзейнага паэта, выканаўцы 

аўтарскай песні, удзельніка народнага аматарскага літаратурнага 

аб’яднання «Пад абажурам». Яго новую кнігу «О чём журчит ручей» 

прадставіла кіраўнік літаб’яднання А. Бахмацкая.  

Кіраўнік народнага аматарскага літаратурнага аб’яднання «Пад 

абажурам» Алена Бахмацкая правяла ў верасні творчыя сустрэчы з 

удзельнікамі літаб’яднання ў бібліяперадачы «Литературный воскресник» 

у анлайн-рэжыме. 23 верасня перадача «В память о Людмиле Похолкиной» 

была прысвечана былому галоўнаму рэдактару раённай газеты «Сцяг 

перамогі». 

23 верасня ў аддзеле па рабоце з дзецьмі адкрыўся новы сезон у 

экалагічным клубе «Колокольчик». Удзельнікі пасяджэння здзейснілі 

кнігападарожжа на экалагічным бібліёбусе па планеце Зямля. Дзеці 

адказвалі на пытанні экалагічнай віктарыны, удзельнічалі ў гульні 

«Экологический листопад», паглядзелі лялечны спектакль і пазнаёміліся з 

кнігамі на экалагічную тэматыку, якія былі прадстаўлены на выставе. 

27 верасня на абанеменце аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

раённай бібліятэкі была аформлена кніжная выстава, а таксама адбыўся 

дыялог з чытачамі «Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. Народные традиции и поверья». 

  

 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Бібліятэкарамі ЦБС была прадстаўлена кніжная выстава на 

краязнаўчай пляцоўцы «Міёрскі край – мая калыска, мая радзіма назаўжды» на 

XXIX Міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». 
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цёплых слоў было сказана ў адрас ветэранаў бібліятэчнай працы, гучалі 

вершы і музычныя віншаванні. 

 24 верасня цэнтральную бібліятэку наведала інфармацыйная 

група Рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Віцебскай вобласці. Была 

арганізавана сустрэча з бібліятэкарамі сістэмы, у дзіцячай бібліятэцы 

адбылася прававая гадзіна «Узнай права! Учись! Играй! Всё это – 

mir.Pravo.by». 

 27 верасня ў Іказненскай бібліятэцы прайшло сумеснае 

пасяджэнне двух аб’яднанняў для дарослых – клуба цікавых сустрэч са 

Слабодкаўскай бібліятэкі і клуба «Натхненне» з Іказні. 

   

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

У ліпені ЦРБ размясціла відэаагляды «Курган Дружбы» і 

«Пісьменнікі-юбіляры. Ліпень 2020» у сацыяльных сетках. Працягвалася 

рэалізацыя анлайн-праекта «Верхнядзвінскі край» і відэамарафона «Читаем 

стихи о войне». Дзіцячая бібліятэка падрыхтавала другі выпуск 

электроннага літаратурнага альманаха «Читаем этим летом» у сацыяльнай 

сетцы «Одноклассники». Асвейская бібліятэка аформіла віртуальную 

выставу «Нет нигде тебя милей, воздух родины моей», прысвечаную 

Васілю Рудому, імя якога носіць установа. 

3 ліпеня на святкаванні Дня Незалежнасці ў гарадскім парку 

раённая бібліятэка прэзентавала фотавыставу «Храним Память, гордимся 

Победой». 

30 ліпеня Каханавіцкая сельская бібліятэка арганізавала вечар-

партрэт кіраўніка народнага клуба «Белыя вароны» Пятра Квяцінскага. 

12 жніўня супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі правялі экалагічную 

гульню «Zooпарк» для наведвальнікаў летняга лагера СШ № 2 райцэнтра. 

20 жніўня ў ЦРБ была праведзена арт-сустрэча «Жыць з талентам 

у душы», на якую была запрошана майстар раённага Дома рамёстваў Ганна 

Хайкова. 

8 ліпеня да Дня памяці святых Пятра і Фяўронні Мурамскіх, якія 

жылі ў XIII стагоддзі, ЦРБ прапанавала гістарычны відэаэкскурс «Святые 

Пётр и Феврония – покровители семьи и брака». 

9 ліпеня адзначыў юбілей вядомы дзіцячы пісьменнік Генадзь 

Аўласенка. Да гэтай даты бібліятэкарамі аддзела па рабоце з дзецьмі быў 

падрыхтаваны юбілейны анлайн-візіт да Г. Аўласенкі «Колькі колераў у 

лета?». 

Да 120-годдзя вядомага беларускага паэта, празаіка, перакладчыка, 

крытыка Уладзіміра Дубоўкі аддзелам абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ 

чытачам прапанавана новая літаратурная акцыя «Гучы, роднае слова!». 

Кіраўнік народнага аматарскага літаратурнага аб’яднання «Под 

абажуром» А. Бахмацкая ў рамках анлайн-бібліяперадачы «Литературный 

воскресник» у ліпені правяла творчыя сустрэчы з удзельнікамі 

літаб’яднання Вольгай Гілавейня, Вольгай Пячонавай, Галінай Пановай 

(Варам’ёвай) і Святланай Саладковай.  

28 ліпеня, у Дзень Хрышчэння Русі, аддзел па рабоце з дзецьмі 

ЦРБ прапанаваў увазе чытачоў духоўна-гістарычны экскурс «Как Белая 

Русь стала святой». 

Да Свята беларускага пісьменства супрацоўнікі ЦРБ запрасілі 

чытачоў прыняць удзел у акцыі «Гавары са мной па-беларуску!», а таксама 

праводзілі агляд кніжных выстаў «Няма ў свеце цуда дзівосней, чым кніга», 

«Цудоўны свет беларускай казкі». На працягу дня ў фае бібліятэкі гучалі 

беларускія вершы, песні, дэманстраваліся відэаролікі. 

З 11 па 15 верасня супрацоўнікі ЦРБ падрыхтавалі для чытачоў 

шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня бібліятэк Беларусі. У фае 

была аформлена выстава-інсталяцыя «Герои забытых книг. Литературное 

возвращение». Прахадзіла акцыя «Дерево читательских предпочтений», у 

рамках якой усе жадаючыя маглі прагаласаваць за свой любімы жанр 

літаратуры. На абанеменце аддзела абслугоўвання і інфармацыі была 

прадстаўлена кніжная выстава літаратурных навінак «Шелестят 

волшебные страницы» і арганізавана акцыя «Свидание с книгой вслепую». 
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15 верасня быў арганізаваны Дзень адчыненых дзвярэй «Храм 

книг, мечтаний и чудес» да Дня бібліятэк. Праграма ўключала фотавыставу 

гісторыі бібліятэкі ў асобах «Одной судьбой мы связаны», сустрэчу з 

пісьменніцай Алёнай Занкавец, прагляд дакументальнага фільма пра 

Верхнядзвінскі раён з цыкла «Маршрут построен», віктарыну 

«Верхнядзвіншчына літаратурная». Дзень адчыненых дзвярэй «Чтоб 

шагалось в ногу с веком – приходи в библиотеку» прайшоў у дзіцячай 

бібліятэцы. Наведвальнікі ўдзельнічалі ў акцыі ў падтрымку чытання 

«Читаем друг другу – читаем по кругу», майстар-класе па вырабе закладак 

«Спутники любимых книг», творчым конкурсе «Нарисуй любимого героя». 

ДУА  

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

2 ліпеня Капцянская бібліятэка сумесна з СДК арганізавала 

сустрэчу пакаленняў. У бібліятэку былі запрошаны ветэраны Вялікай 

Айчыннай вайны і малалетнія вязні нямецкіх канцлагераў. 

 8 ліпеня ў Мазалаўскай бібліятэцы адкрылася персанальная 

выстава маладога майстра і мастачкі Анастасіі Махлаевай «На шляху да 

гармоніі».  

10 ліпеня ў ЦРБ для аматараў творчасці А. Ліндгрэн адбыўся 

літаратурны лабірынт «На день рождения к Малышу и Карлсону» (у рамках 

праекта «Будзем з кнігамі сябраваць»). 

15 ліпеня Суражская гарпасялковая бібліятэка ў рамках праекта 

«Колесо истории, или Путешествие по родному краю» запрасіла падлеткаў 

са школьнага лагера на сустрэчу з Людмілай Максімавай, мясцовай паэткай 

і мастачкай, якая правяла для прысутных прэзентацыю сваей выставы 

«Судьбы моей главная пристань», прысвечанай Суражу. 

30–31 ліпеня ў ЦРБ праходзіла гутарка-гульня «Вместе рекой 

быть, а врозь – ручейками» для дзяцей з летняга лагера СШ № 41, якая 

прысвячалася Міжнароднаму дню сяброўства. 

 Праходзіў цыкл мерапрыемстваў у рамках праграмы летняга 

чытання «33 секрета книжного лета». 

 У дзіцячай бібліятэцы 1 верасня быў праведзены тэматычны ўрок 

«День знаний – день открытий» да Дня Ведаў, 7 верасня – літаратурнае 

лато «Поручик с пером» (да 150-годдзя А. Купрына). 

 15 верасня былі арганізаваны мерапрыемствы да Дня бібліятэк на 

«Літаратурна-музычным бульвары» каля ЦРБ. 

 16 верасня ў ЦРБ адбылася вечарына-сустрэча «Літаратурнае 

падарожжа» ў рамках клуба «Добрыя сустрэчы». На яе былі запрошаны 

пісьменнікі і паэты, члены Мінскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

 30 верасня ў чытальнай зале ЦРБ быў праведзены вечар 

адпачынку «Яблочные посиделки», прысвечаны Міжнароднаму дню 

пажылых людзей.  

   

ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У філіяле «Кавалёўская сельская бібліятэка-музей» прайшла 

літаратурна-пазнавальная гутарка-віктарына «Гордимся славою своих 

предков». 

Цэнтральнай раённай бібліятэкай падрыхтавана відэапаштоўка 

«Беларусь, ты ў нашых сэрцах!», а аддзелам па рабоце з дзецьмі – анлайн-

часопіс баявых дзеянняў «С востока на запад шагала Победа. Операция 

«Багратион». 

6 ліпеня да 115-годдзя з дня нараджэння паэта, драматурга, 

перакладчыка, лінгвіста Пятра Глебкі падрыхтаваны відэаагляд выставы 

«О Беларусь, мая калыска...», якая была аформлена на абанеменце аддзела 

абслугоўвання і інфармацыі ЦРБ. 

У сельскіх бібліятэках на свежым паветры праводзілася работа ў 

рамках праекта «Библиотека вне стен». 
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1 верасня ў Курынскай бібліятэцы Дню беларускага пісьменства 

была прысвечана чытацкая лабараторыя «Буквар. Таямніцы чатырох 

стагоддзяў». 

10 верасня супрацоўнікі РЦБС прынялі ўдзел у Міжнародным 

бібліятэчным праекце «Книжные мосты дружбы», які аб’яднаў 

бібліятэчных спецыялістаў Беларусі (г. Віцебск і г. Орша) і спецыялістаў 

бібліятэк Расіі (г. Пскоў і г. Вялікія Лукі). Кожная бібліятэка прадставіла 

свае анлайн-праекты, прысвечаныя 75-годдзю Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. Анлайн-праект Віцебскай РЦБС называецца «Советская 

бронетанковая техника периода Великой Отечественной войны». 

18 верасня ў Кіраўскай бібліятэцы адкрылася выстава 

«Необычный ребенок – ангел Саша Путря». 

 

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных 

бібліятэк» 

 Работнікі ЦРБ да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь на 

цэнтральнай плошчы аформілі кніжную выставу «Квітней, Беларусь!», 

выставу творчых работ «Парад фантазий», фота-сушку «Гарадоччына 

святочная» і выставу-экспазіцыю «Беларусь помнит». У дзіцячым парку 

кожную сераду працавала «Чытальная зала пад адкрытым небам». 

 На сайце Гарадоцкай сеткі публічных бібліятэк у ліпені для 

карыстальнікаў былі прадстаўлены віртуальныя выставы: «Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий», «Произведения – юбиляры 

2020», «По страницам Красной книги Городокского района». 

 Да прэзідэнцкіх выбараў бібліятэкі сістэмы аформілі кніжныя 

выставы, правялі інтэлектуальна-прававую гульню «Время выбирать», 

поле цудаў «Познай Беларусь» і інш. 

  

 ДУК «Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У рамках рэспубліканскай акцыі «Беларусь памятае» ў чытальнай 

зале ЦРБ працавала кніжна-інфармацыйная выстава «У сэрцах і кнігах 

лёс» прайшло ў Гарадзішчанскай сельскай бібліятэцы-клубе. 

Станіславоўская бібліятэка-клуб ладзіла свята панадворка «Куточак, дзе 

цяпло струменіць». Вечар-дыялог «Есть в травах и цветах целительная 

сила» з удзелам клуба «Талака» адбыўся ў Бягомльскай гарпасялковай 

бібліятэцы. 

 

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

12 верасня ў Баброўскай сельскай бібліятэцы было праведзена 

свята «65 лет библиотечный льется свет», прасвечанае юбілею ўстановы 

культуры. 

15 верасня ў дзіцячай бібліятэцы быў арганізаваны ранішнік 

«И шелест страниц, словно ветер эпох», прымеркаваны да Дня бібліятэк. 

30 верасня ў ЦРБ прайшло пасяджэнне клуба «Собеседница», на 

якім была здзейснена віртуальная экскурсія «Милый сердцу уголок». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У ліпені чытачы ЦРБ і віртуальныя карыстальнікі пазнаёміліся з 

выставай работ навучэнцаў Лепельскай ДШМ «Вясеннія фарбачкі» 

(у рамках «Галерэі Арт-Лепель») і выставай-падарожжам «Ганаруся табой, 

Беларусь!». 

 У чытальнай зале ЦРБ пачала працаваць краязнаўчая выстава-

фотавернісаж «Библиотека: путешествие во времени», на якой 

прадстаўлены фотаздымкі з архіва Лепельскай раённай бібліятэкі, 

пачынаючы з 1940-х гадоў. 

 Каменская сельская бібліятэка – музей Т. Кляшторнага арганізавала 

для юных чытачоў экскурсію па бібліятэцы-музеі і паход «Хочешь знать 

свой край – в походе побывай» (па літаратурна-краязнаўчым маршруце на 

малую радзіму паэта-земляка Тодара Кляшторнага ў в. Парэчча). 

 Краязнаўчы ваяж «Язэп Мароз – беларускі Мічурын» быў 

арганізаваны для юных чытачоў Баброўскай сельскай бібліятэкі – музея 

Я. Мароза. 
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 памяць аб вайне». Супрацоўнікі бібліятэкі арганізавалі віртуальны праект 

«Льецца верш пра край Глыбоцкi». 

 Дню прафілактыкі алкагалізму, які адзначаецца 7 ліпеня, 

прысвячаліся выстава-заклік «Не – алкагольнаму вар’яцтву!», выставы-

перасцярогі «Жыццё без шкодных звычак», «Віно ў жыцці і жыццё ў віне», 

«Ад гарэлкі – розум мелкі». У Чарневіцкай бібліятэцы праведзена гутарка 

«Трезвость родителей – здоровье детей». 

 З 17 ліпеня і да канца месяца ў Глыбоцкай дзіцячай бібліятэцы 

праходзіла экалагічная акцыя «Стоп! Здоровье планеты в твоих руках!» 

(у рамках экалагічнай праграмы «Через книгу в мир природы»). 

 22 ліпеня Глыбоччына адзначыла 125-годдзе з дня нараджэння 

вядомага авіяканстуктара Паўла Сухога. Былі аформлены кніжныя паліцы 

«Узлётная паласа – Глыбокае», «Крылатая слава Глыбоччыны», «У небе 

самалёты Сухога». Супрацоўнікамі Глыбоцкай ЦРБ быў прэзентаваны 

мультымедыйны партрэт «Крылатые шедевры П. О. Сухого». У 

Дзеркаўшчынскай бібліятэцы для падлеткаў праведзена гістарычнае дасье 

«Павел Сухі – авіяканструктар ХХ стагоддзя», у Запрудскай бібліятэцы і 

Азярэцкай бібліятэцы – музеі этнаграфіі прайшлі краязнаўчыя гадзіны 

«Героі ствараюць самалёты». 

 Бібліятэкары сістэмы прынялі актыўны ўдзел у правядзенні 

«Вішнёвага фестывалю». 

 Бібліятэкары Падсвільскай гарпасялковай бібліятэкі прадоўжылі 

знаёмства сваіх карыстальнікаў з творчымі людзьмі Глыбоччыны, 

арганізаваўшы фотавыставу Марыны Мяцеліцы «Майстры зямлі 

глыбоцкай», выставы работ А. Буднай «Карункавы настрой» і В. Садоўскай 

«Дамскі эксклюзіў. Мода на вякі». 

 У першы вераснёўскі дзень у бібліятэках праходзілі 

мерапрыемствы да Дня ведаў: падарожжа-віктарына «Ці ведаеце вы 

Глыбоччыну?» (ЦРБ); «Мая Глыбоччына» (дзіцячая бібліятэка); «Всё, что 

неизвестно, нам будет интересно!» (Шунеўская бібліятэка); краязнаўчы 

калейдаскоп «Глыбоччына: даты, падзеі, людзі» (Чарневіцкая бібліятэка); 

гістарычная інфарміна «От знаков – к буквам, от бересты – к страницам» 

(Удзелаўская бібліятэка). 

 85-гадоваму юбілею мясцовага паэта Фамы Ляшонка, які 

адзначаўся 5 верасня, прысвячаліся: літаратурная імпрэза «На крылах суму 

восень адлятае» (Шунеўская бібліятэка), паэтычная  гадзіна «Як родны кут 

люблю я мову маці…» (Удзелаўская бібліятэка), лірычная хвілінка 

«Пачуццяў некранутая рунь» (Бортнікаўская бібліятэка), гадзіна паэзіі 

«Кожны верш маю душу грэе» (ЦРБ) і інш.  

 Да Дня бібліятэк у ЦРБ прайшла віртуальная экскурсія «Самыя 

незвычайныя і прыгожыя бібліятэкі свету». Прафесійнаму святу быў 

прысвечаны раённы тэматычны семінар «Бібліятэка – цэнтр захавання 

народных традыцый», які адбыўся на базе Гатаўшчынскай бібліятэкі. 

 Супрацоўнікі ЦРБ прынялі ўдзел у навукова-практычнай 

канферэнцыі «Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч», якая 

праходзіла 25 верасня ў райцэнтры. 

 
 ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У ліпені ва ўсіх бібліятэках прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 

Купаллю. Фальклорнае свята «Іван Купала – аблівай каго папала» з 

элементамі тэатралізацыі, песнямі, конкурсамі, гульнямі, забавамі 

ладзілася ў Крыпульскай сельскай бібліятэцы. Фальклорнае свята «На 

Купалу ночка мала» адбылося ў Барсукоўскай сельскай бібліятэцы. На 

працягу ўсяго свята праводзіліся гульні і конкурсы, гучалі беларускія 

народныя песні. Дзяўчаты пускалі па вадзе вянкі, варажылі. 

Упершыню дзіцячая бібліятэка правяла QR-квэст з выкарыстаннем 

«к’юар кодаў». Праходзіла акцыя «Книжный герой у меня дома». 

Удзельнікі акцыі размяшчалі фотаздымкі кніжных герояў, якія ёсць у іх 

дома, у групах «Докшыцкая цэнтралізаваная сістэма». 

У жніўні былі падведзены вынікі акцыі «Книжный герой у меня 

дома». У дзіцячай бібліятэцы ў рамках праекта «Шаг вперед» адбылося 

мерапрыемства «А ў нас для вас Яблычны Спас». Свята ручніка «Ручнік як 
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