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ПРАДМОВА 

 «Культурнае жыццё Віцебскай вобласці» – штоквартальнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

устаноў, краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 

карыстальнікаў. 

 Пастаянная рубрыка «Хроніка падзей» уключае аналітычна 

перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную па матэрыялах абласной 

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

перыяд з 1 кастрычніка па 31 снежня 2020 года, і ўтрымлівае звесткі, 

прадастаўленыя Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 

творчасці і цэнтральнымі бібліятэкамі вобласці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

намінацыі «Лепшы анімацыйны фільм» у катэгорыі «Дэбют» перамогу 

атрымала творчая група СШ № 16 г. Полацка з работай «Пластилиновый 

мультфильм». У намінацыі «Негульнявое кіно. Лепшы дакументальны 

фільм» перамаглі Вольга Кійко, Людміла Альгомец, Антон Філіповіч з 

работай «Іосіф Ходзька. Узыходжанне». У намінацыі «Гульнявы фільм» І 

месца ў катэгорыі «Майстар» прысуджана фільму «Андрэй Усаў» 

рэжысёра народнай кінастудыі «Летапіс» Талачынскага РДК Дзмітрыя 

Іўчанкі. «Лепшы мастацкі фільм» у катэгорыі «Майстар» Гран-Пры 

заваяваў цыкл гульнявых фільмаў брэсцкай студыі BelindaFilms. 

  

Мерапрыемствы, 

якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск 

 27 верасня адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі 

ганароваму грамадзяніну г. Віцебска, камандзіру Першай Віцебскай 

партызанскай брыгады Міхаілу Біруліну на доме № 2 па вул. Кірава, у 

якім жыў камбрыг. Мемарыяльная дошка ў гонар ганаровага грамадзяніна 

г. Віцебска, камандзіра партызанскай брыгады імя Чырванасцяжнага 

Ленінскага камсамола Данілы Райцава была адкрыта на доме № 15 па пр. 

Люднікава. 

Витебские вести. – 2020. – 1 окт. – С. 5 

 

 30 верасня адкрыўся 95-ы, юбілейны, тэатральны сезон 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. 

Адбылася прэм’ера спектакля «Шлюб па-італьянску» па п’есе 

італьянскага драматурга Эдуарда дэ Філіпа «Фелумена Мартурана» і 

бенефіс заслужаных артыстаў Рэспублікі Беларусь Галіны Букацінай і 

Георгія Лойкі. 

Витебские вести. – 2020. – 3 окт. – С. 12. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 
   КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ 

ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 

  Лаўрэатамі прэміі Віцебскага аблвыканкама ў розных намінацыях 

за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры сталі: дырэктар 

Сенненскай ЦБС Алена Мяцеліца, артыст-вакаліст Віцебскай абласной 

філармоніі Джульета Тарахчан, выкладчык Наваполацкага музычнага 

каледжа Марына Лубчонак, загадчык канцэртнага аддзела філіяла Музея 

гісторыі і архітэктуры Сафійскага сабора НПГКМЗ Алена Мартынава. 

Лепшым майстрам традыцыйных рамёстваў прызнана метадыст Дома 

рамёстваў «Стары млын» Цэнтра культуры і народнай творчасці 

Пастаўскага раёна Вольга Гукава, лепшымі клубнымі работнікамі – 

дырэктар Лёзненскай ЦКС Сяргей Піваварчык і метадыст Цэнтра 

культуры «Віцебск» Уладзіслаў Панчанка. Як лепшы арганізатар платных 

паслуг адзначана дырэктар Гарадоцкага гарадскога Дома культуры Ірына 

Раманюга.  

У г. Наваполацку адбылося ўручэнне прэміі Наваполацкага 

гарвыканкама за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і 

мастацтва «Прызнанне». У намінацыі «За вялікі асабісты ўклад у развіццё 

культуры горада» лаўрэатам прэміі стала дырэктар ДУА «Дзіцячая 

мастацкая школа імя І. Ф. Хруцкага г. Наваполацка» Аксана Тарасікава. У 

намінацыі «За педагагічныя дасягненні» – настаўнік па класе фартэпіяна 

ДУА «Дзіцячая школа мастацтваў № 1 г. Наваполацка» Аксана Лабейка. У 

намінацыі «Творчая асоба» – кіраўнік народнай студыі эстрадных шоу-

праграм Андрэй Мітрошкін. У намінацыі «Лепшы бібліятэчны работнік» – 

бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі 

імя У. Маякоўскага ЦБС г. Наваполацка Ірына Малышава. У намінацыі 

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Салістка Віцебскай абласной філармоніі Алена Гракава ўдастоена 

звання лаўрэата 3 ступені ІІ Міжнароднага вакальнага конкурсу імя 

М. К. Цянішчавай (Расія). Конкурс адбываўся ў фармаце праслухоўвання 

ўдзельнікаў па відэазапісах, якое адбылося 9–10 лістапада ў Смаленскай 

абласной філармоніі. Таццяна Шахрай удастоена спецыяльнага дыплома 

«Лепшы канцэртмайстар».  

1 кастрычніка Віцебская абласная філармонія адкрыла новы,   

32-і сезон, які правядзе пад знакам 250-годдзя з дня нараджэння вялікага 

нямецкага кампазітара Людзвіга ван Бетховена, канцэртам сімфанічнага 

аркестра пад кіраўніцтвам Уладзіміра Бяляўскага. У праграме – творы 

Брамса, Сен-Санса, Дворжака, Гільмана, Роўлі і Магаліфа.  

29 кастрычніка ў Віцебскай абласной філармоніі прайшоў вечар 

беларускага нацыянальнага мастацтва ў выкананні ансамбля танца, музыкі 

і песні «Талака». Запіс вечара «Прыйшла каляда – адчыняй варата!» 

даступны на сайце філармоніі. 

 

ФОТАМАСТАЦТВА 

 Аршанскі фатограф Аляксандр Еслікаў выпусціў фотаальбом 

«Природа Беларуси», у які ўвайшлі пейзажы і макраздымкі прыроды. 

КІНАМАСТАЦТВА 

24 кастрычніка ў Талачынскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбылася ўрачыстая цырымонія падвядзення вынікаў 

IV Рэспубліканскага адкрытага конкурсу аматарскіх турыстычных 

фільмаў «Путешествуем по Синеокой». На суд гледачоў былі 

прадстаўлены 44 работы ўдзельнікаў з Беларусі, Расіі, Латвіі, Казахстана, 

Чэхіі.  

11–12 снежня ў Полацку падвялі вынікі Рэспубліканскага 

адкрытага конкурсу аматарскіх фільмаў імя Юрыя Тарыча «Я снимаю 

кино». У конкурсе прынялі ўдзел прадстаўнікі з пяці краін: Беларусі, 

ЗША, Расіі, Украіны, Эстоніі. Было прадстаўлена больш за 200 работ. У 
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  «Лепшы клубны работнік» – метадыст аддзела па рабоце з дзецьмі і 

моладдзю Цэнтра культуры Святлана Кухаронак. У намінацыі «За зберажэнне і 

развіццё нацыянальных традыцый» – выкладчык народнага клуба 

«Рэчанька» Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа Аляксей 

Лубчонак. У намінацыі «Лепшы творчы праект года» – патрыятычны 

праект «Победа в сердце каждого живет» Цэнтра культуры, прысвечаны 

75-годдзю Вялікай Перамогі. У намінацыі «Лепшы самадзейны калектыў 

мастацкай творчасці» – узорны тэатр моды «ТОП-ТОП» Цэнтра культуры, 

кіраўнік Вікторыя Патульская. Яшчэ 8 супрацоўнікаў галіны атрымалі 

дыпломы пра занясенне на Дошку Гонару «Гордость культуры Новополоцка». 

14 кастрычніка адбылося пасяджэнне Беларускай 

рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-

культурнай спадчыны, па выніках якой быў нададзены статус гісторыка-

культурнай каштоўнасці двум элементам нематэрыяльнай культурнай 

спадчыны Віцебскай вобласці – «Абраду «Розгары» ў аграгарадку 

Лукомль Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці» і «Традыцыйным 

вобразам і тэхналогіі вырабу гліняных народных цацак Аршанскага 

Падняпроўя і Віцебскага Падзвіння». 

 22 кастрычніка ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася 

сустрэча начальнікаў і спецыялістаў аддзелаў ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі, кіраўнікоў устаноў культуры вобласці з 

памочнікам Прэзідэнта па Віцебскай вобласці Анатолем Ліневічам і 

начальнікам упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Пятром 

Падгурскім. У ходзе канструктыўнага дыялогу падымаліся актуальныя 

пытанні функцыянавання ўстаноў культуры, заработнай платы іх 

супрацоўнікаў, аптымізацыі ідэалагічнай і інфармацыйнай работы ў 

калектывах. Прапанаваны магчымыя шляхі вырашэння бягучых задач, 

вызначаны асноўныя напрамкі на бліжэйшую перспектыву. 

 19 лістапада ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася 

VІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі край», 

прысвечаная 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

Кастрычнік. Народны гарадскі тэатр ГЦК «Победа» г. Оршы 

адкрыў новы тэатральны сезон. Адбылася прэм’ера музычнага спектакля 

для дзяцей і дарослых «Путешествие в страну Мульти-Пульти». Рэжысёр-

пастаноўшчык – кіраўнік тэатра В. Мігаль, мастацкае афармленне 

Г. Ліцвінавай і А. Жураўлёва. 

У Беларускім тэатры «Лялька» адбылася прэм’ера спектакля 

«Насарог і Жырафа» па казцы Хорста Гюнтэра ў пастаноўцы Міхася 

Клімчука. Сцэнаграфія, лялькі і касцюмы Соф’і Шахноўскай, харэаграфія 

Дзіяны Юрчанкі, пераклад Людмілы Сіманёнак. 

6 лістапада ў Лепельскім РДК адбылася прэм’ера спектакля па 

п’есе В. Шэкспіра «Дванаццатая ноч», у якой удзельнічалі артысты тэатра 

«Поиск». 

21 лістапада ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры 

імя Якуба Коласа адбылася прэм’ера спектакля «Стары-стары сеньёр з 

вялізнымі крыламі» па п’есе Андрэя Курэйчыка. Рэжысёр-пастаноўшчык, 

мастацкі кіраўнік тэатра Міхась Краснабаеў, мастак-пастаноўшчык 

Наталля Лавіцкая-Ярмолава. Пасля прэм’еры спектакля адбылося 

віншаванне з 60-годдзем мастацкага кіраўніка Міхася Краснабаева. 

23 лістапада да 100-годдзя з дня нараджэння Зінаіды 

Тусналобавай-Марчанкі ў Полацкім гарадскім Палацы культуры адбылася 

прэм’ера мастацка-дакументальнай кампазіцыі «Вся жизнь – подвиг», 

прысвечанай знакамітай палачанцы. У спектаклі прынялі ўдзел артысты 

тэатра «Пілігрым», навучэнцы Полацкага медыцынскага каледжа і 

кадэцкага вучылішча. 

4 снежня на сцэне Гарадоцкага гарадскога Дома культуры 

адбылася прэм’ера спектакля-легенды «Белая чапля» паводле аповесці 

Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя Роспачы», якую прадставіў ўзорны 

тэатральны калектыў «Форум» дзіцячай школы мастацтваў г. Гарадка.  
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  Арганізатарамі канферэнцыі выступілі ДУ «Віцебская абласная бібліятэка 

імя У. І. Леніна» і кафедра гісторыі і культурнай спадчыны УА «Віцебскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава». На ўдзел у канферэнцыі 

было пададзена больш за 70 заявак ад удзельнікаў з Беларусі, ЗША, Латвіі, 

Польшчы, Расіі. Пленарнае пасяджэнне канферэнцыі было прысвечана 75-

годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Падымаліся пытанні 

захавання памяці пра падзеі Вялікай Айчыннай, вяртання з небыцця 

імёнаў забытых герояў вайны – ураджэнцаў Віцебшчыны. Даклады, якія 

прагучалі на канферэнцыі, былі прысвечаны розным перыядам гісторыі 

Віцебшчыны, выклікалі вялікую цікавасць. Выступоўцы адказалі на 

шматлікія пытанні зацікаўленых слухачоў. Па выніках канферэнцыі будзе 

выдадзены зборнік матэрыялаў «Віцебскі край». 

 За значны ўклад у развіццё аматарскай мастацкай творчасці, 

папулярызацыю нацыянальных культурных традыцый, адпаведны 

мастацкі ўзровень і творчыя паказчыкі ансамблю песні «Фярцінка» 

Багатырскага сельскага Дома культуры прысвоена званне «народны». 

 Дырэктар УК «Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 

горада Віцебска «Дзвіна» Алена Чарных адзначана Ганаровай граматай 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

 Літаратурнаму клубу «Літкафейнік» культурна-гістарычнага 

комплексу «Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна» прысвоена ганаровае 

званне «Народны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». 

 31 снежня калектыў Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра 

народнай творчасці ўдастоены спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь за выдатныя дасягненні ў справе захавання гісторыка-

культурнай спадчыны Беларусі, адраджэнне традыцыйнай тэхналогіі 

вырабу гліняных цацак Аршанскага Падняпроўя і Віцебскага Падзвіння.  

  

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 У кастрычніку інструментальны дуэт «Усмешка» дзіцячай 

школы мастацтваў № 3 г. Наваполацка стаў лаўрэатам ІІ ступені 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага 

раёна». Атрымалі падзякі майстры народных мастацкіх рамёстваў: 

Худзякова Тэрэса Альфонсаўна – народны майстар Рэспублікі Беларусь, 

кіраўнік гуртка саломапляцення Чашніцкага Дома рамёстваў; Маісеева 

Антаніна Максімаўна – член клуба самадзейных мастакоў «Контур» ДУ 

«Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо г. Віцебска «Дзвіна», 

Баршчоў Мікалай Мікалаевіч – народны майстар Рэспублікі Беларусь, 

член клуба майстроў народных мастацкіх рамёстваў і самадзейных 

мастакоў Верхнядзвінскага раённага Дома рамёстваў. 

З 9 снежня па 4 студзеня ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ 

была арганізавана выстава «Тэхналогія ажурнага ткацтва Гарадоцкага 

раёна». Загадчык Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору Марына Гушча 

з’яўляецца ўладальнікам гранта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 

рэалізацыю праекта па развіцці ажурнага ткацтва. Тэхніка ажурнага 

ткацтва адноўлена майстрамі народных мастацкіх рамёстваў Гарадоччыны 

і ўнесена ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў 

Рэспублікі Беларусь.  

З 9 па 21 снежня ў выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ 

прайшла выстава выкладчыкаў і навучэнцаў аддзялення «Мастацтва і 

дызайн» Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа «Ад Грамніцаў 

да Каляд прапануем Арт-агляд». На выставе былі прадстаўлены вырабы ў 

тэхніках лозапляцення, ткацтва, керамікі, разьбы і роспісе па дрэве. 

З 22 снежня ў Пастаўскім Доме рамёстваў «Стары млын» 

працуюць выставы работнікаў Дома рамёстваў «Крыніца народнай 

творчасці» і членаў народнага клуба «Майстры» «Калядны цуд». 

З 24 снежня па 15 студзеня ў выставачнай зале Віцебскага 

АМЦНТ у рамках арт-праекта «Портрет мастера» дзейнічала персанальная 

выстава выцінанкі галоўнага мастака Віцебскага АМЦНТ Ганны Перлінай 

«Сонца праз фіранку». 
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  ІV Міжнароднага фестывалю-конкурсу дзіцячай і юнацкай творчасці 

«Вышэйшая ліга» ў Маскве, які адбываўся дыстанцыйна. 

 У кастрычніку навучэнец дзіцячай школы мастацтваў № 1 

г. Наваполацка, музыкант-мультыінструменталіст Дарый Абрамовіч 

заваяваў дыплом лаўрэата І ступені на Міжнародным анлайн-конкурсе 

музычна-выканаўчага, мастацка-выяўленчага мастацтва «Art Talents» у 

Маскве. У намінацыі «Фартэпіяна. Сола» ён выступіў у катэгорыі 

«Прафесіяналы» разам з удзельнікамі з ЗША, Кітаю, Расіі. 

 У кастрычніку ўнікальны міжнародны праект «Полоцкий раунд» 

быў рэалізаваны ўдзельніцамі народнага клуба «Рошва» сумесна з 

майстрамі пэчварку з Даніі і Расіі. Вынікам стала выстава «Полоцкий 

раунд», якая працавала на базе раённага цэнтра рамёстваў і нацыянальных 

культур. У прадстаўленых раундах удзельнічалі 38 майстрых, кожнае з 

прадстаўленых пано стваралі 5 рукадзельніц. 

2 кастрычніка ў Смаленску былі падведзены вынікі 

V фестывалю дакументальнага кіно краін СНД «Евразия.DOC». 

Дыпломам лаўрэата фестывалю адзначаны фільм «Андрэй Усаў» 

рэжысёра народнай студыі «Летапіс» пры Цэнтры культуры і народнай 

творчасці г. Талачына Дзмітрыя Іўчанкі. На конкурс было даслана 

152 работы творчых калектываў з 17 краін, фільм нашага земляка ўвайшоў 

у лік 27 стужак, адабраных міжнародным журы для дэманстрацыі 

шырокаму гледачу. Акрамя таго, беларуская дыяспара Смаленска ўручыла 

Дзмітрыю Іўчанку памятны медаль «За активное участие в 

патриотической работе и большой личный вклад в дело увековечения 

памяти павших защитников Отечества». 

 10–11 кастрычніка на базе музея Віцебскага мастацкага 

вучылішча праходзіў креэатон для студэнтаў «Образование и историко-

культурное наследие для будущего Витебска». Мерапрыемства 

адбывалася пры падтрымцы Віцебскага гарвыканкама і Міністэрства 

замежных краін Каралеўства Нідэрланды ў рамках міжнароднага праекта 

«Через искусство и белорусско-голландское сотрудничество к 

З 5 лістапада па 5 снежня ў Віцебскім абласным метадычным 

цэнтры народнай творчасці і Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 

адбылася VI адкрытая абласная выстаўка інсітнага мастацтва «INSITUS–

2020», прысвечаная 380-годдзю з дня нараджэння разьбяра і друкара 

Васіля Кораня, стваральніка Бібліі ў карцінках для народа. 

З 17 лістапада ў Гарадоцкім Доме рамёстваў і фальклору была 

прадстаўлены выстава скульптурнай керамікі «Лясныя гісторыі» майстра 

Івана Каратаева, удзельніка заслужанага аматарскага калектыву 

Рэспублікі Беларусь народнага клуба майстроў народных мастацкіх 

рамёстваў «Вытокі». 

Снежань. У чацвёрты раз конкурс пад назвай «Цуды майстэрскіх 

рук» сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі правялі аддзел 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Міёрскага 

райвыканкама і ТЦСАН. Работы 17 удзельнікаў былі выкананы ў самых 

розных тэхніках: пляцення, вязання, малявання, паперапластыкі, 

ганчарства. 

4 снежня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прайшло ўрачыстае ўручэнне падзяк ад Віцебскай абласной 

арганізацыі Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў. За высокія 

творчыя дасягненні ў абласным аглядзе-конкурсе «Не старэюць душой 

ветэраны», прысвечаным 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, 

былі ўзнагароджаны: Голубеў Уладзімір Аляксандравіч – саліст народнага 

клуба «Ветэран» ДУ «Культурна-дзелавы цэнтр «Першамайскі» 

г. Віцебска, 1940 г. н.; Мацвееў Уладзімір Іванавіч, саліст ансамбля «Ліра» 

ветэранаў педагагічнай працы ВДУ імя П. М. Машэрава, 1934 г. н., 

Шафранскі Уладзімір Пятровіч – саліст народнага клуба ветэранаў «Ещё 

не вечер» ДУК «Гарадскі Палац культуры «Орша», 1932 г. н.  

Таксама адзначаны падзякамі аўтаклубы вобласці за ўдзел у 

абласной патрыятычнай акцыі «Дарогамі памяці»: аўтаклуб і творчы 

калектыў ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры», аўтаклуб ДУК 

«Шумілінскі раённы Цэнтр культуры», аўтаклуб ДУК «Раённы Цэнтр 
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  обучающимся городам», прысвечанага 100-годдзю творчага аб’яднання 

УНОВИС. 

 14 кастрычніка ў бібліятэцы – цэнтры зносін і інфармацыі імя 

І. М. Грыгор’ева г. Пскова адбылася Міжнародная анлайн-канферэнцыя 

«Огонь войны души не сжег». Для гэтага мерапрыемства супрацоўнікі 

Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі падрыхтавалі 

відэавыступленне «Писатели Республики Беларусь, отразившие в своем 

творчестве события Великой Отечественной войны». 

 20–30 кастрычніка ў г. Растоў-на-Доне прайшоў Міжнародны 

міжжанравы конкурс «Млечны шлях». Вакальная група ўзорнага ансамбля 

танца і песні «Прыдзвінскія россыпы» Цэнтра культуры г. Наваполацка 

заваявала дыплом лаўрэата І ступені ў намінацыі «Народны вакал» з 

беларускай народнай песняй «Пасеялі дзеўкі лён», аранжыроўку да якой 

зрабіла хармайстар ансамбля Нэлі Бароўская. 

 З 26 кастрычніка па 6 лістапада НПГКМЗ у рамках сумеснага з 

Даўгаўпілскім абласным упраўленнем культуры і Браслаўскім раённым 

музейным аб’яднаннем міжнароднага праекта па вывучэнні традыцыйных 

рамесных навыкаў жыхароў даліны Дзвіны/Даўгавы «Універсітэт 

рамеснікаў» праводзіў заняткі для супрацоўнікаў раённых дамоў культуры 

і жыхароў Полацка. У Браслаўскім раёне гэта адукацыйнае 

мерапрыемства адбывалася з 16 па 22 лістапада. 

 У лістападзе ў г. Волін (Польшча) адбываўся XVI Міжнародны 

конкурс міжнароднага праекта «Караван культуры». Выхаванка ўзорнага 

ансамбля танца і песні «Прыдзвінскія россыпы» Цэнтра культуры г. 

Наваполацка Лера Баранава стала лаўрэатам ІІ ступені ў намінацыі «Вакал 

эстрадны. Сола», у якой ўдзельнічала 189 канкурсантаў з сямі краін свету. 

Юны скрыпач Расціслаў Гладышаў (педагог Наталля Мурашова) і 

васьмікласніца Лізавета Бахерава, якая займаецца ігрой на фартэпіяна 

(педагог Інэса Башмакова), сталі лаўрэатамі II ступені. Антон Салаўёў 

атрымаў дыплом ІІІ ступені. 

 Лістапад. У рамках міжнароднага праекта «Творческое движение 

прадстаўлены жывапісныя, графічныя, скульптурныя творы з асабістых 

калекцый мастакоў, а таксама аўтарскія творы з фонду Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея. Праект дапаўняюць копіі дакументаў, якія 

захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці, каталогі, 

дакументы, што дэманструюць разнастайнасць выставачнай дзейнасці 

арганізацыі ў розныя гады з фонду ВАКМ. 

 

  ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

10 кастрычніка ў г. п. Лёзна адбылося раённае адкрытае свята-

конкурс народных рамёстваў «Лёзненскі кірмаш рамёстваў». Падчас свята 

былі арганізаваны рамесныя падвор’і, праводзіліся майстар-класы, 

прэзентацыі выстаў, конкурс майстроў. Гран-Пры свята-конкурсу заваяваў 

Лепельскі Цэнтр рамёстваў. 

З 17 кастрычніка па 17 лістапада ў Лепельскім Цэнтры 

рамёстваў дэманстравалася выстава мастацкіх работ самадзейнага мастака 

Леаніда Масцінскага «Мастак – дзіўны чалавек».  

22 кастрычніка ў Шаркаўшчынскім раённым Цэнтры рамёстваў 

у рамках выставы «Паясы – не толькі для красы» прайшоў майстар-клас 

па пляценні беларускіх традыцыйных паясоў. 

Сваё 25-годдзе адзначыў народны клуб майстроў народных 

мастацкіх рамёстваў «Скарбонка» Бешанковіцкага раённага Дома 

рамёстваў. З гэтай нагоды ў Бешанковіцкім раённым гісторыка-

краязнаўчым музеі была наладжана выстава «25 год творчага шляху». 

Лістапад. Полацкі дзяржуніверсітэт сумесна з Цэнтрам рамёстваў 

і традыцыйнай культуры г. Наваполацка запусціў новы праект «Арт-

гасцёўня» па вывучэнні традыцыйных строяў касцюма розных 

нацыянальнасцяў. Кожны апошні чацвер месяца Цэнтр запрашае 

жадаючых мастакоў далучыцца да сумеснай працы. Першымі ўдзельнікамі 

новага праекта сталі натуршчыцы з Беларусі і Кітая, апранутыя ў свае 

народныя адзенні. Аўтар ініцыятывы, выкладчык ПДУ, кіраўнік клуба 

мастакоў «Арт-парк» ЦРіТК Павел Васільеў. 
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  2020–2021» у г. Самары прайшоў IV міжнародны фестываль-конкурс 

дзіцячай, юнацкай і дарослай творчасці «Залатая сцэна». Народны 

ансамбль песні і музыкі «Александрына» Коханаўскай школы мастацтваў 

адзначаны дыпломамі лаўрэата І ступені ў дзвюх намінацыях: «Народны 

вакал (ансамбль)» і «Інструментальнае выканальніцтва (ансамбль)». 

 4 лістапада дэлегацыя пасольства Італіі на чале з паслом 

Італьянскай Рэспублікі Марыа Бальдзі наведала два месцы пахавання 

італьянскіх салдат. На тэрыторыі мемарыяльнага комплексу Барок 

адбыўся ўрачысты мітынг з удзелам прадстаўнікоў раённага кіраўніцтва і 

грамадскасці горада, які закончыўся ўскладаннем кветак да помніка 

ахвярам Беразвецкага канцлагера. 

 З 17 лістапада па 14 студзеня ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

праходзіла выстава французскага мастака Іва Франсуа Гі Жайо «Свет и 

атмосфера». 

 Снежань. Ансамбль беларускай песні «Маладзіца» 

Навасёлкаўскага філіяла Варапаеўскай ДШМ стаў лаўрэатам І ступені 

міжнароднага фестывалю-конкурсу «Ззянне Поўначы» ў г. Волагдзе.  

Снежань. Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка стаў 

удзельнікам Міжнароднага круглага стала «Музейная педагогіка ў 

патрыятычным выхаванні падрастаючага пакалення». Сустрэча адбылася 

ў рамках пагаднення з Музеем Перамогі на Паклоннай гары ў Маскве. У 

анлайн-дыскусіі прынялі ўдзел больш за 100 навукоўцаў з Беларусі і Расіі. 

 4 снежня супрацоўнікі Цэнтральнай раённай бібліятэкі імя 

Ф. Скарыны г. Полацка прынялі ўдзел у міжнародным вебінары 

«Стратегия развития «Библиотека: место в городе» и новые технологии 

обслуживания в ЦБС Красногвардейского района Санкт-Петербурга» ў 

рамках цыкла адкрытых анлайн-лекцый «Современная библиотека». 

Узорны харэаграфічны калектыў «Такт» Браслаўскага РЦК 

(кіраўнік Юлія Кеніньш) атрымаў дыплом лаўрэата ІІ ступені 

дыстанцыйнага конкурсу «Мир добра» міжнароднага праекта музычных і 

танцавальных жанраў «Ты – можешь!». Конкурс адбываўся пры 

дзейнічала выстава мастака Аляксандра Саўчанкі «Мая зямля – маё 

натхненне». На выставе былі прадстаўлены работы мастака, напісаныя 

акварэллю. 

З 20 лістапада па 15 студзеня ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

дзейнічала выстава Алега Крошкіна «Взгляд». 2 снежня ў музеі адбыўся 

вечар памяці мастака. 

 Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча аршанец 

Дзмітрый Талкачоў стварыў мурал з партрэтам пісьменніка на фасадзе 

дома па вул. Марата, 2 у г. Оршы. 

З 26 лістапада ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі 

В. А. Грамыкі і Аршанскім музеі Уладзіміра Караткевіча пачала работу 

рэспубліканская выстава «Зямля пад белымі крыламі», прысвечаная  

90-годдзю з дня нараджэння пісьменніка. На выставе прадстаўлены 

партрэты пісьменніка, карціны гістарычнага жанру, пейзажы, графічныя 

работы, скульптурныя творы. Экспазіцыю складаюць больш за 70 работ 

45 аўтараў з розных куткоў Беларусі.  

З 4 снежня па 28 лютага ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

праходзіць выстава акварэлей Фелікса Гумена «Сказка четвертого сезона». 

У экспазіцыю ўвайшлі дваццаць зімовых пейзажаў 2017–2020 гадоў. 

Мастак апісаў Віцебск і наваколле, Полацк.  

 З 15 снежня па 15 студзеня ў Аршанскай гарадской мастацкай 

галерэі У. І. Грамыкі праходзіла выстава работ выхаванцаў Багушэўскага 

дома-інтэрната для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця «Пусть 

всегда будет солнце!». 

 З 16 снежня па 15 студзеня ў Аршанскай гарадской мастацкай 

галерэі У. А. Грамыкі дзейнічала персанальная выстава Ірыны Арбузавай 

«Магия камня». На выставе было прадстаўлена больш за 30 карцін, 

вышытых бісерам, мінераламі і натуральнымі каменнямі. 

 З 18 снежня па 17 лютага ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

прадстаўлены дакументальна-мастацкі праект, прысвечаны 50-годдзю 

Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў. У экспазіцыі 
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  падтрымцы салістаў Вялікага тэатра Расіі, сумесна з Маскоўскім 

харэаграфічным вучылішчам пры Маскоўскім дзяржаўным акадэмічным 

тэатры танца «Гжэль».  

 22 снежня супрацоўнікі ЦГБ імя М. Горкага прынялі ўдзел у 

міжнародным семінары «Публичные библиотеки в год 75-летия Победы. 

Итоги». Яго арганізатарам выступіла Цэнтралізаваная гарадская 

бібліятэчная сістэма горада Астрахані (Расія). Удзельнікамі сустрэчы сталі 

спецыялісты ЦГБ імя М. Горкага (Віцебск) і Цэнтральнай бібліятэкі імя 

Я. Купалы (Мінск). Супрацоўнікі ЦГБ імя М. Горкага распавялі пра 

інфармацыйныя праекты «Беларусь помнит. Дороги войны – дороги 

Победы», «Время мужества», «И летят журавли...», «Наша общая 

Победа», анлайн-праектах бібліятэк-філіялаў у сацыяльных сетках, 

створаных супрацоўнікамі ЦБС г. Віцебска ў гонар 75-годдзя вызвалення 

Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў; базах даных 

уласнай генерацыі «Почетные граждане города Витебска», «Гордость и 

слава Витебска». 

З 14 па 18 снежня супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-

этнаграфічнага музея Дзмітрый Абрамчык прымаў удзел у міжнародным 

трэнінг-семінары для моладзі па захаванні гістарычнай памяці ў Еўропе 

«Памяць і ўрокі Другой сусветнай вайны». Мерапрыемства арганізаванае 

Міністэрствам навукі і вышэйшай адукацыі Расійскай Федэрацыі і 

Маладзёжным дэпартаментам Савета Еўропы. У мерапрыемстве, якое 

праходзіла ў фармаце анлайн, прынялі ўдзел больш за 40 спецыялістаў з 

розных краін Еўропы. 

28 снежня ў рамках праекта «Вместе для сообщества и природы: 

Миорский район» пры фінансавай падтрымцы Прадстаўніцтва 

Еўрапейскага Саюза ў Беларусі на базе Міёрскай цэнтральнай раённай 

бібліятэкі прайшла «Школа бёрдвочара» з арнітолагам Анастасіяй 

Кузьмінковай.  

 

 

краязнаўчым музеі экспанавалася выстава жывапісных работ мастака, 

дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, 

ганаровага грамадзяніна Лепельскага раёна Уладзіміра Пракапцова. У 

адкрыцці выставы прыняў удзел старшыня Віцебскага абласнога Савета 

дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў. 

У лістападзе навучэнцы Дзіцячай мастацкай школы імя І. Ф. Хруцкага 

г. Наваполацка прынялі ўдзел у І Міжнародным дыстанцыйным юнацкім 

конкурсе сучаснага мастацтва «Чысты ліст-2020» у Санкт-Пецярбурзе. 

Дыплом І ступені ў намінацыі «Дэкаратыўная кампазіцыя» атрымала 

Яніна Спірковіч, дыплом ІІІ ступені ў намінацыі «Абстрактная 

кампазіцыя» атрымала Ульяна Наўроцкая, у намінацыі «Шрыфтавая 

кампазіцыя» дыпламантам стала Ганна Хлуткова. 

У лістападзе ў Музеі гісторыі і культуры г. Наваполацка 

экспанавалася выстава «Нацюрморт. Ціхія імгненні» з фондаў установы. 

На выставе было прадстаўлена 11 карцін у жанры «нацюрморт». 

У мастацкай галерэі г. Полацка ў лістападзе праходзіла сумесная 

юбілейная выстава мастакоў-графікаў Уладзіміра Басалыгі «Моя 

исповедь» і Андрэя Басалыгі «Онтология» (філасофскае вучэнне пра 

быццё).  

З 10 лістапада па 12 снежня ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

дзейнічала выстава да 110-годдзя з дня нараджэння Антона 

Каржанеўскага «Машина времени Корженевского». Да выставы 

супрацоўнікі музея распрацавалі квэст-конкурс «Витебск. Геолокация» па 

карцінах мастака. 

З 12 лістапада ў Мастацкім музеі г. Віцебска дзейнічала выстава 

дызайнера Аляксандра Вышкі «Lightvolume. ХIII Чудо света». 

14 лістапада ў Мастацкім музеі г. Віцебска адбыўся святочны 

вечар «В стране берёзового ситца», прысвечаны 125-годдзю з дня 

нараджэння Сяргея Ясеніна, з удзелам членаў Віцебскага аддзялення 

Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання Беллітсаюза «Полоцкая ветвь».  

З 18 лістапада ў Лёзненскім раённым Цэнтры рамёстваў 
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  КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

 САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ 

ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

 Канцэртная праграма да Міжнароднага дня пажылых людзей 

адбылася ў Бешанковіцкім РЦК. Таксама былі арганізаваны выставы 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці ТЦСАН, клуба аматараў пчалярства 

«Пчала», выстава «Богатая осень» народнага клуба «Ветэран». У 

Велікасельскім сельскім клубе адбылося свята «Жизнь прожить – не поле 

перейти». 

 Канцэрты да Дня маці прайшлі ў клубных установах вобласці. 

«Любовью пусть наполнятся сердца» – у Бешанковіцкім РЦК, «Дай сердца 

твоего коснуться сердцем» – у Глыбоцкім гарадскім Доме культуры. 

17 кастрычніка ўдзельнікі творчых калектываў Дома культуры 

чыгуначнікаў г. Оршы да Дня маці прадставілі канцэртную праграму 

«Тепло сердец для наших мам». 18 кастрычніка ў Дрысвяцкім СДК 

адбыўся канцэрт, прымеркаваны да Дня маці і свята Пакрова Прасвятой 

Багародзіцы, на якім выступілі салісты Дрысвяцкага СДК, выхаванцы 

Богінскай нядзельнай школы, Дрысвяцкай ЯСБШ. 

 Ва ўстановах культуры вобласці адбыліся святочныя 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня работніка культуры.  

 Урачыстае мерапрыемства з нагоды 35-годдзя народнага клуба 

ветэранаў вайны і працы «Маналіт» адбылося ў Глыбоцкім гарадскім 

Доме культуры. 

 9 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё Асвейскага 

гарадскога Дома культуры. Пад адным дахам аб’ядналіся гарадскі Дом 

культуры і бібліятэка.  

 15 кастрычніка ў Віцебскім АМЦНТ на базе Цэнтра культуры 

«Віцебск» сумесна з Віцебскім абласным цэнтрам павышэння 

кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў культуры з 

Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. 

З 1 кастрычніка па 1 лістапада ў Мастацкай галерэі 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 

працавала выстава графікі знакамітага мастака, пейзажыста, графіка, 

прадстаўніка «срэбранага веку» Канстанціна Багаеўскага «К. Ф. Богаевский – 

художник Киммерии». 

З 2 кастрычніка па 6 снежня ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

дзейнічала выстава мастака-пейзажыста Фелікса Кузняцова «Художник и 

его муза». 

7 кастрычніка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адбылося адкрыццё 

выставы дацэнта і выкладчыка ВДУ імя П. М. Машэрава, члена 

Беларускага саюза мастакоў Алега Кастагрыза.  

З 9 кастрычніка па 15 лістапада ў Мастацкім музеі г. Віцебска 

дзейнічала выстава мастака Юрыя Зуева «Художник и время». 

З 22 кастрычніка па 22 лістапада ў Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеі была наладжана выстава мастацкіх работ гісторыка 

архітэктуры, мастака Юрыя Якімовіча «Архітэктура Беларусі. Жывапіс. 

Графіка». На выставе экспанаваліся 52 жывапісныя і графічныя работы з 

выявамі архітэктурных помнікаў Віцебска, Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў 

Беларусі, былі прадстаўлены мемарыяльныя рэчы, фотаздымкі і 

публікацыі Ю. А. Якімовіча па гісторыі архітэктуры Беларусі.  

28 кастрычніка ў Мастацкім музеі г. Віцебска адбылася 

прэзентацыя выставы «Витебская акварель. Четверть века». Выстава 

прымеркавана да 25-годдзя творчага аб’яднання «Витебская акварель» – 

суполкі мастакоў-акварэлістаў. Экспазіцыя ўключае акварэльныя творы 

26 аўтараў, прадстаўлены 52 работы. На прэзентацыі выставы адбыўся 

круглы стол з удзелам прадстаўнікоў творчага аб’яднання, іншых 

мастакоў, прадстаўнікоў Мастацкага музея г. Віцебска і Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея.  

З 29 кастрычніка па 28 лістапада ў Лепельскім раённым 
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  мэтай стварэння, развіцця і захавання калектываў і студый бальнага танца 

адбыўся семінар для кіраўнікоў аматарскіх харэаграфічных калектываў на 

тэму: «Методыка выкладання бальнага танца дзецям». У межах семінара 

прайшлі майстар-класы вядучых спецыялістаў Віцебскай вобласці па 

бальных танцах. На семінары прысутнічалі работнікі клубных устаноў г. 

Віцебска і вобласці. 

 У кастрычніку Аршанскі раённы Дом культуры ў г. п. Арэхаўск 

адзначыў сваё 70-годдзе святам, на якім выступілі творчыя калектывы 

Дома культуры – студыя эстрадных спеваў «Автопортрет», народны хор, 

дзіцячая эстрадная студыя «Радуга», вакальная група «Мelodis», ансамбль 

народнай песні «Таямніца», вакальная група «Колечко», праваслаўны 

гурток «Благовест», тэатр мініяцюр «ТеАРТ». З танцавальнымі нумарамі 

выступілі ўдзельнікі ўзорнага харэаграфічнага калектыву «Вдохновение» 

дзіцячай школы мастацтваў № 3 (філіял г. п. Арэхаўск). 

У кастрычніку ў ГЦК «Победа» г. Оршы адбыўся літаратурна-

музычны вечар, прысвечаны жыццю і творчасці Уладзіміра Высоцкага «Я, 

конечно, вернусь…». У канцэртнай праграме прынялі ўдзел самадзейныя 

артысты, члены клуба аўтарскай песни «Акцэнт» Дома культуры 

чыгуначнікаў, барды Юрый Булгак і Віталь Семянюк.  

У кастрычніку ў ГДК «Орша» адбыўся вялікі сольны канцэрт 

вакальнай студыі «Рэтра-шлягер», прымеркаваны да 10-годдзя творчага 

калектыву. Мастацкі кіраўнік калектыву Уладзімір Захаранкаў у 2010 

годзе стварыў вакальную групу на базе ДК ільнокамбіната. 

10 кастрычніка ў Язненскім сельскім Доме культуры адбылося 

свята, прысвечанае 545-годдзю аграгарадка Язна Мёрскага раёна. 

23 кастрычніка ў Лепельскім РДК адбыўся творчы вечар 

настаўніка харэаграфічнага аддзялення Лепельскай ДШМ, аднаго з 

кіраўнікоў узорнага ансамбля «Очаровашки» Дзіяны Былінскай «Венец 

творенья, дивная Диана».  
23 кастрычніка ў Лынтупскім культурным цэнтры 

«Культыватар» прайшлі чарговыя заняткі бясплатных адукацыйных 

дзіцячага сада-сярэдняй школы па ініцыятыве мясцовых жыхароў з 

дапамогай настаяцеля храма Праабражэння Гасподня Вадзіма Котава і 

індывідуальнага прадпрымальніка Таццяны Жандаравай устаноўлены 

памятны знак. 

15 кастрычніка ў г. п. Янавічы адбылося адкрыццё 

мемарыяльнага комплексу «Янавіцкія яўрэйскія могілкі». Праект 

мемарыялу распрацаваны архітэктарамі Аляксандрам Міхайлюковым і 

Глебам Арлоўскім.  

23 кастрычніка на мемарыяльным комплексе «Рыленкі» ў 

Дубровенскім раёне адбыўся мітынг, прысвечаны гадавіне вызвалення 

вёскі Рыленкі. У рамках мерапрыемства адбылося адкрыццё 

мемарыяльнай пліты, на якой увекавечана 57 салдат, імёны якіх былі 

ўстаноўлены ў апошні час.  

У канцы лістапада на мемарыяле «Плацдарм Новікі» ў 

Шапечынскім сельсавеце Віцебскага раёна адбылася цырымонія 

перазахавання астанкаў 42 воінаў Чырвонай Арміі, загінуўшых у баях за 

вёску Новікі ў лютым–сакавіку 1944 года. 

 

 

МАСТАЦТВА 

   

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У кастрычніку ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі 

В. А. Грамыкі працавала выстава з фондавых збораў музейнага комплексу 

гісторыі і культуры Аршаншчыны «Фонды. Время. Портрет». На выставе 

было прадстаўлена больш за 30 работ, якія шырока прадставілі 

разнастайнасць такога жанру, як партрэт.  

З восені ў гравёрнай майстэрні Мастацкай галерэі НПГКМЗ 

пачалася праца ў межах новага пазнавальна-адукацыйнага праекта 

«Чырвоная кніга». Удзельнікі праекта, засвойваючы майстэрства мастака-

гравёра, ствараюць друкаваныя формы з жывёламі, занесенымі ў 
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  курсаў для дарослых. Удзельнікі клуба нацыянальнай кухні і абраду 

«Традыцыя» Цэнтра культуры і народнай творчасці Талачынскага раёна 

паказалі ўсім жадаючым, як гатаваць «Вясельнага парсючка». 13 лістапада 

тэмай заняткаў стала гатаванне страваў Піліпаўскага посту. 
Другі год запар у аграгарадку Варанцэвічы Талачынскага раёна 

праводзілася свята-брэнд аграгарадка «Бульба сёння, бульба ўчора, а без 

бульбы проста гора!». Установы культуры раёна прапанавалі гасцям 

мноства страў з бульбы. Удзельнікамі свята ў Варанцэвіцкім СДК сталі 

народны клуб нацыянальнай кухні «Пачастункі з Варанцэвічаў», 

аматарскае аб’яднанне «Сям’я» са Славенскага СДК, народны тэатр гульні 

«Балаболы» Коханаўскага гарпасялковага Дома культуры, Усвіжбукскі, 

Серкавіцкі, Райцаўскі, Звянцянскі дамы культуры, Азерацкі сельскі клуб. 

28 кастрычніка ў Віцебскім раённым Цэнтры культуры і 

творчасці адбыўся святочны канцэрт «Беларускі кірмаш» з удзелам 

народнага ансамбля народнай песні «Раніца», прысвечаны 30-годдзю 

калектыву.  

29 кастрычніка ў Дубровенскім РДК адбыўся канцэрт 

заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь народнага 

ансамбля песні і музыкі «Крыніца» «Песні маёй Радзімы». 

30 кастрычніка ў Шаркаўшчынскім РЦК адбыўся семінар 

«Инновации и технологии в работе клубных учреждений» для загадчыкаў 

сельскімі дамамі культуры, культработнікаў РЦК, раённага цэнтра 

рамёстваў. 

30 кастрычніка ў Доме рамёстваў «Стары млын» г. Паставы 

адбыўся тэматычны вечар «Юбілейная палітра», прысвечаны 40-годдзю 

Пастаўскай дзіцячай школы мастацтваў імя А. Ромера.  

Напрыканцы кастрычніка ва Ушацкім раённым Цэнтры культуры 

і народнай творчасці адбылося раённае свята прыпевак і народнага танца 

«Эх, Сямёнаўна!». 

Восень была багатая на юбілейныя даты творчых калектываў 

Полаччыны. У Полацкім гарадскім Палацы культуры адзначылі 40-годдзе 

420 мірных жыхароў яўрэйскай нацыянальнасці. Удзельнікі акцыі 

ўшанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання і ўсклалі кветкі да магіл 

ахвяр генацыду. 

З 10 снежня да 17 студзеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым 

музеі дзейнічала выстава «Футбол – игра миллионов», аснову якой 

складаюць прадметы прыватнай калекцыі, буйнейшай у Беларусі па 

футбольнай атрыбутыцы, Анастасіі Пішчуловай. Выстава падзелена на 4 

тэматычныя блокі і ў асноўным прысвечана еўрапейскаму футболу: 

англійскай Прэм’ер-лізе, чэмпіянатам Германіі і Іспаніі, французскаму 

футболу.  

17 снежня ў Глыбоцкім гісторыка-этнаграфічным музеі адбыўся 

«Дыялог пакаленняў». Мерапрыемства прайшло ў рамках 

рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Памяць сэрца», яго 

ўдзельнікамі сталі актывісты ГА «БРСМ», прадстаўнікі грамадскіх 

арганізацый, творчая інтэлігенцыя. 22 снежня сустрэча «Дыялог 

пакаленняў» адбылася на базе Музея гісторыі і культуры г. Наваполацка ў 

зале экспазіцыі ў Баравусе. 

27 снежня ў этнаграфічным музеі культурна-дэндралагічнага 

комплексу вёскі Мосар прайшоў вечар памяці, прысвечаны 95-годдзю з 

дня нараджэння былога пробашча мясцовай парафіі ксяндза Юозаса 

Булькі, які ператварыў невялікі вясковы касцёл у адзін з найбольш 

вядомых каталіцкіх храмаў нашай краіны. 

На працягу 2020 года доўжыўся сумесны праект Глыбоцкага 

гісторыка-этнаграфічнага музея, аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі райвыканкама і раённай газеты «Веснік Глыбоччыны» – 

гістарычны квіз-марафон «Пра тую зямлю, дзе нарадзіўся ты», 

прысвечаны 80-годдзю Глыбоцкага раёна. 

 

*** 

У кастрычніку на месцы страчанага храма Успення Прасвятой 

Багародзіцы ў в. Юрцава Аршанскага раёна на тэрыторыі Юрцаўскага 
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  ўзорнага юнацкага тэатра-студыі «Гармонія», 35-годдзе народнага клуба 

«Ветэран», 30-годдзе народнай эстраднай вакальнай студыі «Музычная 

хваля», 20-годдзе народнага ансамбля народнай песні «Заманіха», 

народнага тэатра гістарычнага касцюма «Полацкі звяз», народнага 

жаночага вакальнага квартэта «Меланж», 15-годдзе народнага клуба 

«Грай, гармонь любімая-палачанка». У Цэнтры культуры «Полацк» – 30-

годдзе заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, узорнага 

тэатра танца «Прэм’ер-Спонайд», 25-годдзе ўзорнага ансамбля бальнага 

танца «Фартуна». 

6 лістапада ў Шаркаўшчынскім РЦК адбыўся святочны канцэрт, 

прысвечаны 103-й гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі. У рамках акцыі «За 

Беларусь – разам!» работнікі культуры раздавалі гасцям свята тэматычныя 

паштоўкі. У гэты ж дзень у Дубровенскім РДК адбыўся святочны канцэрт 

«Все мы родом из страны Советов». У Талачынскім раённым Цэнтры 

культуры і народнай творчасці – канцэрт «Время выбрало нас». 

13 лістапада ў Талачынскім раённым Цэнтры культуры і 

народнай творчасці адбылася канцэртная праграма «Цыганская сказка» 

цыганскага тэатра «Жемчуга». 

14 лістапада ў Полацкім раённым Цэнтры культуры адбыўся 

традыцыйны рэгіянальны злёт калекцыянераў. Клуб «Калекцыянер» 

(кіраўнік Ігар Жураўлёў) працуе пры РЦК. На злёце прысутнічалі 

калекцыянеры з Брэста, Оршы, Магілёва, Мінска, Віцебска, Расонаў, 

Наваполацка і іншых населеных пунктаў Беларусі. У рамках 

мерапрыемства была прадстаўлена экспазіцыя з прыватных калекцый.  

19 лістапада ў Полацкім РЦК адбыўся канцэрт народнага 

ансамбля народнай песні «Заманіха» з нагоды 20-годдзя калектыву. За 

шматгадовую добрасумленную працу, значны асабісты ўклад у развіццё 

нацыянальнай культуры кіраўнік ансамбля Сяргей Смулько адзначаны 

Ганаровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. 

21 лістапада ў Бігосаўскім СДК Верхнядзвінскага раёна адбылося 

фінальнае мерапрыемства праекта «Семейные ценности» – вечар 

26 лістапада ў Аршанскім музеі Уладзіміра Караткевіча ў рамках 

святкавання 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка прайшла 

прэзентацыя зборніка паэзіі «Спадарожніку Зямлі» народнага 

літаратурнага аб’яднання «Дняпроўскія галасы» і ўзорнай школы паэзіі 

«Лотас». У кнігу ўвайшлі больш за 35 вершаў 16 аўтараў. 

27 лістапада ў Наваполацку праходзіў абласны форум маладых 

спецыялістаў. Падчас наведвання Музея гісторыі і культуры 

г. Наваполацка праводзілася экскурсія, з якой маладыя спецыялісты змаглі 

даведацца новыя факты па гісторыі Наваполацка. Таксама быў праведзены 

інтэлектуальна-пазнавальны турнір «75 мірных гадоў» па гісторыі нашай 

краіны. 

З 27 лістапада па 31 снежня ў Шумілінскім гісторыка-

краязнаўчым музеі адбылося адкрыццё выставы рэпрадукцый ікон і 

жывапісных работ «Усё яго вучэнне – жыццё», прысвечаных 

прападобнаму Сергію Раданежскаму. Выстава арганізавана пры 

садзейнічанні культурна-інфармацыйнага цэнтра «Скарбы свету» 

(г. Віцебск) Віцебскага аддзялення РГА «Рускае таварыства пры 

пасольстве Расіі ў Беларусі». 

4 снежня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбыўся 

круглы стол па выніках правядзення VI адкрытай абласной выставы 

інсітнага мастацтва «INSITUS-2020», прысвечанай 380-годдзю Васіля 

Кораня, разьбяра і друкара, стваральніка Бібліі ў карцінках для народа. 

6 снежня ў Глыбоцкім раёне прайшла акцыя «Дарогамі памяці», у 

якой прынялі ўдзел супрацоўнікі Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага 

музея. Маршрут мерапрыемства пралягаў па гістарычных мясцінах 

Глыбоччыны, звязаных з генацыдам яўрэйскага народа ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. Акцыя стартавала ля мемарыяла ахвярам глыбоцкага 

гета, якія загінулі ў жніўні 1943 года. Наступным прыпынкам стала вёска 

Пліса, дзе 1 чэрвеня 1942 года гітлераўцамі было расстраляна 410 мірных 

жыхароў. Апошнім пунктам мерапрыемства стаў мітынг ва ўрочышчы 

Марусіна каля вёскі Празарокі, дзе ў снежні 1941 года нацысты забілі 
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  сямейных пар «Калейдаскоп юбілейных дат». 

24 лістапада ў Дубровенскім РДК адбылося тэатралізаванае 

прадстаўленне «Піліпаўскія пасядзелкі» з удзелам народнага клуба 

нацыянальнай кухні і беларускай гульні «Дубровенскiя прысмакi». 

25 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кальцо горада Віцебска «Дзвіна» адбыўся святочны квэст-экскурс «Нам 

25+1! И вы с нами». Падзякай старшыні Віцебскага аблвыканкама 

адзначана майстар Людміла Кавальчук.  

У лістападзе ў Арэхаўскім сельскім Доме культуры Ушацкага 

раёна было наладжана свята «Блін, бліночак – смачны кавалачак». На 

выставе можна было пакаштаваць бліны, пірагі, прыгатаваныя 

супрацоўнікамі Дома культуры і мясцовымі гаспадынямі. У падарунак 

уручалася кніжачка з рэцэптамі «Блінная фантазія». Таксама былі 

падрыхтаваны тэатралізаваны канцэрт і гульнявая праграма. 

У пачатку снежня ў Палацы культуры чыгуначнікаў г. Оршы 

адбыўся тэатралізаваны канцэрт «Путешествие в страну дорожных 

знаков». Гэта творчы праект тэатра танца Палаца культуры (мастацкі 

кіраўнік І. Сянчыла). 

Снежань. У Міёрскім РДК запісалі спектакль «Свавольствы Бабы 

Ягі» (рэжысёр Марына Дзям’янава). Спектакль даступны для прагляду ў 

суполцы РДК ва «УКантакце». 

3 снежня ў выставачнай зале «Духаўскі круглік» адбылася 

творчая сустрэча, прысвечаная 70-годдзю з часу заснавання Цэнтра 

культуры «Віцебск». Афіцыйная дата адкрыцця Дома культуры ў Віцебску 

1 студзеня 1951 года. 

4 снежня сваё 50-годдзе юбілейнай вакальна-харэаграфічнай 

праграмай «Вчера. Сегодня. Навсегда…» адзначыў заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь, вакальна-харэаграфічны ансамбль 

«Камарыкі» Палаца культуры ААТ «Нафтан».  

З 5 па 15 снежня Полацкі РЦК праводзіў этнавечарынку 

«Вясковыя агледзіны-2020» у дыстанцыйным фармаце.  

У абноўленае пасля рамонту памяшканне зноў вярнулася 

Обальская гарпасялковая бібліятэка, якая ў наступным годзе адзначыць 

свой 90-гадовы юбілей. 

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У намінацыі «Музеи и объекты развлечения года» дыпламантам 

ХVIII Рэспубліканскага турыстычнага конкурсу «Пазнай Беларусь», які 

праводзіць Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь і 

Нацыянальнае агенцтва па турызме стаў Глыбоцкі гісторыка-

этнаграфічны музей. 

 У кастрычніку, у гадавіну вызвалення Расонскага раёна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў, адбылася прэзентацыя дакументальнай 

стужкі «Военные версты Россонщины», створанай супрацоўнікамі Музея 

баявой садружнасці г. п. Расоны. У карціну ўвайшлі кадры ваеннай 

хронікі, моманты гістарычнай рэканструкцыі бою за вызваленне Расонаў. 

 29 кастрычніка споўнілася 55 год з дня адкрыцця музея 

Обальскага камсамольскага падполля філіяла Шумілінскага гісторыка-

краязнаўчага музея. 

У кастрычніку Музей гісторыі і культуры Наваполацка запусціў 

арт-праект «Новы погляд». 

У музейным комплексе гісторыі і культуры Аршаншчыны да 

канца снежня праходзіла міні-выстава «Так ковали Победу», на якой 

прадстаўлены прадметы ваеннага мінулага, перададзеныя жыхарамі 

горада. 

 Да канца снежня ў Музеі гісторыі і культуры г. Оршы 

экспанавалася выстава лялек калекцыянера-аматара з г. Шклова 

Г. Страхавай. У экспазіцыі было прадстаўлена больш за 100 лялек. 

У Аршанскім этнаграфічным музеі «Млын», які адзначае ў 2020 

годзе сваё 25-годдзе, у кастрычніку-лістападзе праходзіла выстава з 

фондавых збораў музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны, 

прысвечаная юбілейнай даце. 
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  17 снежня ў Шаркаўшчынскім РЦК адбылося пасяджэнне 

дыялогавай пляцоўкі, асноўныя пытанні, якія разглядалі прысутныя, 

адносіліся да маладзёжнай палітыкі. У другой частцы мерапрыемства былі 

падведзены вынікі фотаконкурсу «Apple City», які праводзіў райкам 

БРСМ. 

У Асвейскім ГДК адбыўся тэматычны вечар «Зямля Асвейская 

святая», прысвечаны гісторыі і сённяшняму дню Асвейшчыны. На вечары 

выступіў вакальны гурт «Вясёлы настрой» Асвейскага ГДК. 

22 снежня ў Пастаўскім РДК прайшоў інтэлектуальны квіз «PRO 

Беларусь». Арганізатар квіза – райкам БРСМ, а ўдзельнікамі сталі 

ваеннаслужачыя 1-га РТЦ, прадстаўнікі Маладзёжнай палаты пры 

раённым Савеце дэпутатаў, вучні сярэдняй школы № 4, навучэнцы 

каледжа. Ім трэба было адказаць на пытанні па гісторыі, культуры, 

славутасцях, традыцыях Беларусі.  

  

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

 1 кастрычніка ўдзельнікі фальклорнага калектыву Палатоўскага 

СДК правялі ў аграгарадку Палата фальклорна-этнаграфічнае свята 

«Ушанаванне шыпшыны».  

 16–17 кастрычніка адбыўся XXXIV адкрыты фестываль 

аўтарскай песні, паэзіі і візуальных мастацтваў «Віцебскі лістапад» – 

творчы праект Цэнтра культуры «Віцебск». Удзельнікамі адкрытага 

конкурсу сталі прадстаўнікі 6 краін: Беларусі, Германіі, Ізраіля, 

Казахстана, Расіі, Украіны. «Паэтычны турнір» адбыўся ў выставачнай 

зале «Духаўскі круглік». Пераможцай турніру стала Маргарыта Волкава 

(Мінск). Гала-канцэрт фестывалю прайшоў у канцэртнай зале «Віцебск». 

Галоўны прыз фестывалю, узнагароду «Прызнанне», заваяваў Сяргей 

Чарных (г. Губкін, Расія), які выступіў у намінацыі «Аўтарская песня. 

Альтэрнатыва». 

 З 18 кастрычніка па 8 лістапада ў г. Полацку на базе музея 

гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора адбыўся XXV Міжнародны 

«СПИД – дорога в никуда» была арганізавана ў Лужкоўскай бібліятэцы. 

23 снежня для ўдзельніц клуба «Хозяюшка» пры Каўшэлеўскай 

бібліятэцы была праведзена гадзіна карыснай інфармацыі «Обо всём на 

свете – в журнале и газете». 

 

 ДУК «Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 У кастрычніку да Міжнароднага дня пажылых людзей у 

бібліятэках раёна былі праведзены наступныя мерапрыемствы: у 

цэнтральнай раённай бібліятэцы літаратурна-музычны вечар «Краски 

осени»; у Амбросавіцкай бібліятэцы – бібліятэчныя пасядзелкі «Мои года 

– моё богатство»; у Мішневіцкай бібліятэцы – акцыя міласэрнасці «Душа 

по капле собирает свет»; у Нікалаеўскай бібліятэцы – візіт-віншаванне 

«От чистого сердца». 

 Да Дня маці ў дзіцячай бібліятэцы быў арганізаваны майстар-клас 

«Готовим подарки своими руками»; у Лаўжанскай бібліятэцы адбыўся 

паэтычна-музычны вечар «Мой ангел-хранитель»; у Светласельскай 

бібліятэцы – тэматычны вечар «Свет материнства – свет любви»; у 

Добрынскай бібліятэцы – конкурс вершаў «Мама… слов дороже нет на 

свете». 

 Да Міжнароднага дня прафілактыкі СНІДу прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: урок-дыялог «ВИЧ – знания, спасающие мир» і выстава-

папярэджанне «Посмотри, послушай и запомни» ў цэнтральнай раённай 

бібліятэцы; тэматычная сустрэча «СПИД – дорога в никуда!» у 

Кардонскай сельскай бібліятэцы; відэагадзіна «Скажи жизни «Да!» у 

Светласельскай бібліятэцы; гадзіна актуальнай інфармацыі «Бояться не 

нужно – нужно знать» у дзіцячай бібліятэцы.  

Да Міжнароднага дня інвалідаў у Слабадской бібліятэцы прайшла 

акцыя «Во имя добра», у Башнеўскай бібліятэцы – урок міласэрнасці 

«Желаю жить, творить и мечтать». У цэнтральнай раённай бібліятэцы 

прайшла гадзіна праваслаўя «Не скупись на добрые слова – пожелай 

человеку добра» з запрашэннем святара.  
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  фестываль арганнай музыкі «Званы Сафіі», які быў прысвечаны 35-годдзю 

полацкага аргана. 18 кастрычніка адбылося выступленне маскоўскага 

арганіста і кампазітара Аляксея Шмітава. 25 кастрычніка, у дзень 

адкрыцця фестывалю, адбыўся вялікі канцэрт у гонар 335-годдзя з дня 

нараджэння Георга Фрыдрыха Гендэля, творы якога прагучалі ў выкананні 

Ксеніі Пагарэлай (арган), Вікторыі Бабенкі (скрыпка), Тамары Рэмез 

(сапрано) у суправаджэнні камернага аркестра «Еўропа-Цэнтр» пад 

кіраўніцтвам Раіля Садыкава. 1 лістапада – канцэрт памяці беларускага 

кампазітара Ганны Кароткінай. 5 лістапада – вечар арганнай і вакальнай 

музыкі, на якім выступілі Камерны хор Гомельскай абласной філармоніі, 

камерны аркестр «Еўропа-Цэнтр» і Ксенія Пагарэлая. На заключным 

канцэрце 8 лістапада выступіла вучаніца Ксеніі Пагарэлай, арганістка 

Кацярына Іванова. 

 У кастрычніку падведзены вынікі абласнога дыстанцыйнага 

конкурсу ансамбляў песні і музыкі «Жураўліны звон», праведзенага 

Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай творчасці. Гран-Пры 

конкурсу ў намінацыі «Ансамбль народнай музыкі і песні» быў 

прысуджаны народнаму ансамблю народнай песні «Заманіха» ДУК 

«Полацкі раённы Цэнтр культуры». Уладальнікі першых месцаў у 

намінацыі «Ансамбль народнай музыкі і песні» вызначаны ў такім 

парадку: заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны 

ансамбль песні і музыкі «Крыніца» ДУК «Раённы Цэнтр народнай 

творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна»; народны 

ансамбль песні і музыкі «Сузор'е» настаўнікаў ДУА «Сярэдняя школа № 5 

г. Наваполацка» і народны ансамбль народнай музыкі і песні «Мерыца» 

ДУА «Міёрская дзіцячая школа мастацтваў»; народны інструментальны 

ансамбль настаўнікаў ДУА «Сярэдняя школа № 3 імя В. В. Шчарбакова г. 

Наваполацка».  

 Гран-Пры ў намінацыі «Ансамбль народнай песні» аднагалосна 

прысуджана тэатру песні «Субацея» ДУК «Цэнтр культуры 

г. Наваполацка». Пераможцы конкурсу: народны ансамбль народнай песні 

У рамках Міжнароднага дня энергазберажэння ў бібліятэках 

сістэмы адбыліся наступныя мерапрыемствы: у дзіцячай бібліятэцы 

прайшла хвілінка ведаў «Познавательная экономия», кожнаму ўдзельніку 

якой была падаравана памятка «Познавательная экономия», распрацаваная 

супрацоўнікамі бібліятэкі. Супрацоўнікі Каўшэлеўскай бібліятэкі сумесна 

з супрацоўнікамі Дома фальклору правялі акцыю «Памятка для 

бережливых», у Дворнаўскай бібліятэцы сумесна з сельскім клубам была 

праведзена інфармацыйная гадзіна «Меньше тратим – меньше платим», 

экспрэс-дыялог «Для чего нужен день энергосбережения?» прайшоў у 

Навасёлкаўскай бібліятэцы, у Лужкоўскай бібліятэцы – урок 

энергазберажэння «В стране бережливости», у Германавіцкай – 

пазнавальная гадзіна «Энергосбережения в нашей жизни». 

У Германавіцкай бібліятэцы арганізавана выстава вышыўкі пад 

назвай «Вернісаж душы», на якой прадстаўлены вышываныя работы 

жыхаркі вёскі Каралева Надзеі Хаданёнак. 

У Міжнародны дзень адмовы ад курэння бібліятэкары 

Радзюкоўскай і Пялікаўскай бібліятэк у час інфармацыйна-

прафілактычных акцый выйшлі на вуліцы аграгарадкоў і прапаноўвалі 

закладкі з інфармацыяй пра шкоду курэння. У Лужкоўскай бібліятэцы 

была зроблена прэзентацыя «Сигарета – опасный враг человека». 

26 лістапада ў Германавіцкай бібліятэцы з нагоды 90-гадовага 

юбілею Уладзіміра Караткевіча аформлена выстава літаратуры «Пад 

ветразем дабра і прыгажосці», у Навасёлкаўскай бібліятэцы – «Паэт, 

пясняр, мастак», на якіх змешчаны не толькі творы пісьменніка, але і 

багаты матэрыял пра Уладзіміра Сямёнавіча: фотаздымкі, нарысы, 

успаміны, літаратурныя артыкулы. На сайце раённай бібліятэкі ў раздзеле 

«Чытачам» змешчаны аўдыязапіс урыўка з рамана «Хрыстос прызямліўся 

ў Гародні», які агучыла бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі Л. Казіцкая. 

1 снежня ў Навасёлкаўскай бібліятэцы прайшоў адкрыты дыялог 

«Человек, продли свой век, скажи СПИДу «НЕТ», урок здароўя «СНІД – 

востраў болю і адзіноты» – у Зоркаўскай бібліятэцы, выстава матэрыялаў 
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  «Заманіха» ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры», народны вакальна-

харэаграфічны ансамбль «Свяціца» ДУК «Расонскі Цэнтр культуры і 

народнай творчасці», народны ансамбль жартоўнай песні «Грымзолі» 

ДУК «Лепельскі раённы Дом культуры» і вакальная група ўзорнага 

ансамбля танца і песні «Прыдзвінскія россыпы» ДУК «Цэнтр культуры г. 

Наваполацка»; народны ансамбль народнай песні «Крынічанька» філіяла 

№ 1 Глыбоцкага гарадскага Дома культуры ДУК «Глыбоцкая 

цэнтралізаваная клубная сістэма». 

 У кастрычніку танцавальны калектыў «СуперSTAR» і вакальны 

калектыў «Сударушкі» народнага клуба ветэранаў «Еще не вечер» 

гарадскога Палаца культуры «Орша» прынялі ўдзел у І Міжнародным 

інтэрнэт-фестывалі народных талентаў «Нам года – не беда», які 

адбываўся ў г. Гомелі. За выкананне беларускага народнага танца 

«Пляскач» калектыў быў удастоены дыплома лаўрэата І ступені, 

«Сударушкі» атрымалі дыплом ІІІ ступені за выкананне беларускай 

народнай песні «Ночка цёмная». У лістападзе гэтыя ж калектывы прынялі 

ўдзел у V Міжнародным фестывалі мастацтваў «By Fest-2020» у г. Мінску. 

Танцавальны калектыў «СуперSTAR» стаў лаўрэатам ІІ ступені з танцам 

«Венскі вальс», вакальны калектыў «Сударушкі» – лаўрэатам ІІІ ступені за 

музычную кампазіцыю на словы і музыку аршанкі Тамары Краеўскай 

«Песня сяброў». 

 У кастрычніку ўзорны тэатр моды «ТОП-ТОП» Цэнтра культуры 

г. Наваполацка заваяваў дыплом лаўрэата І ступені на VІ Міжнародным 

конкурсе «Скрыжаванні. Мінск». Была прадстаўлена аўтарская калекцыя 

«Дзіва» ў намінацыі «Фантазійнае адзенне». Падзякай за развіццё 

міжнароднага фестывальнага руху адзначана кіраўнік калектыву Вікторыя 

Патульская. 

 У кастрычніку танцавальная студыя «Энергія» Цэнтра культуры 

г. Наваполацка на Міжнародным фестывалі дзіцячых танцавальных 

калектываў «Свет зрабіўся добрым» у г. Мінску стала дыпламантам ІІ 

ступені ў намінацыі «Street Dance (Ювеналы)». 

ДУК «Шаркаўшчынская раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма» 

1 кастрычніка да Дня пажылога чалавека ў дзіцячай бібліятэцы 

прайшоў вечар-сустрэча «Ничто не проходит бесследно», на які былі 

запрошаны ветэраны-актывісты гарадскога пасёлка, намеснік старшыні 

Шаркаўшчынскага райвыканкама Ю. Васілеўскі, начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама 

Л. Стома, настаяцель Свята-Успенскай царквы айцец Пётр Бараноўскі.  

Бібліятэкар Германавіцкай бібліятэкі Таццяна Хоміч разам з 

супрацоўнікамі мастацка-этнаграфічнага музея імя Я. Драздовіча 

здзейснілі краязнаўчае падарожжа па ваколіцах Германавічаў. Наведаўшы 

бібліятэку, удзельнікі пазнаёміліся з матэрыялам пра мясцовую мастачку 

Ванду Лагун. Затым удзельнікі падарожжа наведалі могілкі ў вёсцы 

Мікіцёнкі і ўсклалі кветкі на магілку Ванды Германаўны. У вёсцы 

Юзафова мясцовая жыхарка Марыя Буда правяла для ўсіх цікавую 

экскурсію па былым памесці пана Штэрна. 

9 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла 

гадзіна прававой культуры «Когда шалость становится 

правонарушением».  

14 кастрычніка ў раённай бібліятэцы для ўдзельнікаў клуба 

«Женское время» прайшоў вечар-прысвячэнне «Мама – первое слово, 

главное слово в каждой судьбе». У Германавіцкай бібліятэцы быў 

праведзены агляд літаратуры «Мудрасць і дабрыня – гэта мама мая», у 

Навасёлкаўскай бібліятэцы – гутарка-дыялог «Всё на земле от 

материнских рук», у Лужкоўскай бібліятэцы на працягу тыдня 

дэманствавалася кніжная выстава «Всё на земле от материнских рук», у 

Ёдскай бібліятэцы прайшоў вечар-сустрэча «Свет материнской любви», на 

які былі запрошаны тры пакаленні матуль сям’і Брандзіных. Бібліятэкар 

Дворнаўскай бібліятэкі правяла майстар-клас «Подари улыбку маме» па 

вырабе святочных сувеніраў для мам. Бібліятэчныя супрацоўнікі прынялі 

ўдзел у рэспубліканскай прафсаюзнай акцыі «Поздравим маму вместе!». 
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   У трынаццаты раз у Валынецкім сельскім Доме культуры 

Верхнядзвінскага раёна адбылося штогадовае рэгіянальнае свята песні 

«Збіраем зорны карагод». У свяце прынялі ўдзел 11 калектываў: народны 

вакальны гурт «Дзвінскія напевы» Бігосаўскага СДК, вакальны гурт 

«Девчата» Дзёрнавіцкага клуба-бібліятэкі, вакальны гурт народнага клуба 

«Ветэран» РЦКіНТ, вакальны гурт «Натхненне» Запруддзеўскага СДК, 

творчыя калектывы Сар’янскага і Антонаўскага СДК, Сакалоўшчынскага 

клуба-бібліятэкі, вакальны гурт «Спадчына» Валынецкага СДК і госці з 

Полаччыны – народны вакальны ансамбль Азінскага СДК «Белая чайка» 

пад кіраўніцтвам Віктара Малых. 

 У г. Барань па ініцыятыве гарадскога Палаца культуры, пры 

падтрымцы аддзела культуры Аршанскага райвыканкама і Бараньскага 

гарвыканкама прайшоў адкрыты рэгіянальны дыстанцыйны конкурс 

чытальнікаў баек «Талентаў у нас шмат!». Творчы праект быў 

прымеркаваны да 110-годдзя з дня нараджэння беларускага байкапісца, 

ураджэнца Барані Уладзіміра Корбана. Конкурс прайшоў пры 

садзейнічанні рэдакцыі часопіса «Вожык». Падвядзенне вынікаў конкурсу 

і ўзнагароджанне пераможцаў адбылося напрыканцы кастрычніка ў 

актавай зале Аршанскага райвыканкама.  

 29–30 кастрычніка ў Віцебску адбыўся міжнародны конкурс-

фестываль маладых выканаўцаў эстраднай песні «Дзве сястры – Беларусь і 

Расія». Выхаванцы Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў атрымалі 
перамогу ў дзвюх узроставых катэгорыях намінацыі «Эстрадны вакал»: у 

намінацыі саліст-вакаліст (10–13 год) Кіра Гуйдо атрымала званне 

лаўрэата II ступені (настаўнік Нэллі Жаваранкава); Ганна Гайлова стала 

лаўрэатам III ступені (настаўнік Алена Фёдарава). Звання дыпламантаў II 

ступені былі ўдастоены Лізавета Гарохава ў намінацыі саліст-вакаліст (6–

9 год) (настаўнік Алена Фёдарава) і Дзмітрый Наместнікаў у намінацыі 

саліст-вакаліст (10–13 год) (настаўнік Вераніка Сокалава). 

31 кастрычніка – 1 лістапада ўзорны тэатр «Вясёлка» Палаца 

культуры г. Барані прыняў удзел у ІІІ Рэспубліканскім шматжанравым 

таленту майстроў, з мэтай выхавання пачуцця дачынення да спадчыны 

мінулага сваёй краіны цэнтральная раённая бібліятэка падрыхтавала 

анлайн-віктарыну «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына». 

11 снежня ў ЦРБ быў праведзены круглы стол «Есть такая 

профессия – Родину защищать» у рамках Дэкады грамадзянска-

патрыятычных спраў «Храним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее!». На дыскусію былі запрошаны галоўны спецыяліст аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Чашніцкага 

райвыканкама Таццяна Зезюлевіч, ваенны камісар Чашніцкага раёна Ігар 

Палубінскі, спецыяліст Чашніцкага раённага камітэта БРСМ Юлія 

Унуковіч, іерэй Сергій Федасееў храма Праабражэння Гасподняга 

г. Чашнікі.  

17 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся дыялог 

пакаленняў «Памяць сэрца» ў рамках Рэспубліканскага патрыятычнага 

праекта «Память сэрца» з удзелам моладзі, ваеннага камісара Чашніцкага 

раёна Ігара Палубінскага, старшыні Чашніцкай раённай арганізацыі 

Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў Валянціны Каваленкі, 

дырэктара Чашніцкага гістарычнага музея Надзеі Кароль. 

23 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы сумесна з Домам 

рамёстваў прайшоў майстар-клас «Чудо-штучки» па вырабе навагодніх 

цацак. На майстар-клас былі запрошаны людзі з абмежаванымі 

магчымасцямі, якія наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання ТЦСАН 

Чашніцкага раёна.  

27 снежня прайшло чарговае пасяджэнне народнага клуба «Флора» 

на тэму «Что готовит нам год грядущий». Удзельнікі мерапрыемства 

здзейснілі «экскурсію» па штомесячным пасяўным календары садаводаў і 

агароднікаў на 2021 год.  

Сапраўдным святам для дзяцей стала правядзенне на пляцоўцы з 

гісторыка-геаграфічнай картай Чашніцкага раёна квэст-гульні «В поисках 

новогоднего настроения», падрыхтаванай супрацоўнікамі бібліятэк 

г. Чашнікі.  
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  конкурсе творчасці «RoskvitBY». Па выніках фестывалю ўдзельнікі тэатра 

Ульяна Мануйленка, Дар’я Ціханская, Злата Міхайленка, Карына 

Кучынская сталі лаўрэатамі І ступені за літаратурна-музычную 

кампазіцыю «Баллада о зенитчицах», лаўрэатам І ступені стаў Іван 

Байкоў, лаўрэатамі ІІ ступені – чытальнікі Злата Міхайленка і Марына 

Каваленя. 

 З 1 кастрычніка па 15 лістапада ў рамках праекта «На хвалі 

часу, у плыні жыцця» Нацыянальная бібліятэка Беларусі сумесна з 

інфармацыйнымі партнёрамі – часопісамі «Маладосць» і «Бярозка» 

праводзіла конкурс «О, Беларусь, мая шыпшына», які быў прымеркаваны 

да 120-годдзя Уладзіміра Дубоўкі. Каля 880 відэа даслалі чытальнікі 

розных узростаў з усёй Беларусі. У катэгорыі 14–17 гадоў І месца заняла 

Ціханская Дар’я, верш «Пяе дзяўчына над ракою» (ДУА «Сярэдняя школа 

№ 18 г. Барань», удзельніца ўзорнага тэатра «Вясёлка» Палаца культуры г. 

Барань). У конкурсе прынялі ўдзел таксама бібліятэка імя А. С. Пушкіна і 

бібліятэка імя Я. Коласа г. Наваполацка.  

З 16 да 25 лістапада на базе дзіцячай школы мастацтваў № 3 

г. Наваполацка адбыўся адкрыты гарадскі дыстанцыйны конкурс 

ансамблевай музыкі «Асенняя фантазія». Арганізатары конкурсу – аддзел 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Наваполацкага 

гарвыканкама, ДУА «Дзіцячая школа мастацтваў № 3 г. Наваполацка». У 

конкурсе прынялі ўдзел музычныя калектывы з устаноў культуры і 

адукацыі з розных куткоў Віцебскай вобласці. 

 26 лістапада былі падведзены вынікі рэспубліканскага 

інтэрактыўнага конкурсу чытальнікаў твораў Уладзіміра Караткевіча, 

абвешчанага каналам «Культура» Беларускага радыё. У намінацыі 

«Аматары» ва ўзроставай групе ад 13 да 18 гадоў І месца заняў выхаванец 

узорнага тэатра «Вясёлка» Палаца культуры г. Барань Іван Байкоў, ва 

ўзроставай групе ад 6 да 13 гадоў ІІ месца заняў выхаванец гатага ж 

калектыву Уладзімір Салянік. 

 У лістападзе на абласным этапе рэспубліканскага конкурсу 

Да Сусветнага дня адмовы ад курэння ў рамках Дэкады здаровага 

ладу жыцця цэнтральная раённая бібліятэка правяла акцыю «Обменяй 

сигарету на конфету». У рамках гэтага дня Лукомльская сельская 

бібліятэка сумесна з Лукомльскім ДК правялі акцыю «XXI век – курить не 

модно». Супрацоўнікі наведалі ўстановы, прайшліся па вуліцах 

аграгарадка Лукомль і прапанавалі буклеты пра шкоднасць курэння.  

20 лістапада да Сусветнага дня дзіцяці ў рамках Тыдня прававой 

культуры «Закон у абарону дзяцей» ЦРБ сумесна з БРСМ правяла акцыю 

«Правовая культура молодым». Акцыя пачалася ў сцянах бібліятэкі ля 

інфарм-выставы «Я знаю и защищаю свои права». Бібліятэкары разам з 

членамі БРСМ прайшліся па вуліцах горада і прапанавалі падлеткам і 

моладзі буклеты і ўлёткі «Твои права и обязанности», «Права детей», «Как 

уберечь детей от насилия». 

26 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы адбылося літаратурнае свята 

«Казачны ланцужок» да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра 

Караткевіча. Была арганізавана літаратурна-гульнявая праграма па казках 

пісьменніка.  

7 лістапада ў рамках акцыі «16 актыўных дзён без насілля» ў 

Лукомльскай бібліятэцы-філіяле № 16 адбылася сустрэча з настаяцелем 

храма свяшчэннапакутніка Уладзіміра г. Навалукомля протаіерэем 

Аляксеем Шаурам. 

1 снежня ў Лукомльскай бібліятэцы-філіяле № 16 з падлеткамі 

праведзены вусны часопіс «СНІД: міф або рэчаіснасць?», на працягу дня 

бібліятэкары цэнтральнай раённай бібліятэкі праводзілі акцыю «Красная 

лента – #СТОПВИЧСПИД» ля выставы-перасцярогі «О самом главном: 

ВИЧ/СПИД – разница, заражение, профилактика». 

3 снежня да Міжнароднага дня інвалідаў бібліятэкары і члены 

народнага клуба «Флора» цэнтральнай раённай бібліятэкі правялі акцыю 

«Мы вместе и это главное» і наведалі аддзяленне дзённага знаходжання 

ТЦСАН Чашніцкага раёна.  

Для прыцягнення цікавасці да народнай творчасці, павагі да працы і 
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  тэатралізаваных музычных пастановак пра пажарную бяспеку перамогу 

атрымаў спектакль «За запалкамі» Лепельскага РДК і Лепельскага 

раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. 

 Снежань. Выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў № 1 

г. Наваполацка прынялі ўдзел у V Міжнародным конкурсе мастацтваў 

«Крыштальны васілёк», які праходзіў у г. Мінску. У намінацыі 

«Інструментальнае выканальніцтва» лаўрэатам І ступені стала Соф’я 

Палякевіч (фартэпіяна), вучаніцы фартэпіяннага аддзялення Эмілія 

Смялэк і Ірына Гайрыян, а таксама Лізавета Лапікава (флейта) – ІІІ-й. 

Юная флейтыстка Ганна Аўсеева заваявала дыплом І ступені. Лістамі 

падзякі за прафесійную падрыхтоўку лаўрэатаў і асабісты творчы ўклад у 

развіццё мастацтва Беларусі былі адзначаны настаўнікі ДШМ № 1 

Маргарыта Мартас, Ірына Шульжэнка-Суханава, Ірына Маслюкова, 

Аксана Лабейка, Алена Палойнік. 

 Ансамбль баяністаў і акардэаністаў Шумілінскай дзіцячай школы 

мастацтваў заняў другое месца на V Міжнародным конкурсе мастацтваў 

«Крыштальны васілёк» у намінацыі «Народныя інструменты. Баян, 

акардэон». Трыа акардэаністаў «Настроение» Браслаўскай ДШМ стала 

лаўрэатам ІІІ ступені ў намінацыі «Інструментальнае выканальніцтва». 

Цэнтр культуры г. Наваполацка падвёў вынікі дыстанцыйнага 

конкурсу дзіцячай творчасці «Art-Старт». На новы творчы праект 

паступіла 23 заяўкі з Мінска, Гомеля, Магілёва, Жодзіна, Мікашэвічаў і 

Наваполацка. Гран-Пры заваявала 12-гадовая магіляўчанка, лаўрэат 

Рэспубліканскага радыё-конкурсу «Маладыя таленты Беларусі» Ульяна 

Цішчанка. 

Гран-пры VI конкурсу харэаграфічнага майстэрства «Созвездие 

Терпсихоры», які праводзіў Віцебскі раённы Цэнтр культуры і творчасці, 

заваявалі юныя танцоры Бешанковіцкай ДШМ. 

У Цэнтры культуры і народнай творчасці г. Верхнядзвінска 

прайшоў VI раённы фестываль ігры на народных інструментах навучэнцаў 

дзіцячых школ мастацтваў «Созвучие талантов». 

10 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Е. Лось прайшоў 

вебінар да Міжнароднага дня прафілактыкі СНІДу «Быть в курсе» з 

удзелам загадчыка інфекцыйнага аддзялення Ушацкай раённай бальніцы 

Вольгі Ярмош. У дзіцячай бібліятэцы прайшоў урок здароўя «Детям о 

СПИДе». 

16 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Е. Лось у рамках 

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

адбылася заключная сустрэча ў фармаце брэйн-рынгу.  

18 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Е. Лось прайшла 

чарговая сустрэча маладзёжнага клуба «Правовой навигатор», 

прымеркаванае да Міжнароднага дня талерантнасці.  

22 снежня ў дзіцячай бібліятэцы г. п. Ушачы прайшоў конкурс на 

лепшага знаўца казак Р. Кіплінга да 155-годдзя пісьменніка. У конкурсе 

прынялі ўдзел члены аматарскага аб’яднання «Расінка». 

 

ДУК «Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

23 кастрычніка на пляцоўцы з гісторыка-геаграфічнай картай 

Чашніцкага раёна адбылася сустрэча прадстаўнікоў органаў улады з 

маладымі спецыялістамі раёна. Супрацоўнікі цэнтральнай раённай 

бібліятэкі падрыхтавалі прэзентацыю карты, пазнаёмілі з гісторыяй яе 

стварэння, расказалі пра знакамітых землякоў. 

6 лістапада да Сусветнага дня барацьбы з дыябетам у 

Краснаутранскай сельскай бібліятэцы прайшоў відэалекторый 

«Всемирный день диабета». На мерапрыемства была запрошана медсястра 

Краснаутранскай сельскай урачэбнай амбулаторыі агульнай практыкі 

Алена Грыцкевіч.  

13 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках ПЦПІ 

адбыўся відэалекторый «О защите интересов работающих матерей в 

условиях контрактной системы» з адвакатам юрыдычнай кансультацыі 

Чашніцкага раёна Галінай Казловай.  
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  18 снежня ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці адбыўся IX абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў 

«Прыдзвінскія карункі», прысвечаны заслужанаму дзеячу культуры 

Беларусі Івану Серыкаву. Праект быў рэалізаваны дыстанцыйна. У 

конкурсе прынялі ўдзел 34 вядучыя аматарскія харэаграфічныя калектывы 

народна-сцэнічнага, эстраднага танца. Калектывы прадстаўлялі ўстановы 

культуры, адукацыі і дадатковай адукацыі Віцебскай вобласці. На конкурс 

былі прадстаўлены больш за 80 відэаматэрыялаў конкурсных нумароў, 

харэаграфічных пастановак. Сярод лаўрэатаў «Прыдзвінскіх карункаў-

2020» заслужаныя аматарскія калектывы Рэспублікі Беларусь народны 

ансамбль танца «На ростанях» (Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 

мастацтваў), народны ансамбль танца «Лявоніха» Цэнтра культуры 

«Віцебск», народны вакальна-харэаграфічны ансамбль «Яблынька» 

Гарадоцкага гарадскога Дома культуры, таксама харэаграфічны калектыў 

«Карагод» гімназіі № 3 імя А. С. Пушкіна г. Віцебска, узорныя 

калектывы – харэаграфічны ансамбль «Затея» Лепельскай дзіцячай школы 

мастацтваў, ансамбль танца і песні «Прыдзвінскія россыпы» Цэнтра 

культуры г. Наваполацка, ансамбль танца «Гарэза» Цэнтра культуры 

«Віцебск»; народны ансамбль танца «Віцябчанка» Віцебскага дзяржаўнага 

тэхналагічнага ўніверсітэта, шоу-гурт «Альянс» Палаца культуры 

г. Барань Аршанскага раёна. А ў цэлым званні лаўрэатаў I, II і III ступеняў 

у аглядзе-конкурсе «Прыдзвінскія карункі» атрымалі звыш за 

20 калектываў. 

 23 снежня ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылася ўрачыстая 

цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў «Літаратурнай прэміі імя Петруся 

Броўкі» і «Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча» Віцебскага 

аблвыканкама за 2020 год. Лаўрэатамі «Літаратурнай прэміі імя Петруся 

Броўкі» за 2020 год сталі Зоя Наваенка за кнігу «Детство в тумане войны», 

Галіна Загурская за зборнік вершаў «Бераг зарападаў», Маіна Кузняцова-

Бабарыка за кнігу «Елграф и волшебные ножницы». Лаўрэатамі 

«Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча» за 2020 год сталі Ганна 

31 кастрычніка ў Плінскай бібліятэцы сумесна з сельскім клубам 

адбылося пасяджэнне «И долог путь любви» жаночага клуба «Встреча». 

Адбылася сустрэча з Таццянай Палячэнкай, якая расказала пра жыццё і 

творчасць, крыніцы натхнення і сюжэты для новых твораў.  

2 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы прайшло чарговае пасяджэнне 

аматарскага аб’яднання «Литературное кафе». Адбыўся паэтычны рынг 

«Осенние листья по ветру кружат». 

11 лістапада ў Дуброўскай бібліятэцы збіраліся члены 

аматарскага аб’яднання «Гармонія» на чайныя пасядзелкі «Мы за чаем не 

скучаем». Ішла гаворка пра чайныя традыцыі, мастацтва заварвання чаю. 

Былі праведзены віктарына і конкурс «Собери пословицу о чае». 

11 лістапада ў Вяркудскай бібліятэцы прайшла пазнавальная 

віктарына «Энергосбережение: дело для всех – польза для каждого», 

прысвечаная Міжнароднаму дню энергазберажэння.  

12 лістапада ва Ушацкім раёне адбылося падвядзенне вынікаў 

раённага смотра-конкурсу на лепшае добраўпарадкаванне і санітарны стан 

населеных пунктаў. У намінацыі «Лепшая ўстанова культуры» перамогу 

атрымала Дуброўская бібліятэка, бібліятэкар Людміла Краснова.  

13 лістапада ў раённым Цэнтры культуры і творчасці адбылося 

ўрачыстае мерапрыемства да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і 

пераапрацоўчай прамысловасці. Супрацоўнікі раённай бібліятэкі імя 

Е. Лось аформілі да мерапрыемства бібліятэчную выставу «Быть хозяином 

земли», дзе была прадстаўлена літаратура пра аграрны сектар, дасягненні 

навукі і тэхнікі, вопыт перадавых гаспадарак.  

27 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Е. Лось 

адбылося чарговае пасяджэнне маладзёжнага клуба «Правовой 

навигатор». Прававы экскурс адбыўся пры дапамозе начальніка Ушацкага 

РАУС Аляксея Іспянькова.  

29 лістапада ў Плінскай бібліятэцы прайшло чарговае 

пасяджэнне ўдзельнікаў жаночага клуба «Встреча», прысвечанае 

кулінарнаму майстэрству «Кулинарный калейдоскоп». 
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  Навасельцава за кнігу «Калі цябе спаткае Казка...», Галіна і Сяргей 

Трафімавы за кнігу «Мой родной край. Орша. Оршанский район», Тамара 

Краснова-Гусачэнка за зборнік вершаў «Будем жить...», Аркадзь Русецкі 

за шматгадовую працу па прапагандзе жыцця і творчасці Уладзіміра 

Караткевіча і кнігу «Уладзімір Караткевіч: Яго зорка не згасне ніколі... 

(Спроба літаратурнай біяграфіі)».  
 У лістападзе-снежні дыстанцыйна праводзілася абласное свята-

конкурс аматарскіх дзіцячых тэатральных калектываў «Малая сцэна». 

Прагляд конкурсных спектакляў адбыўся па відэа, дасланых на адрас ДУ 

«Віцебскі АМЦНТ». У конкурсе прынялі ўдзел 13 дзіцячых тэтральных 

калектываў. Лаўрэаты І ступені: узорны тэатральны калектыў «Форум» 

ДУА «Дзіцячая школа мастацтваў г. Гарадка» (кіраўнік Аляксандр 

Бязгінаў. Спектакль-легенда па матывах твора У. Караткевіча «Ладдзя 

Роспачы» – «Белая чапля»); узорны тэатр «Вясёлка» ДУК «Палац 

культуры г. Барань Аршанскага раёна» (кіраўнік Людміла Сасніцкая. 

Спектакль па п’есе Д. Урбана «Все мыши любят сыр»). Лаўрэаты 

ІІ ступені: узорны тэатр-студыя «Сюрприз» ДУА «Лепельская дзіцячая 

школа мастацтваў» (кіраўнік Віталь Хватынец. Спектакль па п’есе 

В. Ілюхова «Сердце Кощея»); тэатр юнага акцёра «Дом культуры 

чыгуначнікаў г. Орша» культурна-спартыўнага цэнтра УП «Мінскае 

аддзяленне Беларускай чыгункі» (кіраўнік Дзмітрый Ляцюк. Спектакль па 

матывах аповесці К. Сяргеева «Яр»). Лаўрэат ІІІ ступені: узорны тэатр 

«Вясёлка» культурна-спартыўнага цэнтра УП «Віцебскае аддзяленне 

беларускай чыгункі» (кіраўнік Наталля Янцэвіч. Спектакль па творы 

С. Маршака «Кошкин дом»).  

 29 снежня падведзены вынікі абласнога конкурсу на лепшы 

сцэнарый года «Ад ідэі – да падзеі», аб’яўлены Віцебскім АМЦНТ. У 

намінацыі «Лепшая сцэнарная распрацоўка для дзяцей і падлеткаў» 

I месца атрымала ДУК «Цэнтр культуры г. Наваполацка» (аўтар Ірына 

Сініца); II месца – ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры» (аўтар Алена 

Кабякова); у намінацыі «Лепшая сцэнарная распрацоўка для моладзі» 

раённым Цэнтры культуры і народнай творчасці. У завяршэнне 

мерапрыемства быў паказаны фільм «Дорогами войны. Толочинский 

район» Віцебскага абласнога тэлебачання. 15 снежня ў Коханаўскай 

гарпасялковай бібліятэцы таксама быў праведзены ўрок памяці і 

патрыятызму.  

З 15 снежня па 15 студзеня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы 

дзейнічае выстава работ майстроў раённага Дома рамёстваў «Навагоднія 

фантазіі». На выставе прадстаўлены разнастайныя тэхнікі майстэрства: 

саломапляценне, лозапляценне, шыццё, кераміка, вышыўка.  

 

 ДУК «Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі раённай бібліятэкі 

імя Е. Лось Галіна Кашненка ўпершыню прыняла ўдзел у XXXIV 

адкрытым фестывалі аўтарскай песні, паэзіі і візуальных мастацтваў 

«Віцебскі лістапад». Яна стала фіналістам у намінацыі «Выканаўчае 

майстэрства. Паэтычная дэкламацыя». 

 14 кастрычніка ў Дуброўскай бібліятэцы да Дня маці адбылося 

пасяджэнне членаў аматарскага аб’яднання «Гармония» «Свет 

мацярынства – свет любові». 

 У лістападзе ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Е. Лось у 

рамках праекта «Са спадчынай продкаў – у будучыню» прайшоў 

краязнаўчы экскурс «Земля мастерами славится». У ходзе мерапрыемства 

яго ўдзельнікі пазнаёміліся з майстрамі, што сваімі працамі праслаўляюць 

Ушаччыну: С. Роўбам, У. Бязрукавым, Г. Мурашовай, А. Смык. А Ганна 

Бабёнак на мерапрыемстве прадэманстравала свае работы і правяла 

майстар-клас.  

26 кастрычніка ў Вялікадолецкай бібліятэцы прайшло 

пасяджэнне аматарскага аб’яднання «Истоки». Была праведзена завочная 

экскурсія «Мая маленькая Ушачка». Удзельнікі пазнаёміліся з 

архітэктурнай спадчынай Ушацкага раёна, з гераічнымі старонкамі 

партызанскай барацьбы на Ушаччыне.  
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  ІI месца атрымала ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры» (аўтар Вольга 

Фёдарава); II месца атрымала ДУК «Верхнядзвінскі раённы Цэнтр 

культуры і народнай творчасці» (аўтар Вольга Шакель); у намінацыі 

«Лепшая сцэнарная распрацоўка для дарослых» I месца атрымаў 

Зялёнкаўскі сельскі Дом культуры ДУК «Полацкі раённы Цэнтр 

культуры» (аўтары Алена Фурс, Валянціна Антаневіч); II месца – ДУК 

«Раённы Цэнтр народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раёна» (аўтары Марыя Змітровіч, Аксана Валынка); 

III месца – ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры» (аўтар Святлана 

Лазарэнка); у намінацыі «Лепшая сцэнарная распрацоўка для змешанай 

аўдыторыі» I месца атрымала ДУК «Шумілінскі раённы Цэнтр культуры» 

(аўтар Ірына Бондарава); II месца – ДУК «Полацкі раённы Цэнтр 

культуры» (аўтар Святлана Лазарэнка). 
29.12.2020 29.12.202029 снежня падвелдзены вынікі  

 БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 Загадчыку ПЦПІ цэнтральнай бібліятэкі імя У. Маякоўскага г. 

Наваполацка Алене Курачонак аб’яўлена Падзяка Міністра культуры 

Рэспублікі Беларусь.  

 Загадчыку аддзела бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай раённай 

бібліятэкі ДУК «Браслаўская ЦБС» Ірыне Макарэвіч аб’яўлена Падзяка 

Міністра культуры Рэспублікі Беларусь. 

 

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

1 кастрычніка для вучняў 4 «А» класа СШ № 34 супрацоўнікі 

электроннай чытальнай залы правялі мультымедыйны бібліяграфічны 

агляд кніг серыі «Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах» Дэйзі 

Медоўз да Сусветнага дня аховы жывёл.  

Кастрычнік. Супрацоўнікі аддзела перыядычных выданняў 

прапануюць увазе карыстальнікаў бібліятэкі буктрэйлер «Падарожнічаем 

седзячы на канапе», які знаёміць іх з часопісамі «Вакол свету», «Geo/Гео», 

«National geographic», «Планета», «Цуды і прыгоды», што адкрываюць 

дапамагаць». Яе ўдзельнікі – члены дзіцячага экалагічнага клуба 

«Крынічка», навучэнцы малодшых і сярэдніх класаў мясцовай школы. 

Гэта акцыя праходзіць штогод у рамках работы інфармацыйна-

экалагічнага цэнтра (ІЭЦ) сумесна з раённай інспекцыяй прыродных 

рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.  
18 лістапада ў Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў 

урок па здаровым ладзе жыцця «Ударым актыўным вольным часам па ўсіх 

застарэлых хваробах!», які быў накіраваны на прапаганду актыўнага і 

пазітыўнага адпачынку, у якім прынялі ўдзел члены клуба 

«Суразмоўніца». Прысутныя атрымалі ўлёткі з комплексам 

практыкаванняў для лянівых «Пяць хвілін ёгі замест зарадкі». У 

завяршэнні мерапрыемства быў праведзены агляд кніг, прадстаўленых на 

выставе «Трэцяму ўзросту – актыўнае даўгалецце!». 

1 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла акцыя «Я 

люблю жизнь!», прысвечаная Сусветнаму дню барацьбы са СНІДам. У 

акцыі прыняла ўдзел фельчар-валеолаг Талачынскага раённага Цэнтра 

гігіены і эпідэміялогіі Галіна Васільева.  

3 снежня да Міжнароднага дня інвалідаў у цэнтральнай раённай 

бібліятэцы сумесна з Райцаўскім СДК для наведвальнікаў аддзялення 

дзённага знаходжання інвалідаў ТЦСАН Талачынскага раёна была 

праведзена гульня-віктарына «Назаві поўнае імя літаратурнага героя». 

4 снежня ў раённай бібліятэцы была арганізавана дыялогавая 

пляцоўка з удзелам кіраўнікоў і спецыялістаў аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Талачынскага райвыканкама, ЦБС, 

дзіцячых школ мастацтва, раённага музея. Удзельнікі пляцоўкі абмяняліся 

думкамі, прапановамі па пытаннях функцыянавання ўстаноў культуры і 

выхавання падрастаючага пакалення. 

11 снежня супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з Талачынскім гісторыка-

краязнаўчым музеем правялі ўрок памяці і патрыятызму «Вечные 

ценности против фашизма». Мерапрыемства адбылося ў Талачынскім 
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  віртуальны доступ у свет прыгод, экзотыкі і яркіх уражанняў. Буктрэйлер 

можна паглядзець на YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

10 кастрычніка да Сусветнага дня псіхічнага здароўя, які ў 2020 

годзе прайшоў пад дэвізам «Псіхічнае здароўе даступна ўсім», для 

карыстальнікаў бібліятэкі было арганізавана індывідуальнае 

кансультаванне па пытаннях псіхалагічнага здароўя, псіхасаматыкі, 

праблемах камунікацыі і г. д. Сустрэчу правяла практыкуючы псіхолаг 

Ісакава Наталля. 

12 кастрычніка ў бібліятэцы ў рамках бібліятэчнага праекта 

«Разам!» адбыўся тэатральна-паэтычны вечар «Не гасі агонь душы», 

прысвечаны творчасці паэта, перакладчыка, Героя Савецкага Саюза 

Эдуарда Асадава. У свет паэзіі і кахання запрасіла ўсіх аўтар сцэнарыя, 

рэжысёр-пастаноўшчык і кіраўнік тэатральнага гуртка «Прэм'ера» Ларыса 

Тумінская. На вечары прагучалі вершы паэта ў выкананні пажылых 

людзей і з інваліднасцю па зроку аддзялення дзённага знаходжання для 

грамадзян сталага ўзросту ДУ «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна г. Віцебска». Гэта першае 

мерапрыемства з цыкла мерапрыемстваў у рамках рэспубліканскага 

месячніка «Чалавек з белым кіем». 

У рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» аддзел перыядычных 

выданняў сумесна з аддзяленнем дзённага знаходжання для грамадзян 

сталага ўзросту ТЦСАН Чыгуначнага раёна г. Віцебска прадставіў на 

афіцыйным сайце бібліятэкі аўдыякампазіцыю «Душы матчынай святло», 

прымеркаваную да Дня маці. Дзеючыя асобы і выканаўцы – людзі з 

інваліднасцю па зроку і здароўі, а таксама пажылыя людзі. Аўтар 

сцэнарыя і рэжысёр-пастаноўшчык – кіраўнік тэатральнага гуртка 

«Прэм'ера» Ларыса Тумінская. 

13 кастрычніка ў рамках дабрачыннай акцыі «От сердца к 

сердцу» супрацоўнікі аддзела абанемента і МБА перадалі ў дар бібліятэцы 

ўстановы ЛПП № 4 УДВП МУС па Віцебскай вобласці больш за 250 кніг і 

часопісаў. 

штучкі». Таксама да мерапрыемства была аформлена кніжная выстава 

«Смецце NET». 

Лістапад. Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча 

ў бібліятэках раёна былі наладжаны наступныя мерапрыемствы: у 

Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў літаратурны вечар-

партрэт «Ведаў ён, як пражыць на зямлі і адкуль, і якога мы роду», у 

Варанцэвіцкай сельскай бібліятэцы – літаратурна-музычная кампазіцыя 

«Свет мяне паўторыць…», у цэнтральнай раённай бібліятэцы быў 

зроблены буктрэйлер «Вядомы майстар гістарычнай прозы», у гарадской 

дзіцячай бібліятэцы – гутарка «Не знікаць паэтам вечна». Таксама 

аддзелам бібліятэчнага маркетынгу падрыхтаваны бібліяграфічны агляд 

літаратуры «Зямля пад белымі крыламі» і методыка-бібліяграфічнае 

выданне «Уладзімір Караткевіч. Рыцар сумлення і свабоды». 

Да 140-годдзя з дня нараджэння А. Блока супрацоўнікі 

Коханаўскай гарпасялковай бібліятэкі сярод навучэнцаў прафесійнага 

ліцэя правялі вечар паэзіі «Бласлаўляю ўсё, што было…». 

Да ўвагі карыстальнікаў сайта бібліятэкі да 105-годдзя з дня 

нараджэння К. Сіманава быў прапанаваны буктрэйлер «Жди меня и я 

вернусь», падрыхтаваны супрацоўнікамі цэнтральнай раённай бібліятэкі. 

Сусветнаму дню правоў дзіцяці была прысвечана гадзіна прававой 

асветы «Твае правы на працу», праведзеная ў Коханаўскай гарпасялковай 

бібліятэцы сярод навучэнцаў прафесійнага ліцэя, а таксама гутарка «Ці 

ведаеш ты свае правы?», праведзеная ў гарадской дзіцячай бібліятэцы 

сярод навучэнцаў сярэдніх класаў школ горада. 

На працягу месяца ў віртуальнай сетцы праходзіў фотаконкурс 

«Сэлфі з кнігай», арганізаваны супрацоўнікамі цэнтральнай раённай 

бібліятэкі. Пераможцы конкурсу былі вызначаны віртуальнымі 

карыстальнікамі. 

Не засталіся па-за ўвагай бібліятэкараў і пытанні экалагічнай 

асветы. Напрыклад, супрацоўнікамі Коханаўскай гарпасялковай бібліятэкі 

была праведзена акцыя «Цяжка птушкам зімаваць, будзем птушкам 
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  13 кастрычніка ў бібліятэцы адбыўся літаратурны подыум 

«Казачнік Зялёнага царства», прымеркаваны да 110-гадовага юбілею 

віцебскага пісьменніка Рыгора Шакулава. У выкананні ўдзельнікаў 

аб'яднання па інтарэсах «Лучик» ДУА «Ноўкінская сярэдняя школа 

Віцебскага раёна» і дзіцячага аматарскага тэатральнага гуртка 

«Праменьчык» ДУК «Віцебскі раённы Цэнтр культуры і творчасці» 

(кіраўнік Таццяна Кірпічэнка) прагучалі вершы Рыгора Шакулава, 

прадэманстраваны інсцэніроўкі казак. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 

супрацоўнікі Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея, Віцебскага філіяла Міжнароднага 

ўніверсітэта «МІПСА». 

14 кастрычніка ў бібліятэцы прайшла літаратурна-музычная 

кампазіцыя «Усе песні для цябе», прысвечаная Дню маці. Гасцей 

мерапрыемства лірычна і кранальна павіншавалі са святам педагогі і 

навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў № 5 г. Віцебска. 

15 кастрычніка ў бібліятэцы прайшоў круглы стол «Сямейнае 

права», прысвечаны Тыдню маці. Метадыст Віцебскай абласной 

натарыяльнай палаты Пятрова Вольга і загадчык натарыяльнай канторай 

Кастрычніцкага раёна г. Віцебска № 1 Гарнак Інэса расказалі прысутным 

пра новае ў заканадаўстве, выкарыстанне мацярынскага капіталу, правы 

бацькоў і многае іншае. Удзельнікі круглага стала атрымалі адказы на 

пытанні, якія іх цікавілі. 

15 кастрычніка ў бібліятэцы адбылася літаратурная вечарына 

«Я раскажу пра сваё табе жыццё...», прысвечаная маці Сяргея Ясеніна і 

125-годдзю паэта. Гурт «Каўчэг», Сяргей Лузгін і Раіса Раева выканалі 

песні на вершы Ясеніна. 

19 кастрычніка ў рамках бібліятэчнага праекта «Музыка для 

ўсіх» адбылася лекцыя кампазітара Аляксандра Іванова «Пра што нам 

распавядае музыка...», прысвечаная асаблівасцям успрымання класічнай 

музыкі, яе эмацыянальнаму ўздзеянню на чалавека, здольнасці прымусіць 

слухача перажываць такія моцныя пачуцці, якія адчуваў сам кампазітар у 

Да Дня маці ў бібліятэках раёна былі праведзены наступныя 

мерапрыемствы: літаратурна-музычны вечар «Ты ў сэрцы маім, мама!» 

адбыўся ў цэнтральнай раённай бібліятэцы, у гарадской дзіцячай 

бібліятэцы прайшло свята «Каханнем маці мы сагрэты»; Коханаўская 

гарпасялковая бібліятэка правяла вечар-прысвячэнне «Пакланіцеся, людзі, 

маці» для навучэнцаў УА «Коханаўскі дзяржаўны прафесіянальны ліцэй 

сельскагаспадарчай вытворчасці». «Дыяментны жывапіс» – пад такой 

назвай ў Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы адкрылася выстава-хобі 

работ чытача Вараб'ёвай Таццяны, прымеркаваная да Дня маці; 

Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял павяла літаратурную кампазіцыю «Ты 

адна такая – любімая і родная!». 

У рамках Года малой радзімы праведзены мерапрыемствы: у 

цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў вечар-дасье, прысвечаны 90-

годдзю з дня нараджэння ганаровага грамадзяніна Талачынскага раёна, 

краязнаўцы, даследчыка, пісьменніка, гісторыка, журналіста, 

кінарэжысёра Шнейдэра Анатоля Антонавіча «Малая радзіма ў лёсе 

чалавека». Варанцэвіцкая бібліятэка-філіял прыняла ўдзел у падрыхтоўцы 

і правядзенні раённага брэндавага свята «Бульба сёння, бульба ўчора, а 

без бульбы проста гора» ў рамках праекта «Мая спадчына», а таксама ў 

конкурснай праграме «Бульбяныя прысмакі». 

У цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся вечар-партрэт 

«Дэтэктыўнае агенцтва міс Марпл», прысвечаны 130-годдзю пісьменніцы 

Агаты Крысці. 

У Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў літаратурна-

музычны вечар «Красною кистью рябина зажглась…», прысвечаны 125-

годдзю з дня нараджэння Сяргея Ясеніна. 

У гарадской дзіцячай бібліятэцы з навучэнцамі малодшых і сярэдніх 

класаў прайшла акцыя «Наш чысты горад!». Удзельнікі мерапрыемства 

азнаёміліся з правіламі экалагічных паводзін на прыродзе і на вуліцах 

горада, прынялі ўдзел у гульнях і эстафеце, правялі невялікі эксперымент. 

У рамках акцыі прайшоў майстар-клас «Са смеццевай кучкі – розныя 
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  час напісання твора. Падчас мерапрыемства прагучалі ўрыўкі з твораў 

Дзмітрыя Шастаковіча, Іаганэса Брамса, Вольфганга Амадэя Моцарта, 

Іагана Себасцьяна Баха, Густава Малера і Барыса Цішчанкі. 

З 26 кастрычніка да 26 лістапада ў бібліятэцы экспанавалася 

выстава «Витебск – город десантников». Праект УК «Віцебскі гарадскі 

музей воінаў-інтэрнацыяналістаў» прымеркаваны да 90-годдзя паветрана-

дэсантных войскаў, 75-годдзю 103-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай 

ордэна Леніна, Чырванасцяжнай, ордэна Кутузава дывізіі імя 60-годдзя 

СССР, 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Выстава ахоплівала 

90-гадовы перыяд развіцця паветрана-дэсантных войскаў ад зараджэння ў 

30-я гады ХХ стагоддзя да сучаснасці. Асаблівая ўвага была нададзена 

гісторыі 103-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай дывізіі, якая 

дыслацыруецца ў Віцебску і Баравусе (Полацкі раён). А таксама людзям, 

якія праславілі дэсант.  

2 лістапада супрацоўнікі электроннай чытальнай залы бібліятэкі 

падрыхтавалі віртуальны агляд кнігі «Мастера экрана. Юрий Тарич. Петр 

Алейников. Владимир и Елена Петкевич». У кнізе прадстаўлены жыццёвы 

шлях і творчасць вядомых майстроў кіно. Рэжысёр Юрый Тарыч вядомы 

як заснавальнік беларускага кіно. Акцёр Пётр Алейнікаў нарадзіўся і 

вырас у Беларусі, стварыў непаўторныя і яркія вобразы ў фільмах. 

Рэжысёры Уладзімір і Алена Пяткевіч сваімі выразнымі анімацыйнымі 

стужкамі прынеслі еўрапейскую славу беларускай мультыплікацыі. 

З 2 лістапада па 7 снежня ў аддзеле перыядычных выданняў у 

рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» дзейнічала выстава дэкаратыўна-

прыкладной творчасці людзей з інваліднасцю па зроку «Убачыць сэрцам, 

пачуць душой», прымеркаваная да рэспубліканскага месячніка «Чалавек з 

белым кіем». Звыш 15 удзельнікаў прадставілі работы ў розных тэхніках 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Большасць з іх выканана з бісеру, 

але ёсць вырабы з папяровай лазы, пацерак і палачак ад марожанага. 

Кветкавыя кампазіцыі з халоднага фарфору, работы ў тэхніцы дэкупажа і 

квілінга заўсёды выклікаюць заслужаную цікавасць у наведвальнікаў 

материнской». 

 25 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках работы 

ПЦПІ адбылася сустрэча з загадчыкам натарыяльнай канторы 

Сенненскага раёна Фёдаравай М. Г. па тэме «Натарыяльнае пацверджанне 

пагадненняў з нерухомасцю».  

 27 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася 

прэзентацыя паэтычнага календара Сенненшчыны «Живые страницы». 

Кожная пара года ў календары ўпрыгожана вершамі членаў літаратурнага 

аб’яднання «Сузор’е», якое працуе пры бібліятэцы. Ілюстрацыі да 

выдання фатографа-аматара А. Карбоўскага. 

 1 снежня да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам бібліятэкі 

сістэмы аформілі выставу «Осторожно, СПИД!». Машканская сельская 

бібліятэка правяла адкрыты дыялог «ВИЧ. СПИД. Я защищаю себя. Мы 

защищаем общество», Сінягорская бібліятэка-клуб – урок-перасцярогу 

«Что мы знаем о СПИДе», Багданаўская сельская бібліятэка – 

прафілактычную гутарку «Знаешь сегодня, чтобы жить завтра», 

Студзёнкаўская сельская бібліятэка арганізавала прагляд кінафільма 

«Жизнь прекрасна – не губи её напрасно».  

Да Міжнароднага дня інвалідаў супрацоўнікі цэнтральнай раённай 

і дзіцячай бібліятэк арганізавалі дабрачынную акцыю «Подарим детям 

лучики тепла» ў раённым Цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і 

рэабілітацыі. Народны лялечны тэатр кнігі «Пятрушка» парадаваў дзяцей 

спектаклем «Чысцюля Калабок».  

 

 ДУК «Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Кастрычнік. Да Міжнароднага дня пажылых людзей у 

цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла гадзіна дабрыні «Кропелькай 

дабра сагрэем душу» з удзелам членаў народнага клуба «Ветэран» 

Талачынскага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці. Тэматычны 

вечар для людзей сталага ўзросту «Мудрай восені шчаслівыя імгненні» 

прайшоў у Слаўнаўскай бібліятэцы-філіяле № 22.  
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  выставы. Мастак-экспазіцыянер, дызайнер, член Беларускага саюза 

мастакоў Юрый Чарняк прадставіў серыю графічных работ «Мае 

аднакурснікі». Гэта партрэты вядомых мастакоў і мастацтвазнаўцаў, з 

якімі ён вучыўся на мастацка-графічным факультэце ВДУ імя 

П. М. Машэрава.  

 2 лістапада аддзелам краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі 

падрыхтавана чарговая электронная выстава «Няўрымслівасць душы і 

веліч духу»: успаміны пра 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. 

 З 2 па 13 лістапада ў бібліятэцы дзейнічала выстава работ 

сучасных беларускіх мастакоў-партрэтыстаў «La Femme». Арт-менеджар і 

куратар выставы Ганна Гурына (г. Мінск) прадставіла работы мастакоў 

Кацярыны Шэлест, Эльміры Мухтаравай, Юліі Заўгародняй, Сяргея 

Мазгавога, Аляксандра Галенкі, Яўгена Дударава і Дзмітрыя Сяміткі. 

 5 лістапада ў бібліятэцы адбыўся круглы стол «Кастрычніцкая 

рэвалюцыя: месца ў гісторыі». Арганізатарамі круглага стала выступілі 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна і галоўнае ўпраўленне 

ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама. У 

рабоце круглага стала прынялі ўдзел начальнік галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама 

Генадзь Ягораў, дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна 

Таццяна Адамян, дырэктар Віцебскага філіяла Міжнароднага ўніверсітэта 

«МІПСА», кандыдат гістарычных навук, дацэнт Аляксандр Дзядзінкін, 

старшыня Каардынацыйнага савета арганізацыйных структур грамадскіх 

аб'яднанняў і палітычных партый г. Віцебска Ларыса Аленская, намеснік 

старшыні Віцебскага абласнога савета ветэранаў Міхаіл Ляшчынскі, 

доктар гістарычных навук, прафесар Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя П. М. Машэрава Іван Мандрык, намеснік дырэктара Дзяржаўнага 

архіва Віцебскай вобласці Таццяна Буевіч, загадчык аддзела Дзяржаўнага 

архіва Віцебскай вобласці Алена Бондарава, загадчык аддзела краязнаўчай 

інвалідаў ТЦСАН Расонскага раёна прайшла тэматычная праграма 

«Добрым словом друг друга согреем!». 

Да Дня правоў чалавека 9 снежня ў Сяляўшчынскай бібліятэцы 

прайшла пазнавальная гадзіна «Знай права и уважай законы!», 11 снежня 

ў Заборскай бібліятэцы прайшла гадзіна прававой інфармацыі «Твои 

права, подросток». 

17 снежня ў дзіцячай бібліятэцы прайшло чарговае пасяджэнне 

экалагічнага клуба па інтарэсах «Книгочей-Эколог» – «Природа – это 

бесценный дар». Была праведзена экалагічная віктарына «Волшебный мир 

природы» і падрыхтавана тэматычная кніжная выстава «Природа – это 

бесценный дар», на якой прадстаўлены кнігі па экалогіі, па праблемах 

прыроды і пра неабходнасць беражлівых адносін да навакольнага 

асяроддзя, а таксама творы пісьменнікаў-прыродазнаўцаў. 

18 снежня ў Сяляўшчынскай сельскай бібліятэцы адбылося 

пасяджэнне краязнаўчага клуба «Нашчадкі» пад назвай «Легенды і 

паданні зямлі Расонскай». Бібліятэкар пазнаёміла прысутных з легендамі і 

паданнямі роднага краю, сабранымі і апрацаванымі Рыгорам Прудоўскім у 

зборніку «Легенды і паданні зямлі Расонскай». 

 

 ДУК «Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 З 1 па 7 кастрычніка ў бібліятэках сістэмы да Міжнароднага дня 

пажылых людзей прайшла акцыя-падтрымка «Пусть будет тёплой осень 

жизни». 

 3 кастрычніка ва Ульянавіцкай бібліятэцы да 125-годдзя паэта 

Сяргея Ясеніна прайшла гадзіна паэзіі «Как светлы есенинские строки». 

 Да Дня маці ў бібліятэках раёна адбыліся наступныя 

мерапрыемствы: 13 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы 

прайшла конкурсна-гульнявая праграма сярод бібліятэчных супрацоўнікаў 

«Гостеприимные хозяйки»; 14 кастрычніка ў Багушэўскай бібліятэцы 

прайшоў вечар «О той, что дарит нам жизнь и тепло», а ў Машканскай 

сельскай бібліятэцы была арганізавана сустрэча «Прекрасен мир любовью 
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  літаратуры і бібліяграфіі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна 

Ларыса Рагачова. Супрацоўнікі Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці 

прадставілі матэрыялы пра падзеі 1917–1920 гадоў на Віцебшчыне. 

Выставы «1917» і «Революционная сатира в Витебске. 1918–1920», 

экспазіцыя «Воспоминания участников Октябрьской революции» 

прыцягнулі ўвагу ўсіх прысутных. На кніжнай выставе «Октябрьская 

революция: годы спустя», арганізаванай супрацоўнікамі бібліятэкі, былі 

прадстаўлены кнігі і перыядычныя выданні па вызначанай тэме. 

 У лістападзе ў рамках патрыятычнай акцыі «Наш край, пачуй 

прызнанне ў любві!», прысвечанай Году малой радзімы, усе жадаючыя 

прынялі ўдзел і выказалі свае пачуцці да горада Віцебска, размясціўшы 

пасланні на стэндзе ў бібліятэцы. Відэаролік з некаторымі з атрыманых 

прызнанняў у каханні, падрыхтаваны супрацоўнікамі электроннай 

чытальнай залы, размешчаны на YouTube-канале Віцебскай абласной 

бібліятэкі.  

У лістападзе супрацоўнікі электроннай чытальнай залы 

падрыхтавалі віртуальную кніжную выставу «Жыццё знакамітых людзей 

Беларусі», якая размешчана на YouTube-канале Віцебскай абласной 

бібліятэкі. Папулярная і прэстыжная серыя біяграфічных кніг выдавецтва 

«Мастацкая літаратура». Серыя з'яўляецца візітнай карткай выдавецтва, 

заснавана ў 2004 годзе. Аўтары праекта – Уладзіслаў Мачульскі, Віктар 

Праўдзін, Віктар Шніп. На сёння ў «ЖЗЛБ» выйшла больш за трыццаць 

тамоў. Сярод іх кнігі пра жыццё і творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, 

Максіма Багдановіча, Уладзіміра Караткевіча, Кузьмы Чорнага, Леаніда 

Шчамялёва і інш. 

 Супрацоўнікі аддзела перыядычных выданняў падрыхтавалі 

буктрэйлер «СOVID-19: меркаванні, тэорыі, даследаванні, факты», які 

размешчаны на YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

Буктрэйлер знаёміць зацікаўленых з меркаваннямі ўрачоў, вірусолагаў, 

псіхолагаў, гісторыкаў, эканамістаў, палітыкаў пра COVID-19 на 

старонках навукова-папулярных часопісаў. 

сяброўская сустрэча «Пожилым забота и внимание». 

 3 кастрычніка да 125-годдзя з дня нараджэння паэта Сяргея 

Ясеніна ў Дварышчанскай бібліятэцы прайшла гадзіна паэзіі «Знакомый 

ваш – Сергей Есенин». 

 Да Дня маці ў бібліятэках раёна прайшлі наступныя 

мерапрыемствы: 13 кастрычніка бібліятэкар Заборскай сельскай бібліятэкі 

правяла гадзіну літаратуры і творчасці «Для мамы с любовью, нежностью 

и лаской!».  

 14 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла 

святочная праграма «Женщине-матери посвящается!», у бібліятэцы-клубе 

ў в. Галубова літаратурна-паэтычная вечарына «Мама – звучит как поэма, 

как песня…». 

 15 кастрычніка ў Сяляўшчынскай бібліятэцы – святочнае 

мерапрыемства з удзелам шматдзетных сем’яў «Мама! Матуля! – 

чароўнае слова, песняй ласкавай гучыць на ўсіх мовах!». 

 18 кастрычніка ў Краснапольскай бібліятэцы – пасяджэнне клуба 

«Рябинушка» «Материнство – это великая миссия женщины!». 

 23 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы г. п. Расоны да 100-годдзя 

з дня нараджэння італьянскага дзіцячага пісьменніка-казачніка Джані 

Радары была праведзена гульня-віктарына «Путешествие с Чиполлино». 

 З 1 па 10 лістапада ў Сяляўшчынскай сельскай бібліятэцы была 

прадстаўлена выстава ручнікоў В. А. Аляксеенкі «Па ручніку мы пазнаём 

сваю Радзіму».  

15 лістапада ў Краснапольскай сельскай бібліятэцы да Дня 

працаўнікоў сельскай гаспадаркі адбылося пасяджэнне «Знаменитые люди 

родной деревни» жаночага клуба па інтарэсах «Рябинушка». 

19 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы да Міжнароднага 

дня адмовы ад курэння была праведзена гадзіна-разважанне «Что уносит 

дым сигареты?». 

8 снежня да Міжнароднага дня інвалідаў у цэнтральнай раённай 

бібліятэцы для наведвальнікаў аддзялення дзённага знаходжання для 
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  16 лістапада ў рамках бібліятэчнага праекта «Музыка для ўсіх» 

адбылася лекцыя члена Беларускага саюза кампазітараў, музыканта і 

педагога Аляксандра Іванова, якую ён прысвяціў свайму настаўніку – 

савецкаму і расійскаму кампазітару Барысу Цішчанку. 

17 лістапада ў Міжнародны дзень студэнтаў у бібліятэцы 

расчыніла свае дзверы лабараторыя поспеху «Вучыся! Студэнт!» з 

удзелам практыкуючых псіхолагаў Наталлі Ісакавай і Марыны 

Лапаухавай. Студэнты прынялі ўдзел у каманднай інтэлектуальнай гульні 

«Мафія», якую прыдумаў, дарэчы, таксама студэнт Дзмітрый Давыдаў у 

1986 годзе. 

19 лістапада супрацоўнікі аддзела перыядычных выданняў у 

рамках бібліятэчнага праекта «Бібліятэка – школе» падрыхтавалі 

віртуальную выставу «Перыядычныя выданні ў дапамогу педагогам», 

размешчаную на YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

Навукова-педагагічныя, навукова-практычныя, навукова-метадычныя 

часопісы беларускага выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» знаёмяць 

педагогаў з апошнімі інавацыямі ў адукацыі, спрыяюць самаразвіццю і 

паспяховай прафесійнай дзейнасці. 

25 лістапада аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» 

падрыхтаваў віртуальную выставу «Служыцелі Феміды», прысвечаную 

Дню юрыста. Выстава ўключае ў сябе кнігі, артыкулы з перыядычных 

выданняў, нарматыўныя прававыя акты. З матэрыяламі выставы можна 

пазнаёміцца на сайце бібліятэкі. 

25 лістапада ў бібліятэцы ў рамках святкавання 75-годдзя 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне супрацоўнікамі агульнай чытальнай 

залы была праведзена літаратурная вечарына «Ён сэрцам прыняў боль 

вайны», прымеркаваная да 105-годдзя з дня нараджэння выдатнага дзеяча 

культуры, таленавітага празаіка, паэта, драматурга і публіцыста 

Канстанціна Сіманава. 

З 27 лістапада па 30 снежня ў бібліятэцы працавала выстава 

вышытых карцін «Радасць творчасці» ўдзельнікаў аб'яднання аматараў 

18 лістапада ў бібліятэцы-філіяле № 8 да 100-годдзя з дня 

нараджэння З. М. Тусналобавай-Марчанкі ў рамках краязнаўчай праграмы 

«Мая Полаччына» прайшла відэагутарка «И подвиг, и память, и боль на 

века».  

23 лістапада ў бібліятэцы імя Янкі Купалы ў межах 

індывідуальнага творчага плана па папулярызацыі беларускай кнігі 

«Далучыць да роднага слова» прайшоў урок-знаёмства «Зямля мая 

беларуская» (да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча) для 

чытачоў бібліятэкі. 

26 лістапада ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках плана па 

прававой асвеце «Юрыдычная азбука» для 5-х класаў СШ № 16 было 

праведзена гістарычнае падарожжа «Правы дзіцяці: ад вытокаў да 

цяперашняга», прысвечанае Міжнароднаму дню абароны правоў дзяцей. 

8 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Ф. Скарыны 

адбылася сустрэча з навуковымі супрацоўнікамі прыродна-экалагічнага 

музея НПГКМЗ «Глухарь – птица года Беларуси-2020». Мерапрыемства 

было прымеркавана да Дня ўтварэння арганізацыі ААН па ахове 

навакольнага асяроддзя.  

16 снежня ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках краязнаўчай 

праграмы «Мая Полаччына» прайшоў відэаўрок «Город-музей: 

заповедник под открытым небом», прымеркаваны да Года малой радзімы. 

Вандроўку па вуліцах горада правёў старшы навуковы супрацоўнік Музея 

гісторыі і архітэктуры Сафійскага сабора Аляксей Цыбульскі.  

 

 ДУК «Расонская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 1 кастрычніка да Міжнароднага дня пажылых людзей ў 

бібліятэцы-клубе ў в. Галубова прайшла сяброўская сустрэча «Здесь 

сердцу каждому тепло». У Заборскай бібліятэцы – тэматычная праграма 

«Пусть осень жизни будет золотой!».  

 2 кастрычніка ў Сяляўшчынскай бібліятэцы адбылася 
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  вышыўкі «Іголачка» ДУ «Культурна-гістарычны комплекс «Залатое 

кальцо горада Віцебска «Дзвіна». У экспазіцыю ўвайшлі дзевятнаццаць 

розных па тэматыцы работ дзесяці майстроў.  

 30 лістапада ў Віцебскай абласной бібліятэцы адбылося 

падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў абласнога конкурсу 

прэзентацыйных відэаматэрыялаў «Зямля пад белымі крыламі», 

прысвечанага Году малой радзімы і 90-годдзю з дня нараджэння 

Уладзіміра Караткевіча. У правядзенні конкурсу бібліятэку падтрымала 

Віцебская абласная арганізацыя Беларускага прафесійнага саюза 

работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму. Работы пераможцаў 

конкурсу можна паглядзець на YouTube-канале Віцебскай абласной 

бібліятэкі. 

 У снежні інфармацыйна-бібліяграфічным аддзелам падрыхтаваны 

анатаваныя бібліяграфічныя спісы літаратуры: «Славим мы женщину 

веками: роль и статус в обществе», у якім прадстаўлена інфармацыя аб 

эвалюцыйнай ролі жанчын у грамадстве; «Гендэрная асіметрыя ў 

сучасным грамадстве», прысвечаны пытанням гендэрнай няроўнасці, 

гендэрных стэрэатыпаў, гендэрнай ролі і самарэалізацыі, а таксама 

гендэрнай палітыцы; «Невычэрпная крыніца самабытнасці: традыцыі і 

каштоўнасці беларусаў», прысвечаны месцу і ролі нацыянальнай традыцыі 

ў жыцці беларускага грамадства. Спісы прадстаўлены на сайце бібліятэкі 

ў раздзеле «Выданні». 

 З 3 па 18 снежня ў аддзеле дзіцячай літаратуры была арганізавана 

выстава-конкурс дзіцячых малюнкаў «Дзе маці нарадзіла, там і радзіма». 

Выстава прымеркавана да 90-гадовага юбілею класіка беларускай 

літаратуры, паэта, празаіка, драматурга і публіцыста Уладзіміра 

Караткевіча. На выставе былі прадстаўлены 46 работ навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі Першамайскага раёна 

г. Віцебска. Узнагароджанне пераможцаў і прызёраў конкурсу праходзіла 

ў трох намінацыях: «Казачная краіна Уладзіміра Караткевіча» (малюнак 

па адной з казак пісьменніка); «Дзе мой край?...» (пейзаж, які 

патрыятычнага ансамбля «Спадчына» Полацкага раённага Цэнтра 

рамёстваў і нацыянальных культур Галіна Ліфанава, пісьменнік Пётр 

Буганаў, навучэнцы Наваполацкага політэхнічнага каледжа. 

У бібліятэцы-філіяле № 9, якая носіць імя Алеся Савіцкага, 

прайшоў вечар памяці пісьменніка, ганаровага грамадзяніна г. Полацка 

«Жанчына, якая чакае з вайны салдата». У мерапрыемстве прынялі ўдзел 

члены народнага літаратурнага аб’яднання «Наддзвінне».  

Полацкі веснік. – 2020. – 13 лістап. – С. 24. 

1 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы прайшлі творчыя заняткі ў 

Цэнтры чытання і актыўнай творчасці «Бібліяпазл». Яны былі прысвечаны 

100-гадоваму юбілею вядомага італьянскага пісьменніка Джані Радары. 

На базе бібліятэкі-філіяла № 3 імя Янкі Купалы прайшло чарговае 

пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні «Огни Отчизны». Для 

выхаванцаў профільнага лагера «Кадэт» Полацкага кадэцкага вучылішча 

была падрыхтавана духоўна-асветніцкая гадзіна «Святитель Николай – 

небесный покровитель Полоцкого кадетского корпуса». 

3 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога быў праведзены 

пазнавальна-гульнявы занятак «Ты – дзіця, ты маеш права?». Дзеці 

пазнаёміліся з Канвенцыяй ААН аб правах дзіцяці, даведаліся пра Закон 

Рэспублікі Беларусь «Аб правах дзіцяці». 

11 лістапада бібліятэкар Астроўшчынскай бібліятэкі і 

супрацоўнікі Дома культуры правялі праграму пра энергазберажэнне для 

жыхароў вёскі, таксама былі падрыхтаваны і ўручаны памяткі пра 

беражлівыя адносіны да рэсурсаў.  

12 лістапада супрацоўнікі інфармацыйна-бібліяграфічнага 

аддзела цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Ф. Скарыны прынялі ўдзел у 

анлайн-семінары, які праводзіла віртуальная чытальная зала 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Семінар быў прысвечаны электронна-

бібліятэчнай сістэме «БиблиоРоссика». Рэсурс уключае звыш 20000 

выданняў універсальнай тэматыкі беларускіх, расійскіх, амерыканскіх і 

еўрапейскіх выдавецтваў.  
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  адлюстроўвае перажыванні, эмоцыі і пачуцці пры чытанні вершаў паэта); 

«Гераічнае мінулае народа» (замалёўкі па празаічных і драматычных 

творах У. Караткевіча). 

 4 снежня да Дня беларускага кіно супрацоўнікамі аддзела 

літаратуры па мастацтве падрыхтавана электронная прэзентацыя 

«Кинематограф Беларуси: история», якая дапаможа ўзгадаць шлях 

беларускага кінематографа з 1924 года да нашага часу. Прэзентацыя 

размешчана на YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

 10 снежня ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» адбылося 

ўзнагароджанне ўдзельнікаў выставы дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

людзей з інваліднасцю па зроку «Убачыць сэрцам, пачуць душой». 

Старшыня Віцебскай абласной арганізацыі ГА «БелТІЗ» Канстанцін 

Ламчаноўскі ўручыў удзельнікам выставы дыпломы і грашовыя прызы. 

Прагучалі песні ў выкананні Людмілы Селіванавай і Ульяны Рудэні. 

 18 снежня аддзел «Публічны цэнтр прававой інфармацыі» 

падрыхтаваў інфармацыйны дайджэст «Навацыі ў грамадзянскім 

працэсе». Дайджэст знаёміць са зменамі ў грамадзянска-працэсуальным 

заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, якія адбыліся ў сувязі з уступленнем у 

сілу Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2020 г. № 45-З «Аб змяненні 

кодэксаў». Дайджэст прадстаўлены на сайце бібліятэкі ў раздзеле 

«Выданні». 

 18 снежня аддзел эканамічнай, тэхнічнай і сельскагаспадарчай 

літаратуры зрабіў майстар-клас у фармаце online «Калядны алень». 

Паўтараючы за вядучым, карыстальнікі змогуць стварыць сваю 

ўнікальную калядную кампазіцыю. Майстар-клас размешчаны на 

YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

 21 снежня ў рамках бібліятэчнага праекта «Музыка для ўсіх» 

адбылася лекцыя кампазітара Аляксандра Іванова аб адным з твораў 

Барыса Цішчанкі «Беатрычэ. Хорэа-сімфанічная цыкліяда». Удзельнікі 

мерапрыемства даведаліся пра гісторыю стварэння і праслухалі першую 

частку суперсімфоніі «Дантэ-сімфонія № 1 «Сярод жывых». 

ДУК «Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

 1 кастрычніка ў бібліятэцы імя Л. Талстога з наведвальнікамі 

аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў быў праведзены слайд-агляд 

«Медсястра франтавая – усім салдатам сястра», прысвечаны 100-годдзю 

Героя Савецкага Саюза Таццяны Марыненкі. 

 5 кастрычніка ў бібліятэцы імя Янкі Купалы ў рамках 

інфармацыйна-прафілактычнага праекта «Вучымся быць здаровымі» 

адбылася праблемная гутарка-дыялог «Бяспечны Інтэрнэт».  

З 1 па 5 кастрычніка ў бібліятэцы-філіяле № 8 прайшла кніжна-

чытацкая акцыя «Залатая восень жыцця», прымеркаваная да Дня 

пажылога чалавека. 

14 кастрычніка да Дня маці ў бібліятэцы-філіяле № 5 прайшоў 

музычна-паэтычны вечар «Я гимны матери пою». Традыцыйна на 

мерапрыемства былі запрошаны ўдзельнікі двух клубаў: «Натхненне» і 

«Цеплыня сэрцаў».  
16 кастрычніка ў бібліятэцы-філіяле № 8 у рамках праекта «Усё 

пачынаецца з сям'і» прайшла гульня-конкурс «О, как прекрасно имя 

Мама». 

23 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога адбылася 

творчая сустрэча «Добрыя рукі майстра» з народным майстрам Полацкага 

народнага клуба «Роднасць» пры Цэнтры рамёстваў і нацыянальных 

культур Мароз Ганнай, з якой пазнаёміла кіраўнік клуба Каранеўская 

Таццяна. 

29 кастрычніка ў бібліятэцы імя Я. Купалы прайшла 

інфармацыйна-музычная гадзіна «Новости Полоцкой епархии». З 

пастырскім словам выступіў настаяцель прыхода храма Пакрова 

Прасвятой Багародзіцы горада Полацка протаіерэй Уладзімір Рацьковіч, 

які расказаў пра ролю праваслаўных СМІ у сучасным свеце. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел царкоўны хор храма Пакрова Прасвятой 

Багародзіцы, кампазітар і паэтэса Яна Гільмуліна, кіраўнік духоўна-
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   22 снежня ў рамках бібліятэчнага праекта «Разам!» аддзел 

перыядычных выданняў сумесна з аддзяленнем дзённага знаходжання для 

грамадзян сталага ўзросту ДУ «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага раёна г. Віцебска» прадставіў на 

сайце бібліятэкі аўдыяказку «Разам весела мычаць». Дзеючыя асобы і 

выканаўцы – людзі з інваліднасцю па зроку і здароўю, а таксама пажылыя 

людзі. Аўтар сцэнарыя і рэжысёр-пастаноўшчык – кіраўнік тэатральнага 

гуртка «Прэм'ера» Ларыса Тумінская. 

 30 снежня супрацоўнікі электроннай чытальнай залы 

падрыхтавалі відэапрэзентацыю «Женщины в мужских профессиях», дзе 

прадстаўляюць гісторыі жанчын, якія здолелі стаць першымі ў 

«мужчынскіх» прафесіях свайго часу. Відэапрэзентацыя размешчана на 

YouTube-канале Віцебскай абласной бібліятэкі. 

 

ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска» 

1 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага адкрылася выстава 

вышытых работ Валянціны і Алёны Стальмаковых «Творческий 

калейдоскоп». Акрамя вышыўкі была прадстаўлена калекцыя 

фотаздымкаў рэдкіх кветак і раслін В. Стальмаковай і працы ў тэхніцы 

дэкупаж, алмазнай мазаікі, вырабы ўпрыгожванняў з фетру 

А. Стальмаковай. 

8 кастрычніка ў бібліятэцы імя Е. Лось у рамках творчага 

праекта «Библио-Арт», які рэалізуецца цэнтралізаванай бібліятэчнай 

сістэмай у партнёрстве з ДУА «Віцебскі гарадскі Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі», адбылася прэзентацыя выставы дзіцячай 

творчасці «Люблю цябе, мая зямля». У экспазіцыі былі прадстаўлены 28 

работ дзяцей ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў. Іх тэматыка прысвечана Году 

малой радзімы і пераклікаецца з паэтычнай спадчынай Еўдакіі Лось. 

З 8 па 18 кастрычніка ў бібліятэках горада адбыліся святочныя 

мерапрыемствы, прысвечаныя 110-годдзю з дня нараджэння віцебскага 

пісьменніка Рыгора Шакулава. Літаратурнае падарожжа «У зялёным 

вечар «Смех – справа сур’ёзная», прысвечаны 125-годдзю Міхаіла 

Зошчанкі. У сустрэчы прынялі ўдзел члены клуба па інтарэсах 

«Современники». 

14 кастрычніка чытачы Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэкі 

змаглі паўдзельнічаць у акцыі «Сэрца дабрыні і ўдзячнасці нашым 

матулям», прысвечанай Дню маці. У Вярэнькаўскай сельскай бібліятэцы 

прайшла тэматычная праграма «Сердце матери – исток доброты». 

Бібліятэкар Палескай сельскай бібліятэкі правяла для сваіх чытачоў, 

удзельніц клуба «Роднасць», літаратурна-музычную кампазіцыю «Маці – 

зорка, якая струменіць вечна». 

1 лістапада ў г. Паставы на базе прыхода храма свяціцеля 

Мікалая Цудатворца адбыўся злёт выхаванцаў нядзельных школ Полацкай 

епархіі, прысвечаны 800-годдзю з дня нараджэння Аляксандра Неўскага 

«Не в силе Бог, а в правде». Падчас злёту быў арганізаваны гісторыка-

патрыятычны квэст «Правила жизни святого благоверного князя 

Александра Невского», у якім прынялі ўдзел супрацоўнікі цэнтральнай 

раённай бібліятэкі і дзіцячай бібліятэкі імя У. Дубоўкі.  

15 лістапада ў Палескай сельскай бібліятэцы прайшла 

краязнаўчая вечарына «Сядзіба, або Хата з матчынай душой», 

прысвечаная Году малой радзімы. 

15 снежня ў Камайскай сельскай бібліятэцы адбылося 

комплекснае мерапрыемства: прэзентацыя выставы «Чароўны подых 

снежня», калядныя чытанні і міні-флэшмоб. Найбольш актыўныя чытачы 

прынялі ўдзел у калядных чытаннях па апавяданнях пра ялінку сучаснай 

пісьменніцы Ксеніі Шталенковай. 

17 снежня прайшоў літаратурны дэбют пачынаючай паэтэсы 

Таццяны Рубцовай пад назвай «Паэты Пастаўшчыны» ў Андронаўскай 

сельскай бібліятэцы. Удзельнікі мерапрыемства таксама чыталі вершы 

паэтаў-землякоў Н. Захарэвіч, А. Нафрановіча, І. Пракаповіча. 
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  царстве Рыгора Шакулава» падрыхтавалі супрацоўнікі бібліятэкі імя 

П. Броўкі. Літаратурную гадзіну «Уроки сказочной доброты» правялі 

супрацоўнікі бібліятэкі імя Е. Полацкай. Гадзіна літаратурнай памяці 

«Пясняр Зялёнага царства» прайшла ў бібліятэцы імя У. Караткевіча. 

Рыгору Шакулаву было прысвечана пасяджэнне гуртка «Чароўная лямпа» 

бібліятэкі імя Е. Лось. Дзеці і дарослыя былі запрошаны на літаратурнае 

падарожжа «Сказочные тайны природы», падчас якога пазнаёміліся з 

жыццём і творчасцю пісьменніка. 

З 10 па 14 кастрычніка ў бібліятэках горада прайшлі святочныя 

праграмы, урокі дабрыні, літаратурныя ранішнікі і заняткі бібліятэчных 

гурткоў, прысвечаныя Дню маці. У бібліятэцы імя У. Караткевіча – урок 

дабрыні «Як сонца, матуля, лепшая на свеце». У бібліятэцы імя П. Броўкі – 

літаратурны ранішнік «Галоўнае слова – Маці» і музычна-паэтычны 

ранішнік «Матуліна ўсмешка». У бібліятэцы імя Е. Лось гурток «Чароўная 

лямпа» правёў занятак пад назвай «Ты нам открыла этот мир», удзельнікі 

рабілі падарункі матулям – кветкавыя кампазіцыі з пластыліну. У рамках 

праекта «Библио-Арт» у бібліятэцы імя Я. Маўра адбылося адкрыццё 

мастацкай выставы «Мамочка, милая моя». 

14 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага адбылася прэзентацыя 

кнігі «Там, за зорями» пераможцы другога сезона (2013) літаратурнага 

конкурсу для аўтараў-пачаткоўцаў «Первая глава» Аксаны Хвашчэўскай. 

16 кастрычніка для ўдзельнікаў гуртка «Бусляня» бібліятэкі імя 

У. Караткевіча прайшла фальклорна-этнаграфічная гадзіна «Таямніцы 

народнай душы». Слухачоў пазнаёмілі з яркімі эпізодамі рамана 

Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». 

16 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага прайшла музычна-

паэтычная кампазіцыя «Это было недавно, это было давно…», 

прысвечаная 105-годдзю з дня нараджэння М. Матусоўскага. Госцяй 

літаратурна-музычнага вечара была салістка ансамбля народнай песні 

«Сябрына» культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кальцо горада 

Віцебска «Дзвіна» Ірына Петруленка. 

літаратурная відэатрансляцыя буктрэйлера па кнізе М. Мітчэл «Знесеныя 

ветрам» да 120-годдзя з дня нараджэння пісьменніцы. 10 лістапада да   

90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча была падрыхтавана 

кніжную выставу «Я імгненне жыву…» з кніжнымі выданнямі 

пісьменніка, відэапрэзентацыю па літаратурнай творчасці У. Караткевіча, 

а таксама на працягу дня чытачам дэманстраваўся відэаролік, прысвечаны 

знакамітаму класіку беларускай літаратуры. 

У снежні да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам у 

цэнтральнай раённай бібліятэцы быў падрыхтаваны інфармацыйны лікбез 

«Пусть всегда будет завтра» з кніжнай выставай «СПИД и ВИЧ – узнай 

больше». Таксама было прапанавана прагледзець дакументальную стужку 

«СПИД. Мистификация планетарного масштаба. Правда о СПИДе». 

Бібліятэкар аддзела абслугоўвання Іна Януковіч у пастаяннай 

рубрыцы «Давай чытать» узяла інтэрв’ю ў краязнаўцы і гісторыка 

Вітольда Ермалёнка, які пазнаёміў чытачоў са сваёй новай кнігай 

«Святыня над возерам».  

 16 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў адкрыты 

дыялог «Памяць сэрца» з удзелам раённага музея, кіраўнікоў грамадскіх 

аб’яднанняў, ваеннага камісара. На кніжнай выставе «Зямля бацькоў – мая 

зямля» былі прадстаўлены экспанаты ваеннага часу з раённага гісторыка-

этнаграфічнага музея, удзельнікам мерапрыемства быў паказаны 

відэасюжэт пра правядзенне рэспубліканскай акцыі «Во славу общей 

Победы» ў раёне. 

 

 ДУК «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 4 кастрычніка ў Лынтупскай гарпасялковай бібліятэцы прайшлі 

восеньскія пасядзелкі «Мой маленький огород – здоровье и доход» членаў 

клуба «Сяброўка». На выставе-дэгустацыі былі прадстаўлены яркія 

восеньскія кампазіцыі, удзельнікі сустрэчы ўзгадалі вершы, песні, жарты 

на тэму восені, сада і агарода.  

9 кастрычніка цэнтральная раённая бібліятэка правяла гурман-
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  21 кастрычніка ў ЦГБ імя М. Горкага прайшла інфармацыйна-

гульнявая праграма «Три врага человечества: сигареты, алкоголь, 

наркотики». Мерапрыемства складалася з трох тураў, кожны з якіх 

прысвячаўся барацьбе з трыма шкоднымі звычкамі і залежнасцямі. 

25 кастрычніка ў бібліятэцы імя Е. Полацкай прайшоў 

літаратурна-музычны вечар «Оголённое сердце России», прысвечаны 125-

годдзю з дня нараджэння Сяргея Ясеніна. На вечары прагучалі песні на 

яго вершы ў выкананні салістаў творчага калектыву «Каўчэг» Святланы 

Кім, Аляксандра Іванова і віцебскага барда Пятра Захарава. 

У рамках работы публічных цэнтраў прававой інфармацыі для 

чытачоў бібліятэк праводзіліся бясплатныя юрыдычныя кансультацыі. 

22 кастрычніка ў бібліятэцы імя Я. Купалы на пытанні адказвала натарыус 

Віцебскай натарыяльнай акругі Галіна Сяргушкіна. 28 кастрычніка 

кансультацыю ў ЦГБ імя М. Горкага правяла натарыус натарыяльнай 

канторы № 2 Кастрычніцкага раёна Дзіяна Багдасарава.  

Лістапад. У цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя М. Горкага 

адбылося адкрыццё другой конкурснай выставы прыкладнога мастацтва 

людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі «Радуга».  

26 лістапада гарадское свята паэзіі «Быў. Ёсць. Будзеш сёння, і 

заўтра, і вечна…»: да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча 

прайшло ў бібліятэцы імя У. Караткевіча. Свята пачалося з ускладання 

кветак да помніка Уладзіміру Караткевічу, у якім прынялі ўдзел старшыня 

Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў, начальнік 

аддзела культуры Віцебскага гарвыканкама Наталля Шыянок, старшыня 

Віцебскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

Тамара Краснова-Гусачэнка, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі горада. На 

працягу дня можна было пазнаёміцца з выставай «Зямля пад белымі 

крыламі», на якой былі прадстаўлены творчыя работы навучэнцаў 

ДУ «Віцебскі гарадскі Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі». 

Шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да 90-годдзя Уладзіміра 

Караткевіча, быў рэалізаваны ў віртуальнай прасторы: на сайце ЦБС 

анлайн-рэжыме фоталетапіс «Флора чайная». Прайшло пераднавагодняе 

пасяджэнне «Праздник к нам приходит...». На мерапрыемстве была 

прадстаўлена выстава творчых работ удзельніцы клуба Сяменковай 

Людмілы «Навагоднія фантазіі». Госці прынялі ўдзел у майстар-класе па 

вырабе навагодніх паштовак, які правяла Людміла Іванаўна. Кіраўнік 

клуба Наталля Іванова падзялілася ідэямі казачнага навагодняга дэкору. 

У музеі баявой славы філіяла «Бабінавіцкая сельская бібліятэка-

музей» на працягу снежня дзейнічала выстава аднаго прадмета «Сямейная 

рэліквія», на якой экспанаваўся ўнікальны музейны прадмет – графічны 

малюнак-аўтапартрэт Льва Неронава. Малюнак быў дасланы родным з 

фронту ў 1944 годзе незадоўга да гібелі героя. У музей гэту сямейную 

рэліквію перадаў Генадзь Неронаў, сын загінуўшага, які толькі нядаўна, 

дзякуючы пошукавай рабоце музея баявой славы, знайшоў месца 

пахавання свайго бацькі на вайсковым пахаванні аграгарадка Бабінавічы. 

У рамках раённага конкурса «Мая малая радзіма» па складанні 

гісторыка-краязнаўчага даведніка бібліятэкар філіяла «Барсееўская 

сельская бібліятэка» падрыхтавала даведнік па вёсках Горбаўскага краю 

«Вот она какая – сторона родная». Даведнік размешчаны на сайце ДУК 

«Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма». 

  

 ДУК «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

14 кастрычніка да Дня маці ў дзіцячай раённай бібліятэцы 

адбыліся святочныя пасядзелкі «Говорите мамам нежные слова». 

Цэнтральная раённая бібліятэка падрыхтавала відэапрэзентацыю «Самые 

трогательные книги для мам» і правяла акцыю-віншаванне «О матери 

стихами говорим». 

5 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася сустрэча 

з натарыусам, адвакатам, начальнікам аддзела ЗАГС, галоўным 

юрыскансультантам. Спецыялісты адказалі на пытанні наведвальнікаў. 

Была падрыхтавана кніжная выстава «Все в праве знать о праве».  

8 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася 
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  г. Віцебска ў відэафармаце праходзілі Караткевічаўскія чытанні «Быў. 

Ёсць. Будзеш сёння, і заўтра, і вечна…», дэманстраваўся паэтычны 

відэамарафон «О любоў мая, Беларусь!» і патрыятычныя відэачытанні 

«Памятай! Памятай! Памятай!!!» у выкананні студэнтаў УА «Віцебскі 

дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў», відэазапіс урыўка з прадмовы 

да кнігі «Памяць зямлі беларускай», відэакалаж «Чытаем верш Уладзіміра 

Караткевіча «Матчына душа» разам», відэаагляд твораў Караткевіча 

ваеннай тэматыкі і прэзентацыя відэароліка «Уладзімір Караткевіч і 

Віцебск». 

5–26 лістапада ў рамках святкавання 90-годдзя са дня 

нараджэння Уладзіміра Караткевіча ў бібліятэках горада рэалізаваны 

віртуальныя мерапрыемствы: відэапрэзентацыя «Душа і сэрца Беларусі. 

Уладзімір Караткевіч» (ЦГБ імя М. Горкага), віртуальны партрэт «Паром 

памяці праз раку часу» (бібліятэка імя Я. Маўра), мультымедыйная 

прэзентацыя «Класік беларускай літаратуры» (бібліятэка імя Е. Полацкай), 

відэапрэзентацыя «Дзе мой край? Дзе спрадвеку гучыць мая мова» 

(бібліятэка імя М. Лынькова), віртуальны партрэт «Вялікі талент зямлі 

беларускай» (бібліятэка імя А. Пушкіна). На старонцы бібліятэкі імя 

С. Маршака Вконтакте прайшлі гучныя чытанні твораў Уладзіміра 

Караткевіча, у якіх прынялі ўдзел чытачы і супрацоўнікі бібліятэкі. 

З 3 лістапада па 3 снежня ў ЦГБ імя М. Горкага праходзіў 

конкурс-выстава творчых работ людзей з інваліднасцю «Радуга». У 

конкурсе прынялі ўдзел 32 аўтары, якія прадставілі 70 творчых работ, у 

тым ліку калектыўныя. 3 снежня, у Міжнародны дзень інвалідаў, 

адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу-

выставы.  

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка» 

 У кастрычніку на сайце ЦБС папоўнілася рубрыка «Дзецям». 

Дзіцячая бібліятэка імя А. С. Пушкіна падрыхтавала для прыхільнікаў 

творчасці А. Пушкіна літаратурную інтэлектуальную гульню «Что за 

Увазе былі прадстаўлены кнігі па гісторыі Лёзненшчыны, аўтарам якіх 

з’яўляецца Алена Іванаўна (народнае аматарскае літаб’яднанне «Пад 

абажурам»). 

Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча былі 

падрыхтаваны відэаматэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчасці 

знакамітага земляка: анлайн-агляд кніжна-ілюстраванай экспазіцыі 

«Узыдзі, мая зорка срэбная, над абшарамі нашых бароў…» (цэнтральная 

раённая бібліятэка); відэапрэзентацыя «Жыццёвы і творчы шлях У. 

Караткевіча»; відэаагляд выстаў, арганізаваных у сельскіх бібліятэках «Да 

юбілею У. Караткевіча» (аддзел маркетынгу ЦРБ); юбілейны візіт да У. 

Караткевіча «У пошуках зямлі пад белымі крыламі» (аддзел па рабоце з 

дзецьмі ЦРБ). 

У снежні да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам у бібліятэках 

прайшлі мерапрыемствы ў рэжыме анлайн, падрыхтаваны відэаролікі 

«Выбирай разумную жизнь» (раённая бібліятэка), «Что такое ВИЧ и 

СПИД вам расскажет Неболит» (аддзел па рабоце з дзецьмі).  

Да Міжнароднага дня інвалідаў былі праведзены мерапрыемствы 

з удзелам людзей дадзенай катэгорыі: відэаролік «Смотри на меня как на 

равного!» (цэнтральная раённая бібліятэка), бібліявізіт да пажылых 

«Поделись теплом своей души» (філіял «Бабінавіцкая сельская бібліятэка-

музей»), акцыя «Твори добро, дари тепло» (філіял «Кавалёўская сельская 

бібліятэка-музей»), гадзіна інфармацыі «Правы інвалідаў», буклет 

«Сацыяльная гарантыя інвалідам» (філіял «Крынкаўская сельская 

бібліятэка»). 

Кіраўнік народнага аматарскага літаратурнага аб’яднання «Пад 

абажурам» у рамках анлайн бібліяперадачы «Литературный воскресник» 

правяла творчыя сустрэчы з удзельнікамі літаб’яднання: 6 снежня – з Верай 

Мураўёвай, 13 снежня – з Аляксандрам Панкраценкам, 20 снежня – з 

Вольгай Пінчук, 27 снежня – спецвыпуск «Хрустальная зима». 

Да Міжнароднага дня чаю, які святкуюць 15 снежня, народным 

клубам кветкаводаў і садавадаў-аматараў «Флора» падрыхтаваны ў 
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  прелесть эти сказки». Дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака прапанавала 

наведвальнікам сайта праверыць свае веды і прайсці інтэрактыўную 

віктарыну па знакамітай казцы Джані Радары «Приключения Чиполлино». 

Цэнтральная бібліятэка імя У. Маякоўскага для віртуальных 

наведвальнікаў сайта ў рубрыцы «Нескучный досуг» падрыхтавала тэст 

«Бунин далёкий и близкий». 

 6 кастрычніка ў бібліятэцы імя С. Маршака адбылося 

ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу летняга чытання «Дед Природовед 

расскажет» па кнігах Галіны і Сяргея Трафімавых.  

 3 кастрычніка ў чытальнай зале бібліятэкі імя У. Караткевіча 

адкрылася персанальная выстава работ удзельніцы студыі выяўленчага 

мастацтва «Хамелеон» Аліны Жарнасек «Единственной маме на свете». 

 13 кастрычніка прайшоў вечар-памяць, прысвечаны 60-годдзю з 

дня нараджэння паэта, барда Сяргея Захарава, які на працягу некалькіх 

гадоў быў удзельнікам народнага калектыву «Крылы». 

14 кастрычніка да Дня Маці ў бібліятэцы імя К. Сіманава 

падрыхтавалі літаратурна-музычную праграму «Как прекрасно слово 

МАМА!», у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі Наваполацкай грамадскай 

арганізацыі «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних 

узников фашизма». 

У межах праекта «Пушкиниана» дзіцячая бібліятэка імя А. С. Пушкіна 

падрыхтавала шэраг мерапрыемстваў: літаратурную кампазіцыю «В те 

дни, когда в садах Лицея…», інтэлектуальны батл «Друзья, прекрасен наш 

союз», выставу малюнкаў «Что за прелесть эти сказки» і аднайменную 

гульнявую слайд-праграму. 

26 кастрычніка ў бібліятэцы-філіяле № 8 для наведвальнікаў 

пакоя школьнікаў «Юность» у рамках праекта «Память нашу не стереть с 

годам» прайшла гадзіна мужнасці «Родины солдат Дмитрий Карбышев». 

Супрацоўнікі публічнага цэнтра прававой інфармацыі правялі 

16, 23, 30 кастрычніка інфармацыйныя гадзіны ў межах праекта «Асновы 

прававой культуры для мамы і таты» для наведвальніц «Школы 

ўдзел у мітынгу на Глоданскім вайсковым пахаванні ў рамках аўтапрабегу 

«За Беларусь». 

10 кастрычніка ў Лёзна прайшлі святочныя мерапрыемствы, 

прысвечаныя 77-годдзю з Дня вызвалення Лёзненскага раёна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. Цэнтральная раённая бібліятэка прадставіла сваю 

пляцоўку «Осенних красок хоровод», на якой траўніцы, удзельнікі 

народнага клуба кветкаводаў і садаводаў-аматараў «Флора», сустракалі 

гасцей свята. 

14 кастрычніка ў літаратурнай кавярні ЦРБ прайшла сустрэча з 

творчым чалавекам Т. Д. Дзядковай «Песня длиною в жизнь». Да 

мерапрыемства падрыхтаваны біяграфічны фота-відэафільм пра творчы 

шлях Тамары Дзмітрыеўны, прадстаўлены зборнік фальклорных 

матэрыялаў «Залацінкі народнай мудрасці», якія яна збірала на працягу 

ўсяго свайго жыцця. На мерапрыемстве гучалі песні ў выкананні Тамары 

Дзядковай і ўдзельнікаў фальклорнага ансамбля розных гадоў «Прасніца», 

кіраўніком якога яна з’яўлялася больш 20 гадоў. 

Кіраўнік народнага аматарскага літаратурнага аб’яднання «Пад 

абажурам» у рамках анлайн бібліяперадачы «Литературный воскресник» 

правяла творчыя сустрэчы з удзельнікамі літаб’яднання: Лізаветай 

Івановай, Нінай Ціхаміравай, Данілам Каркошкіным, з удзельнікамі 

літаб’яднання да 125-годдзя Сяргея Ясеніна. 

Прайшло пасяджэнне ўдзельнікаў народнага клуба кветкаводаў і 

садаводаў-аматараў «Флора» ў форме скарбонкі рэцэптаў 

«Законсервированная осень». Кіраўнік клуба пазнаёміла ўдзельнікаў з 

выставай-інсталяцыяй, якая складалася з раздзелаў: «Осенняя феерия», 

«Щедрой осени дары», «Осенний чай, как новое дыхание». На пасяджэнні 

адбылася прэзентацыя чайнага фіта-напою «Дачны», майстар-клас па 

складанні букета з яблык. 

У лістападзе да Года малой радзімы ў рамках бібліяперадачы 

«Литературный воскресник» падрыхтаваны юбілейны, дваццаць пяты 

выпуск анлайн-сустрэчы з мясцовым краязнаўцам Аленай Грачышнікавай. 
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  мацярынства» жаночай кансультацыі паліклінікі № 1. 

Да 10 лістапада ў выставачнай зале бібліятэкі імя Я. Коласа 

працавала выстава пераможцаў і прызёраў штогадовага міжнароднага 

конкурсу малюнка «Мы – дзеці космасу», заснаванага дабрачынным 

фондам імя Алены Рэрых.  

У снежні Наваполацкая ЦБС і Дзіцячая мастацкая школа імя 

І. Ф. Хруцкага падвялі вынікі гарадскога конкурсу дзіцячага малюнка 

«Любимые сказки. Читаем и рисуем». Удзел у конкурсе прынялі больш за 

60 дзяцей розных узростаў. У цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага 

адбылося ўзнагароджанне пераможцаў. У экспазіцыю выставы па выніках 

конкурсу ўвайшлі 25 работ. 

Сусветнаму дню барацьбы са СНІДам былі прысвечаны: акцыя 

«Знать, чтобы сберечь себя. Конкретные вопросы – откровенные ответы» 

(бібліятэка імя У. Караткевіча), выстава-папярэджанне «СНІД. І гэта ўсё 

пра яго» (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака), выстава плакатаў 

«Молодежь за здоровый образ жизни» (бібліятэка імя К. Сіманава), 

гадзіна трывожнай інфармацыі «СПИД и Беларусь: будущее под угрозой» 

(бібліятэка-філіял № 8). 

17 снежня ў рамках Года малой радзімы ў ЦБ імя У. Маякоўскага 

адбылася сустрэча кіраўніка народнага калектыву «Крылы» Г. Сташкевіч з 

вучнямі 4 «Д» класа гімназіі № 1. Гучалі разнастайныя па змесце і 

літаратурных жанрах мастацкія творы Г. Сташкевіч на беларускай і 

рускай мовах. 

29 снежня ў ЦБ імя У. Маякоўскага адбыўся святочны канцэрт 

«Новогодняя мозаика» народнага калектыву «Крылы», праграму якога 

склалі вядомыя эстрадныя і аўтарскія песні ў выкананні І. Вашчанкі, 

Ф. Грынёвай, М. Зудзілава, А. Нясона, А. Штукінай, аўтарскія замалёўкі 

В. Атрахімовіча і Г. Сташкевіч. 

 

ДУК «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

У кастрычніку калектыў Аршанскай ЦБС прымаў удзел у 

выстава «В гармонии с возрастом» (філіял «Кавалёўская сельская 

бібліятэка-музей»). У гэты дзень бібліятэкары наведалі і павіншавалі 

людзей «залатога ўзросту», каб выказаць любоў, клопат і павагу. У філіяле 

«Стасеўская сельская бібліятэка» сумесна з Домам культуры прайшло 

свята «Сердца согреем, разгладим морщинки». Госці з задавальненнем 

прынялі ўдзел у песенных конкурсах і літаратурных віктарынах.  

Да 125-годдзя з дня нараджэння паэта Сяргея Ясеніна ўдзельнікі 

народнага літаб’яднання «Пад абажурам» арганізавалі і правялі 

«Есенинские чтения у самовара». Кіраўнік літаб’яднання прэзентавала 

новы паэтычны зборнік «Судьба – дорога» самадзейнага аўтара Міхаіла 

Мураўёва. 

З 5 па 10 кастрычніка напярэдадні Дня вызвалення Лёзна ў 

аддзеле па рабоце з дзецьмі цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшоў 

тыдзень гераічнай памяці «Октябрь. Лиозно. 43-й». Для чытачоў былі 

разгорнуты кніжна-ілюстрацыйныя выставы «Вайна на Лёзненшчыне. 

Лёзненцы на вайне», «Кнігі-равесніцы Перамогі», дэманстраваліся фота- і 

кінадакументы. 

8 кастрычніка ў фае цэнтральнай раённай бібліятэкі для 

навучэнцаў сярэдняй школы № 1 г. п. Лёзна быў праведзены ўрок 

мужнасці «Нескароная вышыня», прымеркаваны да Дня вызвалення 

Лёзненскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На сустрэчу была 

запрошана кіраўнік музея баявой славы філіяла «Бабінавіцкая сельская 

бібліятэка-музей» Д. А. Багдановіч. Да мерапрыемства была аформлена 

выстава-прысвячэнне «Во всём он был на высоте», прысвечаная   

100-гадоваму юбілею Героя Савецкага Саюза Л. П. Ціхмянава. 

9 кастрычніка да 77-годдзя вызвалення Лёзненскага раёна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў бібліятэкар філіяла «Кавалёўская сельская 

бібліятэка-музей» сумесна з работнікамі Дома культуры і ДУА 

«Кавалёўскі яслі-сад» правялі гадзіну подзвігу і славы «Не погаснет 

памяти огонь». У бібліятэцы да мерапрыемства была аформлена кніжная 

выстава «Во славу общей победы». 10 кастрычніка супрацоўнікі прынялі 
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  фотаконкурсе «Кадры нашей истории», аб’яўленым газетай «Беларускі 

час». Па выніках галасавання фотаздымак, на якім адлюстравана работа 

чытальнай залы цэнтральнай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна, заняў ІІ месца.  

Да Міжнароднага дня пажылых людзей у Зубаўскай сельскай 

бібліятэцы была праведзена акцыя «Праздник в дом». У дзень свята 

адбылося чарговае пасяджэнне аматарскага аб’яднання «Купалінка», для 

якіх супрацоўнікамі Зубаўскага СДК і ўдзельнікамі мастацкай 

самадзейнасці была падрыхтавана святочная праграма «Осень в золоте 

прожитых лет». 1 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна 

была праведзена літаратурная гасцёўня «Для Вас – с теплотой и 

любовью!». Бібліятэкар Межаўскай бібліятэкі сумесна з Межаўскім СДК 

правялі літаратурна-музычны вечар «Чтобы сердце и душа были молоды». 

Удзельнікі калектыву мастацкага слова «Мастера слова» і дзіцячага тэатра 

мініяцюр «Балагуры» правялі святочны вечар «Сердцем и душою вечно не 

стареть» у Высокаўскай сельскай бібліятэцы. У Бабініцкай сельскай 

бібліятэцы-клубе адбыўся ўрачысты канцэрт «Я живу, провожая годы».  

6 кастрычніка ў Бабініцкай сельскай бібліятэцы-клубе прайшла 

чарговая сустрэча з членамі экалагічнага клуба «Росинка». Удзельнікі 

мерапрыемства пазнаёміліся з гісторыяй стварэння Чырвонай кнігі 

Рэспублікі Беларусь.  

13 кастрычніка ў клубе «Вдохновение» бібліятэкі імя У. Корбана 

прайшоў кулінарны паядынак «Плюшки, сдобу, беляши испечем мы от 

души!», прысвечаны Сусветнаму дню хлеба.  

Да Дня маці 14 кастрычніка бібліятэкар бібліятэкі № 12 Алена 

Шаўрова па радыёвузлу прадпрыемства «Элект», на якім працуюць 

інваліды па зроку, правяла тэматычную перадачу «Мудрость и доброта – 

это мама моя». У гэты ж дзень у бібліятэцы імя Н. К. Крупскай прайшло 

мерапрыемства «Нашим мамам дорогим мы спасибо говорим». 

Канцэртная праграма «Давайте беречь матерей» з удзелам мам і бабуль, 

якія з’яўляюцца членамі народнага клуба «Надзея», прайшла ў 

Андрэеўшчынскай селькай бібліятэцы-клубе. Тэматычная праграма 

 21 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася 

першая сустрэча «Мір прыроды ў мастацтве» ў рамках праекта «Мір 

мастацтва». Бібліятэкар пазнаёміла ўдзельнікаў сустрэчы з пейзажным 

жывапісам і музычнымі творамі пра поры года. 28 кастрычніка адбыўся 

тэматычны семінар «Подросток и библиотека: профилактика 

безнадзорности и правонарушений». На семінары былі разгледжаны 

наступныя пытанні: «О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних Лепельского района» (Бурмістраў А. М., начальнік 

ІДН Лепельскага РАУС); «Безопасность и безнадзорность всегда рядом» 

(Цімашкоў А. У., першы намеснік старшыні РАНС г. Лепеля); 

«Профилактика аддиктивного поведения подростков – залог здорового 

будущего» (Хацкевіч Э. В., псіхолаг ДУ «ТЦСАН» Лепельскага раёна); 

агляд кніжнай выставы «Подросток и библиотека: решай сегодня, каким 

ты будешь завтра!». Таксама адбыўся пашыраны савет пры дырэктары 

«Сацыякультурны комплекс у вёсцы: роля і месца бібліятэк ДУК 

«Лепельская ЦБС» у ім». 

 10 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы да Года малой 

радзімы быў праведзены ўрок краязнаўства «Судьбы, ставшие историей». 

Бібліятэкар Бароха Т. М. пазнаёміла прысутных з нялёгкімі лёсамі 

вядомых лепельчан: Міхаіла Кусцінскага, Іосіфа Мароза, Івана Коцарава, 

распавяла пра ганаровых грамадзян г. Лепеля, быў паказаны 

дакументальны фільм, прысвечаны І. Коцараву. 

 22 снежня да Года малой радзімы ў ЦРБ адбылося мерапрыемства 

«Достопримечательности родного города» (гістарычная экскурсія па 

вуліцах Лепеля). З дапамогай мультымедыйнай прэзентацыі ўдзельнікі 

мерапрыемства пазнаёміліся з цікавымі помнікамі і будынкамі горада.  

   

ДУК «Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Кастрычнік. Да Дня пажылога чалавека ў бібліятэках сістэмы 

прайшлі акцыі: візіт-акцыя «Бібліятэка віншуе» (цэнтральная раённая 

бібліятэка), акцыя-святкаванне «Восень жыцця – пара залатая», аформлена 
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  «Души материнской свет» адбылася ў Зубаўскай сельскай бібліятэцы. 

15 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна была 

арганізавана літаратурная гасцёўня «По какой бы ты не шёл тропе, мамина 

любовь над нею светит». 16 кастрычніка ў Высокаўскай сельскай 

бібліятэцы была арганізавана музычная гасцёўня «Светлый праздник – 

мамин день». 17 кастрычніка ў Бабініцкай сельскай бібліятэцы-клубе 

адбылася канцэртная праграма «Всем мамам посвящается». 

У бібліятэцы імя М. Горкага ў кастрычніку прайшлі «Пакроўскія 

пасядзелкі», на якія былі запрошаны вучні сярэдняй школы № 9 і святар 

Ільінскай царквы айцец Аляксандр, які расказаў пра вытокі свята Пакрова 

Прасвятой Багародзіцы. 

27 кастрычніка ў бібліятэцы імя У. Корбана адбыўся інфарм-

дайджэст «Маленьким белорусам про великую Беларусь», віртуальная 

вандроўка па самых прыгожых і ўнікальных мясцінах нашай краіны.  

Крапівенскай сельскай бібліятэкай была арганізавана тэматычная 

праграма ў гонар 550-годдзя з’яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці. 

Мерапрыемства адбывалася ў нядзельнай школе пры храме Аляксандра 

Неўскага.  

Лістапад. Ва ўсіх бібліятэках Аршанскай ЦБС напярэдадні 90-

годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча прайшла дэкада памяці 

пісьменніка. Была арганізавана і праведзена анлайн-акцыя «Чытаем 

Караткевіча разам». У рамках акцыі работнікі Аршанскай ЦБС прачыталі 

верш «На Беларусі Бог жыве». 10 лістапада ў чытальную залу бібліятэкі 

імя У. Корбана на гадзіну памяці «Быў. Ёсць. Буду» прыйшлі ўдзельнікі 

літаратурна-паэтычнага клуба «Вдохновение». Супрацоўнікі дзіцячай 

бібліятэкі прапанавалі пастаноўку лялечнага спектакля «Кацёл з 

каменьчыкамі». Быў падрыхтаваны лялечны спектакль «Казачная мазаіка 

У. Караткевіча», які можна было паглядзець анлайн. Падрыхтаваны 

анатаваны бібліяграфічны спіс «З намі быў, з намі ёсць, з намі будзе», у 

якім сабрана інфармацыя пра матэрыялы па творчасці пісьменніка, якія 

знаходзяцца ў фондзе дзіцячай бібліятэкі імя У. Караткевіча. Бібліятэкары 

20 лістапада ў Арловіцкай сельскай бібліятэцы-клубе адбыўся 

канцэрт «Хвала рукам, что пахнут хлебом», арганізаваны сумесна з 

Ляднянскім сельскім Домам культуры. 

27 лістапада ў Рэдзькаўскай сельскай бібліятэцы-клубе ў рамках 

работы лялечнага тэатра «Золушка» быў паказаны спектакль «Новые 

приключения Колобка и Серого Волка». 

3 снежня ў Асінторфскай сельскай бібліятэцы-цэнтры экалагічнай 

асветы сумесна з бальніцай сястрынскага догляду да Міжнароднага дня 

інвалідаў была праведзена акцыя «Хай наша дабрыня сагрэе вашы душы». 

 

 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

 6 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках 

праграмы «Подростковый меридиан» прайшла першая сустрэча з 

краязнаўчага цыкла, прысвечанага гісторыі і сённяшняму дню 

Лепельшчыны «Тут Радзімы маёй пачатак», прымеркаванага да Года 

малой радзімы. 

 У Бароўскай сельскай бібліятэцы прайшла творчая сустрэча з 

пісьменнікам Львом Міхеевым «Паэтычная восень». Леў Міхееў – лаўрэат 

міжнароднага конкурсу «Залатое пяро Русі» ў намінацыі «Мая малая 

радзіма» за 2019 год.  

 12 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках 

маладзёжнага клуба «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь» прайшоў 

відэа-ўрок «Пра родны край з любоўю».  

 15 кастрычніка ў Горскай сельскай бібліятэцы для сельскіх 

бібліятэкараў праведзены заняткі ў творчай лабараторыі. Бібліятэкар 

Алена Гурко пазнаёміла калег з дзейнасцю сваёй бібліятэкі, а потым 

запрасіла ўсіх на восеньскія пасядзелкі. 

 19 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках 

месячніка «Чалавек з белым кіем» адбылася сустрэча навучэнцаў ЛГАТК з 

прадстаўніком Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання 

«БелТІЗ» па Лепельскім раёне Вольгай Марціновіч «Я бачу сэрцам». 
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  прынялі ўдзел у літаратурных чытаннях каля помніка У. Караткевічу ў 

гарадскім парку. Відэаролік «Праўдзівы Майстра, Чысты, як сляза…», 

падрыхтаваны супрацоўнікамі бібліятэкі да абласнога конкурсу 

прэзентацыйных відэаматэрыялаў «Зямля пад белымі крыламі», адзначаны 

дыпломам І ступені ў намінацыі «Рыцар зямлі беларускай». 

14 лістапада ў Бабініцкай сельскай бібліятэцы-клубе адбыўся 

святочны вечар «Трудом славен человек», прысвечаны работнікам 

сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці.  

16 лістапада сваё 45-годдзе адзначыла гарадская бібліятэка імя 

У. Корбана.  

1 снежня ў цэнтральнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна быў 

рэалізаваны інфармацыйны праект «В будущее без СПИДа», 

прымеркаваны да Міжнароднага дня барацьбы са СНІДам. На працягу дня 

праводзілася экспрэс-віктарына «Что я знаю о СПИДе», інтэрактыўная 

гульня «Степень риска».  

10 снежня ў цэнтральнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна прайшла 

інфармацыйная гадзіна, прысвечаная сімвалам беларускай дзяржаўнасці, 

якія атаясамліваюць суверэнітэт і самабытнасць беларускага народа.  

15 снежня ў Міжнародны дзень чаю ў Барздоўскай сельскай 

бібліятэцы адбылася незвыЧАЙная бібліятэчная паўза «Чай душистый, 

ароматный и на вкус всегда приятный». Наведвальнікі бібліятэкі 

даведаліся дзе і калі ўпершыню з’явіўся чай, пра першы тульскі самавар, 

рытуалы чаяпіцця на Русі, узгадалі літаратурныя творы, у якіх 

упамінаецца атрыбутыка чаяпіцця. Былі арганізаваны «Чайная віктарына» 

і тэматычная кніжная выстава «Чай душистый, ароматный и на вкус 

всегда приятный». 

17 снежня ў цэнтральнай бібліятэцы імя А. С. Пушкіна прайшла 

літаратурна-музычная гасцёўня «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не 

адзін». У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 9-х класаў сярэдняй школы 

№ 4. Вядучыя Валянціна Самонава і Кацярына Шпак падвялі вынікі 

работы, праведзенай пад знакам Года малой радзімы. 

Ва ўсіх бібліятэках раёна прайшлі мерапрыемствы з нагоды  

90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, якія ладзіліся на 

працягу тыдня «Песняру зямлі пад белымі крыламі – прысвячаецца!» і 

прапагандавалі яго творчасць. У Бягомльскай гарпасялковай бібліятэцы – 

літаратурны марафон «Рыцар слова», у Гняздзілаўскай бібліятэцы – 

літаратурная гадзіна «Пясняр зямлі пад белымі крыламі», у Янкаўскай – 

літаратурная гадзіна «Слова пра чалавечнасць», у Параф’янаўскай – 

гадзіна-абмеркаванне «Часоў жывая плынь» і іншыя. 

Шэраг мерапрыемстваў было прымеркавана да Міжнароднага дня 

энергазберажэння, які адзначаўся ў кожнай бібліятэцы. Цікавае 

мерапрыемства адбылося ў Бягомльскай гарпасялковай бібліятэцы. 

Падчас гадзіны павучальных парад «Беражлівасць – правілы жыцця». 

 

ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

1 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы г. Дуброўна адбылося 

адкрыццё фотавыставы работ былога бібліятэкара Засценкаўскай сельскай 

бібліятэкі М. А. Маурынай «Любімы край», арганізаванай сумесна з 

Дубровенскім краязнаўчым музеем. 

2 кастрычніка да Міжнароднага дня пажылых людзей у 

Асінторфскай сельскай бібліятэцы-цэнтры экалагічнай асветы прайшла 

акцыя-віншаванне «Сегодня славим седину». Акцыя-віншаванне «Залаты 

ўзрост» адбылася ў Добрыньскай сельскай бібліятэцы. 

3 кастрычніка ў Будскай сельскай бібліятэцы прайшлі чытанні 

«Поэт народной любви», прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння 

Сяргея Ясеніна. 

10 кастрычніка ў Дабрынскай сельскай бібліятэцы адбылося 

святочнае мерапрыемства да 75-годдзя бібліятэкі «Библиотека – годы, 

люди, жизнь». 

12 лістапада ў Асінторфскай сельскай бібліятэцы-цэнтры 

экалагічнай асветы прайшла гадзіна краязнаўства «Малая Родина – 

большая любовь». 
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  ДУК «Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

3 кастрычніка супрацоўнікі Бешанковіцкай ЦБС прынялі 

актыўны ўдзел у штогадовай восеньскай ярмарцы ў г. п. Бешанковічы. 

Творчыя работы бібліятэкараў былі прадстаўлены на экспазіцыі «Осенние 

фантазии», была аформлена фотазона. Працавала выстава-продаж 

друкаванай сувенірнай прадукцыі.  

1 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў 

урачысты вечар «Осеннее путешествие на корабле жизни». Супрацоўнікі 

бібліятэкі і гісторыка-краязнаўчага музея запрасілі на свята 

наведвальнікаў аддзялення дзённага знаходжання для грамадзян сталага 

ўзросту ТЦСАН. Драздоўская сельская бібліятэка сумесна з СДК у 

Міжнародны дзень пажылых людзей запрасіла ўсіх жадаючых на 

літаратурна-музычную кампазіцыю «Пусть сердце в сердце отзовётся». 

Вярхоўская сельская бібліятэка арганізавала свята «Благородство и 

мудрость седин». У Ржаўскай сельскай бібліятэцы сумесна з сельскім 

клубам прайшоў вечар адпачынку «Души запасы золотые». 

4 кастрычніка да Міжнароднага дня абароны жывёл у Задарожскай 

сельскай бібліятэцы ў рамках работы экалагічнага клуба «Ромашка» 

адбылася гутарка «Бездомные животные: казнить нельзя помиловать». 

14 кастрычніка да Дня маці Астровенская сельская бібліятэка 

запрасіла сваіх чытачоў на літаратурна-музычную кампазіцыю «Только 

ты, моя мама, живи». У Ржаўскай сельскай бібліятэцы адбылася лірычная 

гадзіна «Для мамы любимой». У дзіцячай раённай бібліятэцы прайшла 

літаратурна-паэтычная гадзіна «Детство начинается с маминой улыбки». 

У Вярхоўскай сельскай бібліятэцы адбыўся літаратурна-музычны вечар 

«Образ, бережно хранимый». 15 кастрычніка ў цэнтральнай раённай 

бібліятэцы ў рамках пасяджэння клуба «Парус» для наведвальнікаў 

дзённага аддзялення знаходжання інвалідаў ТЦСАН прайшла літаратурна-

музычная кампазіцыя «Любви материнской нет в мире преград». 

1 лістапада Вярхоўская сельская бібліятэка і ўдзельнікі клуба 

«Бараболя» правялі гістарычную вечарыну (абрадавае свята) «Запалім 

 ДУК «Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» 

Ва ўсіх бібліятэках сістэмы прайшлі мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да Міжнароднага дня пажылых людзей. Цэнтральная 

раённая бібліятэка сумесна з аддзяленнем дзённага знаходжання 

грамадзян сталага ўзросту правялі вечарыну жыццёвай мудрасці «Но 

давайте попробуем не стареть». Работнікі Бягомльскай гарпасялковай 

бібліятэкі імя П. Панчанкі арганізавалі вечарыну-сустрэчу «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались». Сумесную рэтра-сустрэчу «Маладую 

душу старасць не заўважыць» падрыхтавалі і правялі работнікі 

Крулеўшчынскай сельскай бібліятэкі і ЦКіД. Разам з актыўнымі чытачамі-

дзецьмі супрацоўнікі бібліятэк наведвалі старэйшых чытачоў бібліятэкі з 

віншаваннямі і пажаданнямі: «Разгладим морщинки – согреем ладошки» 

(Заборцаўская бібліятэка), «У старости мудрое лицо» (Бярозкаўская 

бібліятэка-клуб), «Мае гады – маё багацце» (Несцераўшчынская 

бібліятэка-клуб), «Спяшайцеся рабіць дабро» (Замастоцкая бібліятэка-

клуб) і іншыя. 

Ладзіліся мерапрыемствы з нагоды Дня маці. Вечарыну-

ўшанаванне «Пра Маці з любоўю, павагай, пяшчотай» падрыхтавалі і 

правялі работнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі сумесна з АДПІ. 

Святочная сустрэча «Матушка! Пречистая! Святая!» адбылася ў дзіцячай 

раённай бібліятэцы, сямейная гасціная «Тепло материнского сердца» – у 

Тумілавіцкай бібліятэцы-клубе, лірычная кампазіцыя «Дарагое імя» – у 

Замастоцкай бібліятэцы-клубе. Літаратурна-музычная кампазіцыя «Мілай 

маме прысвячаю» ладзілася ў Гарадзішчанскай бібліятэцы-клубе. У 

Несцераўшчынскай бібліятэцы-клубе да Дня маці была прымеркавана 

акцыя-віншаванне «Мама – слова дарагое». На вечарыну «Нашы матулі 

самыя любыя» ў Порплішчанскай сельскай бібліятэцы завіталі сем’і. Ім 

былі прапанаваны розныя конкурсы і віктарыны. 

Лістапад. Раённая бібліятэка правяла анлайн-паэтычную гадзіну 

«Я насадил мой светлый рай», якая была прымеркавана да 140-годдзя з 

дня нараджэння выдатнага расійскага паэта Аляксандра Блока. 
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  свечку памяці», прысвечаную Дню памяці восеньскіх Дзядоў.  

5 лістапада Ульская сельская бібліятэка запрасіла школьнікаў на 

гадзіну краязнаўства «Вандроўка ў мінулае родных мясцін». Адбылося 

знаёмства з гісторыяй пасёлка, знакамітымі землякамі, прыгажосцю 

роднай прыроды. Была наладжана кніжная выстава «Тут край мой, выток 

мой, дарога мая». 

12 лістапада да 75-годдзя Вялікай Перамогі ў рамках работы 

краязнаўчага клуба «Прыдзвінне» была падрыхтавана слайд-прэзентацыя 

«За каждым именем ПОДВИГ», прысвечаная Героям Савецкага Саюза – 

ураджэнцам Бешанковіцкага раёна. У чытальнай зале бібліятэкі была 

аформлена выстава, на якой былі прадстаўлены матэрыялы з фондаў 

гісторыка-краязнаўчага музея.  

12 лістапада ў Ржаўскай сельскай бібліятэцы адбыўся вечар-

партрэт да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча «З вякоў 

мінулых». 23 лістапада Вярхоўская сельская бібліятэка разам з Вярхоўскім 

СДК падрыхтавалі літаратурна-музычную кампазіцыю «Адзіны з калосся 

твайго, сінявокая Беларусь». 

1 снежня ў Вярхоўскай сельскай бібліятэцы прайшла гадзіна-

разважанне «Пусть всегда будет завтра», прысвечаная Сусветнаму дню 

барацьбы са СНІДам. Былі праведзены віктарына «Да ці не», гульнявая 

«Рызыка заражэнняў». У Драздоўскай сельскай бібліятэцы да гэтага дня 

прайшоў вечар-заклік «Простыя правілы супраць СНІДу», арганізаваны 

прагляд відэафільма.  

2 снежня ў Бешанковіцкай гарпасялковай бібліятэцы прайшла 

гадзіна фальклору «Прыказкі і прымаўкі – мудрыя дарадцы». На 

мерапрыемства бібліятэкар запрасіла вучняў старэйшых класаў, 

падрыхтавала агляд літаратуры і электронную прэзентацыю. 

16 снежня ў Бачэйкаўскай бібліятэцы пачалася акцыя «Стань 

птушкам добрым сябрам». Гаворка ішла пра птушак, што зімуюць у 

нашай мясцовасці, як рабіць кармушкі і чым карміць птушак зімой.  

17 снежня ў Ржаўскай сельскай бібліятэцы прайшла тэматычная 

бібліятэкарам Кіраўскай бібліятэкі. Наступная сустрэча ў рамках праекта 

адбылася з пісьменніцай Анастасіяй Лазебнай. Аўтар прэзентавала казку 

«Васільковая сцяжынка», якая ўвайшла ў зборнік мастацкіх твораў 

беларускіх аўтараў «Валошка і васілёк». 

  

 ДУК «Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк» 

 1 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з цікавымі людзьмі «Яны жывуць побач…», прысвечаная 

Міжнароднаму дню пажылога чалавека. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 

члены клуба «Залаты ўзрост». 

 2 кастрычніка ў Езярышчанскай бібліятэцы адбылася сустрэча з 

пісьменнікам-земляком Вячаславам Якімавым, падчас якой адбылося 

абмеркаванне гістарычнага нарысу аўтара «Азярышча». 

2–3 снежня да Міжнароднага дня інвалідаў у бібліятэках сеткі 

прайшлі акцыі: «Добрым словам, добрай справай » (Даўгапольская 

сельская бібліятэка), «Ты не адзін на гэтай зямлі» (Віраўлянская сельская 

бібліятэка), «Ад сэрца да сэрца» (Бычыхінская сельская бібліятэка), 

«Жыццё заўсёды цудоўнае» (Сцяпанавіцкая сельская бібліятэка), 

«Бібліятэка ідзе ў госці» (Селішчанская сельская бібліятэка), «Ім патрэбна 

дапамога» (Пальмінская сельская бібліятэка). 3 снежня ў Гарадоцкай 

цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіла акцыя «Истина жизни – в 

добре», чытачам бібліятэкі быў прадстаўлены інфармацыйны бюлетэнь 

пра людзей, якім патрэбна ўвага і падтрымка. З 29 лістапада да 4 снежня ў 

Гуркінскай сельскай бібліятэцы была арганізавана выстава творчых работ 

жыхаркі вёскі Гуркі Яніны Петуховай «Души и сердца вдохновенье». У 

Прудніцкай сельскай бібліятэцы прайшла краязнаўчая вандроўка «Познай 

свой край» для членов Гарадоцкай раённай арганізацыі ГА «Беларускае 

таварыства інвалідаў па зроку».  
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  гадзіна «Свет малой Радзімы». Удзельнікі мерапрыемства расказвалі пра 

малую радзіму, адказвалі на пытанні віктарыны.  

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна» 

У абласным конкурсе відэаролікаў «Зямля пад белымі крыламі» 

работа дзіцячай бібліятэкі «Жыццё з талентам у душы» заняла першае 

месца ў намінацыі «Чалавек нараджаецца зоркаю…». Аўтар роліка – 

бібліятэкар Алена Каспаровіч пры дапамозе калег з цэнтральнай і дзіцячай 

бібліятэк стварыла відэастужку пра таленавітую браслаўчанку, майстра 

ганчарных спраў Ларысу Дарафейчык. 

У кастрычніку ў бібліятэках сістэмы было праведзена 69 

сацыякультурных мерапрыемстваў. Найбольш значныя з іх былі 

прысвечаны Дню пажылых людзей і Дню маці. Вечар адпачынку «Каб 

восень была залатой» у Плюскай бібліятэцы, дзень мудрасці і даўгалецця 

«Годами богаты – душой молоды» – у Дрысвяцкай, пасядзелкі мудрасці і 

дабрыні «Главное – душой и сердцем не стареть» – у Іказненскай 

бібліятэцы. 

5 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы г. Браслава прайшоў 

культурна-асветніцкі занятак цыкла «Браславазнаўства»: паэтычная 

гасцёўня «Табе, мой край, спяваю песню!». Мерапрыемства было 

прымеркавана да 955-годдзя г. Браслава. 

9 кастрычніка бібліятэкары Друеўскай бібліятэкі правялі 

краязнаўчае мерапрыемства «Адкрый свой родны край», якое прайшло ў 

школе. Вучні пазнаёміліся з гістарычным мінулым і культурнай 

спадчынай Браслава, прынялі ўдзел у краязнаўчай віктарыне 

«Браслаўшчына мая сінявокая», склалі калаж «Я люблю Браслаў». 

Скончылася мерапрыемства праглядам відэафільма «Мая прыгожая 

Браслаўшчына». 

11 кастрычніка ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшоў 

Дзень восені: восеньскі круіз «Шэлест восеньскай лістоты». 

распавядае пра таленавітых і творчых людзей краю, створаны ў рамках 

праекта «Жыццё знакамітых людзей: сучасны перыяд» у Сасноўскай 

бібліятэцы. 

8 кастрычніка ў Курынскай бібліятэцы прайшоў этнаграфічны 

пошук «Крылы ільняныя – ручнікі». Удзельнікі мерапрыемства правялі 

міні-даследаванне асаблівасцей арнаменту ручнікоў, сабраных у 

этнаграфічным кутку пры бібліятэцы, пазнаёміліся з традыцыямі 

выкарыстання ручнікоў у розных абрадах нашых продкаў. 

З 3 па 25 лістапада Альгоўская бібліятэка сумесна з Альгоўскай 

ЯСБШ прымалі ўдзел у акцыі «Хто, калі не мы?». Дзеці збіралі прадукты 

харчавання і подсцілкі для Віцебскага прытулку для безнаглядных жывёл. 

Прыносілі ў бібліятэку малюнкі і фатаграфіі сваіх хатніх гадаванцаў. 

З 5 лістапада ў Кіраўскай бібліятэцы дзейнічала мастацкая 

выстава «Мадонны Адраджэння». На выставе экспанаваліся копіі карцін 

Рафаэля (42 з якіх прысвечаны маці мастака), Бацічэлі і Леанарда да 

Вінчы. На адкрыцці выставы ў выкананні ансамбля «Каўчэг» прагучалі 

песні на вершы Наталлі Салаўёвай «Мастак», «Анёл», «Музыкант» 

(музыка Барыса Нікольскага). 

18 лістапада з мэтай павышэння прававой культуры насельніцтва 

Віцебскага раёна супрацоўнік ПЦПІ цэнтральнай раённай бібліятэкі 

Дзмітрый Кавецкі правеў на базе Заронаўскай бібліятэкі прававы гід 

«Чалавек у свеце права», пазнаёміў прысутных з інфармацыяй пра 

дзейнасць прававога цэнтра, пра яго магчымасці і рэсурсы, паведаміў пра 

дзеянні юрыдычнага характару пры ўступленні ў права наследавання, 

куплі ўласнасці, абароне правоў спажыўцоў. 

20 лістапада Альгоўская бібліятэка да 90-годдзя калгаса імя 

Чырвонай Арміі ладзіла кніжна-інфармацыйную выставу-панараму 

«Шаноўны юбілей: 90 год з часу заснавання калгаса імя Чырвонай Арміі» 

і электронную прэзентацыю «Шлях даўжыней у 90 год». 

28 лістапада Капцянская бібліятэка ў рамках праекта «Жывы 

аўтограф» ладзіла сустрэчу з віцебскай паэтэсай Наталляй Салаўёвай, 
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  Мерапрыемства прайшло ў рамках штоквартальнай бібліятэчна-вулічнай 

лаўнж-зоны «Кніжны вецер, ці сезоны года». 

12–18 кастрычніка супрацоўнікамі Слабодкаўскай бібліятэкі да 

Дня маці быў праведзены Тыдзень добрых зносін. Падчас Тыдня 

праведзены комплекс мерапрыемстваў: інфармацыйная гадзіна «Сям’я і 

мацярынства: прыярытэт сацыяльнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь» па 

матэрыялах ПЦПІ, для вучняў старэйшых класаў праведзены паэтычны 

экспрэс «За всё тебя благодарю», творчы конкурс «Маміна ўсмешка» для 

вучняў малодшых класаў. 

У рамках клубаў для дарослых адбыліся наступныя 

мерапрыемствы: паэтычны салон «Откроем для себя есенинские строки» – 

клуб «Беседа» Ахрэмаўскай бібліятэкі, паэтычныя восеньскія пасядзелкі 

«Межаў няма для крылатага слова» – клуб «Спадчына» Богінскай 

бібліятэкі, літаратурная гульня «Сказочные мамы» – клуб «Любазнайкі» 

Дрысвяцкай бібліятэкі, у Плюскай бібліятэцы адбылося пасяджэнне клуба 

«Ветерок» «Для гордости имеем повод. Браслав – родной наш город», 

прысвечанае 955-годдзю Браслава. 

25 кастрычніка ў Іказненскай бібліятэцы адбылося пасяджэнне 

клуба «Натхненне»: вечар-настальгія «Домік у сэрцы», прысвечаны Году 

малой радзімы. На мерапрыемстве ўдзельніцы клуба ўспаміналі тыя 

мясціны, дзе прайшло іх дзяцінства, сваю маладосць, бацькоў, сяброў, 

цікавыя жыццёвыя выпадкі. Дапоўніла мерапрыемства паэтычная 

відэазамалёўка «Куточак родны, дзе жыву». 

25 кастрычніка ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы адбылося 

пасяджэнне народнага аматарскага аб’яднання «Кругагляд»: паэтычная 

замалёўка «І льецца радок пра родны куток», прысвечанае Году малой 

радзімы. Удзельнікі аб’яднання чыталі любімыя вершы мясцовых паэтаў. 

Да мерапрыемства была падрыхтавана электронная прэзентацыя пра 

творчасць браслаўскіх паэтаў. 29 лістапада адбылося чарговае 

пасяджэнне народнага аматарскага аб’яднання «Кругагляд» – мастацкі 

вечар-галерэя «Вернісаж жыцця», прысвечаны творчасці беларускіх 

праведзены 3 снежня ў Лявонішанскай бібліятэцы. 

11 снежня ў Асвейскай бібліятэцы адбыўся тэматычны вечар 

«Зямля Асвейская святая», прысвечаны Году малой радзімы. 

 ДУК «Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма» 

13 кастрычніка ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшоў 

семінар для бібліятэчных работнікаў сістэмы «Інавацыйныя падыходы ў 

патрыятычным выхаванні дзяцей і падлеткаў ва ўмовах бібліятэкі». 

Падчас семінара былі разгледжаны праекты, прысвечаныя 75-годдзю 

Вялікай Перамогі: відэаролік ЦРБ «Оружие Победы: советская 

бронетанковая техника периода Великой Отечественной войны», 

інфармацыйна-бібліяграфічныя паказальнікі, прысвечаныя 75-годдзю 

Вялікай Перамогі, падведзены вынікі раённага конкурсу буктрэйлераў 

«Гаворыць і паказвае Кніга» сярод бібліятэк сістэмы. 

2 кастрычніка Кіраўская бібліятэка прымала ўдзел у раённым 

аглядзе-конкурсе «Мудрасць. Вопыт. Бяспека», арганізаваным Віцебскім 

раённым аддзелам па надзвычайных сітуацыях. Напрыканцы 

мерапрыемства была праведзена экскурсія па выставе «Адораныя дзеці. 

Хто яны?», прысвечаная юнай мастачцы, дзяўчынцы-індыга Сашы Путры. 

3 кастрычніка ў Курынскай бібліятэцы прайшла гадзіна развагі 

«Штучны рай». Падчас мерапрымства чытачы паразважалі пра прычыны 

ўжывання наркотыкаў, пазнаёміліся з наступствамі наркатычнай 

залежнасці для здароўя і крымінальнай адказнасці. 

З 5 па 9 кастрычніка ў Віцебскай цэнтральнай раеннай 

бібліятэцы былі падведзены вынікі раённага конкурсу сярод бібліятэк 

сістэмы «Бібліятэка. Творчасць. Ідэі». Журы адзначыла наступныя 

работы: краязнаўчы відэанарыс «Край, дзе жыццё я сваё пачынаю» 

Курынскай бібліятэкі, праект «Стары фотаздымак» Бабініцкай бібліятэкі, 

арганізаваны сумесна з Домам культуры, відэаролік творчай сустрэчы з 

пісьменнікамі ў Капцянскай бібліятэцы, буклет «Майстры краю», які 
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 мастакоў Івана Хруцкага, Пётры Сергіевіча, Аляксея Кузьміча.  

У снежні ў бібліятэках сістэмы было праведзена 90 

сацыякультурных мерапрыемстваў: да Міжнароднага дня правоў чалавека 

прайшло тры Тыдні прававых ведаў, тры Дні правазнаўства, сярод іх 

прававая гадзіна «Азбука маіх правоў» у Слабодкаўскай бібліятэцы, 

гутарка «Ведай свае правы» ў Плюскай бібліятэцы, бібліяінфарміна 

«Прававая азбука» ў Ахрэмаўскай бібліятэцы і інш.  

15 снежня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся адкрыты 

прагляд літаратуры «Республика Беларусь: край, в котором я живу». 

27 снежня ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы прайшло 

чарговае пасяджэнне народнага аматарскага аб’яднання «Кругагляд» – 

гадзіна шчырай размовы «Жыццё ў элегантным узросце», былі паказаны 

мультымедыйная прэзентацыя «Узрост – мары не перашкода», відэафільм 

«Школа стылю для дам элегантнага ўзросту». У рамках клубаў для 

дарослых прайшлі наступныя мерапрыемствы: вечар-партрэт «Жанчыны ў 

беларускай літаратуры» («Собеседница») у Межанскай бібліятэцы, чайная 

рапсодыя «Гасцям пачастунак, сабе асалода» («Встреча») у Друеўскай 

бібліятэцы, гадзіна цікавых «Наш госць – Новы год!» («Беседа») у 

Ахрэмаўскай бібліятэцы.  

 

 ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага 

раёна» 

9 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё новага памяшкання 

Асвейскай бібліятэкі, якое зараз месціцца ў будынку разам з Домам 

культуры, ганаровымі гасцямі мерапрыемства сталі старшыня Віцебскага 

абласнога Савета дэпутатаў У. Цярэнцьеў, начальнік галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі аблвыканкама Д. Хома, старшыня 

Верхнядзвінскага райвыканкама В. Шылаў. Для карыстальнікаў тут 

створаны камфортныя ўмовы: прасторная і ўтульная чытальная зала, 

кампактнае кнігасховішча, зручны абанемент з выдзеленым куточкам для 

дзяцей. На святочным мерапрыемстве дэманстраваліся разгорнутая 

кніжная выстава і фотавыстава па гісторыі Асвейскага краю, яе вядомых 

ураджэнцах, славутых мясцінах. 

14 кастрычніка да Дня маці ў чытальнай зале раённай бібліятэкі 

разгарнулася выстава работ наведвальнікаў аддзялення дзённага 

знаходжання для грамадзян сталага ўзросту і інвалідаў ТЦСАН. На 

адкрыцці выставы-продажу «Ярмарка добра» прысутнічалі інваліды 

дзённага знаходжання ТЦСАН. На мерапрыемстве «Слова першае ў 

жыцці – мама!» прысутныя пазнаёміліся з гісторыяй узнікнення свята і 

аглядам літаратуры па дадзенай тэматыцы. 

22 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы г. Верхнядзвінска 

праходзіла выстава «Куклы ў касцюмах народаў свету», арганізаваная 

дырэктарам ДУК «Верхнядзвінская ЦБС» Л. А. Куўшынавай. Прысутныя 

мелі магчымасць не толькі палюбавацца на разнастайнасць лялек, але і 

пазнаёміцца з краінай адкуль яна «родам», даведацца пра культуру, 

прыроду, традыцыі і нацыянальную кухню. 

З 1 лістапада ў рамках Года малой радзімы Верхнядзвінскай 

цэнтральнай раённай бібліятэкай імя Т. Хадкевіча аб’яўлены анлайн-

конкурс «Мілы сэрцу куток». Для ўдзелу ў конкурсе неабходна 

прадставіць фота любога жанру любімага кутка Верхнядзвінскага краю. 

Да здымка неабходна падабраць радкі з вершаў любімых аўтараў ці 

ўласнага сачынення.  

19 лістапада ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылася 

прэзентацыя краязнаўчага календара «Верхнядзвінскі край. 2021 год». 

26 лістапада быў арганізаваны літаратурны турнір «Быў. Ёсць. Буду»: да 

90-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча. 

2 снежня да Міжнароднага дня інвалідаў у ЦРБ прайшоў урок 

дабрыні «Вам дорым дабрыню і радасць» для наведвальнікаў аддзялення 

дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў 

ТЦСАН. Адбылося адкрыццё персанальнай выставы наведвальніка 

аддзялення дзённага знаходжання ТЦСАН Максуля Андрэя «Добрых рук 

майстэрства». Урок міласэрнасці «Мір не абыйдзецца без цябе» быў 
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