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  ПРАДМОВА 
 

“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і 

аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на аснове 

публікацый з гарадскіх і раённых газет Віцебскай вобласці за перыяд з 1 

па 31 ліпеня. Інфармацыя за ліпень, якая не знайшла свайго 

адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні 

ў раздзеле “Інфармацыя аб мерапрыемствах, якія не ўвайшлі ў папярэдні 

выпуск”. 

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, 

атрыманыя з Віцебскага АМЦНТ, аддзела культуры Міёрскага 

райвыканкама, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Дубровенскай, Полацкай, 

Ушацкай, Шаркаўшчынскай раённых ЦБС. 

 Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных 

цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 

выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЗЕЛ 4 

 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ, ЯКІЯ НЕ 
ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
28 чэрвеня ў Беларускім тэатры “Лялька” заслужаны дзеяч 

мастацтваў Рэспублікі Беларусь Віктар Клімчук ажыццявіў чарговую 

пастаноўку па творы Д. Бакачыо “Дэкамерон”, адрасаваную даросламу 

гледачу. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 июля. – С. III.; 

Віцебскі рабочы. – 2010. – 8 ліп. – С. 23.) 
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  РАЗДЗЕЛ 1 

 
 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 
         

3 ліпеня па ўсёй Віцебскай вобласці разгарнуліся 

мерапрыемствы, прысвечаныя галоўнаму святу краіны – Дню 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. З гэтай нагоды ў  Віцебску каля 5 

тысяч віцябчан прынялі ўдзел у тэатралізаваным шэсці, пасля якога свята 

прадоўжылася на канцэртных пляцоўках і ў паркавых зонах горада. На 

плошчы Перамогі і плошчы Свабоды адбыліся канцэрты творчых 

калектываў устаноў культуры і адукацыі “Табе, Беларусь!”. У Цэнтры 

народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” разгарнуўся кірмаш народных 

майстроў “Зямля бацькоў, зямля святая”, арганізаваны культурна-

спартыўнае свята “Здароўе, сіла, прыгажосць”, арт-праект “Прысвячэнне”. 

У вобласці паўсюдна прайшлі канцэрты калектываў мастацкай 

самадзейнасці, наладжаны выставы, праведзены кірмашы, гульні, 

спартыўныя спаборніцтвы і інш. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 1 июля. – С. 1.; 

Герой працы (Шуміліна). – 2010. – 6 ліп. – С. 1.) 

4 ліпеня ў Верхнядзвінскім раёне адбылася традыцыйная 

сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху 

Беларусі, Расіі і Латвіі на Кургане Дружбы. У рамках сустрэчы адбыліся 

ўрачысты мітынг, ускладанне кветак да абеліска, арганізавана канцэртная 

праграма. 

(Дзвінская праўда. – 2010. – 6 ліп. – С. 1.) 

 4  ліпеня традыцыйнае свята горада Міёры распачалося на 

абноўленай летняй сцэне гарадскога паўвострава. Праграму свята склалі:  

- ушанаванне пераможцаў агляду-конкурсу па 

добраўпарадкаванні вытворчых аб’ектаў, населеных пунктаў і сядзіб;  

- адкрыццё выставы народнага мастацтва, у  якой прынялі ўдзел 

Лаосе, Камбоджы, Нарвегіі, Мексіцы і іншых краінах. 

(Народнае слова. – 2010. – 15 ліп. – С. 10.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 13 июля. – С. 2.; 

Витебский проспект. – 2010. – 15 июля. – С. 23.; 

Витебский проспект. – 2010. – 15 июля. – С. 23.) 

У рамках праекта “Масты” гарадоў-пабрацімаў Віцебска і 

Франкфурта-на-Одэры ў Цэнтры сучаснага мастацтва прайшла 

прэзентацыя выставы вядомага фатографа Вінфрыда Маўзольфа. Яго 

экспазіцыя “Путешествуя по Европе” – прысвячэнне нямецкаму 

пісьменніку Генрыху фон Клейсту. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 июля. – С. V.) 

Выстава–акцыя “ART-проект “Посвящение”, у якім прынялі ўдзел 

віцебскія мастакі Юрый Чарняк, Леанід Хоміч-Мірзаян, Уладзімір Шапо, 

Алег Скавародка і Аляксандр Гвоздзікаў, адбылася ў выставачнай зале 

культурна-дзелавога цэнтра “Першамайскі”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 31 июля. – С. 8.) 

У Музычнай гасцінай г. Віцебска адкрылася выстава работ 

маскоўскай мастачкі Лаймы Года. На ёй прадстаўлена больш за 20 

жывапісных палотнаў і 17 графічных аркушаў. 

(Народнае слова. – 2010. – 13 ліп. – С. 7.) 

Музей гісторыі і культуры Оршы прапанаваў наведвальнікам 

выставу мясцовага фотамастака Алеся Еслікава. 

(Народнае слова. – 2010. – 10 ліп. – С. 6.) 

 Мастацкая галерэя г. Полацка арганізавала выставу вядомага 

беларускага мастака-графіста з Гродна Юрыя Якавенкі “Abstract”. 

  (Полацкі веснік. – 2010. – 9 ліп. – С. 5.) 

У Пастаўскім Доме рамёстваў адкрылася выстава работ 

Напалеона Орды, на якой прадстаўлена больш за 60 графічных работ з 

фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. 

(Народнае слова. – 2010. – 8 ліп. – С. 10.) 
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  народныя майстры  клуба “Святліца” Міёрскага РДК, Дзісненскага 

гарадскога Дома рамёстваў, Браслаўскага і Шаркаўшчынскага раёнаў, а 

таксама выставы беларускай нацыянальнай кухні “Гасцёўня”;  

- канцэрт лепшых калектываў мастацкай самадзейнасці і 

выканаўцаў  Міёрскага раёна, пераможцаў раённага агляду-конкурсу 

калектываў мастацкай самадзейнасці і народнага мастацтва 2010 года 

“Беларусь – мая песня”, прысвечага святу Вялікай Перамогі,  

выступленне  салістаў  эстраднай студыі  Міёрскага РДК. 

У святочных мерапрыемствах прынялі ўдзел запрошаныя  

творчыя калектывы:  філарманічны ансамбль песні, музыкі і танца 

“Талака” (г. Віцебск), зводны духавы эстрадны аркестр (г. Полацк), 

эстрадная група “Праект” (г. Верхнядзвінск).  

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

У Глыбокім адбылося раённае свята “Квітней, Глыбоччына!”, 

у рамках якога прайшлі дзіцячае тэатралізаванае прадстаўлене “Няхай 

заўжды будзе сонца”, аўтарскія канцэрты ўзорнагага ансамбля 

“ВераНіка”, народнага ансамбля народнай песні “Крынічанька”, 

самадзейнага кампазітара і спевака Браніслава Грамакоўскага. 

  (Веснік Глыбоччыны. – 2010. – 7 ліп. – С. 2.) 

 
РАЗДЗЕЛ 2 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА 

• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

8 ліпеня ў Полацку адбылося адкрыццё турысцка-

інфармацыйнага цэнтра, работа якога будзе скіравана на збор, 

абагульненне і прадстаўленне вычарпальнай інфармацыі пра рэсурсы, 

прадукты і паслугі турыстычнай прасторы “Бэла Дзвіна”. 

 (Полацкі веснік. – 2010. – 13 ліп. – С. 1.) 

творчага аб’яднання “Традыцыя”.  

(Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4219. –  

Дата доступу: 02.08. 2010 г.) 

29 ліпеня член Саюза мастакоў Беларусі Андрэй Духоўнікаў у 

Музычнай гасцінай г. Віцебска прадставіў персанальную выставу 

“Городские истории”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 31 июля. – С. 10.) 

З 31 ліпеня культурная сталіца Беларусі 2010 года - горад 

Полацк - прымае ўдзельнікаў міжнароднага пленэру мастакоў Беларусі, 

Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі “Art-ego”. Ідэя пленэру заключаецца ў яго 

назве, якую можна перакласці як “асабістае мастацтва”. Васемнаццаць 

самабытных мастакоў – жывапісцаў, скульптараў, фатографаў, майстроў 

ДПМ, графікаў – на працягу тыдня будуць працаваць у Полацку. За гэты 

час яны будуць ствараць два творы: адзін з якіх павінен быць 

прысвечаны Полацку, а другі – своеасаблівае “сачыненне” на вольную 

тэму. Закончыцца “Art-ego” 12 жніўня выставай, на якой будуць 

экспанавацца створаныя ў Полацку работы. 

(Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4220. –  

Дата доступу: 02.08. 2010 г.) 

З ліпеня ў Віцебску пачала працаваць мастацкая галерэя Мікалая 

Дундзіна “Сцяна” (вул. Леніна, 16). 

(Народнае слова. – 2010. – 17 ліп. – С. 6.) 

Непаўторныя фарбы ў палітру “Славянскага базару ў Віцебску” 

дабавілі выставачныя праекты. Так, у Мастацкім музеі можна было 

пазнаёміцца з жывапіснымі работамі латышскай мастачкі Сілвы Лінартэ 

і народнага мастака Беларусі Леаніда Шчамялёва. У Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеі - з прэзентацыяй фотавыставы Юргі і Рычардса 

Анусаўскасаў. Члены Саюза фотамастакоў Літвы прывезлі ў Віцебск 40 

работ, якія былі зроблены падчас апошніх падарожжаў па В’етнаме, 
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  9-15 ліпеня ў рамках Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” арганізавана работа часовых турысцка-

інфармацыйных цэнтраў (плошча Свабоды, Уваскрасенская плошча, 

Цэнтр народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна”, плошча Перамогі), якія 

наладзілі прэзентацыю турыстычнага патэнцыяла горада і вобласці. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 8 июля. – С. 1.) 

 20 ліпеня ў Оршы стартавала водная экспедыцыя “З Уладзімірам 

Караткевічам ад Оршы да Рагачова”, прысвечаная 80-годдзю пісьменніка. 

Экспедыцыя праведзена пры падтрымцы аддзела культуры Аршанскага 

гарвыканкама, установы культуры “Музейны комплекс гісторыі і 

культуры Аршаншчыны”, Аршанскага музея імя У.С. Караткевіча, Цэнтра 

дзіцячага і юнацкага турызму, краязнаўства і экскурсій. Удзельнікі 

экспедыцыі здзейснілі падарожжа на катамаранах па Дняпры згодна 

маршрута Орша – Ляўкі – Магілёў – Баркалабава – Быхаў – Рагачоў. 

  (Аршанская газета. – 2010. – 17 ліп. – С. 2.) 

 
• КЛУБНАЯ СПРАВА 

Па ініцыятыве абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці 

сумесна з аўтаклубамі аддзелаў культуры з мэтай прыцягнення ўвагі 

моладзі да гераічных і трагічных падзей Вялікай Айчыннай вайны 

арганізавана абласная акцыя “Автопробег “Автоклубы области – 

великой Победе!”, прысвечаная 65-годдзю перамогі народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне. На працягу трох месяцаў (май-ліпень) аўтаклубы 

вобласці здзяйснялі аўтапрабег па месцах баявой славы Віцебшчыны, 

штотыднёва перадаючы эстафету Памяці з аднаго раёна ў другі. У рамках 

акцыі прайшлі сустэчы ля абеліскаў, памятных месцаў, мемарыяльных 

комплексаў, на месцах гераічных падзей, сустрэчы з моладдзю, наведванні 

музеяў, экскурсіі па месцах баявой славы, розныя тэматычныя 

мерапрыемствы. Завяршылася акцыя 22 ліпеня на гераічнай Расонскай 

зямлі, дзе былі падведзены вынікі аўтапрабега і адбылося наведванне 

музея баявой садружнасці ў г.п. Расоны, музея партызанскага быту пад 

экспедыцый 1977-1995 гг. 

(Народнае слова. – 2010. – 13 ліп. – С. 8.; 

Витебский проспект. – 2010. – 8 июля. – С. 23.) 

У ліпені ў Віцебску (вул. М. Горкага) адбылося адкрыццё 

рэканструяванай скульптурнай кампазіцыі “Дружба народов” (скульптары 

Сяргей Сотнікаў, Іван Каладоўскі). 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 15 ліп. – С. 2.) 

 

РАЗДЗЕЛ 3 

МАСТАЦТВА 

 
• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

У рэспубліканскай мастацкай галерэі “Палац мастацтва” прайшоў 

фестываль “Арт-сегмент”, у якім са сваім праектам “Just now” удзел 

прынялі віцебскія мастакі. На выставе прадстаўлены работы, выкананыя ў 

розных тэхніках і накірунках. Гэта жывапіс, скульптура, калаж, арт-кніга, 

перфоманс і інш. Сярод аўтараў Галіна Васільева, Аляксандр Малей, 

Аляксандр Дасужаў, Антаніна Фалей і інш. 

(Народнае слова. – 2010. – 29 ліп. – С.9.) 

7 ліпеня Арт-цэнтр М. Шагала прэзентаваў выставу ізраільскай 

мастачкі Малкі Цэнцыпер “Весенние мелодии”. 

 (Витебский проспект. – 2010. – 15 июля. – С. 23.) 

27 ліпеня ў Оршы адкрылася тэматычная выстава "Помнит 

земля белорусская", прысвечаная 65-годдзю Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. У экспазіцыі, якая разгорнута ў аршанскай гарадской 

мастацкай галерэі В.А. Грамыкі, прадстаўлена каля 30 работ – 

нацюрморты, партрэты, пейзажы, сюжэтна-тэматычныя карціны, 

прысвечаныя ўслаўленню воінаў-вызваліцеляў, радасці мірнага часу, 

прыгажосці беларускай прыроды. У выставе прынялі ўдзел мастакі 
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  адкрытым небам у в. Роўнае Поле. 

 (Віцебскі АМЦНТ) 

У ліпені пасля капітальнага рамонту ўведзены ў строй 

Какоўчынскі сельскі Дом культуры (Сенненскі раён). 

 (Голас Сенненшчыны. – 2010. – 10 ліп. – С. 4.) 

Полацкі раённы Дом культуры правёў музычны рынг паміж 

народным ансамблем народнай песні “Заманіха” Полацкага РДК і 

народным ансамблем беларускай песні і музыкі “Полацкія россыпы” 

Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка. У выніку 

спаборніцтва перамогу атрымаў калектыў ансамбля “Заманіха”. 

  (Полацкі веснік. – 2001. – 9 ліп. – С. 4.) 

На  працягу ліпеня клубнымі ўстановамі Міёрскага раёна 

праведзены святы вёсак Краснае (Наўгародскі СДК), Маляўкі 

(Перабродскі СДК), Любінова (Чапукоўскі СДК), Дарожкі (Дарожкаўскі 

СК), Волкаўшчына (Волкаўшчынская бібліятэка-клуб).    

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама) 

 
• ФЕСТЫВАЛІ, КОНКУРСЫ 

2 ліпеня ў Паставах адбылося ўрачыстае адкрыццё XIII 

Міжнароднага фестывалю народнай музыкі "Звiняць цымбалы i 

гармонiк", у якім прынялі ўдзел самадзейныя творчыя калектывы з 

Беларусі, Украіны, Літвы, Латвіі і Польшчы. Артысты не толькі пазнаёмілі 

гледачоў з нацыянальным музычным мастацтвам, але і прынялі удзел у 

конкурсе калектываў і выканаўцаў на народных інструментах “Хто каго?”. 

Апрача народных калектываў на фестывалі выступілі Нацыянальны 

акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча, 

Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусь імя І. 

Жылуновіча, ансамбль салістаў “Класік-авангард”, ансамбль “Свята” і 

Якаў Навуменка.  

(Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4007. –  

афіцэраў 51-й гвардзейскай стралковай дывізіі. 

7 ліпеня каля музея Марка Шагала ў г. Віцебску арганізаваны 

літаратурна-мастацкія сустрэчы “В гостях у Марка и Беллы”. У праграме 

свята: прэм’ера кнігі Д. Сімановіча “Скрипка Шагала, или Здесь 

осталась его душа”, адкрыццё выставы твораў ізраільскай мастачкі 

Малкі Цэнцыпер, а таксама канцэрт вакальна-харэаграфічнага ансамбля 

“Наша песня” і ансамбля “Аидише нишоме”. 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 6 июля. – С. 7.) 

8 ліпеня Міжнародная гільдыя майстроў прывезла ў Віцебск 

выставу арт-механізмаў “Движение фантазий”, якая адкрылася ў 

Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Выстава ўключае 68 

экспанатаў, якія складаюць, па сутнасці, дзве экспазіцыі работ 

прафесійных майстроў пецярбургскага накірунку scrap art, ці trash. Трэш 

(англ. trash, літаральна, “смецце”) – накірунак у сучасным мастацтве, які 

характарызуецца дэкларатыўнай другаснасцю. У першую экспазіцыю 

ўвайшлі работы прафесійных мастакоў Таццяны Шубінай і Вольгі 

Ардоўскай. Фантазіяй аўтараў дэталі адслужыўшых свой срок машын, 

механізмаў, кухоннай прылады набылі новае жыццё ў якасці 

незвычайных арт-аб’ектаў. Другая экспазіцыя мастака з Санкт-

Пецярбурга Ігара Іванова прад назвай “Fish-механіка” ў стылі indastrial 

прысвечана Атлантыдзе, пагружанай ў воды сіняга акеана і акружанай 

металічнымі рыбамі, якія праплываюць над сучаснымі магаполісамі і 

старажытнымі цывілізацыямі. 

(Рэжым доступу:  
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4083. – 

 Дата доступу: 02.08.2010 г.; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 июля. – С. IV-V.) 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава 

абразоў, якую падрыхтаваў Беларускі дзяржаўны музей народнай 

архітэктуры і побыту. У экспазіцыі – 36 абразоў XIX – пач. XX ст., 

сабраных у вёсках і хутарах Палесся і Падняпроўя падчас навуковых 
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  Дата доступу: 2.08.2010 г.; 

Пастаўскі край. – 2010. – 10 ліп. – С. 3.) 

З 9 па 15 ліпеня ў дзевятнаццаты раз Віцебск прымерыў на сябе 

мантыю сталіцы мастацтваў і раскрыў абдымкі Міжнароднаму 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”, у якім прынялі 

ўдзел каля 5 тыс. гасцей з 34 краін свету. У гэтым годзе ўпершыню на 

фестываль прыехалі прадстаўнікі Чарнагорыі, Панамы і Кубы. У праграме 

“Славянскага базара” было заяўлена 70 творчых праектаў, для 

правядзення якіх былі задзейнічаны 16 канцэртных і творчых пляцовак 

горада. На цырымоніі адкрыцця фестывалю ў Летнім амфітэатры былі 

ўручаны дыпломы лаўрэатам прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне 

літаратуры і мастацтва на 2009-2010 гады. Імі сталі аўтарскі калектыў у 

складзе народнага архітэктара Расіі Юрыя Грыгор’ева, скульптараў 

Беларусі Льва Гумілеўскага і Сяргея Гумілеўскага, скульптараў Расіі 

Юрыя Арэхава і Грыгорыя Арэхава, а таксама аўтарскі калектыў у складзе 

народных мастакоў СССР Аляксея Ткачова і Сяргея Ткачова. Сярод 

лаўрэатаў – народны мастак Рэспублікі Беларусь Леанід Шчамялёў. 9 

ліпеня на Алеі лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь “Через искусство – к миру и взаимопониманию” з’явілася новая 

пліта ў гонар Уладзіміра Мулявіна і беларускага дзяржаўнага ансамбля 

“Песняры”. У канцэртных афішах былі пазначаны імёны Юрыя Антонава,  

Аляксандра Сярова, Валерыі, Дзімы Білана, Тото Кутуньо. Для 

музыкальных гурманаў выступілі Ніно Катамадзэ, джаз-кабарэ Сяргея 

Скрыпкі і кабарэ-брэнд “Серебряная свадьба”. Прыхільнікі вакальных 

спеваў наведалі канцэрты Дзмітрыя Хварастоўскага і Сяргея Захарава. Для 

тэатралаў свае спектаклі прывезлі Маскоўскі тэатр на Паўднёвым захадзе, 

Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны маладзёжны тэатр на Фантанцы. 

Кінапраграму “Славянскага базара” склалі беларускія, расійскія і 

ўкраінскія фільмы. 10 ліпеня ў Дзень Саюзнай дзяржавы адбылася 

традыцыйная сустрэча Дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы Паўла 

Барадзіна з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, у Мастацкім музеі 

Селішчанская бібліятэка-філіял правяла пасяджэнне аматарскага 

аб’яднання “Васілёк”, на якім прагучаў агляд літаратуры “Выхаванне 

праўдай” па творчасці В. Быкава, а потым адбылася экскурсія ў в. Бычкі, 

дзе знаходзіцца сядзіба-музей народнага пісьменніка.  

 
ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ ЦБС 

У бібліятэках адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя галоўнаму 

святу нашай дзяржавы – Дню Незалежнасці: літаратурна-музычная 

кампазіцыя “Навекі слава тым, хто ў полі ратным загінулі за родныя палі” 

(Вялікасельская бібліятэка), літаратурная гадзіна “Перамогі вечныя агні” 

(раённая бібліятэка), экскурс у мінулае “Аб славе тых часоў, аб роднай 

Беларусі” (Більдзюгская бібліятэка), конкурс малюнкаў “Край блакітных 

азёр” (Васюкоўская бібліятэка). 

Васюкоўская бібліятэка разам з СДК правялі абрадавае гулянне 

“А ў нас сёння Купалле”. 

Лужкаўская бібліятэка ў рамках мэтавай комплекснай праграмы 

“Ад роднай мовы і культуры да чалавецтва крок зрабі” разам з дзіцячым 

садком паставілі казку “Пра Папараць-кветку і людское шчасце”. 

Удзельнікі клуба па інтарэсах “Цветок”, што існуе пры 

Лужкаўскай бібліятэцы, запрасілі да сябе членаў клуба “Вяснянка” з 

раённай бібліятэкі. Падчас сустрэчы аматары кветак наведалі зімовы сад і 

дэндрапарк Лужкаўскай сярэдняй школы, а потым – “Баль кветак”, які 

быў наладжаны СДК. 

 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

2 ліпеня ў Верхнядзвінску адбылося ўрачыстае адкрыццё 

мемарыяльнай дошкі вядомаму даследчыку Сібіры, географу, геолагу 

Івану Чэрскаму. 

 (Віцебскі рабочы. – 2010. – 2 ліп. – С. 2.) 

3 ліпеня ў в. Заазер’е Полацкага раёна адбылося адкрыццё 

помніка ў гонар загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны салдат і 
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  адкрылася выстава работ Леаніда Шчамялёва “Маім землякам”. 

Гран-пры VIII Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу 

атрымаў 10-гадовы Марыо з Румыніі, які заваяваў сімпатыі і гледачоў, і 

членаў журы. Пэршая прэмія прысуджана Лізі Нікашвілі з Грузіі. Другую 

падзялілі прадстаўнікі краін-суседак – Барыс Быліцкі з Польшчы і Вольга 

Цімашэнка з Украіны. Трэцюю прэмію таксама вырашана прысудзіць 

двум удзельнікам. Яе атрымала беларуска Злата Ларчанка і самая юная 

канкурсантка – 7-гадовая Айяру Арманава з Казахстана.   

Уладальнікам Гран-пры XIX Міжнароднага конкурсу 

выканаўцаў эстраднай песні стаў Дамір Кеджа з Харватыі. Першая 

прэмія прысуджана Лашу Рамішвілі з Грузіі, другую прэмію падзялілі 

паміж сабой Анаіт Шахбазян з Арменіі і ўкраінка Іна Воранава, а трэцюю 

– паміж Дзінара Султангаліева з Казахстана, Дзяніс Вяршэнка з Беларусі і 

Ёцэ Панаў з Македоніі.    

(Рэжым доступу: 
 http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4082. –  

Дата доступу: 02.08.2010 г.;  

Герой працы (Шуміліна). – 2010. – 13 ліп. – С. 1.; 

Герой працы (Шуміліна). – 2010. – 20 ліп. – С. 2.) 

 
• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

1 ліпеня ў выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці наладжана абласная выстава народнага 

сувеніра Віцебшчыны “Цвяток радзімы васілька…”, якая праводзіцца ў 

рамках абласнога агляду-конкурсу па распрацоўцы мастацкіх сувеніраў-

брэндаў Віцебшчыны. Аўтар праекта - Вакар Людміла Уладзіміраўна, 

кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і 

сусветнай культуры ВДУ імя П.М. Машэрава, вядучы метадыст па 

фальклору і этнаграфіі Віцебскага АМЦНТ.  

(Віцебскі АМЦНТ; 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 22 июля. – С. 3.; 

абслугоўвання чытачоў  прызвана спрыяць стварэнню больш камфортых 

умоў правядзення вольнага часу жыхароў у летні перыяд. 

Да 110-гадовага юбілею У. Дубоўкі бібліятэкі падрыхтавалі такія 

мерапрыемствы як: агляды літаратуры “Чарадзей з душою юнака” 

(Пірагоўская бібліятэка), “Пясняр Палесся” (Расасенская бібліятэка), 

“Добрыя казкі чытайце калі ласка” (бібліятэка аграгарадка Сваташыцы); 

літаратурны лабірынт “Цудоўная знаходка” (Засценкаўская бібліятэка). 

 
ПОЛАЦКАЯ  

           Святкаванне Дня Незалежнасці ў бібліятэках ЦБС было адзначана 

мерапрыемствамі: літаратурна-музычнай праграмай “Жыві Радзіма, 

красуй жыццё” (Шпакоўшчынская бібліятэка-клуб),  дыспутам “З чаго 

пачынаецца Радзіма” (Сільніцкая бібліятэка-музей), гістарычна-

культурнай гадзінай “Во имя мирного сегодня” (Ветрынская 

гарпасялковая бібліятэка) і інш.  

 18 ліпеня Азінская бібліятэка-філіял правяла вечар адпачынку “В 

библиотеку всей семьей”. 

 25 ліпеня Сільніцкая бібліятэка-музей арганізавала фальклорнае 

свята-конкурс “Жывая вада бацькоўскіх крыніц”, а Шпакоўшчынская 

бібліятэка-клуб - экалагічную гульню “Путешествие по миру природы”.  

 

УШАЦКАЯ ЦБС 

У ліпені бібліятэкамі сістэмы да Дня Незалежнасці былі праведзены 

акцыя “Памяць сэрца” і віктарына “Мы тут жывём” (Іллюшынская 

бібліятэка-філіял), агляд літаратуры “Незалежнасць – шлях у будучае” 

(Дубраўская бібліятэка-філіял), гістарычны турнір “Величие народного 

подвига” (Сарочынская бібліятэка-філіял). 

Чарговае пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Эўрыдыка” прайшло 

пад назвай “Без межаў праз стагоддзі”. Да мерапрыемства была аформлена 

кніжна-ілюстрацыйная выстава “На чале тэатральнай працэсіі”, 

падрыхтавана тэатралізаванае прадстаўленне “Тэатр ля мікрафона”. 

10 15

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=4082


  Віцебскі рабочы. – 2010. – 10 июля. – С. 5.) 

6-7 ліпеня Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці сумесна з аддзелам культуры Глыбоцкага райвыканкама ў 

вёсках Шо і Івесь правёў VII абласное свята абрадавага фальклору 

Віцебшчыны “Купалле Паазер’я-2010”. У рамках свята праводзіўся 

агляд абрадавых дзеяў Купалля, калектывы прадставілі сваю “візітку”, 

купальскія абрадавыя спевы, купальскія карагоды ля вогнішча, абрад 

пушчання вянкоў, гуртавыя купальскія гульні, побытавыя танцы 

рэгіянальнай і лакальнай традыцыі, правялі прэзентацыю мясцовай 

абрадавай ежы. 

(Віцебскі АМЦНТ; 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 8 июля. – С. VI.) 

8 ліпеня ў Цэнтры рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” адкрылася 

выстава “Цветы России на ваших плечах”, на якой былі прадстаўлены 

вядомыя ў свеце паўлаўскія шалі. 

(Народнае слова. – 2010. – 8 ліп. – С. 9.; 

(Народнае слова. – 2010. – 17 ліп. – С.7.) 

10-11 ліпеня ў рамках XIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” АМЦНТ правёў III абласное свята-

конкурс саломапляцення “Папараць-кветка”, прысвечаны 65-годдзю 

Вялікай Перамогі. У конкурсе прынялі ўдзел 60 майстроў народнай 

творчасці Віцебскай вобласці і Беларускага Саюза майстроў Беларусі. На 

працягу двух дзён у канцэртнай праграме выступілі лепшыя аматарскія 

калектывы і выканаўцы Віцебска, Гарадка, Полацка, Оршы, Навалукамля, 

Лёзна, Лепеля, а таксама калектывы Бешанковіцкага, Лёзненскага, 

Талачынскага, Віцебскага, Аршанскага раёнаў. Уладальнікамі першых 

месцаў у розных намінацыях сталі: 

- Атрашкевіч Валянціна Барысаўна (Чашніцкі раён) - за развіццё 

традыцый у вырабах культава-абрадавага назначэння; 

- Вараб’ёва Людміла Міхайлаўна (г. Віцебск) – за развіццё 

традыцый ў саламянай скульптуры; 

перасоўную выставу-прагляд літаратуры “Верхнядзвінскі раён: старонкі 

гісторыі”, якая была разгорнута ў гарадскім парку Верхнядзвінска, а 

таксама падчас сустрэчы ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і 

партызанскага руху Беларусі, Расіі і Латвіі на Кургане Дружбы. Сельскія 

бібліятэкі правялі літаратурна-музычныя кампазіцыі, інфармацыйныя 

гадзіны, гутаркі: “Краіна святкуе свой дзень”, “Шлях да незалежнасці”, 

“Наша памяць жыве”, “Ішла праз дзяцінства вайна” і інш.  

Да свята Купалля ў Балінскай і Жыгулёўскай бібліятэках-клубах 

арганізаваны гульнёва-забаўляльныя праграмы “Ішла Купалачка сялом, 

сялом” і “Ой рана на Івана”. 

 Шматлікія мерапрыемствы бібліятэк сістэмы ў ліпені былі 

прысвечаны экалагічнай тэматыцы: віктарына “Как вести себя в природе” 

(Бігосаўская бібліятэка), экалагічнае лато “В мире флоры и фауны” 

(Сар’янская бібліятэка), гадзіна цікавага паведамлення “Полезная лесная 

информация” (Балінская бібліятэка-клуб), конкурсныя праграмы “Загадкі 

лесу” (Боркавіцкая бібліятэка), “Путешествие на родину  комнатных 

растений” (Лявонішанская бібліятэка). 

 
ДУБРОВЕНСКАЯ ЦБС 

Шэраг мерапрыемстваў арганізавалі бібліятэкі ЦБС да Дня 

Незалежнасці. Выставу-дасье “Галоўнае свята краіны” аформіла 

бібліятэка аграгарадка Сваташыцы. Бібліятэка аграгарадка Добрынь 

правяла для дзяцей гутарку пра вайну “Пусть поколения помнят”. 

Рэдзькаўская бібліятэка арганізавала краязнаўчую віктарыну “Край мой – 

Беларусь”. Конкурс дзіцячага малюнка “Гісторыя маёй краіны ў 

малюнках” правяла бібліятэка аграгарадка Буда. 

Фальклорнаму святу Купаллю былі прысвечаны хвіліны і ўрокі 

фальклору “Купалье” (Засценкаўская бібліятэка), вечары займальнага 

адпачынку “Купальские забавы” (бібліятэка аграгарадка Калінаўка). 

Значнай падзеяй у культурным жыцці Дуброўны стала адкрыццё 

14 ліпеня летняй чытальнай залы пад адкрытым небам. Дадзеная форма 
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 - Гаравая Людміла Генадзьеўна (Гарадоцкі раён) – за калекцыю 

дамашніх вырабаў; 

- Грынь Алена Міхайлаўна (Мінская вобласць, г. Салігорск) – за 

развіццё традыцый у саламянай скульптуры; 

- Дамянікава Наталля Вітольдаўна (г. Магілёў) – за развіццё 

традыцый у дэкаратыўных вырабах; 

- Ермаловіч Марыя Вячаславаўна (Глыбоцкі раён) – за развіццё 

традыцый у бытавых вырабах; 

- Жыльцова Ларыса Уладзіміраўна (г. Віцебск) – за развіццё 

традыцый у інкрустацыі і аплікацыі; 

- Зінкевіч Элеанора Уладзіміраўна (Браслаўскі раён) – за 

традыцыйныя дэкаратыўны вырабы; 

- Кудравец Таццяна Мікалаеўна (г. Мінск) - за развіццё традыцый 

ў саламянай скульптуры; 

- Марціновіч Таццяна Іванаўна (Докшыцкі раён) – за развіццё 

традыцый у галаўным уборы; 

- Радзько Нэлі Аляксандраўна (г. Наваполацк) – за традыцыйнасць 

у дэкаратыўных вырабах; 

- Рэут Вольга Леанідаўна (Гарадоцкі раён) – за традыцыйны 

галаўны убор (вянок нявесты); 

- Сцержанкова Наталля Аляксандраўна (Шумілінскі раён) – за 

традыцыі ў вырабах культава-абрадавага прызначэння; 

- Чарняўскі Баляслаў Часлававіч (Міёрскі раён) – за традыцыйную 

саламяную скульптуру; 

- Шляхтава Алена Леанідаўна (Лёзненскі раён) – за традыцыйную 

інкрустацыю і аплікацыю. 

(Віцебскі АМЦНТ; 

(Віцьбічы=Витьбичи. – 2010. – 13 июля. – С. 5.) 

 У пасёлку Акцябрскі (Віцебскі раён) адбыўся III пленэр 

ганчароў Прыдзвіння “Глина поет – 2010”. 

(Віцебскі рабочы. – 2010. – 2 ліп. – С. 2.) 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 
ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА 

1 ліпеня ў фае бібліятэкі адбылося адкрыццё выставы баціка 

маладой віцебскай мастачкі Марыны Шутко “Голос любящей совести”. 

Прадстаўленая экспазіцыя – выстава-роздум, у аснову якой пакладзена 8 

работ з суправаджэннем напісанай на палатне прытчай.  

14 ліпеня бібліятэку наведала дэлегацыя горада-пабраціма 

Франкфурта-на-Одэры, якая прыбыла па запрашэнні на “Славянскі базар у 

Віцебску” для ўдзелу ў адкрыцці мастацкай выставы, прысвечанай 

вядомаму нямецкаму пісьменніку-рамантыку Генрыху фон Клейсту. На 

сустрэчы рабочай групы дэлегацыі з адміністрацыяй бібліятэкі размова 

ішла пра ўстанаўленне доўгатэрміновага прафесійнага супрацоўніцтва з 

бібліятэкай горада Франкфурта-на Одэры. 

 
БРАСЛАЎСКАЯ ЦБС 

У ліпені раённая бібліятэка працягвала Вахту памяці, 

прысвечаную 65-годдзю Вялікай Перамогі. У яе рамках прайшла акцыя 

“Прачытай кнігу пра вайну”, падрыхтаваны гістарычны рэпартаж “Город 

становится героем, когда героем стал солдат”. У Барунскай сельскай 

бібліятэцы праведзена гадзіна мужнасці “Маленькія героі вялікай вайны”. 

У Далёкаўскай бібліятэцы сумесна з работнікамі клуба падрыхтавана 

літаратурна–музычная кампазіцыя “Мы помним вас, седые ветераны”.  

Сустрэчу з маладой дзіцячай пісьменніцай Кацярынай Хадасевіч–

Лісавой, якая пазнаёміла прысутных са стварэннем сваёй кнігі 

“Падарожжы ў Чароўны лес”, наладзіла Браслаўская дзіцячая бібліятэка. 

 На працягу месяца чытачы Урбанскай бібліятэкі маглі наведаць 

персанальную выставу мясцовай майстрыхі Л.С. Мядзведзь, на якой былі 

прадстаўлены арыгінальныя ўзоры вышыўкі. 

 
ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ ЦБС 

 Да Дня Незалежнасці цэнтральная раённая бібліятэка аформіла 
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