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мірных грамадзян у в. Лужасна, партызан, мірных грамадзян у в. 
Астраўскі Курынскага с/с. 
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  ПРАДМОВА  

 
“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае 
інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і 
мастацтва горада і вобласці аб развіцці галіны культуры на 
Віцебшчыне. Выданне можа быць карысным спецыялістам 
інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, 
краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям 
карыстальнікаў. 

Пастаянная рубрыка “Хроніка падзей” уключае тэкставыя 
вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, 
падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх і раённых газет 
Віцебскай вобласці за перыяд з 1 па 30 чэрвеня  2011 года. “Хроніка 
падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, атрыманыя з Віцебскага 
АМЦНТ, Талачынскага РМЦ НТ і КАР, аддзела культуры Міёрскага 
райвыканкама, Аршанскай, Бешанковіцкай, Браслаўскай, 
Верхнядзвінскай, Віцебскай, Лепельскай, Лёзненскай, Міёрскай, 
Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкай, 
Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Аршанскай, 
Віцебскай, Наваполацкай, Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк. 

Рубрыка “У цэнтры ўвагі” акцэнтуе ўвагу на дзейнасці 
культурна-асветных устаноў Віцебскай вобласці. Чэрвеньскі выпуск 
прысвечаны даўняму сябру абласной бібліятэкі – Віцебскаму 
абласному цэнтру народнай творчасці, які на працягу многіх гадоў, 
падтрымліваючы партнёрскія сувязі, рыхтаваў і аператыўна 
дасылаў матэрыялы для “Культурнага жыцця Віцебскай вобласці”. 

У рубрыцы “Post factum” змешчаны матэрыялы да 160-
годдзя выдатнага дзеяча полацка-віцебскага краю, гісторыка і 
краязнаўца Аляксея Парфёнавіча Сапунова, падрыхтаваныя 
галоўным бібліятэкарам аддзела бібліятэказнаўства Н. А. 
Пугачовай. 

Рубрыку “Артыкул месяца” адкрывае артыкул кандыдата 
гістарычных навук, выкладчыка Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя П. М. Машэрава Мікалая Півавара “Нам засталася спадчына”, 
прысвечаны помнікам гісторыі і культуры, якія знаходзяцца ў 
наваколлях Віцебска і патрабуюць больш глыбокага вывучэння і 
аховы. Мяркуецца і надалей, што ў рубрыцы знойдуць 
адлюстраванне найбольш актуальныя публікацыі, якія будуць 
закранаць гістарычныя аспекты разглядаемых з’яў, падзей і асоб, а 
таксама характарызаваць сучасны стан развіцця сацыякультурнай 
галіны Віцебскай вобласці, змяшчаць навацыйныя ідэі і прапановы. 

  
 

Помнікі гісторыі 
• Месца нараджэння Фёдара Махнова – самага высокага 

чалавека ў свеце (в. Старае Сяло). 
• Месца нараджэння М. Я. Нікіфароўскага – беларускага 

этнографа і фалькларыста (в. Вымна). 
• Месца нараджэння Ф. А. Сурганава – савецкага і 

партыйнага дзеяча БССР і СССР (в. Суднікі). 
• Месца нараджэння М. Лынькова – народнага пісьменніка 

БССР (в. Зазыбы). 
• Месца жыцця I. Манькоўскага – беларускага асветніка 

(в. Мазалава). 
• Месца дзеяння паэмы "Тарас на Парнасе", былая в. 

Пуцявішча (на месцы былой вёскі ці ў бліжэйшым населеным 
пункце – в. Пестуніца ці Заронава). 

• Першы населены пункт БССР вызвалены ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны (в. Цімахі Запольскага с/с). 

• Месца пахавання Я. В. Рэпіна (бацькі вядомага рускага 
мастака І. Я. Рэпіна), месца пахавання генерала П. І. Жываглядава 
(1778–1857) на могілках у г.п. Руба-2. 

• Помнік верталётчыкам і памятнае месца на аэрадроме 
Пяшчанка. 

• Памятнае месца – самае халоднае месца ў Беларусі 
(чыгуначная станцыя Лужасна). У 1940 г. зафіксаваны мінімум 
тэмператур па краіне – 44 С°. 

• Месца жыцця вядомага краязнаўца А. П. Сапунова (каля 
в. Сакольнікі Мазалаўскага с/с). 

• Мемарыяльная шыльда ў гонар вызвалення в. Лужасна 
ў ноч з 1 на 2 лютага 1942 г, (на будынку аграрнага каледжа). 

• Мемарыяльная шыльда ў гонар Ф. А. Сурганава ў в. 
Лужасна (на будынку аграрнага каледжа). 
 

Помнікі Вялікай Айчыннай вайны 
• "Віцебскія вароты" (в. Заполле). 
• Дзецям Міная Піліпавіча Шмырова (г.п. Сураж). 
• Міхаілу Фёдаравічу Сільніцкаму (на чыгуначнай станцыі 

Лужасна). 
• Анатолію Яфімавічу Углоўскаму (за 6 км на паўночны 

захад ад в. Вымна, каля шашы Віцебск – Сураж). 
• Вызваліцелям і вайсковыя могілкі ў памяць няўдаламу 

наступленню на воз. Лосвіда, за 3 км. ад в. Герасімава 
Мазалаўскага с/с, на беразе возера Лосвіда. 

• Месца прарыву Чырвонай Арміяй варожай абароны ў 
чэрвені 1944 г. у 3 км ад вёскі Макарава Акцябрскага сельсавета. 

• Помнік савецкім лётчыкам 95-га штурмавога авіяпалка, 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 
 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 
 
 

КУЛЬТУРА 
 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 
22 чэрвеня – Дзень усенароднай памяці ахвяр  

Вялікай Айчыннай вайны 
 Як і па ўсёй краіне, на Віцебшчыне праведзены шматлікія 
мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня ўсенароднай памяці ахвяр 
Вялікай Айчыннай вайны.  
 22 чэрвеня ў Віцебску кіраўнікі вобласці і горада, 
прадстаўнікі грамадскасці ўсклалі вянкі і кветкі да мемарыяла 
Воінаў-вызваліцеляў на плошчы Перамогі.  
 А напярэдадні, 21 чэрвеня, у Віцебскім абласным музеі 
Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова прайшоў тэатралізаваны 
вечар-рэквіем “Дзень да пачатку вайны”, прысвечаны 70-годдзю 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны і стварэнні на тэрыторыі вобласці 
першага партызанскага атрада пад кіраўніцтвам М. Шмырова. У 
аснову праграмы была пакладзена ідэя паказаць мірнае жыццё 
Віцебска за дзень да вайны і прадэманстраваць будні акупіраванага 
горада. Аднавіць хроніку ваеннага часу дапамаглі члены клуба 
ваенна-гістарычнай рэканструкцыі “Товарищи по оружию” і студэнцкі 
клуб “Краевед” Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. 
Машэрава пры падтрымцы мастацкіх калектываў горада. Падзеі 
развіваліся ў паркавай зоне, алеі Партызанскай славы. Усе 
жадаючыя маглі зайсці ў партызанскія зямлянкі, пагрэцца ля 
вогнішча, паслухаць музыку ў выкананні духавога аркестра, 
наведаць выставу “Трафеі Вялікай Айчыннай вайны” з фондаў 
музея і прыватных калекцый, паглядзець кадры дакументальнай 
хронікі, пачытаць газеты за 21 чэрвеня 1941 года. 

Міжнародныя Дні літаратуры і мастацтва, прысвечаныя 70-
годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны, прайшлі ў Смаленску. У 
рамках гэтага мерапрыемства адбыўся і пленум Саюза пісьменнікаў 
Расіі. У ім прыняла ўдзел дэлегацыя членаў Саюза пісьменнікаў 
Беларусі ў складзе Вольгі Русілкі, Барыса Беляжэнкі, Канстанціна 
Нілава на чале са старшынёй абласнога аддзялення СПБ Тамарай 

ад берага. У 150 метрах ад кургана знаходзяцца рэшткі былога 
хутара Юмарды, да якога вядзе грунтовая дарога. На схіле кургана і 
яго вяршыне знаходзяцца каменныя крыжы. 

• Курган і каменны крыж у г.п. Сураж (Закасплянская 
Слабада). 

• Курган каля в. Брыгітполле. 
• Кургая каля в. Мазалава. У 1 км ад ускраіны, шго вядзе 

да в. Сакольнікі. 
• Курган у в. Мазалава. Знаходзіцца каля дарогі, што 

вядзе са школы да былога маёнтка "Мілае". 
• Каменныя крыжы на могіпках ”Слабодка” ў в. Лужасна. 
• Каменныя крыжы на могілках у в. Заронава. 
• Каменныя крыжы на могілках у г.п. Руба-2. 
• Каменныя крыжы на могілках у в. Суднікі, на паўднёвай 

ускраіне вёскі. 7 крыжоў рознага памеру. Некаторыя амаль цалкам у 
зямлі. 

• Каменны крыж на могілках “Кахоўка” ў в. Сакольнікі 
Мазалаўскага с/с. 

• Яўрэйскія могілкі ў г.п. Сураж. 
 

Помнікі архітэктуры 
• Сядзібны дом былога маёнтка і рэшткі гаспадарчых 

забудоў у в. Лукі Лятчанскага с/с. Сядзіба належала А. А. Астрэйка. 
Да рэвалюцыі тут была прыватная ткацкая школа. 

• Сядзіба былога маёнтка вядомага батаніка У. Адамава ў 
в. Вялікія Лётцы: сядзібны дом, рэшткі парку, дзе да рэвалюцыі і ў 
1920-я гг. змяшчаўся батанічны сад, фрагмент брукаванай дарогі, 
помнік вытворчай дзейнасці. 

• Сядзіба былога маёнтка і рэшткі паркаў ў в. Брыгітполле 
Суражскага п/с. 

• Вёска Сасноўка Ноўкінскага с/с: сядзібны дом; будынкі 
санаторыя. 

а) У цэнтры вёскі, на беразе ручаіны, што цячэ з 
возера Гародня. Двухпавярховы будынак, прамавугольны ў плане з 
чатырохсхільным дахам, мае прыбудову. Па бакавых сценах 3 
высокія акны з ліштвамі, 

б) Даўгія, двухпавярховыя карпусы ў стылі мадэрн, з 
вежамі. Пабудаваны ў пачатку XX ст. 

• Гаспадарчыя будынкі былой сядзібы ў в. Вымна. 
• Будынак былой царквы Узвіжання Крыжа ў в. Лужасна. 
• Рэшткі вадзянога млына Шкялі (непадалек ад в. 

Сакольнікі Мазалаўскага с/с). 
• Рэшткі вадзянога млына на р. Заронаўка каля в. 

Пабядзіншчына. Рэшткі вадзянога млына ў в. Мазалава. 
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  Красновай-Гусачэнкай.  
У дзень усенароднай памяці ў аграгарадку Сар’я 

Верхнядзвінскага раёна былі перазахаваны астанкі савецкіх салдат, 
якія загінулі на тэрыторыі сельскага Савета, а ў райцэнтры прайшла 
канферэнцыя “Памяць свяшчэнная” з удзелам выратаваных 
жыхароў спаленых вёсак раёна. Тут быў прэзентаваны новы 
беларуска-расійскі дакументальны зборнік “Трагедия белорусских 
деревень” і фільм “Зимнее волшебство”, які быў зняты на аснове 
падзей Асвейскай трагедыі. 

У Талачынскім раёне былі праведзены тэматычныя  вечары  
"Немые  свидетели  войны" (Райцаўскі СДК), "И  нам  забыть  войну  
нельзя" (Воўкавіцкі СК), "Что  я  знаю  о  войне" (Дзімітраўскі СДК), 
"Мы  объявляем  миру  мир" (Аболецкі ДФ), прэзентацыя  выставы  
дэкаратыўна-прыкладнога  і  выяўленчага мастацтва  "Помніць  
зямля  беларуская"  раённага  Дома  рамёстваў (г. Талачын) і іншыя 
мерапрыемствы. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23 июня. – С. II. 
Народнае слова. – 2011. – 23 чэрв.; 28 чэрв.  
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 
http://gorod.vitebsk.by/news/22-06-2011/shmirev.html

 
25 чэрвеня – Дзень горада Віцебска 

25–26 чэрвеня ў Віцебску адбыліся святочныя 
мерапрыемствы “Віцебску – 1037”. Сваё прыбыццё на Дзень горада 
пацвердзілі 10 замежных дэлегацый. Дзелавую частку свята склаў 
гарадскі інвестыцыйны форум, які наведалі дэлегацыі гарадоў-
пабрацімаў і партнёраў з Расіі, Украіны, Германіі, Балгарыі, Латвіі, 
Ізраіля, Літвы і іншых замежных краін. Госці наведалі больш за 40 
прадпрыемстваў абласнога цэнтра. 

Цырымонія адкрыцця свята прайшла ў суботу на плошчы 
Перамогі. На ёй прысутнічалі прадстаўнікі абласных і гарадскіх 
улад, замежныя госці і шматлікія гараджане. Пасля афіцыйнай 
часткі сцэна паступіла ў распараджэнне творчых калектываў. Больш 
за паўсотні рэтра-аўтамабіляў, сярод якіх былі і рэдкія экзэмпляры, 
праехалі калонай. Паназіраць было можна і за парадам нявест. 
Кульмінацыяй урачыстасцяў першага дня стала водна-спартыўнае 
свята “На хвалях гісторыі” на Заходняй Дзвіне. Гасцям у 
тэатралізаванай форме былі паказаны асноўныя вехі гісторыі 
старажытнага горада. Сваё майстэрства прадэманстравалі 
спартсмены наваполацкай школы водных лыжаў імя Мікалая 
Генава, супрацоўнікі МНС, парашутысты Віцебскага аэраклуба. А ў 
нядзелю, 26 чэрвеня, у плаванне па Заходняй Дзвіне адправіўся 
новы цеплаход “Северная столица”, у цырымоніі адпраўкі якой  
прыняў удзел старшыня аблвыканкама Аляксандр Косінец. 

Адна з яркіх падзей свята адбылася на ўрачыстым 
пасяджэнні ў Летнім амфітэатры. Дзея пачалася з прагляду фільма 

статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. 
Вартымі першапачатковай увагі і надання гэтага статусу на 

тэрыторыі Віцебскага раёна можна лічыць 9 аб'ектаў: помнік 
"Віцебскія вароты” ў вёсцы Заполле, помнік дзецям Міная Піліпавіча 
Шмырова у г.п. Сураж, помнік Сільніцкаму Міхаілу Фёдаравічу на 
чыгуначнай станцыі Лужасна, помнік Анатолію Яфімавічу 
Углоўскаму за 6 км на паўночны захад ад в. Вымна, каля шашы 
Віцебск-Сураж, помнік вызваліцелям і вайсковыя могілкі за 3 км ад 
в. Герасімава Мазалаўскага с/с, на беразе возера Лосвіда, месца 
прарыву Чырвонай Арміяй варожай абароны ў чэрвені 1944 г. у 3 км 
ад вёскі Макарава Акцябрскага сельсавета, на аўтамабільнай 
дарозе Віцебск – Орша, каля скрыжавання дарог Копці – Макарава 
знаходзіцца помнік савецкім лётчыкам 953-га штурмавога авіяпалка, 
за 1,5 км на захад ад вёскі Вароны, каля шашы Лёзна – Віцебск. 

Прадстаўленыя аб'екты з'яўляюцца аўтарскімі творамі 
мастацтва, помнікамі падзеям, якія аказалі значны ўплыў на 
развіццё мастацтва, духоўнасць грамадства, светапогляд людзей у 
Віцебскім раёне і Беларусі ў цэлым. Сярод пералічаных 
першачарговай аховы патрабуе помнік “Віцебскія вароты”, які разам 
з мемарыяльным комплексам "Прарыў" ва Ушацкім раёне, "Хатынь" 
у Лагойскім з'яўляецца "візітнай" карткай нашай краіны. 

Патрэбны помнікі ці памятныя шыльды ў гонар падзей 
вайны, якія малавядомы ў народзе. Напрыклад, каля былой в. 
Юмарды Мазалаўскага с/с, дзе летам 1944 г. загінула рота 
чырвонаармейцаў. Варта было б усталяваць помнік ў гонар 33-й 
Арміі, у в. ЦімахІ – першага населеннага месца БССР, вызваленага 
ад фашыстаў у студзені 1942 г., на месцы канцлагера ў в. Лужасна. 
Правесці экспертызу і надаць пэўны статус мемарыяльнаму 
комплексу ў в. Копці. 
 

НЕЗАРЭГІСТРАВАНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ 
 

Спіс аб’ектаў, якія не з'яўляюцца гісторыка-культурнымі 
каштоўнасцямі, але патрабуюць неадкладнай рэгістрацыі. 
 

Помнікі археалогіі 
• Гарадзішча ў в. Сасноўка каля возера Гараднянскае. 
• Гарадзішча каля в. Каралёва "Царкавішча". Уваход з 

паўднёва-заходняга боку. У самым цэнтры пляцоўкі руіны царквы, 
якая была пабудавана з буйнамернай цэглы. 

• Курганы каля в. Вялікія Лётцы. У 400 м ад заходняй 
ускраіны вёскі, каля шашы Віцебск –Полацк. 

• Курган і каменныя крыжы каля в. Сушчова. Знаходзіцца 
ў Зкм на паўночны-захад ад вескі і 1 км на ўсход ад акружной шашы 
Віцебск – Гарадок, на правым беразе ракі Лужаснянка ў 500 метрах 
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  пра Прыдзвінскі край, падрыхтаванага тэлерадыякампаніяй 
“Віцебск”. Са святам павіншаваў віцяблян старшыня гарвыканкама 
Віктар Нікалайкін. Звання “Ганаровы грамадзянін г. Віцебска” 
ўдастоены генеральны дырэктар Цэнтра культуры “Віцебск”, 
дырэктар Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у 
Віцебску” Радзівон Бас і галоўны рэдактар гарадской газеты 
“Віцьбічы” Ніна Тулінава. Найбольш знамянальным стаў гэты дзень 
і для 10 маладых віцяблян з ліку дзяцей, якія засталіся без 
папячэння бацькоў. Яны атрымалі ключы ад новых кватэр. Вечар у 
амфітэатры працягнуўся святочным канцэртам, у якім прынялі 
ўдзел лепшыя калектывы абласнога цэнтра. На сцэне выступілі 
харэаграфічныя калектывы “Зорька”, “Мозаика”, “Егоза”, “Пируэт”, 
“Лявоніха”, тэатр-студыя сучаснай харэаграфіі пад кіраўніцтвам 
Дзіяны Юрчанкі, эстрадны ансамбль “Ветразь”, шоу-група “Какао”, 
цыркавая студыя “Феерыя”, студыя эстраднай песні “Форум”, 
камерны аркестр Віцебскай абласной філармоніі. Фіналісткі 
рэгіянальнага конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства 
“Каралева Вясна” прадэманстравалі аўтарскую калекцыю “Восень-
зіма-2012”. А ў выкананні мастацкага кіраўніка студыі эстраднай 
песні “Альтанка” Мікалая Радзівонава прагучаў вальс “Віцьбічаў”. 

Святочныя мерапрыемствы прайшлі і на іншых пляцоўках 
горада. 

У комплексе культурна-масавага адпачынку імя Савецкай 
Арміі прайшло тэатралізаванае прадстаўленне “На скрыжаванні 
стагоддзяў”. Гледачы ўбачылі гістарычную рэканструкцыю першага 
гарадскога паселішча, конных бітваў і інш. 

У горадзе майстроў, што расхінуўся ў культурна-
гістарычным цэнтры “Дзвіна”, сваё майстэрства дэманстравалі 
ткачы і керамісты, вуліцы каля ратушы пераўтварыліся ў вернісаж 
віцебскіх мастакоў. Выстава жывапісу, графікі, арт-аб’ектаў 
“Партрэт горада” –  адкрылася ў вялікай зале Цэнтра сучаснага 
мастацтва, на якой экспанаваліся работы сучасных віцебскіх 
аўтараў, а таксама творы ўдзельнікаў Шагалаўскіх пленэраў з 
фондаў Музея Марка Шагала.  

Адбылася цырымонія адкрыцця памятнага знака “Дзецям 
вайны” і мемарыяльнай дошкі народнаму артысту СССР, БССР, 
лаўрэату Дзяржаўнай прэміі, ганароваму грамадзяніну Віцебска Ф. 
Шмакаву. Памятны знак “Дзецям вайны” быў ўстаноўлены ў парку 
Партызанскай славы, непадалёку ад музея Міная Шмырова. Яго 
аўтар – віцебскі скульптар Валерый Магучы. Мемарыяльная дошка 
славутаму акцёру-коласаўцу ўстаноўлена на сцяне дома № 10 па 
вуліцы Урыцкага. Тут Фёдар Шмакаў пражыў амаль 40 гадоў. 

У рамках святкавання Дня горада ў Музычнай гасцінай 
адбылася прэм’ера фільма-дыска “Молодость старого Витебска”. 
Гледачам была прадстаўлена кніга, якая аб’яднала пад сваёй 
вокладкай тэкст паэмы Давіда Сімановіча, што была пакладзена ў 

Помнікі архітэктуры 
Пад аховай дзяржавы ў нашым раёне знаходзяцца: 
• Комплекс былой паштовай станцыі (в. Бараўляны). 
• Музей-сядзіба мастака І. Я. Рэпіна (в. Здраўнёва). 
• Комплекс былой земляробчай школы (в. Лужасна) – 

галоўны і адміністрацыйны будынкі. 
• Увазнясенская царква (в. Лужасна). 
• Сядзібны дом былой сядзібы "Мілае" (в. Мазалава). 
Неадкладнай аховы патрабуюць будынкі  былых сядзіб у 

вёсках Вялікія Лётцы (вядомага батаніка У. Адамава), Лукі 
(Астрэйкаў). Чырвоны Двор (Дрычалукі). Захаваліся і вартыя аховы 
фрагменты гаспадарчых будынкаў у вв. Вялікія Лётцы, Лужасна, 
Лукі, Мазалава. Будынак былой царквы Узвіжання Крыжа 
Гасподняга ў в. Лужасна, фрагменты паркаў у вёсках Вялікія і 
Малыя Лётцы, Лужасна, Заронава, Лукі, Мазалава. Шмат чаго яшчэ 
не выяўлена. 

  
Помнікі гісторыі 

Помнікі гісторыі прадстаўлены ў нашым раёне толькі 
брацкімі і вайсковымі могілкамі часоў Вялікай Айчыннай вайны. У 
раёне 22 брацкія могілкі і 5 вайсковых. Знаходзяцца яны ў вёсках 
Альгова, Арлова, Асінаўка, Бабінічы, Бальшухі, Вароны, Ваяводкі, 
Войтава, Вымна, Вялікая Любшчына, Гараднянскі Мох, Дружная, 
Задзвінне, Заронава, Котава, Кузьмянцы, Лосвіда, Міхайлова, 
Навасёлкі, Ноўка, Рудакі, Старое Сяло, Скрыдлева, Сумы, 
Сушчова, Шаркі, Янавічы. У в. Курына знаходзіцца магіла Героя 
Савецкага Саюза М. Ф. Сільніцкага. Не ўзяты на ўлік такія аб'екты, 
як радзіма вядомых асоб: выдатнага дзяржаўнага, грамадскага 
савецкага дзеяча Ф. А. Сурганава, народнага пісьменніка БССР М. 
Лынькова. 

На 2011 г. у Віцебскім раёне 56 гісторыка-культурных 
каштоўнасцей. У 1985 г. у адпаведнасці са “3борам помнікаў гісторыі 
і культуры Беларусі. Віцебская вобласць" іх было 139. Колькасць 
помнікаў скарацілася амаль утрая. Брацкіх магіл і вайсковых 
могілкаў было 71, а ў цяперашнім спісе – 28. 

Праведзенымі даследаваннямі ўстаноўлена, што цэлыя 
катэгорыі помнікаў не ўвайшлі ў новы спіс. Сярод іх: месцы 
спаленых вёсак (13 аб’ектаў), помнікі (2), мемарыяльныя дошкі (3), 
памятныя месцы (3), месцы нараджэння славутых асоб (10) і 
іншыя асобныя аб’екты. 

Можна прызнаць, што некаторыя помнікі не маюць 
належнай мастацкай і эстэтычнай вартасці, са зменай ідэалогіі 
страцілі сваю актуальнасць і значнасць. Аднак некаторыя 
адпавядаюць крытэрыям адбору матэрыяльных аб'ектаў і 
нематэрыяльных праяўленняў творчасці чалавека для надання ім 
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  аснову аднайменнай кінакарціны, створанай па сцэнарыі да 20-
годдзя Перамогі на мясцовай тэлестудыі. 

А вечарам на плошчы Перамогі віцяблян і іх гасцей чакала 
канцэртна-забаўляльная праграма “З днём нараджэння, любімы 
горад!”.  

 Витебский проспект. – 2011. – 23 июня; 30 июня.  
Віцебскі рабочы. – 2011. – 23 июня; 28 июня. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 23 июня; 28 июня. 
Народнае слова. – 2011. – 18 чэрв.; 28 чэрв. 

 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 
 

24 мая – 5 чэрвеня ў выставачнай зале музея “Віцебскі 
цэнтр сучаснага мастацтва” экспанавалася выстава работ членаў 
Расійскага саюза мастакоў Валерыя Сахатава і Вольгі Рудаковай 
(Масква). Валерый Сахатаў – мастак, вядомы не толькі ў Расіі (у яго 
біяграфіі было шмат выстаў у Германіі, Японіі, Аўстраліі, ЗША). У 
Віцебску ён прадставіў серыю жывапісных работ – праект “Палітра”. 
Вольга Рудакова – выпускніца Маскоўскага дзяржаўнага інстытута 
імя Сурыкава. Яе карціны знаходзяцца ў Дзяржаўнай Траццякоўскай 
галерэі і іншых расійскіх музеях. Удзельніца прэстыжных выстаў у 
Расіі і іншых краінах (Японіі, Германіі, Новай Зеландыі), яна 
прывезла ў “культурную сталіцу” Беларусі свае стрыманыя, 
дакладна прадуманыя па каларыце і стылі нацюрморты. 

 Витебский проспект. – 2011. – 2 июня. – С. 23.  
Віцебскі АМЦНТ 

Праект “Масонская калекцыя са збору Вацлава Федаровіча” 
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея атрымаў перамогу ў 
конкурсе праектаў маладых музейных спецыялістаў краін СНД 
“Павышэнне прэстыжу музейнай прафесіі”. Конкурс праходзіў 1–8 
чэрвеня ў Маскве ў рамках XIII Міжнароднага фестывалю 
“Інтэрмузей-2011” і сабраў звыш за 150 музеяў з краін СНД і 
дальняга замежжа. Па выніках фестывалю дыпломам 
узнагароджана загадчыца навукова-экспазіцыйным аддзелам ВАКМ 
Надзея Варламава. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 июня. – С. 1, 2. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 18 июня. – С. 5. 
Народнае слова. – 2011. – 14 чэрв. – С. 1. 

2–6 чэрвеня ў Германіі прайшоў VI Міжнародны Harmony-
фестываль – адзін з самых вядомых і прэстыжных святаў харавога 
майстэрства ў Еўропе. Фестываль праводзіцца раз у шэсць гадоў 
пад патранатам канцлера Германіі. У гэтым годзе ў фестывалі 
прынялі ўдзел 180 калектываў з 35 краін. Беларусь прадстаўлялі 
хор Беларускай акадэміі музыкі і Віцебскі народны гарадскі 
маладзёжны хор і група Vit Vox (Віцебскі музычны каледж імя І. І. 

гісторыі НАН Беларусі прыйшоў адказ з падзякай аб праведзенай 
працы, але помнік  так і не быў узяты пад ахову. Ёсць курганы каля 
в. Вялікія Лётцы і каля іншых населеных пунктаў. Практычна ўсе 
курганы ў нашым раёне пашкоджаны "чорнымі капальнікамі".  

Усяго на ўліку знаходзіцца 23 археалагічныя каштоўнасці. 
Цікавымі аб'ектамі з'яўляюцца культавыя збудаванні 

старажытных часоў, свяцілішчы, месцы спраўляння абрадаў, 
каменныя статуі, абеліскі. Выяўленне такіх аб'ектаў – складаная 
справа і падсілу толькі спецыялістам, але можам з пэўнай доляй 
сумнення лічыць, што важны культавы цэнтр знаходзіўся каля в. 
Доўжа (урочышча Баравінка) 

Найцікавейшымі помнікамі гісторыі і культуры з'яўляюцца 
каменныя крыжы і культавыя камяні. Першых у раёне шмат, але 
ніводны не знаходзіцца пад аховай. Тое ж можна аднесці і да 
культавых камянёў. Адзін з іх добра вядомы як Камень Кахання 
каля в. Доўжа. Знаходзіцца ён на адлегласці 400 метраў на 
паўднёвы ўсход ад ускраіны вёскі, на правым беразе ракі 
Храпаўлянкі, у 10 метрах ад урэза вады на адрээку паміж азёрамі 
Сярэднім і Малым. Гэтае месца тутэйшыя людзі яшчэ называюць 
Баравінкай. Даўжыня каменя 250 см, шырыня 160, вышыня 320. 
Камень патрабуе аховы і па сваіх памерах, і па той прычыне, што 
пра яго існуюць паданні. Прыгадаем адно з іх. 

Даўным-даўно жыла ў вёсцы дзяўчына. Аднойчы праз вёску 
праязджаў пан. Ён убачыў прыгажуню і пасватаўся. Бацькі аддалі 
дачку за багатага чалавека. Але дзяўчына кахала мясцовага каваля 
па прозвішчы Сасноўскі і працягвала патаемна сустракацца з ім. 
Рабілі яны гэта каля вялізнага каменя, што ляжаў на беразе рэчкі 
Храпаўлянка. Пра сустрэчы стала вядома пану. Ён загадаў 
высачыць закаханых і забіць. Каб знішчыць усялякую памяць пра 
здраду, пан забараніў хаваць забітых, а загадаў целы кінуць у 
возера, каб душы іх не мелі спакою да канца вякоў. Але людзі 
памяталі пра злачынства і сталі называць возера па прозвішчы 
каваля – Сосна. 

Да археалагічных помнікаў, якія не выяўлены ў нашым 
раёне ці не ахоўваюцца дзяржавай, адносяцца былыя дарогі і шляхі 
іншых зносін (інфраструктура сухапутных, водных і водна-
волакавых шляхоў). Невялікія часткі старажытных дарог захаваліся 
ў в. Вялікія Лётцы (фрагмент і брукаванай дарогі, якая, на жаль, 
расцягваецца мясцовымі жыхарамі) і каля г. п. Сураж. Вядомы 
таксама часткі так званага Екацярынінскага бальшака і 
Вялікалуцкага тракта. Ёсць у нас і старажытныя волакі – месцы, дзе 
ў сярэднявеччы гандляры перацягвалі свае караблі, але выявіць іх 
цяжка. 

Да помнікаў археалогіі адносяцца манетныя і рэчавыя 
скарбы. Іх на тэрыторыі раёна было знойдзена шмат, аднак вядомы 
з іх  толькі некаторыя. 
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  Салярцінскага) пад кіраўніцтвам Аляксандра Раўзы. У намінацыі 
“Фальклорная музыка” маладзёжны хор, які выконваў беларускую і 
рускую народную музыку, атрымаў срэбраны сертыфікат, а ў 
намінацыі “Змешаныя хоры” быў узнагароджаны бронзавым 
сертыфікатам. Бронзавай узнагароды ўдастоена таксама вакальная 
група Vit Vox. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 июня. – С.1. 
8–19 чэрвеня ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва была 

прадстаўлена выстава, якую прывёз у Віцебск член-карэспандэнт 
Расійскай акадэміі мастацтваў, прафесар Смаленскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта Генадзь Неміроўскі. Аўтарамі прадстаўленых 70 работ 
з’яўляюцца мастакі з розных рэгіёнаў Расіі і Дома творчасці 
“Сенеж”. Экспазіцыя дае магчымасць пазнаёміцца з творчасцю 
Анатоля Папова, Карла Хачатрана, Баграта Асатрана і іншых  
вядомых мастакоў. 

Віцебскі АМЦНТ 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 2 июня. 14 июня.  

Беларускі тэатр “Лялька” вярнуўся з міжнароднага 
фестывалю “Валізка” (“Чемодан”) у польскім горадзе Ломжа з 
прызам за акцёрскае майстэрства ў спектаклі “Загубленая душа, 
або Пакаранне грэшніка”. 

  Народнае слова. – 2011. – 16 чэрв. – С. 9. 
 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
 

1 чэрвеня да Сусветнага  дня абароны дзяцей у клубных 
установах Міёрскага раёна былі праведзены святы дзяцінства 
(Міёрскі РДК, Чэраскі СК, Павяцкі СДК, Узмёнскі СК, Чапукоўскі СК, 
Туркоўскі СДК, Наўгародскі СДК), тэатралізаванае прадстаўленне 
“Цудоўная краіна дзяцінства” (Істаўскі СК), канцэртныя праграмы 
(Паташнянскі СК, Дрыгучскі СК, Лявонпальскі СЦК),  дзіцячыя 
ранішнікі (Дарожкаўскі СК, Сіцькоўскі СК), конкурсы дзіцячага 
малюнка (Дзісненскі ГЦК, Волкаўшчынскі СК), гульнёва-
забаўляльныя праграмы (Язненскі СДК, Цвецінскі СДК, Перабродскі 
СК, Даўгінаўскі СК), дзіцячы спектакль “Карапуз” (Нікалаёўскі СК). 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
3  чэрвеня ў аграгарадку Райцы адбыўся раённы 

тэматычны семінар на тэму "Любительские объединения как 
средство удовлетворения специфических социальных 
потребностей населения" для кіраўнікоў клубных устаноў раёна. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 
9 чэрвеня ў Міёрскім раённым Доме культуры прайшоў 

спектакль “Добры дзень, я ваша цешча” па п’есе сучаснага 
драматурга С. Бялова “Матуля”, падрыхтаваны ўдзельнікамі 
народнага тэатра Дома культуры. Рэжысёр Алена Шангіна.  

АРТЫКУЛ МЕСЯЦА 

 

НАМ ЗАСТАЛАСЯ СПАДЧЫНА... 
 

У наваколлі Віцебска захавалася шмат аб'ектаў, якія 
маюць дачыненне да гісторыі і культуры нашай Радзімы і вартыя 
таго, каб іх пабачыць. 
 

Помнікі археалогіі 
Да помнікаў археалогіі, якія ёсць у нашым раёне, адносяцца: 

умацаваныя паселішчы, такія як гарадзішчы і замчышчы. 
Гарадзішчы — гэта спецыяльна ўмацаваныя месцы, дзе, як правіла, 
людзі не жылі, а толькі хаваліся ў выпадках нападаў варожага 
племені ці іншых ваенных канфліктаў. Усяго на тэрыторыі раёна 
ахоўваецца 9 гарадзішчаў каля вёсак Баронікі, Дрыколле, Зайцава, 
Канькі, Лужасна, Мяклава, Раніна (разам з курганным могільнікам), 
Старое Сяло, Шапуры. Гэта далёка не ўсе гарадзішчы, якія варты 
ўвагі і аховы. Але на дадзены момант ахоўваюцца дзяржавай толькі 
яны. Ёсць у нас і адно замчышча (месца, дзе раней знаходзіўся 
сярэднявечны замак). Яно знаходзіцца ў г.п. Сураж. Яшчэ ў 1560 г. 
віцебскі ваявода Стэфан Збаражскі збудаваў у сутоцы Касплі і 
Дзвіны драўляны замак, які быў названы Суражам. Ён даў пачатак 
гораду. Даўно няма замка. Ад яго засталіся толькі рэшткі ірвоў і 
земляныя валы. На пляцоўцы ўсталяваны ахоўны знак. 

Да неўмацаваных помнікаў археалогіі ў Віцебскім раёне 
адносяцца селішчы. І толькі тры – каля в. Кузьмянцы (тры селішчы), 
Лужасна, Шапуры. Іх значна больш. Далёка не ўсе селішчы ўзяты 
пад ахову. Іх і выявіць значна цяжэй. Калі гарадзішча вылучаецца 
сваімі памерамі (вышынёй), наяўнасцю валоў, ірвоў, назвамі (у 
народзе часта такія месцы маюць назвы “Гарадзішча”), паданнямі 
(кажуць, што на гары калісьці стаяла царква, але правалілася пад 
зямлю за чалавечыя грахі), то селішча звычайна знаходзіцца на 
полі і выявіць яго можа толькі чалавек, які мае пэўныя веды па 
археалогіі. На жаль, у спіс 2010 г. не ўключана селішча каля в. 
Старае Сяло, якое мела ахоўны статус яшчэ ў канцы XX стагоддзя.  

Найбольш у раёне такіх помнікаў археалогіі як курганы і 
курганныя могільнікі, іх 10. Знаходзяцца яны каля  вёсак Бараўляны, 
Вароны, Лебартова, Лятохі, Мяклава, Раніна (разам з гарадзішчам), 
Сакольнікі, Саўчонкі, Старое Сяло (тры), Хатоля. Адзін асобны 
курган выяўлены і ахоўваецца каля в. Дземяхі. Шмат курганоў не 
выяўлена, а з тых, што знойдзены, не ахоўваюцца дзяржавай. 
Напрыклад, яшчэ ў 1997 г. гурткоўцамі Лужаснянскай гімназіі быў 
выяўлены курган каля былой в. Юмарды. На запыт у Інстытут 
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   Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
Міёрскія навіны. – 2011. – 28 чэрв. – С. 3. 

15 чэрвеня ў Докшыцах адбылося выступленне беларускага 
ансамбля “Песняры”. 

 Родныя вытокі. – 2011. – 22 чэрв. – С. 6. 
17 чэрвеня ў абласной філармоніі адбыўся творчы вечар 

старшыні абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
члена Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюзнай дзяржавы Тамары 
Красновай-Гусачэнкі пад назвай “Высшая поэзия – молитва…”. 
Нагодай для сустрэчы з чытачамі стаў выхад пятнаццатай па ліку 
кнігі “У света тени нет”. У вечары прынялі ўдзел актрыса Раіса 
Грыбовіч і народная артыстка Беларусі Святлана Акружная. Песні і 
рамансы на вершы Тамары Красновай-Гусачэнкі выконвалі салістка 
абласной філармоніі Аскана Новікава, народны вакальна-
інструментальны ансамбль “Настальгія” пад кіраўніцтвам Соф’і 
Валасевіч, віцебскі кампазітар Аляксандр Іваноў, вакальная група 
“Пчелонька”. Мастацка-музычную кампазіцыю “Памяць” прадставіла 
вакальная група “Каўчэг”. З выхадам новай кнігі ў свет Тамару 
Краснову-Гусачэнку павіншавалі загадчыца кафедрай беларускай 
літаратуры ВДУ імя П. М. Машэрава Вольга Русілка, пратаіерэй 
Мікалай Прусакоў, літаратурны крытык Юрый Сапажкоў, паэт Барыс 
Беляжэнка. Словы ўдзячнасці выказалі намеснік старшыні 
аблвыканкама Алег Мацкевіч, намеснік начальніка ўпраўлення 
культуры Ларыса Аленская.  

Народнае слова. – 2011. – 21 чэрв. – С.8. 
17 чэрвеня да Дня медыцынскага работніка творчымі 

работнікамі Талачынскага ГДК праведзена комплексная культурна-
дасугавая праграма "Медработник, твой праздник пришел!". 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 
22–23 чэрвеня на базе Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці прайшоў абласны семінар для 
работнікаў культуры “Развіццё гульнявога жанру і павышэнне 
майстэрства культарганізатараў”. На семінары разглядаліся пытанні 
рэжысуры і методыкі складання гульнявых праграм, культуры 
сцэнічнай мовы. Быў праведзены аналіз гульнявых праграм 
абласнога конкурсу майстэрства культарганізатараў “Вясёлкавы 
карагод” з праглядам і ўдзелам у гульнявай праграме “Давай 
пажэнімся”, якую прадставіў Даўгапольскі СДК Гарадоцкага раёна. 

 Віцебскі АМЦНТ 
23 чэрвеня на базе Цвецінскага сельскага Дома культуры і 

Дома фальклору адбыўся раённы семінар клубных работнікаў. Для 
яго ўдзельнікаў работнікі Павяцкага сельскага Дома культуры 
падрыхтавалі абрад Юр’я і Траецкія гульні ў выкананні ўдзельнікаў 
фальклорнага гурта гэтай жа ўстановы. 

Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
26 чэрвеня Верхнядзвінск адзначыў 625-годдзе. 

Западного края / А. П. Сапунов. – Витебск : Губ. тип., 1909. – 16 с. 
Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.». – 1909. – № 140.  

 
М 968 Гістарычныя музеі 
45. Примерные основания учреждения церковно-

археологического музея в Витебске / А. П. Сапунов, Е. Р. Романов, В. 
Говорский // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1893. – № 9. – С. 379–
382. 
 

М 969 Помнікі і памятныя мясціны 
46. Памятники времен древних и новейших в Витебской 

губернии : с рис. в тексте и 25 отд. прил. / А. П. Сапунов. – Витебск : Изд. 
Витеб. губ. стат. ком., типолитогр. бр. Г. и П. Подземских, 1903. – 97, [2] с. : 
25 л. ил. – Прил. к «Памятной книжке Витеб. губ.» на 1903 г.  
 

М 99 Археалогія 
47. Двинские или Борисовы камни : исследование А. 

Сапунова, члена Витебского губернского статистического комитета, члена-
соревнователя общества истории и древностей российской при 
Московском университете / А. П. Сапунов. - Витебск : Витеб. губ. стат. ком., 
1890. – 31 с. : 2 л. ил.  
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  Танцавальныя праграмы, сацыяльныя акцыі, конкурсы вадзіцеляў, 
культарганізатараў, спартыўныя спаборніцтвы і спаборніцтвы па 
адгадванні крыжаванак, тэатралізаванае прадстаўленне 
“Верхнядзвінск: старонкі гісторыі горада”, выступленне ансамбля 
“Песняры” – вось няпоўны пералік мерапрыемстваў, што былі 
падрыхтаваны для ўдзельнікаў і гасцей горада.  

Народнае слова. – 2011. – 23 чэрв. – С. 2. 
Урачыстасці з нагоды 53-га дня нараджэння Наваполацка 

прайшлі пад дэвізам “Моладзь для горада – горад для моладзі”. 
Значнай падзеяй святочнай праграмы стала адкрыццё 
мемарыяльнай дошкі дзяржаўнаму дзеячу Беларусі, ганароваму 
грамадзяніну Наваполацка Артуру Бязлюдаву, які з’яўляўся першым 
сакратаром гаркама партыі нафтаграда ў часы яго будаўніцтва. На 
свяце былі ўзнагароджаны лаўрэаты прэмій па падтрымцы 
таленавітай моладзі, пераможцы шматлікіх конкурсаў і праектаў. 
Выступленні лепшых творчых калектываў горада былі дапоўнены 
канцэртамі вядомых выканаўцаў – Пятра Ялфімава, групы 
“Беларусы”, Надзеі Бабкінай і ансамбля “Руская пенся”. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 23 июня. – С. 10. 
Народнае слова. – 2011. – 21 чэрв. – С.1. 

У чэрвені быў праведзены Савет аддзела культуры “Аб 
рабоце ўстаноў культуры Бароўскага і Горскага сельскіх Саветаў у 
сістэме інфармацыйна-культурнай прасторы і па арганізацыі 
вольнага часу неблаганадзейных сямей у рамках выканання 
Дэкрэта № 18 Прэзідэнта РБ”.  
 
 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 

3–5 чэрвеня ў Паставах адбыўся XIV Міжнародны 
фестываль народнай музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік”. У дні 
фестывалю на яго мерапрыемствах прысутнічалі намеснік міністра 
культуры Рэспублікі Беларусь Т. І. Стружэцкі, пасол па асобых 
даручэннях Міністэрства замежных спраў краіны У. Р. Шчасны, 
сакратар па культуры пасольства Японіі ў Беларусі Ханада Тамака, 
начальнік упраўлення культуры У. У. Цярэнцьеў, іншыя афіцыйныя 
асобы, а таксама дэлегацыі з гарадоў-пабрацімаў: Семятычы 
(Польшча), Рэзекне (Латвія), Беларускай нацыянальнай аўтаноміі 
Маскоўскай вобласці (Расія). У фестывалі прынялі ўдзел каля 800 
гасцей, сярод якіх народны ансамбль рускіх народных інструментаў 
“Калінка” (г. Кімры, Цвярская вобл.), ансамбль рускай песні 
“Масковія” (г. Пушкіна, Маскоўская вобл.), квартэт дамбрыстаў (г. 
Алматы, Казахстан), ансамбль кітайскай народнай музыкі “Цзинши” 
(Кітай), музычная капэла (г. Семятычэ, Падляскае ваяводства, 
Польшча), ансамбль “Сенолія” (г. Клайпеда, Літва), асамбль 
народных музычных інструментаў “Разна” Рэзекнянскага краю 

Тип. Витеб. губ. правления, 1880. – С. 143–176.  
Отд. отт. из «Полоцко-Витебской старины». – 1912. - Вып. 2.  
33. К плану г. Витебска / А. П. Сапунов // Памятная книжка 

Витебской губернии на 1905 год. – Витебск : Губ. типолитогр., 1904. – С. 
153–164.  

34. Рисунки крепостей, построенных по повелению царя 
Ивана Васильевича Грозного после завоеваний Полоцка в 1563 году / А. П. 
Сапунов. – [Б. м.], [Б. г.]. – 15 с. : 6 л. карт.  

35. «Чертеж» гор. Витебска 1664 года / А. П. Сапунов. – 
Витебск : Тип. насл. М. Б. Неймана, 1910. – 30 с. : 3 л. ил.  

Отд. отт. из «Трудов Витеб. учен. арх. комис.». – [1910].  
 
М 713 Палацавая і сядзібна-паркавая архітэктура 
36. Губернаторский дворец в Витебске / А. П. Сапунов. – 

Витебск : Губ. типолитогр., 1901. – 32 с.  
 

М8 ЛІТАРАТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ. ФАЛЬКЛОР 
 

М9 ГІСТОРЫЯ, ЭТНАГРАФІЯ, АРХЕАЛОГІЯ КРАЮ 
 

37. Короткі нарыс гісторыі Віцебску : (пасьмертны твор) / А. П. 
Сапуноў // Віцебшчына : [у 2 т.] / пад рэд. М. І. Касьпяровіча. - Віцебск, 1925. 
– Т. 1. – С. 7–17.  

 
М 92 Край у перыяд станаўлення старажытнабеларускіх 

княстваў 
38. Сказания исландских или скандинавских саг о Полоцке, 

князьях полоцких и р. Западной Двине / А. П. Сапунов. – [Б. м.], [Б. г.]. – 32 
с. 
 

М 93-94 Край у часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай 

39. Привилегии, данные королями польскими г. Витебску [за 
время с 1441 по 1784 гг.] / сообщил А. П. Сапунов. – [Витебск, 1912]. – 10 с.  
 

М 95 Край у складзе Расійскай імперыі 
40. Белоруссия и белорусы : (чит. в заседании Витеб. учен. 

арх. комиссии 26 сент.) / А. П. Сапунов. – Витебск : Губ. тип., 1910. – 21 с.  
Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.», 1910.  
41. Исторический очерк Витебской Белоруссии / А. П. 

Сапунов. – Витебск : Типолитогр. насл. М. Б. Неймана, 1911. – 66 с.  
Отд. отт. из «Трудов Витеб. учен. арх. комис.». – 1911. – Кн. 1.  
42. Значение царствования императрицы Екатерины II для 

Западного края вообще и Витебской губернии в частности : (речь, чит. 
преп. Витеб. мужской гимназии А. П. Сапуновым в общем собрании 
учащихся в гимназии) / А. П. Сапунов. – Витебск, 1896. – [9] с. 

43. Речи в Государственной Думе 3-го созыва (по 
стенографическим отчетам) / А. П. Сапунов. – СПб., 1912. – 48 с.  

44. Речь члена государственной думы А. П.Сапунова, 
произнесенная в заседании думы 30 мая 1909 г., о необходимости 
изменения порядка выборов членов Государственного совета от 9 губерний 
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  (Латвія), арабская музычная група імя Атара Эль Аджара 
Асацыяцыі “Развіцця арабскіх пасяленняў Галанскіх Вышынь” 
(Ізраіль). Канцэртная праграма пачалася з выступлення 
Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя І. 
Жыновіча. Потым на цэнтральнай плошчы горада прайшоў 
“Пастаўскі баль”. 4 чэрвеня ў рамках свята адкрыўся эканамічны 
форум, на якім  свае інвестыцыйныя прапановы для замежных 
бізнесменаў прадставілі прамысловыя і сельскагаспадарчыя 
прадпрыемствы Пастаўшчыны, а таксама фірмы, якія займаюцца 
аграэкатурызмам. Госці фестывалю маглі наведаць выставу Горада 
майстроў, традыцыйнае творчае спаборніцтва “Хто каго?”, 
паслухаць класічную музыку ў выкананні Дзяржаўнага  камернага 
аркестра Рэспублікі Беларусь. 5 чэрвеня, у заключны дзень 
фестывалю, яго ўдзельнікі прайшлі парадам па вуліцах Пастаў, а ў 
гарадскім парку адбыўся гала-канцэрт з удзелам Нацыянальнага 
акадэмінага народнага хора імя Г. Цітовіча. 

Віцебскі АМЦНТ 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 14 июня. – С. 1, 4. 
Народнае слова. – 2011. – 4 чэрв.; 7 чэрв.  
Пастаўскі край. – 2011. – 3 чэрв.; 8 чэрв.; 11 чэрв.; 
15 чэрв.; 18 чэрв. 

10–12 чэрвеня прайшоў Міжнародны фестываль 
“Браслаўскія зарніцы”. Свята народнай творчасці бярэ пачатак ў 
1953 годзе, а ў 2009 – набывае статус міжнароднага фестывалю, які 
прызваны адраджаць, развіваць, папулярызаваць лепшыя традыцыі 
і дасягненні нацыянальнай культуры. У гэтым годзе ў фестывалі 
прынялі ўдзел 22 творчыя калектывы з Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, 
Польшчы, Эстоніі, Італіі. На святочнай сцэне выступалі народны 
ансамбль песні “На панадворку” Браслаўскага раённага Дома 
культуры, духавы аркестр Віцебскай ваеннай камендатуры, узорны 
ансамбль народнай музыкі “Бараўлянская крынічка” Бараўлянскай 
дзіцячай школы мастацтваў, ансамбль народнай песні і музыкі 
“Крыніца” Дубровенскага РДК. У горадзе майстроў свае вырабы 
дэманстравалі майстры народнай творчасці Браслаўскага, 
Міёрскага, Верхнядзвінскага, Шаркаўшчынскага і Пастаўскага 
раёнаў. Другі год запар у рамках “Браслаўскіх зарніц” на адным з 
самых вялікіх гарадзішчаў, што захаваліся на тэрыторыі Беларусі, 
праводзілася свята сярэдневяковай культуры “Меч Брачыстава”, 
якое арганізавала музейнае аб’яднанне. Прадстаўнікі 11 рыцарскіх 
клубаў Беларусі і Расіі прымалі ўдзел у турнірах, эстафетах, 
стралялі з лука, распальвалі агонь. У перапынках паміж рыцырскімі 
баямі госці свята танцавалі сярэдневяковыя танцы. У свяце прынялі 
ўдзел археолагі, якія дэманстравалі апрацоўку крэмневых прылад, 
а таксама мясцовыя народныя майстры керамікі, ткацтва, разьбы. 
Апафеозам “Браслаўскіх зарніц” стала воднае свята на возеры 
Дрывяты ў Браславе. Тут гасцям была прадстаўлена магчымасць 

религиозной жизни витеблян / А. П. Сапунов. - Витебск : Губ. тип., 1894. – 
19 с.  

Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.», 1894. – № 9–11.  
19. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии / А. П. 

Сапунов. – Витебск : Тип. губ. правл., 1888. – 15 с.  
20. Древности Спасо-Ефросиниевского девичьего монастыря 

в Полоцке / А. П. Сапунов. – Витебск, 1885. – 23 с.  
Отд. отт. из «Полоц. епархиал. вед.». – 1885. – № 8–10.  

21. Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших 
времен до половины XIX века / сост. и изд. А. П. Сапунов. – Витебск, 1889. 
– 174 с. : 42 л. ил.  

22. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой / А. 
П. Сапунов. – Витебск : [Типолитогр. Г. А. Малкина], 1888. – 47 с. : 1 л. ил.  

23. Краткий очерк исторических судеб Полоцкой епархии с 
древнейших времен до половины XIX в. / А.П. Сапунов. – [Витебск, 1888]. – 
CXXXVIII с.  

Отд. отт. из «Витеб. старины». – 1888. – Т. 5.  
24. Очерк исторических судеб православия и русской 

народности в Белоруссии вообще и пределах Полоцкой епархии в 
частности : произнес на торжеств. заседании братства в день положения 
св. мощей препод. Ефросиньи, княжны Полоцкой в обоснованном ею храме 
23 мая 1910 г. / А. П. Сапунов. – Витебск : Губ. тип., 1910. – 30 с.  

Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.». – 1910. – № 117–118.  
25. Полоцкий Софийский собор / А. П. Сапунов. – Витебск : 

Тип. губ. правл., 1888. – 20, [2] с. : ил.  
26. Полоцкий Спасо-Ефросиниевский девичий монастырь / А. 

П. Сапунов. – Витебск : Типолиторг. Г. А. Малкина, 1888. – 11 с.  
Отд. отт. из «Полоц. епархиал. вед.». – 1885. – № 8–10.  

27. Речь, произнесенная 8-го июня в актовой зале Витебской 
мужской гимназии в присутствии начальствующих, учащих и учащихся 
православного исповедования / А. П. Сапунов. – [Полоцк, 1889]. – 17 с.  

Отд. отт. из «Полоц. епархиал. вед.». – 1889. – № 14.  
28. Судьба православия в Полоцкой епархии / А. П. Сапунов. 

– [Витебск, 1889]. – 23 с. – Прил. к «Полоц. епархиал. вед.». – 1889. – № 10.  
29. Торжество православия. Начало православия в Полоцкой 

епархии. Гонения на него во время унии. Торжество его. / сост. по 
поручению совета братства великого кн. Владимира чл. совета братства 
Алексей Сапунов. – Витебск : Изд. Витеб. епархиал. Свято-Владимир. о-ва, 
1889 – 24 с.  

30. Церковь во имя святого пророка Ильи в гор. Витебске / А. 
П. Сапунов. – Витебск : Губ. типолитогр., 1904 – 8 с. : ил., 8 вкл. ил., 1 план.  

31. Чудотворная икона Цесарской Божией Матери в м. 
Усвяте Витебской губернии / А. П. Сапунов. – Витебск : Типолитогр. Г. А. 
Малкина, 1890 – 8 с.  

Отд. отт. из «Полоц. епарх. вед.». – 1890. – № 10.  
 
М7 МАСТАЦТВА. КРАЙ Ў ТВОРАХ МАСТАЦТВА 

  
М 71 Архітэктура 
32. Исторические сведения о витебском замке / А. П. 

Сапунов // Памятная книжка Витебской губернии на 1881 год. – Витебск : 
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  не толькі палюбавацца прыгажосцю прыроды, але і прыняць удзел у 
шматлікіх спаборніцтвах, паспрабаваць стравы нацыянальных 
кухань і вызначыць лепшую юшку на конкурсе “Беларуская юшка”.  

Браслаўская звязда. – 2011. – 11 чэрв.; 15 чэрв.; 18 
чэрв. 
Віцебскі АМЦНТ 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 14 июня. – С. 1, 4. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 июня. – С. 2. 
Народнае слова. – 2011. – 14 чэрв. – С. 1. 

11 чэрвеня ва Ушачах прайшоў традыцыйны абласны 
конкурс майстэрства культарганізатараў “Вясёлкавы карагод”. У 
конкурсе прынялі ўдзел 12 лепшых ігравых калектываў устаноў 
культуры вобласці, якія сталі пераможцамі раённых і гарадскіх 
этапаў. Арганізатары конкурсу – Віцебскі абласны метадычны цэнтр 
народнай творчасці і аддзел культуры Ушацкага райвыканкама. У 
намінацыі “Игры для взрослых” першае месца падзялілі праграмы 
“С легким паром!” (Мацюшэўскі СДК Полацкага раёна) і “Давай 
поженимся!” (Даўгапольскі СДК Гарадоцкага раёна), другое – 
“Водные приключения” народнага тэатра гульні “Балаболы” 
Коханаўскага ГПДК Талачынскага раёна і “Деревенские игрища” 
Матырынскага СДК Ушацкага раёна. Трэцяе месца ў конкурсе 
прысуджана “Корчме тетушки Франкеты” Парыжскага СДК 
Пастаўскага раёна. У намінацыі “Детские игры” першае месца не 
прысуджалася, астатнія прызавыя месцы былі аддадзены 
праграмам “Конфитюр” Глыбоцкага ГЦК, “Где вы, добры молодцы?!” 
Пушкоўскага СДК Лёзненскага раёна, “Веселые подружки Врушка и 
Болтушка” Верхнядзвінскага РДК. 

Віцебскі АМЦНТ 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 18 июня. – С. 5. 
Народнае слова. – 2011. – 14 чэрв. – С. 8. 
Пастаўскі край. – 2011. – 25 чэрв. – С. 5. 

17–19 чэрвеня ў Віцебску адбыўся першы бітлз-фестываль 
“Ob-la-ki, Ob-la-ka”, ініцыятарам якога выступіў старшыня віцебскага 
Beatles-клуба Гарык Аганджанян. Шэраг тэматычных 
мерапрыемстваў было запланавана на вуліцах горада, клубе 
“Чердачок”. У Летнім амфітэатры адбылося выступленне Барыса 
Грабеншчыкова і вядомай групы “Акварыум”, а таксама бітлз-
канцэрт з удзелам груп “The Flat”, “The Apples” і аркестра 
Аляксандра Цыганка.  
  Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 июня; 28 июня.  

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 9 июня. – С. I. 
Народнае слова. – 2011. – 9 чэрв. – С. 8. 

17–19 чэрвеня ў Дуброўне адкрыўся Міжнародны 
фестываль песні і музыкі Падняпроўя Расіі, Беларусі і Украіны. 
Асобая ўвага на свяце ўдзялялася тэме гераічннага подзіга 
савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Па традыцыі 

М4 ЭКАНОМІКА КРАЮ 
 
М 40 Афіцыйныя дакументы і матэрыялы.Статыстыка 

9. Исторический очерк 50-летия Витебского губернского 
статистического комитета : [22 сент. 1863 – 22 сент. 1913 г.] / А. П. Сапунов. 
– Витебск : Губ. тип., 1913. – 37 с. : 3 л. портр. – На обл. автор не указан.  

Отд. отт. из «Памятной книжки Витеб. губ.» на 1914 г.  
 

М 46 Сельская гаспадарка 
10. Землевладение и землевладельцы Витебской губернии в 

1905 году / под ред. А. П. Сапунова. – Витебск : Губ. типолитогр., 1907. – 
367 с.  

11. Способ запашки и посева хлебов в Белоруссии и в 
Великом Княжестве Литовском в конце XVI и начале XVII вв. / А. П. Сапунов 
// Полоцко-Витебская старина : в 3 вып. – Витебск : Типолитогр. насл. М.Б. 
Неймана, 1916. – Вып. 3. – С. 325–329.  
 

М5 АХОВА ЗДАРОЎЯ. ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

М6 КУЛЬТУРНАЕ БУДАЎНІЦТВА. НАВУКОВАЕ ЖЫЦЦЁ.       
                     АСВЕТА. ДРУК. РЭЛІГІЯ 
 
М 63 Асвета 

12. Заметка о коллегии и академии иезуитов в Полоцке / А. П. 
Сапунов. – Витебск : Тип. губ. правл., 1890. – 34 с. – Библиогр. в примеч.  

13. Историческая записка 75-летия Витебской гимназии 
[1808-1883] / сост. и изд. А. П. Сапунов. – Витебск : Тип. губ. правл., 1884. – 
167 с. : 6 л. ил., табл.  

14. Университет в Полоцке : (ист. справка) / А. П. Сапунов. – 
Витебск : Губ. тип., 1908. – 41 с.  

Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.». – [1908].  
 
М 68 Друк 

15. Летопись г. Витебска / А. П. Сапунов. – Витебск, 1882. – 
21 с.   

16. Периодическая печать Витебской губернии / А. П. 
Сапунов // Памятная книжка Витебской губернии на 1905 год. – Витебск : 
Губ. типолитогр., 1904.  
 

М 69 Рэлігія (сустракаюцца работы, якія па змесце могуць 
быць таксама аднесены да раздзела М 7, паколькі закранаюць 
пытанні, звязаныя з гісторыяй культавага будаўніцтва, іканапісу і 
інш.) 

17. Архив Полоцкой духовной консистории / А.П. Сапунов // 
Древности. Труды Археографической комиссии Императорского 
Московского археологического общества. – М., 1899. – 1902. 

Т. 1. – С. 234–287. 
Т. 2, Вып. 1. – С. 124–146. 
Т. 2, Вып. 2. – 297–311.  

18. Витебский Успенский собор в связи с событиями из 
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  ўдзельнікі свята ўсклалі кветкі да помніка Героя Савецкага Саюза 
Ганны Нікандравай, наведалі мемарыяльны комплекс “Рыленкі”. У 
раённым Доме культуры адбыўся канцэрт “Галасы памяці”, на якім 
гучалі песні мінулых гадоў. У рамках фестывалю прайшло і свята 
горада. 17 чэрвеня адкрылася выстава ў РДК “Старонкі гісторыі 
Дубровеншчыны”. А позна вечарам моладзь прыняла ўдзел у 
праекце “Танцующий город”. З’явілася ў праграме фестывалю і 
дзелавая частка – інвестыцыйны форум, на якім свае прапановы 
прадставілі прадпрыемствы раёна. 18 чэрвеня Дуброўна сустракала 
гасцей фестывалю – каля 750 артыстаў з 8 краін свету. Прыз “За 
вернасць фестывалю” атрымаў Нацыянальны хор Рэспублікі 
Беларусь імя Г. Цітовіча. Прынялі ўдзел у свяце і народныя 
майстры з усёй Віцебшчыны. Яны размясціліся на цэнтральнай 
плошчы горада, а ў школе мастацтваў прайшла выстава-конкурс 
лялек у нацыянальных касцюмах “Дубравушка”. Канцэрты 
калектываў мастацкай самадзейнасці былі арганізаваны на розных 
сцэнічных пляцоўках горада і раёна.  

Віцебскі рабочы. – 2011. – 21 июня. – С. 1, 8. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 16 июня. – С. 1. 
Народнае слова. – 2011. – 18 чэрв. – С. 7. 

25 чэрвеня ў Ляўках на Аршаншчыне адбылося 
традыцыйнае свята паэзіі “Звіні, спявай, Купалаўская ліра”. 
Караваем і песнямі сустракалі ўдзельнікі мясцовай мастацкай 
самадзейнасці членаў абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, а таксама мінскіх гасцей – паэта і перакладчыка Андрэя 
Цялоўскага і першага намесніка галоўнага рэдактара часопіса 
Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы “Белая вежа” Ніну Чайку. Да 
свята былі прымеркаваны выставы кніг літаратараў Віцебшчыны і 
вырабаў мясцовых умельцаў. Усе жадаючыя маглі паласавацца 
прысмакамі беларускай кухні. Завяршылася свята на маляўнічым 
дняпроўскім беразе канцэртам самадзейных артыстаў. 

Витебский проспект. – 2011. – 30 июня. – С. 3. 
Народнае слова. – 2011. – 28 чэрв. – С. 2. 

29 чэрвеня ў  Палацы творчасці дзяцей і моладзі 
Чыгуначнага раёна г. Віцебска прайшоў абласны адборачны тур 
Рэспубліканскага фестывалю творчасці інвалідаў па зроку “Запалі 
сваю зорку”, у якім прынялі ўдзел індывідуальныя выканаўцы, дуэты 
і вакальныя ансамблі ад 14 пярвічных арганізацый “БелТІЗ” 
Віцебскай вобласці. Арганізатарамі фестывалю сталі Віцебскі 
абласны метадычны цэнтр народнай творчасці і Віцебская 
абласная арганізацыя “БелТІЗ”. Па выніках конкурсу ў намінацыі 
“Эстрадны вакал” першае месца прысуджана Сяргею Калодкіну 
(Віцебск). У намінацыі “Народны вакал” – дуэту Валянціны 
Палунінай і Антаніне Філенка (г. Віцебск), у намінацыі “Аўтарская 
песня” – Браніславу Грамакоўскаму (г. Глыбокае), у намінацыі 
“Ансамблевыя спевы” – народнай мужчынскай вакальнай групе пад 

ДАДАТАК  
 

РАЗМЕРКАВАННЕ ПРАЦ А. П. САПУНОВА ПА ГАЛІНАХ ВЕДАЎ* 

 
М1 КРАЙ У ЦЭЛЫМ 
 
М 15 Наведванне краю афіцыйнымі і знакамітымі асобамі 

1. Полоцк, Витебск и Минск в 20-х годах прошлого века / А. 
П. Сапунов. – Витебск : Губ. типолитогр, 1901. – 28 с.  

Отд. отт. из «Витеб. губ. вед.». – [1901]. – № 113–114, 128. 
2. Пребывание императрицы Екатерины II в Полоцке / [А. П. 

Сапунов]. – [Б. м.], [Б. г.]. – 28 с.  
 

М 19 Агульныя працы пра край 
3. Витебская старина : документы и материалы : в 5 т. / А. 

П. Сапунов. – Витебск, 1883. – 1888.  
Т. 1. – 1883. – 669 с. : ил.  
Т. 4. – 1885. – [768] с.  
Т. 5, ч. 1. – 1888. – 650, XX с. 

4. Исторический и статистический очерк Витебской 
губернии / А. П. Сапунов // Памятная книжка Витебской губернии на 1885 
год. – Витебск, 1885. – С. 173-208.  
 

М 191 Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне 
5. Замечательные населенные места и местности / А. П. 

Сапунов // Россия. Полное географическое описание нашего Отечества : 
настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В.П. Семенова. 
– СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. : Верхнее Поднепровье и 
Белоруссия. – С. 344–574.  

6. Список населенных мест Витебской губернии / под ред. А. 
П. Сапунова. – Витебск, 1906. – 450 с. 
 

М2 МЯСЦОВЫЯ ОРГАНЫ ЎЛАДЫ І КІРАВАННЯ 
 

М3 ПРЫРОДА І ПРЫРОДНЫЯ РЭСУРСЫ 
 
М 355 Рэкі 

7. Пути сообщения / А. П. Сапунов, Д. З. Шендрик // Россия. 
Полное географическое описание нашего Отечества : настольная и 
дорожная книга для русских людей / под ред. В. П. Семенова. – СПб. : Изд. 
А. Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. : Верхнее Поднепровье и Белоруссия. – С. 
308–343.  

8. Река Западная Двина : ист.-геогр. обзор / сост. и изд. А. П. 
Сапунов. – Витебск, 1893. – [4] ; IV, 512, XXII с. : 58 л. ил., карт. – Библиогр.: 
источники и пособия [в примеч.].  
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*   Звесткі аб наяўнасці ў краязнаўчым фондзе Віцебскай абласной бібліятэкі імя 
У. І. Леніна прац А. П. Сапунова прыводзяцца на перыяд 01.03.2011 г. 
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  кіраўніцтвам Ігара Кецкіна (г. Віцебск). 
 Віцебскі АМЦНТ 
Заключны этап другога абласнога конкурсу юных 

экскурсаводаў, які праводзіўся ўпраўленнем адукацыі і ўпраўленнем 
культуры Віцебскага аблвыканкама, а таксама Віцебскім абласным 
аддзяленнем Беларускага фонду міру і абласным саветам 
ветэранаў, адбыўся ў Оршы. Сюды прыехалі актывісты школьных 
гісторыка-краязнаўчых і мемарыяльных музеяў, якія выйшлі ў фінал. 
Школьнікаў чакалі пазнавальная паездка па Оршы, наведванне 
музея лакаматыўнага дэпо і конкурсная праграма. Пераможцам 
конкурсу стаў Вадзім Раманоўскі – экскурсавод музея “Героі і 
подзвігі”  СШ № 12 г. Оршы. Дыплом II ступені атрымала Варвара 
Ляхновіч – экскурсавод народнага музея баявой славы № 1 г. 
Гарадка. Трэцяе месца дасталося Ганне Турскай, вучаніцы 
віцебскай гімназіі № 3 – экскурсаводу музейнага пакоя былых 
малалетніх вязняў фашысцкіх канлагераў. Падарункам для ўсіх 
удзельнікаў заключнага этапу стала турыстычная паездка па 
маршруце “Орша – Магілёў – Буйніцкае поле – Орша”. 

Народнае слова. – 2011. – 28 чэрв. – С. 7. 
Добрай традыцыяй стала правядзенне ў Гарадку свята 

народнай творчасці, беларускай паэзіі і фальклору, прысвечанага 
Канстанціну Вераніцыну. Сёлета на цэнтральнай плошчы адбыўся 
канцэрт з удзелам творчых калектываў раёна і гасцей вобласці. У 
краязнаўчым музеі прайшоў майстар-клас па арыгамі. Супрацоўнікі 
музея падрыхтавалі выставу па матэрыялах аб жыцці і творчасці 
аўтара “Тараса на Парнасе”. Для жадаючых была прапанавана 
аўтобусная экскурсія па вераніцынскіх месцах. Гучала і “Гарадоцкая 
ліра” – свята паэзіі і песні з удзелам мясцовых паэтаў, бардаў і 
гасцей фестывалю. 
  Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 июня. – С. 6. 

Гарадоцкі веснік. – 2011. – 11 чэрв. – С. 8. 
Народнае слова. – 2011. – 9 чэрв. – С. 15.  

 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 

Аршанская гарадская сетка публічных бібліятэк 
 7 чэрвеня ў гарадскіх бібліятэках, якія абслугоўваюць дзяцей і 
падлеткаў, стартавала праграма летняга чытання “Летние чтения – 
интересные путешествия и приключения!”.   
 Да Дня горада ў дзіцячай гарадской бібліятэцы імя У. С. 
Караткевіча адбыліся літаратурны конкурс “Родственые души”, 
пазнавальнае шоу “Все самое интересное”, літаратурна-гульнявая 
праграма для дзяцей малодшага школьнага узросту “Сказочная 
география”. 

Дзіцячая бібліятэка імя Н. Крупскай ў чэрвені правяла 

гістарычных і моўных традыцый.  
 

Пугачова Наталля Аляксандраўна, 
галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства 

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

ЛІТАРАТУРА 
1. Багародзкі, М. Аляксей Парфенавіч Сапуноў і 

значэньне яго прац па дасьледаванню Віцебшчыны : (прамова на 
вечары, прысьвечаным Віцебскім Акруговым Таварыствам 
Краязнаўства успамінам аб А. П. Сапунове) / М. Багародзскі // 
Віцебшчына : [у 2 т.] : непэрыядычны орган Віцебскага Акруговага 
Таварыства Краязнаўства / пад рэд. М. І. Касьпяровіча. – Віцебск, 
1925. – Т. 1. – С. 73–76.  

2. Вечар А. П. Сапунова // Віцебшчына : [у 2 т.] : 
непэрыядычны орган Віцебскага Акруговага Таварыства 
Краязнаўства / пад рэд. М. І. Касьпяровіча. - Віцебск, 1925. – Т. 1. – 
С. 197–198.  

3. Гонарева, Л. К. Соответствие фонда краеведческих 
документов запросам пользователей : информационная записка о 
социологическом исследовании / Л. К. Гонарева. – Витебск, 2004. – 
47 с. 

4. Півавар, М. Даследчыкі Полацка-Віцебскай даўніны 
XVI ст.–1944 г. : даведнік / М. Півавар. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 
2006. – 176 с. 

5. Положение о фонде редкой книги / ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В. И. Ленина». – Витебск, 2006. – 1 с. 

6. Сапунов, А. П. Двинские или Борисовы камни / А. П. 
Сапунов. – Витебск : Витеб. губ. стат. ком., 1890. – 31 с. : 2 л. ил.  

7. Сапунов, А. П. Заметка о коллегии и академии 
иезуитов в Полоцке / А. П. Сапунов. - Витебск : Тип. губ. правл., 
1890. – 34 с.  

8. Сапунов, А. П. Памятники времен древних и 
новейших в Витебской / А. П. Сапунов. – Витебск : Изд. Витеб. губ. 
стат. ком., типолитогр. бр. Г. и П. Подземских, 1903. – 97 с. 

9. Сапунов, А. П. Река Западная Двина : ист.-геогр. 
обзор / сост. и изд. А. П. Сапунов. – Витебск, 1893. – [4] ; IV, 512, 
XXII с. 

10. Сапунов, А. П. «Чертеж гор. Витебска 1664 года» / 
А. П. Сапунов. – Витебск : Тип. насл. М. Б. Неймана, 1910. – 30 с.  

11. Стукалич, В. К. А. П. Сапунов : к 25-летию его 
ученой и литературной деятельности / В. К. Стукалич. – Витебск, 
1905. – [34] с. 

12. Хмяльніцкая, Л. Гісторык з Віцебска : жыццяпіс 
Аляксея Сапунова / Л. Хмяльніцкая. – Мн. : Энцыклапедыкс, 2001. – 
256 с. 
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  экалагічную мазаіку “Пад зялёнымі ветразямі ў будучыню”, 
літаратурную вясёлку “Лета, кніга, я – сябры”, урок мужнасці “Аб 
гэтым кароткім чэрвеньскім Дні самая Доўгая памяць. Пачатак 
вайны...”, хіт-парад “Топ-дзясятка любімых кніг”. 

Бібліятэка імя Я. Коласа ў рамках праграмы “Здравушка” 
наладзіла літаратурную гульню-падарожжа “К зеленому другу за 
здоровьем”.   
 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 
1–3 чэрвеня ў бібліятэцы імя Ефрасінні Полацкай прайшлі 

Дні памяці, прысвечаныя славутай асветніцы, пад назвай “Раней 
пасаджанае зерне дае парасткі”. Удзельнікамі мерапрыемстваў 
сталі слухачы нядзельнай школы, навучэнцы СШ № 45, 
наведвальнікі школьнага лагера. 

7 чэрвеня бібліятэка імя Е. Лось да Дня горада для 
наведвальнікаў школьных лагераў СШ №7 і СШ № 8 правяла 
завочную экскурсію “Да цябе вядуць усе дарогі”, якая пазнаёміла 
прысутных з мінулым і сённяшнім днём г. Віцебска. 

20 чэрвеня ў бібліятэцы імя І. Крылова адбылося 
мерапрыемства “Мае гады, маё багацце”, якое было прысвечана 
заканчэнню першага этапу работы бібліятэкі па гранце “Бібліятэка 
імя І. Крылова – інфармацыйна-займальны цэнтр “Залаты ўзрост”, 
атрыманым ад МГА “Узаемаразуменне”. Для ўдзелу ў 
мерапрыемстве былі запрошаны чытачы бібліятэкі, кіраўнікі “Школы 
жизни” і клуба “Нам года – не беда”, клуба самаадукацыі “Лідэр” і 
псіхалагічнай службы “Доверие”, супрацоўнікі бібліятэк, члены 
гурткоў і аб’яднанняў. З работай інфармацыйна-займальнага цэнтра 
“Залаты ўзрост” пазнаёміла загадчыца бібліятэкі Ж. Бекашава. 
Перад гасцямі выступілі таксама  псіхолаг А. Акмасава і ўрач-
валеолаг Абласнога цэнтра гігіены, эпідэміалогіі і грамадскага 
здароўя І. Барысава. Завяршыўся вечар канцэртам ансамбля 
“Памяць сэрца” грамадскай арганізацыі Саюза афіцэраў 339-га 
ордэна Суворава ваенна-транспартнага авіацыйнага палка. 
Мастацкі кіраўнік – Валянціна Анатольеўна Малашэвіч.    

                                 
Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

17 чэрвеня супрацоўнікі бібліятэк публічнай сеткі 
арганізавалі бібліятэчны сэмплінг “Новополоцк, читай!” і выйшлі на 
вуліцы горада з распрацаванай аддзелам бібліятэчнага маркетынгу 
рэкламнай прадукцыяй, прысвечанай бібліятэкам, кнігам і чытанню.  

 
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

2 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога для дзяцей 
з аслабленным зрокам было праведзена свята “Должны смеяться 
дети и в мирном мире жить”.  

4 чэрвеня ў бібліятэцы імя Я. Купалы праведзена 

Запатрабаванасць у рэдкіх дакументах і мясцовых выданнях 
з’яўляецца дастаткова высокай, таму сёння перад бібліятэкай 
паўстае вострае пытанне захаванасці рэдкіх выданняў. З гэтай 
мэтай у 2006 годзе было распрацавана «Палажэнне аб фондзе 
рэдкай кнігі», якое рэгламентуе правілы яго карыстання [5]. 
Падыход да абмежаванага доступу ўяўляецца з аднаго боку, даволі 
супярэчлівым, а з другога боку спрыяе захаванасці гэтых выданняў, 
хаця цалкам і не вырашае азначанай праблемы. Калі раней 
капіраванне з’яўлялася адной з асноўных крынiц папаўнення фонду 
рэдкіх выданняў і ў той жа час выконвала функцыі страхавых копій 
(якія і прадастаўляліся карыстальнікам па іх запытах), то сёння з 
развіццём электронных тэхналогій выхад бачыцца ў тэхналогіі 
алічбавання – пераводзе друкаваных дакументаў на іншыя носьбіты 
інфармацыі. На жаль, алічбоўка – працэс даволі складаны, АУНБ не 
маюць фінансавых магчымасцей (тут трэба яшчэ ўлічыць 
матэрыяльна-тэхнічную базу і прафесійныя кадры, якія б маглі 
забяспечыць увесь тэхналагічны працэс) для ажыццяўлення 
падобнай дзейнасці. Таму эфектыўным выступае варыянт 
супрацоўніцтва з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі (НББ), якая ў 
рамках распрацаванай дзяржаўнай праграмы «Памяць Беларусі» 
вядзе алічбоўку значнай часткі гісторыка-культурнай спадчыны 
краю. 

Напрыканцы 2008 года сектар краязнаўчай літаратуры і 
бібліяграфіі правёў  пошукавую работу па выяўленні рэдкіх 
выданняў аб Віцебшчыне, якія знаходзяцца ў фондах 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ). Па выніках даследавання 
была заключана дамова з НББ аб набыцці і прадастаўленні 
электронных версій каштоўных выданняў. У выніку гэтыя дакументы 
сталі асновай фарміравання паўнатэкставай электроннай калекцыі 
«Витебщина: документальное наследие» і на перыяд 1 студзеня 
2011 года склалі больш за 429 назваў выданняў. Матэрыялы 
калекцыі, адпаведна дагавора, будуць пастаянна папаўняцца, а ў 
бліжэйшай перспектыве плануецца набыць электронныя версіі 
мясцовых перыядычных выданняў. 

У цэлым, аналіз краязнаўчай дзейнасці Віцебскай абласной 
бібліятэкі па фарміраваннні падфонду рэдкіх дакументаў і мясцовых 
выданняў сведчыць аб актывізацыі гэтай работы. Яна стала насіць 
больш сістэмны характар, скіравана на забеспячэнне 
кумулятыўнай, камунікатыўнай і мемарыяльнай функцый, а таксама 
на стварэнне адпаведнай сістэмы бібліяграфічных дапаможнікаў, 
якія могуць быць выкарыстаны рознымі групамі карыстальнікаў. 
Важна, каб гэта работа не абмяжоўвалася рамкамі бібліятэкі, а 
насіла карпаратыўны характар, была ўзаемазвязана з рознымі 
грамадскімі таварыствамі, фондамі, а таксама дзяржаўнымі 
ўстановамі: архівамі, музеямі, навучальнымі ўстановамі і іншымі 
службамі, зацікаўленымі ў захаванні нацыянальнах, культурна-
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  літаратурна-музычная кампазіцыя “Милосердная княжна Полоцкая”. 
У выкананні ўдзельнікаў Наваполацкага народнага літаратурна-
музычнага аб’яднання “Крылья” гучалі вершы і песні, прысвечаныя 
святой Еўфрасінні, Полацку,  беларускай зямлі. Да мерапрыемства 
была арганізавана фотавыстава на якой экспанаваліся іканапісныя 
выявы Еўфрасінні і маляўнічыя віды Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра.  

13 чэрвеня ў межах праграмы “Основы правовых знаний” 
прайшоў відэаўрок “Уголовная ответственность 
несовершеннолетних” для падлеткаў старэйшых класаў школьнага 
лагера СШ № 10.  

Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк  
23 чэрвеня ў Копыскай гарпасялковай бібліятэцы прайшла 

літаратурная гасцёўня з удзелам пісьменніка У. Арлова “Аб мінулым 
далёкім і блізкім”. 
 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк  
5 чэрвеня, у Дзень памяці святой Еўфрасінні Полацкай, для 

пражываючых аддзялення кругласутачнага знаходжання раённай 
бальніцы бібліятэкарам бібліобуса быў зроблены гістарычны ваяж 
“Святая заступніца Белай Русі”, які пазнаёміў з жыццём і духоўнымі 
подзвігамі святой, кнігамі, якія распавядаюць пра гэту выдатную 
асобу і яе эпоху. 

9 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 
праграмы летняга чытання “Лето – время читать хорошие книжки”, 
на якую былі запрошаны дзеці з сацыяльнага прытулку. Да 
мерапрыемства былі падрыхтаваны спісы літаратуры для летняга 
чытання, выстава кніг “Потому что лето” і агляд літаратуры да яе. 

 
Браслаўская  раённая сетка публічных бібліятэк  

24 чэрвеня для чытачоў Відзаўскай гарпасялковай 
бібліятэкі прайшло выяздное пасяджэнне аматарскага аб’яднання 
“Кругагляд”, якое ўключыла літаратурна-музычную феерыю “Свечи, 
музыка и стихи”. Да мерапрыемства таксама была наладжана 
выстава дэкаратыўнай свячной прадукцыі ”Гори, свеча” і 
тэматычная выстава “Свеча горела на столе”. 

29 чэрвеня ў цэнтральнай бібліятэцы адбылася нарада 
бібліятэчных работнікаў і экскурсія па знакамітых мясцінах 
Браслаўшчыны “Я гэты край Радзімаю заву”, удзельнікі якой 
атрымалі магчымасць пазнаёміцца з помнікамі культуры і 
архітэктуры пасёлка Друя. 
 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк  
Супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі арганізавалі 

вечар-сустрэчу з мастаком В. Шчасным “Мае карані на гэтай зямлі”. 

2009 года сведчыць, што ў сектары краязнаўчай літаратуры і 
бібліяграфіі выдзяляецца група карыстальнікаў (у сярэднім 27 
чалавек штогод), якая пастаянна звяртаецца і працуе з рэдкімі 
выданнямі. 

Цікавасць да гісторыі краю праяўляюць навучэнцы (55 %), 
спецыялісты (36 %), навукоўцы (6,3 %) і іншыя катэгорыі 
карыстальнікаў (2,7 %). Сярод іх пераважную групу складаюць 
студэнты, супрацоўнікі музеяў і архіваў, навуковыя работнікі, 
настаўнікі і выкладчыкі. 

 
Табліца № 1 

 
АСНОЎНЫЯ КАТЭГОРЫІ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 

ФОНДУ РЭДКІХ КРАЯЗНАЎЧЫХ ДАКУМЕНТАЎ І  
МЯСЦОВЫХ ВЫДАННЯЎ 

 
 

Катэгорыя Колькасць 
карыстальнікаў 

 % 

НАВУЧЭНЦЫ 61 55 % 
– студэнты ВНУ 56 50 % 
– магістранты 3 2,7 % 
– школьнікі 2 1,8 % 
СПЕЦЫЯЛІСТЫ 40 36 % 
– супрацоўнікі музеяў 11 10 % 
– супрацоўнікі архіваў 7 6,3 % 
– настаўнікі 7 6,3 % 
– выкладчыкі 6 5,4 % 
– супрацоўнікі рэлігійных устаноў 3 2,7 % 
– карэспандэнты, журналісты 2 1,8 % 
– краязнаўцы 1 0,9 % 
– мастацтвазнаўцы 1 0,9 % 
– супрацоўнікі турыстычнай сферы 1 0,9 % 
– супрацоўнікі бібліятэк 1 0,9 % 
НАВУКОЎЦЫ 7 6,3 % 
– вучоныя 4 3,6 % 
– аспіранты 3 2,7 % 
ІНШЫЯ 3 2,7 % 

УСЯГО 111 100 
 

 
Пастаяннымі карыстальнікамі краязнаўчага падфонду 

рэдкай кнігі адзначанага перыяду зафіксаваны таксама супрацоўнікі 
Віцебскай епархіі, рэдакцыі газеты «Голас Барысаўшчыны», 
Віцебскага аддзялення Саюза журналістаў РБ, КУНПП 
«Віцебскпраектрэстаўрацыя», віцебскага трамвайна-тралейбуснага 
ўпраўлення, турыстычных фірм вобласці і інш. 
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  Значным мерапрыемствам гэтага месяца з’явілася таксама 
прэзентацыя кнігі апавяданняў П. Квяцінскага “Лики судьбы”.  
 У чэрвені бібліятэкі сеткі пачалі працаваць па мэтавай 
праграме “Летні адпачынак”. Да Дня дзяцінства былі прымеркаваны 
забаўляльная праграма “Детству солнце подарите” (Бігосаўская б-
ка), літаратурна-гульнявая праграма “В гостях у лета” 
(Лявонішанская б-ка), ранішнікі “Детство – чудесная пора” 
(Каханавіцкая і Сар’янская б-кі) і іншыя мерапрыемствы. 
 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк  
 1 чэрвеня да Міжнароднага дня абароны дзяцей 
Мазалаўская сельская бібліятэка сумесна з клубам і дзіцячай 
школай мастацтва падрыхтавалі гульнявую тэатралізаваную 
праграму “Да сустрэчы, дзяцінства астравок!”. 

2 чэрвеня ў Кіраўскай сельскай бібліятэцы пры цэнтры 
эстэтычнага выхавання, адкрылася  выстава-прагляд І. Шкуратава 
“Акварэльная элегія”.   

7–11 чэрвеня ў Ноўкінскай сельскай бібліятэцы праведзены 
Тыдзень экалогіі “Экалогія. Прырода. Чалавек”, праграму якога 
склалі літаратурна-экалагічны вечар “Зберажом  нашу  планету”,  
гадзіна дзіцячай творчасці “Саюз прыроды і дзяцей”, экалагічнае 
дасье “Партрэт Зямлі на фоне падзей”.  
 10 чэрвеня ў Заронаўскай сельскай бібліятэцы адбылася  
вечарына памяці “Яе імя было – Любоў”, прысвечаная паэтэсе Л. 
Нікіфаравай. У вечары прынялі ўдзел супрацоўнікі газеты “Віцебскі 
рабочы” Л. Дзядзюра, А. Лазебная, кампазітары, выканаўцы песень 
Л. Нікіфаравай  Г. Лапіцкі і І. Бабаед. 

11 чэрвеня  Мазалаўская сельская бібліятэка правяла 
сустрэчу з земляком, аўтарам шматлікіх артыкулаў і кніг па 
краязнаўстве Д. Р. Газіным, які прэзентаваў сваю новую кнігу “На 
огненной черте”. 

15 чэрвеня ў раённай бібліятэцы прайшоў Дзень 
прафесійных ведаў “Гістарыяграфія населеных пунктаў і ўстаноў 
бібліятэк раёна” з удзелам мясцовых краязнаўцаў М. Півавара і Л. 
Нікіцінай. 
 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк  
Упершыню супрацоўнікамі раённай бібліятэкі праведзена 

мерапрыемства “Ноч у бібліятэцы”. Для наведвальнікаў былі 
падрыхтаваны экскурсія “Путешествие по библиотеке”, выстава-
сюрпрыз “Я – книга интересная!”, выстава-падарожжа 
“Литературные континенты”, гульня-віктарына “Интуицыя” і варажба 
па кнізе “Магический салон”, прагляд мастацкага фільма “Зубная 
фея”, танцавальная праграма “Книга и песня шагают вместе”.  
  

У Віцебску была значная колькасць веж: Шарамацьеў 
круглік, Веставая, Танкавая, Бабарыкін круглік, Храпавіцкая (у 
Верхнім замку); вежа Падзвінская, Заручаўская, Старасельская, 
Дамініканская, Тарапецкая (у Ніжнім замку) і інш.  На чарцяжы 
пазначаны двор ваяводскі, царква Міхаіла Архангела, двор Госкага, 
храм Дабравешчання, манастыр Аляксееўскі (Мікалаеўскі сабор), 
двор Шапкіна, двор Агінскага і іншыя будынкі. 

Сёння «Чарцёж» з’яўляецца каштоўнай крыніцай вывучэння 
архітэктурнай спадчыны Віцебска: на ім пазначаны Верхні і Ніжні 
замкі, Узгор’е, Узгорская слабада, Задуноўская слабада з 
абарончымі (вежамі), культавымі, грамадзянскімі пабудовамі, а 
дэталёвыя апісанні помнікаў архітэктуры ў працы А. Сапунова 
дазваляюць ўзнавіць тагачасны архітэктурны ансамбль горада.  

Дакументальная спадчына А. Сапунова – унікальны набытак 
для вывучэння гісторыі краю. Падцвярджаюць тое і вынікі 
сацыялагічнага даследавання «Соответствие фонда краеведческих 
документов запросам пользователей» (2004), праведзенага ў 
бібліятэцы, якое выявіла, што сярод найбольш запатрабаваных 
рэдкіх кніг сектара з’яўляюцца працы А. Сапунова «Витебская 
старина» і «Река Западная Двина» [3]. 

Навучальныя ўстановы, якія ўключаюць у свае планы 
краязнаўчыя вучэбныя дысцыпліны і спецкурсы такія як «Вывучаць і 
ведаць гісторыю Віцебска», «Гістарычнае краязнаўства» (ВДУ імя 
П.М. Машэрава) і інш., стымулююць школьнікаў і студэнтаў да 
пошукавай, навукова-даследчай дзейнасці, садзейнічаюць 
фарміраванню цікавасці да гістарычнага мінулага і выданняў, якія 
прысвечаны краю. 

Сёння бібліятэкай ажыццяўляецца пошукавая работа па 
выяўленні і набыцці як саміх рэдкіх дакументаў, так і іх копій, 
электронных версій з фондаў іншых бібліятэк, прыватных калекцый. 
Пошук дарэвалюцыйных выданняў ускладняецца тым, што 
Віцебшчына значна пацярпела ў гады Вялікай Айчынный вайны: 
фонды бібліятэк былі знішчаны або вывезены за межы краіны, а ў 
насельніцтва рэдкіх кніг амаль не захавалася. У 1998 г. быў 
распрацаваны і атрыманы грант на набыццё збору 
дарэвалюцыйнай кнiгi аб краi, з дапамогай якога ў прыватных 
уладальнікаў былі набыты 42 арыгінальныя выданні, а таксама 
зроблены ксеракопіі асабліва каштоўных кніг. Сярод іх «Памятныя 
кніжкі Віцебскай губерні», «Полацкія епархіяльныя ведамасці» за 
розныя гады і іншыя выданні. Сёння ў падфондзе рэдкіх 
краязнаўчых выданняў на традыцыйных носьбітах прадстаўлена 
каля 200 адзінак дакументаў, выдача якіх ажыццяўляецца на аснове 
пісьмовых зваротаў, зацверджаных кіраўнікамі адпаведных 
арганізацый і ўстаноў з указаннем тэмы.  

Праведзены аналіз бібліятэчнай дакументацыі (111 
пісьмовых зваротаў) за перыяд з красавіка 2006 года па кастрычнік 
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  Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк  
У Лёзненскай раённай бібліятэцы адбылася 

відэапрэзентацыя “Матэрыяльнае ўвасабленне духоўнай спадчыны 
святой ахоўніцы Беларусі Еўфрасінні Полацкай”. 

Дзень памяці і смутку “Так пачыналася Вялікая Айчынная…” 
правяла раённая дзіцячая бібліятэка. Мерапрыемства ўключыла 
кнігападарожжа ў Брэсцкую крэпасць, прэзентацыю кніжнай 
выставы “Рэспубліка-партызанка”, гадзіны гістарычнай памяці 
“Лёзненшчына ў полымі вайны” і “Вайна ў лёсе маёй сям’і”. 

Бібліямарафон па прафарыентацыі пад дэвізам “Я выбіраю 
прафесію, прафесія выбірае мяне” арганізаваны бібліятэкай 
аграгарадка Новае Сяло.  

Літаратурны вернісаж “Книга, лето, я – друзья!” правяла 
бібліятэка аграгарадка Адаменкі на Свяце дзяцінства, якое было 
наладжана сумесна з Домам культуры. 

 
Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк  

 22 чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы адбылася тэматычная 
вечарына “Сустрэча  пакаленняў”, прысвечаная 70-годдзю пачатку 
Вялікай Айчыннай вайны. На сустрэчу з  ветэранамі і людзьмі, 
дзяцінства якіх апаліла вайна, былі запрошаны прадстаўнікі 
працоўных калектываў горада, моладзь і школьнікі.     
 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк  
17 чэрвеня ў Пастаўскай раённай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з галоўным рэдактарам альманаха “Вожык” Юліяй 
Францаўнай Зарэцкай.  

24 чэрвеня пад назвай “Мая сям’я, мае вытокі, мой род – і 
блізкі, і далёкі” ў клубе па інтарэсах “Сучаснікі”, які працуе пры 
Пастаўскай раённай бібліятэцы, адчыніла дзверы краязнаўчая 
лабараторыя. Мерапрыемства адбылося на маляўнічым беразе 
возера Дубок.  

26 чэрвеня Вярэнькаўская сельская бібліятэка правяла 
падарожжа ў свет сям’і пад назвай “Сям’я, дабра табе і свету”.  

 
Полацая раённая сетка публічных бібліятэк  

1 чэрвеня Фарынаўская сельская бібліятэка сумесна з 
Фарынаўскай СШ правяла літаратурна-пазнавальную гульню “Дзеці 
маюць права” з удзелам юрыста раённага выканаўчага камітэта. 

3 чэрвеня Навагаранская бібліятэка для дзяцей малодшага і 
сярэдняга ўзросту сумесна з СДК арганізавалі свята “Разам – цэлая 
краіна”. 
  

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк  
На працягу чэрвеня ў рамках рэспубліканскай акцыі “Ніхто не 

забыты” прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 70-годдзю пачатку 

правы і левы бок яго ўзвышаліся дзве выскоія піраміды, 
састаўленых з разнакаляровых лямпаў. На левым баку храма, у 
розных сімвалах і эмблемах, прадстаўлены былі дабрадзейнасці 
гасудара. Рознымі сімваламі таксама былі пазначаны розныя навукі. 
Не засталіся забытымі і імёны прынца Віртэмбергскага і міністра 
Разумоўскага, і ім былі дадзены прыстойныя месцы на іезуіцкім 
храме з прыстойнымі ліслівымі эпітэтамі. У заключэнне спушчаны 
вялізны, распісаны жывапісам шар, з надпісам “Безопасный, под 
защитою Александра лечу радостно вверх”» [7]. 

Так адбываліся ўрачыстасці па пераўтварэнні калегіі ў 
акадэмію, якая праіснавала толькі 8 гадоў, пасля чаго было прынята 
рашэнне аб яе ліквідаванні. 

Пераважная доля прац А. Сапунова прысвечана стану 
рэлігійнага жыцця на Віцебшчыне.  

Так, у 1889 г. выходзяць ажно 3 работы, прысвечаныя гэтай 
тэме: «Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших 
времен до половины XIX века», «Судьба православия в Полоцкой 
епархии», «Торжество православия. Начало православия в 
Полоцкой епархии. Гонения на него во время унии. Торжество его». 

Шэраг прац распавядаюць аб помніках культавага 
дойлідства: найбольш вядомых праваслаўных храмах 
Прыдзвінскага краю. Гэта такія работы як «Древности Спасо-
Ефросиниевского девичьего монастыря в Полоцке» (1885), 
«Полоцкий Софийский собор» (1888), «Полоцкий Спасо-
Ефросиниевский девичий монастырь» (1888), «Витебский 
Успенский собор в связи с событиями из религиозной жизни 
витеблян» (1894), «Церковь во имя святого пророка Ильи в гор. 
Витебске» (1904). 
 Сустракаюцца работы А. Сапунова, якія пэўным чынам 
закранаюць пытанні, звязаныя з архітэктурай, гісторыяй культавага 
будаўніцтва. Сярод іх «Губернаторский дворец в Витебске» (1901),  
«Чертеж гор. Витебска 1664 года» (1910) і інш. 

У Маскоўскім галоўным архіве Міністэрства Замежный спраў 
(зараз Дзяржаўны Архіў Старажытных актаў) А. Сапуновым быў 
знойдзены «Чарцёж» горада Віцебска 1664 года, што быў 
дасланы ў Маскву віцебскім ваяводам князем Якавам Валконскім і 
дастаўлены віцебскім рассыльным Ларкаю Быкавым. «Чарцёж» быў 
выкананы пяром на  склееных і месцамі падклееных лістах шэра-
жоўтай паперы. Рэкі Заходняя Дзвіна і Віцьба былі пафарбаваны ў 
сіні колер, а горы і  яры жоўта-зялёны. Надпісы зроблены кінаварру. 
Даўжыня «Чарцяжа» складала 108 см, а шырыня 79 см.  

У 1910 годзе А. Сапуноў, на аснове сметных кніг г. Віцебска 
1655 г. і 1665 г., якія таксама захоўваліся ў Маскоўскім галоўным 
архіве Міністэрства Замежный спраў, падрыхтаваў матэрыялы, якія 
тлумачаць «Чарцёж», і апублікаваў іх у 1-й кнізе «Трудов Витебской 
Ученой Архивной Комиссии».  
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  Вялікай Айчыннай вайны. Сярод іх – сустрэчы з ветэранамі, героіка-
патрыятычныя чытанні, часы ваеннай паэзіі, вечары мужнасці, 
літаратурна-музычныя кампазіцыі, часы-рэквіемы. Цэнтральная 
раённая бібліятэка арганізавала паездку да мемарыяльнага 
комплексу “Купаваць” на месца гібелі Героя Савецкага Саюза 
Канстанціна Заслонава. Дзіцячая раённая бібліятэка сумесна з 
гісторыка-краязнаўчым музеем правяла ўрок мужнасці “Легендарны 
камбрыг Беларусі”. 
  У Яноўскай сельскай бібліятэцы мясцовыя майстры 
народнай творчасці прадставілі выставу сваіх работ пад назвай “Рук 
золотых земное чудо”. 
 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк  
1 чэрвеня Вялікадолецкая бібліятэка да Міжнароднага дня 

абароны дзяцей арганізавала тэатралізаванае свята “Детства 
сказочная страна”. 

22 чэрвеня ў Іллюшынскай бібліятэцы праведзена слайд-
шоу “Бессмертны их имена”, прысвечанае Дню памяці і смутку. 

24 чэрвеня ў гарпасялковай бібліятэцы адбылася 
прэзентацыя новага зборніка члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Т. 
Барадзёнак “Купалася зорка ў крыніцы”. На мерапрыемстве 
прысутнічалі аматары паэзіі, карыстальнікі бібліятэкі, сябры клуба 
цікавых сустрэч “Ушачане”, удзельнікі народнага хору ветэранаў.  

 
Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк  

         Альшанская бібліятэка сумесна з СДК правяла Дзень 
сяброўства “Вось якія мы сябры”. Яго ўдзельнікі чыталі вершы, 
паглядзелі міні-спектакль “Что дороже золота?”, прынялі ўдзел у 
конкурсах, гульнявой праграме і дзіцячай дыскатэцы. 

 
Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк  
Да Міжнароднага дня абароны дзяцей у Сталіцкай, Іёдскай, 

бібліятэцы Дома народнай творчасці в. Буеўшчына адбыліся 
конкурсы малюнкаў на асфальце “Наше счастливое детство”, “На 
аблоках дзяцінства”, “Дзяцінства казачны востраў”. 

У Германавіцкай бібліятэцы да Дня ўсенароднай памяці 
ахвяр Вялікай Айчынай вайны быў праведзены ўрок мужнасці 
“Легендарная крэпасць-герой” з праглядам мастацкага фільма 
“Брэсцкая крэпасць”. 

 
Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк  

3 чэрвеня ў Башнеўскай сельскай бібліятэцы сумесна з 
сельскім клубам праведзены Дзень калектыўнага адпачынку “Хай 
заужды будзе смех!”, які ўключыў конкурс малюнкаў на асфальце, 
пазнавальную вiктарыну,  прагляд мультфільмаў. 

4 чэрвеня ў Слабадской сельскай бiблiятэцы быў 

назвай «Notatka o akademii i szkolach jezuitow w Polotcku», дзе 
ананімны аўтар высока ацэньвае вучэбную дзейнасць іезуітаў. На 
думку А. Сапунова, Полацкая акадэмія адыгрывала сапраўды 
вялікую ролю ў гісторыі Беларусі, але «не ў сэнсе асветы, а як цэнтр 
каталіцызма і неадлучнага з ім паланізма». 

Пачынаючы «Заметку...» А. Сапуноў пісаў: «Сколько 
воспоминаний религиозных и политических связано с именем 
Полоцка, – воспоминаний, то глубоко отрадных, то печальных и 
горьких. Некогда столица могущественного княжества, богатый 
торговый город, – ныне ничтожный уездный городишко; город, в 
котором некогда сияло благочестие, где подвизались преподобная 
Евфросиния, где было тринадцать православных монастырей, стал 
впоследствии гнездом иезуитов и униатов» [7]. 

У рабоце аўтар прыводзіць цікавыя факты, якія нагадваюць 
падзеі 10 чэрвеня 1812 года, калі адбылося ўрачыстае адкрыццё 
Полацкая іезуіцкая акадэміі: «Да гэтага дня па разасланых ад 
іезуітаў павестках і рэкламах, сабралася ў Полацк шмат дваран з 
усёй Беларусі і Літвы: герцаг Аляксанд Віртэмбергскі, беларускі 
генерал-губернатар спецыяльна прыехаў у Полацк для гэтых 
урачыстасцяў са сваёй світай; з’явіліся на ўрачыстасці і грэка-
ўніяцкі архіепіскап Іаан Красоўскі і лацінскі епіскап Мінскі Дзядзерка. 
Пры музыцы, якая была акампанавана галасамі, Дзядзерка правёў 
пропаведзь; літургія была праведзена ў прысутнасці ўсіх членаў 
акадэміі, выхаванцаў і іншых асоб. Затым уся працэсія рушыла ў 
вялікую іезуіцкую залу, у якой на залатой падушцы перад бюстам 
імператара ляжала грамата акадэміі... Працэсія, падобная на 
хросны ход,  адправілася ў касцёл па гарадской плошчы, сярод 
аглушальных громаў музыкі і выстралаў з пушкі. Працэсія ішла ў 
наступным парадку: наперадзе доўгімі радамі растаўленыя і 
падзеленыя на 5 класаў выхаванцы акадэміі; за імі таксама ішлі ў 
рад айцы-іезуіты, многія з якіх прыбылі на гэтыя ўрачыстасці з 
іншых вучылішчаў; потым прэлат, акружаны двума коннікамі, нёс 
грамату, пячаткай і кутасікі якой падтрымлівалася двумя 
выхаванцамі, апранутымі ў белае адзенне. Працэсію замыкаў 
герцаг Віртэмберскі са сваёй світай. Юнакі таксама неслі 70 сцягоў з 
гербамі розных народаў і абласцей Расіі... У касцёле быў 
прачытаны ўказ аб ўзвядзенні Полацкай калегіі ў акадэмію; потым 
была зачытана грамата і пакладзена на трон перад партрэтам 
Аляксандра I... Па заканчэнні ўсяго герцаг узяў грамату і ўручыў яе 
рэктару акадэміі. Святкаванне скончылася спевамі «Цябе, Бога, 
хвалім». Затым удзельнікам урачыстасцяў быў прапанаваны 
раскошны абед. Ноччу адбылася ілюмінацыя; уся плошча перад 
іезуіцкай установай гарэла агнямі і асвятлялася транспарантамі. На 
фасадзе іезуіцкага касцёла, звернутага да плошчы, быў пастаўлены 
вялікіх памераў арол, паміж двума галовамі якога было размешчана 
імя Аляксандра I, акружанае лаўрамі і ўпрыгожанае каронаю; па 
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  праведзены дзень адпачынку “Дзяцiнству сонца падарыце”. У 
мерапрыемстве прынялi ўдзел вучнi 1–5 класаў, якія паўдзельнічалі 
ў вiктарыне-юмарыне і пазнавальных конкурсах. 

    
 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 
 

11 чэрвеня музей Марка Шагала ў Віцебску пачаў 
святкаванне свайго 20-годдзя XXI Міжнароднымі Шагалаўскімі 
чытаннямі, якія адкрыліся ў Арт-цэнтры паказам дакументальнага 
фільма “Цвет любви”, знятага ў мінулым годзе маскоўскім 
рэжысёрам Сяргеем Мухіным па заказе Міністэрства культуры 
Расійскай Федэрацыі і студыі “Культурное наследие”. У чытаннях 
прынялі ўдзел мастацтвазнаўцы з Беларусі і Расіі: навуковыя 
даклады прадставілі загадчык сектарам выяўленчага мастацтва 
маскоўскага музея Усхода Наталля Апчынская, калекцыянер з 
Санкт-Пецярбурга Аляксей Разівонаў і інш. Па традыцыі, на 
Шагалаўскіх чытаннях, былі прадстаўлены даследаванні архіўных 
матэрыялаў пра Шагала і яго сям’ю. Усе даклады будуць 
апублікаваны ў штогадовым выданні – бюлетэні музея Марка 
Шагала. 

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 16 июня. – С. IV. 
Народнае слова. – 2011. – 14 чэрв. – С. 7.  

18 чэрвеня на вуліцы Суворава адбылося ўрачыстае 
адкрыццё скульптуры сапожніка дзядулі Марка.  

Витебский проспект. – 2011. – 23 июня. – С. 2. 
“Беларускі ручнік: з глыбіні стагоддзяў” – новая выстава 

дорыць наведвальнікам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея 
магчымасць дакрануцца да вытокаў нацыянальнай культуры. У трох 
залах прадстаўлена каля 250 прадметаў з фондаў Віцебскага 
абласнога і Гарадоцкага раённага краязнаўчых музеяў. У асноўным 
гэта экспанаты XIX – пачатку XX стагоддзяў, якія даюць яскравае 
ўяўленне пра ўнікальнасць культуры Паазер’я, у якой, нібы ў 
люстэрку, адбілася гісторыя нашага краю, яго прыродныя 
асаблівасці, светапогляд мясцовых жыхароў. Прычым наведвальнікі 
маглі не толькі ўбачыць гатовыя вырабы – посцілкі, хусткі, 
вышываныя ручнікі, але і даведацца пра ўсе стадыі апрацоўкі льну.  

Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 июня. – С. 8. 
Апынуцца ў чароўным свеце дзяцінства, убачыць ужо 

пажоўклыя, але надзвычай дарагія кніжкі, можна было на выставе 
“Казкі майго дзяцінства”, якая адкрылася ў абласным краязнаўчым 
музеі. У экспазіцыі сабраны выданні казак з музейных кніжных 
збораў і прыватных збораў жыхароў горада. Цэнтральнае месца на 
выставе займаюць тры блокі: беларуская казка, аповесць Лазара 
Лагіна “Старик Хоттабыч” і творчасць рускіх савецкіх пісьменнікаў 

займаецца якой-небудзь навуковай працай у такім горадзе як 
Віцебск, дзе няма ніякіх навуковых устаноў, добра ведае, у якім, 
калі-небудзь, па-сапраўднаму бездапаможным стане аказваўся 
даследчык. Дастаткова сказаць, што ў Віцебску нельга знайсці 
поўнага экзэмпляра Геаграфічнага слоўніка Сямёнава, не кажучы 
ўжо пра больш спецыяльныя і рэдкія выданні» [9, С. II.]. 

Аднак, нягледзячы на пэўныя цяжкасці, праца атрымалася 
даволі змястоўнай і  ўсебакова асвятляла розныя аспекты 
вывучэння шляху «з варагаў у грэкі». 

Змест кнігі складалі гісторыка-геаграфічны агляд, апісанне 
вытокаў і прытокаў Заходняй Дзвіны, каналаў, якія злучаюць яе з 
іншымі рэкамі, геалагічны нарыс берагоў, апісанне відаў рыб, якія 
водзяцца ў басейне ракі і спосабы іх лоўлі, гандлі, судаходстве, 
прыгожых мясцінах і найбольш значных паселішчах, размешчаных 
на рацэ.  

Характэрнай асаблівасцю кнігі стала ўключэнне ў яе 
раздзела, прысвечанага вобразу Заходняй Дзвіны, створанаму 
пасродкам вуснай народнай творчасці і вершаваных твораў. Так, А. 
Сапуноў прыводзіць шэраг урыўкаў з польскіх, латышскіх, 
беларускіх вершаў і песень. Напрыклад, «Дзвіна» Т. Лады-
Заблоцкага ў перакладзе з польскай мовы: 

Река родимая! Как много лет прошло 
С той ночи, когда я в путь трогаясь               
                                                далекий, 
Задумчиво смотрел под вод твоих стекло 
И берег твой лобзал пустынный и 
                                                широкий. 

 
Тогда, как и теперь, красавица луна 
По небу дальнему плыла с улыбкой ясной 
И, в дремлющих водах твоих отражена, 
Давала чудный блеск волне твоей 
                                                прекрасной… 
Міністр народнай асветы пазнаёміў з кнігай самаго 

расійскага імператара, які распарадзіўся выдаць аўтару 
аднаразовую грашовую дапамогу ў памеры 500 рублёў. 

Сярод прац па гісторыі асветы на Віцебшчыне вылучым 
такія работы як «Историческая записка 75-летия Витебской 
гимназии» (1884), «Заметка о коллегии и академии иезуитов в 
Полоцке» (1890) і гістарычную даведку «Университет в Полоцке» 
(1908). 

У 1890 г. з’яўляецца «Заметка о коллегии и академии 
иезуитов в Полоцке», у якой выяўна прасочваюцца ўласныя 
погляды і ацэнка А. Сапуновым дзейнасці іезуіцкага ордэна на 
тэрыторыі Беларусі. Яе напісанне абумоўлена ўздзеяннем 
прачытанай брашуры, выдадзенай у Познані ў 1884 годзе, пад 
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  Самуіла Маршака і Карнея Чукоўскага, чые жыццёвыя лёсы былі 
звязаны з Віцебшчынай. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 14 июня. – С. 8. 
Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 9 июня. – С. 8. 
Народнае слова. – 2011. – 9 чэрв. – С. 16.  
 

МАСТАЦТВА 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 

17 чэрвеня ў выставачнай зале культурна-гістарычнага 
комплексу «Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”» адкрылася 
фотавыстава Дзмітрыя Лося “Разговоры”, на якой прадстаўлены 
работы з серыі партрэтаў акцёраў Нацыянальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Я. Коласа “Отражение”. 

Витебский проспект. – 2011. – 23 июня. – С. 23. 
20 чэрвеня ў Музеі баявой садружансці г.п. Расоны пачала 

працаваць выстава-продаж ікон мастачкі з Маладзечна Ядвігі 
Сянько, якая з 1997 года па бласлаўленні Філарэта, Мітрапаліта 
Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі піша спісы 
з усіх вядомых у свеце праваслаўных ікон. Работы мастачкі можна 
сустрэць у многіх храмах Беларусі і за яе межамі. 

 Голас Расоншчыны. – 2011. – 24 чэрв. – С. 1. 
У Мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава 

Валерыя Шчаснага “Знакі яднання”, якая дае дастаткова поўнае 
ўяўленне пра творчыя перавагі мастака ў розныя перыяды. У 
экспазіцыі прысутнічаюць і дастаткова рэалістычныя пейзажы, і 
сюжэтны жывапіс і абстрактныя кампазіцыі. Валерый Шчасны 
сумяшчае ў карцінах канцэптуальнасць і сімвалізм. Галоўны знак, 
сэнсавы сімвал – крыж. Гэта сакральны вобраз і геаметрычная 
дамінанта. У серыі “Крыжовы шлях” чатырнаццаць работ 
адпавядаюць 14 стацыям, на якіх адлюстраваны эпізоды шляху 
Іісуса на Галгофу.  

Віцебскі рабочы. – 2011. – 7 июня. – С. 8. 
Народнае слова. – 2011. – 11 чэрв. – С. 7. 

 Выстава жывапісу вядомага мастака Сяргея Кухто (1959–
1999) экспанавалася ў чэрвені ў Мастацкім музеі г. Віцебска..  
  Витебский проспект. – 2011. – 30 июля. – С. 23. 

“Птушкі роднага краю” – менавіта такую назву носіць 
фотавыстава Валерыя Кавалёнка, арганізаваная ў выставачнай 
зале шаркаўшчынскага Цэнтра рамёстваў. 
  Кліч Радзімы. – 2011. – 18 чэрв. – С. 7. 
 
 

змешчаныя у 5 томе «Витебской старины» матэрыялы па гісторыі 
рэлігіі краю. 

Асаблівае значэнне маюць працы, прысвечаныя  гісторыі, 
археалогіі краю. 

Брашура «Двинские или Борисовы камни» (1890) стала 
вынікам даследавання А. Сапунова, падрыхтаванага для 
абмеркавання на VIII Археалагічным з’ездзе. Помнікі эпіграфікі не 
аднойчы станавіліся аб’ектам даследавання многіх вучоных. У 
сваёй рабоце А. Сапуноў з уласцівай яму старанасцю апісвае ўсе 
вядомыя Барысавы камяні, прыцягвае да збору дакументаў сваіх 
аднадумцаў і выкарыстоўвае ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу 
здымкі надпісаў на Дзвінскіх камянях Міхаіла Дуброўскага, малюнкі 
мастака А. Грэбнева, фотаздымкі М. Ф. Кусцінскага і С. Юркоўскага. 

У 1903 годзе з’яўляюцца «Памятники времен древних и 
новейших в Витебской губернии». Па-сутнасці, гэта адна з 
першых прац, якая была прысвечана пытанням аховы помнікаў 
гісторыі і архітэктуры.  

6 верасня 1901 года міністр унутраных спраў звярнуўся да 
губернатараў, граданачальнікаў, обер-паліцэйскіх з наступным 
цыркулярам: «Па дзеючаму заканадаўству забараняецца разбураць 
отстаткі древніх замкаў, крэпасцей, помнікаў і іншых будынкаў, а 
надзор за захаваннем іх ускладаецца на мясцовыя паліцэйскія 
ўлады і начальнікаў губерній, якія абавязваюцца данесці аб ўсіх 
старажытнасцях Міністэрству Унутраных Спраў, у якім 
сосредотачваются звесткі аб помніках старажытнасці і справы аб 
захаванні оных». 
 Гэты цыркуляр і стаў падставай для сакратара статкамітэта 
А. Сапунова да збору інфармацыі аб старажытных помніках, пра 
якія, як аказалася, было зусім мала звестак. У выніку свет пабачыла 
кніга, якая ўключыла спіс помнікаў, падрабязнае іх апісанне. Аўтар 
згадвае аб гісторыі будаўніцтва храмаў, Барысавых камянях, 
Дынабургскім, Люцынскім і іншых замках Віцебскай губерні. 

Буйной працай, скіраванай на вывучэнне прыродных умоў і 
рэсурсаў краю, стала «Река Западная Двина» (1893), якая 
звярнула на сябе ўвагу многіх вучоных і даследчыкаў і зрабіла імя 
Сапунова вядомым не толькі ў краі, але і па-за межамі Расіі. Так, 
напрыклад, выдатныя водгукі аб кнізе былі надрукаваны ў 
геаграфічных выдяннях Англіі, Францыі і Германіі [1, С. 74.]. 

Рускі гісторык, адзін з заснавальнікаў школы 
крыніцазнаўства К. Бястужаў-Румін (1829–1897) сцвярджаў: «У 
радзе правінцыяльных дзеячаў А. Сапуноў займае ганаровае 
палажэнне. Новая праца яго падтрымае такую вядомасць... 
Грунтоўны і ўважлівы выбар фактаў, дабрасумленная перадача 
робяць кнігу г. Сапунова неабходным дапаможнікам для гісторыкаў і 
георгафаў...» [11, С. 26]. 

Сам А. Сапуноў у прадмове да кнігі пісаў, што «любы, хто 
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  • ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
 

З 20 мая па 24 чэрвеня ў выставачнай зале Віцебскага 
абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці працавала 
выстава “Ад родных Лёзненскіх крыніц” народнага клуба народных 
майстроў і самадзейных мастакоў “Крыніцы” Лёзненскага Дома 
рамёстваў, на якой былі прадстаўлены творы па розных накірунках 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, такіх як салома- і 
лазапляценне, разьба па дрэве, вышыўка, ткацтва, кераміка, 
маляванкі  і інш.  

 Віцебскі АМЦНТ 
15 чэрвеня ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі адкрылася 

выстава мастацкіх і дэкаратыўных работ Віктара Уладзіміравіча 
Дубарэзава. 

 Гарадоцкі веснік. – 2011. – 18 чэрв. – С. 8. 
Другое месца ў рэспубліканскім свяце-конкурсе “Лазовыя 

карункі” заняў кіраўнік гуртка лазапляцення Гарадоцкага Дома 
рамёстваў і фальклору Васіль Паўлавіч Сіманковіч. Мерапрыемства 
адбылося пад эгідай Беларускага саюза майстроў народнай 
творчасці. У ім прынялі ўдзел 30 майстроў, многія з якіх вядомы і 
па-за межамі Беларусі. 

 Гарадоцкі веснік. – 2011. – 4 чэрв. – С. 1. 
Адчуванне дзяцінства падарыла віцяблянам выстава 

аўтарскіх цацак і лялек  “Игрушечные истории”, якая адкрылася ў 
культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо города Віцебска 
“Дзвіна”». На выставе можна знайсці і герояў народных казак, і 
дакладных персанажаў з любімых мультфільмаў, як айчынных, так і 
замежных. У дзень адкрыцця выставы наведвальнікі маглі 
паспрабаваць сябе ў ролі стваральнікаў цацак, прыняць удзел у 
майстар-класе мінскай арт-студыі “Желтый слон”. 

http://gorod.vitebsk.by/news/22-06-2011/geroi.html 
У Глыбоцкім Доме рамёстваў працуе выстава “Таямніцы 

дрэва” разьбяра па дрэве з Лепельшчыны Івана Будзіча. 
  Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 15 чэрв. – С. 3. 
 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 

Незабыўны вечар падарыў гледачам народны ансамбль 
народнага танца “На ростанях” Віцебскага дзяржаўнага каледжа 
культуры і мастацтваў. У вялікай зале Віцебскай абласной 
філармоніі пры аншлагу прайшоў справаздачны канцэрт творчага 
калектыву, якім кіруе Сяргей Ракоўскі.  

Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 14 июня. – С. 2. 
Яркай падзеяй культурнага жыцця Аршаншчыны стала 

правядзенне II адкрытага дзіцячага фестывалю фартэпіяннай 

інш., характарызавалі «Витебскую старину» «як па праўдзе зьяваю 
выдатнаю ў нашай правінцыяльнай літаратуры, вельмі паважаную і 
добрасумленнаю працу, каторая можа служыць прыкладам 
дасьледчыкаў розных мясцовасьцяў» [1, С. 74.]. 

Першы том выдання (1883) стаў сапраўднай падзеяй у 
навуковым асяроддзі Віцебшчыны, меў значную колькасць старонак 
(звыш за 600), выдатнае афармленне, выйшаў накладам у 500 
асобнікаў і каштаваў 3 рублі, што для простага насельніцтва 
лічылася дарагім задавальненнем.  

Выданне, прысвечанае гісторыі Віцебска, утрымлівае 
шматлікія звесткі пра горад, знойдзеныя ў рускіх і літоўскіх 
летапісах; граматы, прывілеі і іншыя дакументы, якія 
характарызуюць мясцовае грамадска-палітычнае, рэлігійнае жыццё; 
дакументы, аб жыцці і дзейнасці вядомага полацкага архіепіскапа 
Іясафата Кунцэвіча; гістарычныя звесткі пра Свята-Троіцкі Маркаў 
манастыр; матэрыялы аб насельніцтве г. Віцебска; дакументы 
перыяду Айчыннай вайны 1812 года; інвентары Віцебска, якія 
змяшчаюць апісанне маёмасці; рускі пераклад летапісу г. Віцебска, 
складзены мешчанінам С. Аверкай; гісторыка-статыстычны нарыс г. 
Віцебска і інш. Акрамя таго ў зборніку прыведзены спісы віцебскіх 
князёў, архіепіскапаў, епіскапаў, настаяцеляў манастыроў, віцебскіх 
ваявод і кашталянаў. Выданне ілюстравана гербамі г. Віцебска, 
партрэтамі літоўскіх князёў і польскіх каралёў, планамі, чарцяжамі, 
пячаткамі. 

Пасля выхаду выдання вучоны камітэт міністэрства 
народнай асветы рэкамендаваў кнігу для набыцця ў 
фундаментальныя бібліятэкі сярэдніх навучальных устаноў 
Віленскай і Варшаўскай акруг, а таксама «для выдачы ў якасці 
ўзнагароды вучням Віцебскай мужчынскай гімназіі і навучэнкам 
жаночай» [12, С. 39.]. 

Другі том А. Сапуноў планаваў аб мінулым Полацка, а трэці 
– асобных гарадах Віцебскай губерні (Веліжы, Невелі, Дзвінску і 
інш.). Існуе меркаванне, што гэтыя матэрыялы былі падрыхтаваны, 
але па пэўных прычынах так і не ўбачылі свет.  

Чацвёрты том (1885) уключыў гісторыю Полацка ў перыяд 
валодання Івана Жахлівага (1563-1579), а таксама Полацкага і 
Віцебскага ваяводстваў падчас праўлення Аляксея Міхайлавіча 
(1654-1667), пяты (1888) – матэрыялы па гісторыі Полацкай епархіі 
да 1772 года ўключна, якія прадстаўлены больш чым 400 архіўнымі 
дакументамі. Выданне пачынаецца нарысам па распаўсюджванні 
рэлігіі на Віцебшчыне, утрымлівае каштоўны біяграфічныя звесткі і 
літаграфічныя партрэты епіскапаў, архіепіскапаў і іншых рэлігійных 
асоб, якія мелі дачыненне да епархіі. 

Дарэчы, праз год, у 1889 годзе А. Сапуноў падрыхтуе 
асобным выданнем «Исторические судьбы Полоцкой епархии с 
древнейших времен до половины XIX века», якое ўключыць, 
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  РАЗМЕРКАВАННЕ ПРАЦ А.П. САПУНОВА ПА ГАЛІНАХ ВЕДАЎ музыкі для навучэнцаў малодшых класаў ДШМ і ДМШ “Музычная 
капель”, заснавальнікамі якога з’яўляюцца Аршанскі гарадскі аддзел 
культуры, адміністрацыя і фартэпіяннае аддзяленне дзіцячай 
школы мастацтваў № 3 г. Барані. 65 удзельнікаў з Віцебскай і 
Магілёўскай абласцей атрымалі магчымасць творчага 
ўзаемадзеяння. На сцэне школы мастацтваў гучалі творы рускіх і 
замежных кампазітараў XX–XXI стст. 

 

М 7 МАСТАЦТВА; 5

М 1 КРАЙ У 
ЦЭЛЫМ; 6

М 3 ПРЫРОДА І 
ПРЫРОДНЫЯ 
РЭСУРСЫ; 2

М 4 ЭКАНОМІКА; 3

М 6 НАВУКОВАЕ 
ЖЫЦЦЁ. АСВЕТА. 
ДРУК. РЭЛІГІЯ; 20

М 9 ГІСТОРЫЯ. 
ЭТНАГРАФІЯ. 

АРХЕАЛОГІЯ; 11

  Телеком-экспресс. – 2011. – 16 июня. – С. 31. 
 

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 

21 чэрвеня ў Беларускім тэатры “Лялька” адбылася 
прэм’ера спектакля “Сунічкі для веліканачкі” па п’есе Мікалая 
Шувалава ў пастаноўцы выпускніцы Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў Ірыны Багданавай. 

Витебский проспект. – 2011. – 30 июня. – С. 3.  28 і 30 чэрвеня адбыліся прэм’ерныя паказы спектакля “Я 
чакаю сапраўднага мужчыну” ў пастаноўцы Юрыя Лізянгевіча па 
п’есе Эдварда Радзінскага “Прывабная жанчына з кветкай і вокнамі 
на поўнач”. 

Малюнак № 1 
 

А. Сапуноў казаў, «што сур’ёзна працаваць па гісторыі краю 
пачаў пасьля таго, як на выпадковым факце пераканаўся, што 
школа не дала ня толькі дастатковых ведаў, але й путнае і 
фармальнае падрыхтоўкі, а ўласна, калі быў укінуты ў сорам, ня 
змогшчы прачытаць старадаўні дакумэнт, напісаны скорапісьсю, 
прынесены адным з саслужыўцаў у настаўніцкі пакой гімназіі. 
Пачынаў заняткі з чарнавое працы, з зьбірання й разбору 
матар’ялаў; лічачы, што не падрыхтаваўшы бярвеньняў, нечага 
рабіць мастаку й вучонаму архітэктару, калі няма матар’ялу, да 
чаго-б яны маглі прылажыць свае веды, досьлед і штукарства» [1, 
С. 76.]. 

Витебский проспект. – 2011. – 30 июня. – С. 3. 
Народнае слова. – 2011. – 18 чэрв. – С. 3. 

 
 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ  
Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
4 мая ў Аршанскім ГЦК адбылася выстава мастакоў з г. 

Вязьма (Расія) “Вясна Перамогі!”, а 16–17 мая – эстраднае шоу 
“Сямейная ідылія” цыркавых артыстаў “Фартуна” з Украіны. Фундаментальнай працай краязнаўца з’яўляецца 

выдадзены ў Віцебску гістарычны зборнік «Витебская старина», які 
планаваўся ў 6 выпусках.  

Віцебскі АМЦНТ 
21-22 мая ўдзельнікі ўзорнай студыі “Эксклюзіў” Віцебскага 

раённага Цэнтра рамёстваў “Адраджэнне” прымалі ўдзел у Горадзе 
майстроў (г. Шальчынінкай, Літва). 

Пры ацэнцы зборніка энограф, заснавальнік беларускай 
гістарыяграфіі, прафесар Кіеўскага ўніверсітэта М. В. Доўнар-
Запольскі (1867-1934) адзначаў: «А. П. Сапуноў задумаў сабраць і 
выдаць у сістэматычным парадку, па вядомым рубрыкам усе 
матар’ялы й дакумэнты, якія датыкаюцца Віцебска-Полацкага краю. 
Сама думка аб сыстыматычным выданьні вельмі выдатная: у той жа 
час вучоныя ўстановы, як, напрыклад, Віленская археографічная і 
Ленінградзкая … выдавалі свае матар’ялы без усякага парадку і 
толькі ў апошні час прышлі да думкі аб неабходнасьці 
сістэматызаваць выданьні сваіх матар’ялаў» [1, С. 74.]. 

Віцебскі АМЦНТ 
24 мая творчыя калектывы Віцебскага раёна выязджалі з 

канцэртам у г. Веліж (Расія). 
Віцебскі АМЦНТ 

 26 мая Цэнтр эстэтычнага выхавання “Маладзік” школы 
мастацтваў № 3 адзначыў сваё 15-годдзе. У чатырох выставачных 
залах Цэнтра размясціліся лепшыя работы навучэнцаў ад 6 да 16 
гадоў, якія займаюцца на мастацкім аддзяленні. Павіншаваць 
“Маладзік” прыйшлі былыя выкладчыкі Цэнтра, мастакі і музыканты. 
Свята працягвалася тэатралізаваным прадстаўленнем, музычнымі 

Рэцэнзіі, якія з’явіліся на зборнік у буйных перыядычных 
выданнях такіх такіх як «Новое время», «Русь», «Русская старина» і 
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  штодзёншчыны, якая звычайна зацягвала ў ціну гультайства і 
прапальвання жыцьця; пры тым у такі час, калі быць дасьледчыкам 
і мець свае друкаваныя працы для настаўніка ў падазронай у 
палітычным сэнсе, краіне было ня зусім бяспечна» [1, С. 73–74.]. 

сустрэчамі і феерверкам. 
Витебский проспект. – 2011. – 2 июня. – С. 23.  

28–30 мая народны духавы аркестр ДК ААТ “Нафтан” стаў 
лаўрэатам 3-й ступені ў Міжнародным конкурсе духавых аркестраў 
“Белорусские фанфары-2011” у г. Баранавічы. Аналіз бібліяграфічных крыніц дазваляе сцвярджаць, што 

пераважная большасць прац А. Сапунова была выдадзена ў 
Віцебску мясцовымі (губернскай) і прыватнымі друкарнямі (М. 
Нэймана, братоў Г. і П. Падземскіх, Г. Малкіна), астатнія – у Санкт-
Пецярбургу (выд. А. Дзеўрыена), Маскве, Вільні, Полацку. 

Віцебскі АМЦНТ 
У маі ў дзіцячым аздараўленчым цэнтры “Дружба” УП 

“Віцебскаблгаз” адбыўся фінал абласнога агляду-конкурсу 
мастацкай самадзейнасці работнікаў газавай галіны. 54 нумары 
было прадстаўлена ўвазе гледачоў і журы: харавыя спевы, 
арыгнінальны жанр, харэаграфічныя пастаноўкі, інтэрмедыі, 
аўтарская песня, частушкі і інш. 

 

 Віцьбічы=Витьбичи. – 2011. – 2 июня. – С. III. 
Бягомльская школа мастацтваў адзначыла ў маі 40-гадовы 

юбілей. Святочны вечар, на які былі запрошаны кіраўнікі 
арганізацый гарадскога пасёлка, прадстаўнікі раённай вертыкалі, 
навучэнцы школы мастацтваў і іх бацькі, адбыўся ў Доме культуры. 
  Родныя вытокі (Докшыцы). – 2011. – 8 чэрв. – С. 2. 

  
 

           
                                                                Віцебск. 

 Від на вуліцу Замкавую і Мікалаеўскі сабор 
  

Сёння ў фондзе сектара краязнаўчай літаратуры і 
бібліяграфіі можна знайсці 47 работ А. Сапунова па самых 
разнастайных пытаннях гісторыі краю.  

 
 
 

Бібліяметрычны аналіз, праведзены па комплексе 
параметраў, дазваляе ўмоўна

 
  размеракаваць дакументны масіў, 

якім валодае бібліятэка, у адпаведнасці з «Тыпавой схемай  
класіфікацыі дакументаў для краязнаўчых каталогаў (картатэк)  
Рэспублікі Беларусь»   (1993) і разгледзець яго тэматычную 
скіраванасць. Складанасць аднясення той ці іншай работы да 
адпаведных раздзелаў схемы вызначаецца спецыфічнасцю прац, 
большасць з якіх абумоўлена політэматычным характарам. У 
колькасным выражэнні размеркаванне прац А. Сапунова па галінах 
ведаў можа  выглядць наступным чынам [Гл.  Малюнак № 1 і 
Дадатак].  

 
 
 
 
 
 Як бачым, найбольшая колькасць выданняў з фонду 

прысвечана пытанням рэлігійнага жыцця (15), гісторыі Віцебшчыны 
(11), краю ў цэлым (6), архітэктурнай спадчыны (5). 

 
 
 З мэтай пошуку цікавых звестак і дакументаў А. Сапуноў 

наведваў многія архівы, праглядаў шмат крыніц, вывучаў вялікую 
колькасць выданняў. Адабраныя ім дакументы сістэматызаваліся, 
рыхтаваліся да друку.   
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ДАДАТАК 

 
 
 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ УКЛЮЧАНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ, ПРАДАСТАЎЛЕНЫХ 
СЕТКАМІ ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК  ДЛЯ 

“КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЦЯ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛСЦІ” Ў I ПАЛ. 2011 ГОДА 
  
 

 

СЕТКІ ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК 
ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 
студз 

 
лют 

 
сак 

 
крас 

 
май 

 
чэрв 

 
УСЯГО 

 
ГАРАДСКІЯ СЕТКІ БІБЛІЯТЭК        
АРШАНСКАЯ  – + + – – + 3 
ВІЦЕБСКАЯ   + + + + + + 6 
НАВАПОЛАЦКАЯ   + + + + + + 6 
ПОЛАЦКАЯ  – + + + + + 5 
РАЁННЫЯ СЕТКІ БІБЛІЯТЭК        
АРШАНСКАЯ   – – – – + + 2 
БЕШАНКОВІЦКАЯ  + + + + + + 6 
БРАСЛАЎСКАЯ  + + + + + + 6 
ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ   + + + + + + 6 
ВІЦЕБСКАЯ  + + + – + + 5 
ГАРАДОЦКАЯ  + – + + + – 4 
ГЛЫБОЦКАЯ  – – – – – – – 
ДОКШЫЦКАЯ  – + – + – + 3 
ДУБРОВЕНСКАЯ  + + + + + – 5 
ЛЕПЕЛЬСКАЯ  – + + + + + 5 
ЛЁЗНЕНСКАЯ  + – – + + + 4 
МІЁРСКАЯ  + + + – + + 5 
ПАСТАЎСКАЯ  – + + + + + 5 
ПОЛАЦКАЯ  + – – + – + 3 
РАСОНСКАЯ   – – + + – – 2 
СЕННЕНСКАЯ  – – + + – + 3 
ТАЛАЧЫНСКАЯ  – – + + – – 2 
УШАЦКАЯ  + + – + – + 4 
ЧАШНІЦКАЯ  + + – – + + 4 
ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ  + + + – – + 4 
ШУМІЛІНСКАЯ  + + + + + + 6 

УСЯГО 15 17 18 18 16 20 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крытыкі» [11, С. 1, 26.]. 
Прызнанне творчых заслуг А. Сапунова бяспрэчна. Яго 

паважалі калегі, а пасля смерці клапаціліся аб захаванні памяці і 
ўшанаванні.  
 

              
 

                                         Першае праўленне 
Віцебскага Акруговагавага Таварыства Краязнаўства. 1925 год  
 
Так, напрыклад, у зборніку Віцебскага Акруговага 

Таварыства Краязнаўства «Віцебшчына», Т. 1. (1925), які 
захоўваецца ў Віцебскай абласной бібліятэцы, знаходзім артыкул 
аб вечары, прысвечаным памяці А. П. Сапунова, які адбыўся ў 
Віцебску 25 красавіка 1925 года. Прывядзём вытрымку з яго: 

«Кароткім уступным словам вечар адчыніў старшыня 
Таварыства М. Касьпяровіч.  Потым профэсар Музычнага Тэхнікуму  
сыграў жалобны марш, а пасьля яго М. Багародзкі сказаў прамову 
«Аб значэньні прац А.П. Сапунова для Таварыства». Калі 
скончылася офіцыяльная частка, выступалі са сьпевамі студэнты 
Музычнага Тэхнікуму і беларускі хор Сплендара. Сьпявалі: 
«Полацк», «Каціўся вяночак» і інш. Прысутнічалі сябры Таварыства, 
сябры 1 краязнаўчай конфэрэнцыі, сваякі А.П. і госьці, усяго каля 
300 чал. Вечар адбыўся пры глыбокай зацікаўленасці аудыторыі» 
[2, С. 197–198.]. 

На думку М. Багародскага, у гістарычныя зборнікі Сапуноў 
«унёс шмат каштоўнага з формальнага боку, чаго не было ў 
сучасных іншых расійскіх выданьнях, што выходзілі нават у 
навуковых цэнтрах пад рэдакцыяй навуковых устаноў... Усе працы 
Аляксея Парфёнавіча так многабочны па закранутым тэмамі гэтак 
характарызуюць Віцебшчыну з усіх бакоў, што немагчыма бяз іх у 
сучасны момант абыйсьціся дасьледчыку мінулага Віцебшчыны; імі 
прыходзіцца карыстацца археолёгу, і этнографу, і географу і 
натуралістаму. Прыходзіцца зьдзіўляцца, як мог прарабіць гэткую 
тытанічную працу адзін чалавек, ды яшчэ выключна забясьпечаны 
мізэрным заробкам настаўніка правінцыяльнай гімназіі, які правёў 
большую частку свайго працоўнага жыцьця сярод правінцыяльнай 
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  У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ унутрыгазетных, унутрычасопісных, прыкніжных, прыартыкульных 
бібліяграфічных матэрыялаў). 

 На сённяшні дзень Віцебская абласная бібліятэка валодае 
калекцыяй кніг і брашур, артыкулаў А. Сапунова, якія былі 
апублікаваны ў шматлікіх зборніках. Наяўныя дакументы часткова 
прадстаўлены ў традыцыйнай (22) і электроннай формах (39), што 
складае ад выяўленай колькасці 23 % і  40 % адпаведна, з іх 
некаторыя традыцыйныя дакументы маюць аналагавыя 
электронныя версіі (14 %).  

 
 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 

Сфарміраваная на працягу 2008-2011 гг. бібліятэкай 
электронная калекцыя пашырыла магчымасці доступу грамадскасці 
да творчай спадчыны краязнаўца (было набыта 25 выданняў, якія 
адсутнічалі ў фондзе) і спрыяла яе больш шырокаму ўвядзенню ў 
навуковы зварот. 

Асаблівую каштоўнасць пры вывучэнні ролі асобы ў гісторыі 
з’яўляюцца ўласная перапіска, успаміны сучаснікаў, даследчыя 
работы. 

Так, у 1905 годзе да 25-годдзя вучонай і літаратурнай 
дзейнасці А. Сапунова літаратуразнаўцам, гісторыкам, актыўным 
удзельнікам грамадскага жыцця дарэвалюцыйнага Віцебска, адным 
са стваральнікаў і членам Віцебскай вучонай архіўнай камісіі У. К. 
Стукалічам (1856-1918) была падрыхтавана даследчая праца, якая 
ўключыла біяграфічныя звесткі пра вучонага і першы 
бібліяграфічны паказальнік прац краязнаўца.  

 
 
 

ГУ ”Витебский областной методический центр народного 
творчества” (Витебский ОМЦНТ) является государственным 
учреждением и подчиняется областному управлению культуры 
Витебского облисполкома. История Центра начинается с 
постановления № 318 оргкомитета Президиума Верховного Совета 
БССР по Витебской области от 17 марта 1939 года о  создании при 
Витебском областном отделе искусств областного Дома народного 
творчества.  

У сваім даследаванні аўтар імкнецца па храналогіі 
разгледзець творчую спадчыну А. Сапунова, абагульняе, крытычна 
ацэньвае некаторыя з работ. Значная частка даследавання 
асвятляе дзейнасць па стварэнні і раскрывае змест гістарычнага 
зборніка «Витебская старина». Выказванні К. Бястужава-Руміна, М. 
Доўнар-Запольскага, І. Забеліна, Я. Карскага пра А. Сапунова, 
прыведзеныя ў працы, узбагачаюць яе, дазваляюць сфарміраваць 
цэласнае ўяўленне аб шматграннай асобе гісторыка і краязнаўца. За семьдесят два года своего существования было еще 

несколько преобразований: с 1 июня 1980 года решением 
Витебского областного Совета народных депутатов и 
исполнительного комитета № 263 Дом народного творчества был 
реорганизован в Витебский областной научно-методический Центр 
народного творчества и культурно-просветительной работы.  

«Жыццё А. П. Сапунова, – адзначае У. Стукаліч, – не 
багатае на знешнія падзеі, але поўнае ўнутранага зместу, 
бескарыснай любові да навукі і радзімы і нястомнай разумовай 
дзейнасці, якая суправаджаецца багатымі вынікамі для навукі і, 
магчыма, для мясцовага самасазнання… Ад яго дапытлівага позірку 
не ўхілялася ні адна важная з’ява, ні адзін бок гістарычнага жыцця 
віцебска-полацкага краю. Гісторыя палітычная; гісторыя рэлігійнай 
барацьбы і рэлігійнага жыцця; гісторыя і сучасны стан адукацыі; 
старажытныя святыні, разваліны вякоў мінулых і помнікі навейшага 
часу; нарэшце, рачныя шляхі краю, іх эканамічнае значэнне, іх 
сучасны стан і іх верагоднае будучае, – нішто не забыта, усё 
распрацавана з безупынным цярпеннем і стараннасцю, усюды 
бачацца сляды розума праніклівага і вострага, асцярожнага і 
ўважлівага, які заўсёды лічыўся з патрабаваннямі самай строгай 

И последнее нововведение в названии и в содержании 
работы центра датируется 27 июля  2006 года. Решением 
Витебского областного исполнительного комитета № 548 
состоялась государственная регистрация Государственного 
учреждения “Витебский областной методический центр народного 
творчества”, сокращенное название – Витебский ОМЦНТ. 

Архивные данные за первые 5 лет существования Дома 
народного творчества не сохранились. И потому точные факты 
работы Дома творчества и сотрудников  известны нам только с 
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  момента освобождения г. Витебска от немецко-фашистских 
захватчиков, с 1944 года. 

Своеасаблівае месца ў вывучэнні гісторыі Віцебшчыны 
належыць дакументальнай спадчыне вядомага гісторыка, 
краязнаўца, архівіста Аляксея Парфёнавіча Сапунова (1851 (52?) – 
1924), ураджэнца м. Усвяты Віцебскай губерні (зараз тэрыторыя 
Пскоўскай вобласці). 

С этого периода известен и директор ОДНТ – заслуженный 
работник культуры БССР Николай Николаевич Тышевич. 
Послевоенные годы на Витебщине отмечены активным всплеском 
самодеятельного творчества. Это и количественный рост 
коллективов, кружков, индивидуальных исполнителей. В это время 
громко заявил о себе и народный ансамбль танца “Колос” 
Витебского районного Дома культуры, созданный в 1950 году 
(художественный руководитель – заслуженный деятель культуры 
БССР –  К. К. Портной). 

 Дзякуючы дзейнасці А. Сапунова, у Віцебску была 
выдадзена значная колькасць навуковых прац, прысвечаных 
роднаму краю. Сярод найбольш вядомых выданняў – зборнік 
дакументаў  «Витебская старина», апублікаваны ў 3-х тамах (1883, 
1885, 1888), кнігі «Река Западная Двина» (1893), «Историческая 
записка 75-летия Витебской гимназии» (1884), «Двинские или 
Борисовы камни» (1980) і інш. С 1964 года на протяжении четверти столетия ОДНТ, а 

позже ОНМЦ НТ и КПР, возглавляла заслуженный работник 
культуры БССР Галина Александровна Соколова. В деятельности  
областного учреждения появляется новое направление в работе – 
10-месячные курсы руководителей коллективов художественной 
самодеятельности всех жанров, что дало новый импульс 
появлению многих талантливых имен и коллективов. Прочно вошли 
в культурную жизнь Витебщины в то время и областные семинары-
практикумы самодеятельных композиторов, поэтов, выездные 
пленэры мастеров и художников. Началась подготовительная 
работа по организации и созданию районных Домов, Центров 
ремесел. Витебский ОНМЦ являлся непосредственным 
инициатором и организатором областных фестивалей польской 
песни, которые проходили 1 раз в 2 года с обязательным 
приглашением исполнителей из Польши. Из этих истоков и 
зародился Всесоюзный фестиваль польской песни (1988 год, г. 
Витебск). 

Вывучэнню жыцця і дзейнасці А.П. Сапунова ў розныя часы 
былі прысвечаны даследаванні У. Стукаліча, А. Падліпскага, Д. 
Газіна, Л. Хмяльніцкай, А. Лісава, М. Півавара і інш.  

У 2009 годзе Віцебская абласная бібліятэка разам з 
Пскоўскай абласной універсальнай навуковай бібліятэкай выступіла 
з інцыятывай стварэння першага сумеснага бібліяграфічнага 
дапаможніка, прысвечанага жыццёваму і творчаму шляху выдатнага 
дзеяча Полацка-Віцебскага краю. 

Спроба сабраць у адінае цэлае бібліяграфічныя матэрыялы 
пра знакамітага краязнаўца адбылася бібліятэкай ўпершыню. 
Прадмову да паказальніка падрыхтаваў краязнаўца, даследчык 
творчасці А. Сапунова, аўтар кнігі «Летапісец Віцебшчыны» (1993) і 
шматлікіх публікацый у абласным і рэспубліканскім друку А. 
Падліпскі. У паказальніку знайшлі адлюстраванне інфармацыя, 
прадастаўленая Пскоўскай абласной бібліятэкай, а таксама 
матэрыялы, якія маюцца не толькі ў фондзе Віцебскай абласной 
бібліятэкі, але і іншых бібліятэках Беларусі і Расіі. С 1989 по 12 января 2011 года ОМЦНТ возглавлял Иван 

Федорович Лобацкий. В  настоящее время руководит организацией 
исполняющая обязанности директора Витебского ОМЦНТ – Гукова 
Зоя Александровна. 

Выданне складаецца з 3 асноўных раздзелаў і ўключае 215 
бібліяграфічных запісаў. Першы раздзел утрымлівае працы А. 
Сапунова, якія выйшлі ў свет у розны перыяд часу, другі 
прысвечаны жыццёваму і творчаму шляху краязнаўца. Трэці 
змяшчае публікацыі, аўтары якіх імкнуліся захаваць памяць пра 
вядомага летапісца краю. Біябібліяграфічны дапаможнік мае 
электронную версію і даступны са спасылкі «Бібліяграфічныя 
выданні» афіцыйнага сайта бібліятэкі па адрасе: www.vlib.by/

Витебский областной методический центр народного 
творчества занимается выполнением следующих задач: 

– сохранение и развитие национальной культуры, 
традиционных форм культурной деятельности и отдыха, ремесел и 
промыслов; .  

– развитие самодеятельного творчества во всех 
проявлениях, особенно  аутентического фольклора;  

Адзначым, што паказальнік не прэтэндуе на вычарпальную 
паўнату бібліяграфічных крыніц, аднак складальнікі імкнуліся яе 
дасягнуць, выкарыстоўваючы ўсе даступныя і магчымыя сродкі 
пошуку. Усяго раздзел «Працы А. П. Сапунова» ўключыў 97 назваў 
дакументаў (без уліку колькасці тамоў і частак), якія былі выяўлены 
з дапамогай рэтраспектыўнага паказальніка «Кніга Беларусі. 
Зводны каталог. 1517–1917», уласных каталогаў, картатэк, баз 
даных, электронных каталогаў НББ, РНБ, РДБ, прац А. Падліпскага, 
Л. Хмяльніцкай, несамастойных выдавецкіх форм (унутрыкніжных, 

–- повышение профессиональной квалификации, 
методического мастерства кадров клубных учреждений, Домов 
ремесел, районных методических центров народного творчества;  

– информационно-методическое и организационно-
творческое обеспечение деятельности учреждений культуры 
области. 

Эффективно работают на Витебщине 17 районных 
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  POST FACTUM методических центров народного творчества (Витебский, 
Глубокский, Городокский, Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, 
Лиозненский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, 
Сенненский, Толочинский, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский, 
Шумилинский). 

 
 

Кожная эпоха захоўвае ў памяці і гісторыі імёны 
людзей, якія вылучаюцца маральнымі і духоўным 
каштоўнасцямі, а іх дзейнасць становіцца сапраўдным 
арыенцірам і ўзорам для пераймання. Менавіта такой і 
ўяўляецца асоба А. П. Сапунова,  значэнне творчай дзейнасці 
якога выклікаюць у сучаснікаў глыбокую павагу. 

Методическим воздействием ОМЦНТ в 25 
административных районах и городах Витебской области охвачены 
568 учреждений культуры клубного типа (на 1 января 2011 г). В этих 
учреждениях функционируют 3361 клубных формирований (кружки, 
коллективы, студии, любительские объединения и клубы по 
интересам разных жанров и направлений). В области появились 
учреждения культуры нового типа: Центры культуры и досуга, Дома 
и Центры фольклора, Дома и Центры ремесел, народного 
творчества, национальной культуры, культурный историко-
туристический центр, клубы-библиотеки, культурно-спортивные, 
литературно-досуговые и социально-культурные центры, Дом 
гончара, клуб-читальня и др. Всего таких учреждений в области 
123.  

Да 160-годдзя краязнаўца 26 сакавіка ў будынку 
Віцебскай епархіі адбылася чарговая навукова-практычная 
канферэнцыя “Сапуноўскія чытанні”, прысвечаная 
ўшанаванню памяці гэтага выдатнага гісторыка і 
краязнаўца.  

Віцебская абласная бібліятэка як сучасны рэгіянальны 
інфармацыйны цэнтр валодае значнай колькасцю 
дакументных рэсурсаў, у тым ліку і рэдкіх краязнаўчых 
выданняў. Прапануем агляд творчай спадчыны А. П. 
Сапунова, якая захоўваецца ў фондах бібліятэкі. 

Приоритетным направлением деятельности ОМЦНТ 
сегодня является сохранение богатств национального наследия, 
укрепление и развитие традиций народного искусства. В районах 
проводятся фольклорные экспедиции, выявляются специалисты по 
записи, обработке и созданию фольклорных архивов, создаются 
центры аутентической культуры, создан список нематериальных  
проявлений, рекомендованных для включения в Государственный 
список историко-культурных ценностей. 

 
 
 

РУПЛІВЫ ДАСЛЕДЧЫК ВІЦЕБСКАЙ ДАЎНІНЫ 
Да 160-годдзя з дня нараджэння А. П. Сапунова 

 
 В сфере популяризации ценностей аутентического 

фольклора  ОМЦНТ были разработаны мероприятия-проекты 
(автор Л. П. Керножицкая), которые стали традиционными: 

      Па паўночным захадзе ад г. Веліжа, у 40 
вярстах, размешчана мястэчка Усвят (Всвячь, 
Свячь, Усвет, Uswiat, Oswiat) пры рацэ Усвячы і 
возеры Усвяце. Належыць шталмейстару 
Радзянка (пач. XX ст. – аўт. ). Развіта 
гарбарная вытворчасць. Ва Усвяце 2 царквы, з 
якіх адна з каменю, мужчынскае і жаночыя 
вучылішчы, сельскі ўрач і лячэбніца, 8 гарбарных 
заводаў. Жыхароў налічваецца звыш 35000. 
Дамоў каменных у мястэчку 2, драўляных 684.  
 
     Замечательные населенные места и 
местности // Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества : настольная и 
дорожная книга для русских людей / под ред. В. 
П. Семенова. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1905. 
– Т. 9. : Верхнее Поднепровье и Белоруссия. – С. 
465.  

– областной праздник обрядового фольклора ”Купалле 
Паазер’я”, 

– областной праздник-конкурс в честь фольклориста, 
белорусоведа Александра Рипинского “Свята ў маёнтку Страганы”, 

– областной смотр-конкурс фольклорного искусства детей и 
молодежи “Ад прашчураў – да зор” и др. 

Важным направлением в деятельности Домов ремесел 
является научно-исследовательская работа. Наиболее 
профессионально и целенаправленно ведется она в Браславском 
музее ремесел, Лепельском и Городокском Домах ремесел. В 
Городке разработаны “Программа возрождения древних ремесел” и 
“Программа возрождения Городокского строя одежды”. Также 
изучением народных строев плодотворно занимаются и в 
Глубокском, Шумилинском, Поставском и других районах. 

Делу возрождения и популяризации народных промыслов 
служат ярмарки ремесел. Во всех районах они служат украшением 
всех смотров-конкурсов, праздников и фестивалей. Примером      
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 является ярмарка на ”Городе мастеров” и областные праздники-
конкурсы по ремеслам, которые ежегодно проводятся ОМЦНТ в 
рамках Международного фестиваля искусств “Славянский базар в 
Витебске”: 

смотр-конкурс белорусского народного танца “Прыдзвінскія карункі”, 
посвященный заслуженному деятелю культуры Беларуси И. 
А.Серикову, в 2009 году в г. Городке областной смотр-конкурс 
проводился в 4-й раз. О других праздниках, смотрах-конкурсах и 
проектах ОМЦНТ мы подробно расскажем в других выпусках. – праздник-конкурс резчиков по дереву "Дрэва жыцця" – 

2005 год, В 2009 году Витебский областной методический центр 
народного творчества отметил свое 70-летие. По итогам 
Республиканского смотра-конкурса областных методических 
центров за 2005-2009 гг. стал победителем в номинации “За 
плённае развіццё святочна-фестывальных традыцый у рэгіёне”. За 
этой победой – труд большой армии работников культуры во всех 
районах и городах области, непосредственно ими проводится 
организационно-методическая и практическая работа по 
фестивальному движению на местах. 

– праздник-конкурс ткачества "Матчыны кросны" – 2006 год, 
– праздник-конкурс лозоплетения “Лазовы прут” – 2007 год, 
– праздник-конкурс вышивки и кружевоплетения “Чароўная 

нітка” – 2008 год, 
– праздник-конкурс народной и современной 

художественной росписи (маляванки) “Райскі сад” – 2009 год, 
– III праздник-конкурс соломоплетения “Папараць-кветка” – 

2010 год, 
– областной праздник-конкурс  мастеров лозоплетения 

“Лазовы прут” – 2011 год. 
В достижениях областной методической службы огромный 

труд ведущих специалистов Витебского областного методического 
центра народного творчества, которые работали и работают в 
Центре. Кишкович Иван Титович  – более 40 лет, Лобацкий Иван 
Федорович, Яночкина Зинаида Григорьевна, Толстая Валентина 
Дмитриевна, Янченко Эльвира Владимировна, Венгер Людмила 
Владимировна, Юдова Валентина Егоровна – более 30 лет, 
Федористова Нина Леоновна, Габриэлян Ольга Николаевна, 
Красавцева Галина Александровна, Вакар Людмила Владимировна, 
Алексеенко Ирина Викторовна, Ильницкий Александр Васильевич – 
20 и более лет, а также ушедшие из жизни Глушаков Николай 
Андреевич и Степанович Владимир Петрович. Это те люди, 
которые внесли значительный вклад в развитие жанров народного 
творчества и культурно-просветительской работы области  в целом 
и, которые делали историю Витебского областного методического 
центра  народного творчества. 

Выставочная деятельность – важное  направление в 
деятельности ОМЦНТ и Домов (Центров) ремесел области. 
Выставки демонстрируются в выставочном зале ГУ “Витебский 
ОМЦНТ”. Здесь представляют итоги своей творческой 
деятельности районные клубы самодеятельных мастеров и 
художников произведения мастеров народного декоративно-
прикладного творчества, самодеятельных художников и мастеров, а 
также творители наивного искусства. В течение 2011 года 
состоялись выставки народного творчества мастеров 
Шумилинского Дома ремесел “Святкі на Калядкі”  (февраль-март), 
народного клуба народных мастеров “Майстар” Чашникского Дома 
ремесел (март-апрель), живописи художников из г. Краславы 
(Латвия) Андрея и Нины Горгоц (апрель-май), “Ад родных 
Лёзненскіх крыніц” народного клуба народных мастеров и 
самодеятельных художников “Крыніцы” Лиозненского Дома ремёсел 
(май-июнь), “И цветы умеют говорить” народного клуба любителей 
флористики “Анюта” ГУ «Культурно-исторический комплекс Золотое 
кольцо города Витебска “Двина”» и народного творчества 
“Народная спадчына майстроў Віцебшчыны” из фондов Витебского 
ОМЦНТ (июль). 

 
Лялькина Алла Михайловна,  

ведущий методист ГУ “Витебский ОМЦНТ”     
                                                               
 
  Культурная жизнь Витебщины и областного центра 

народного творчества прочно связана с личностью заслуженного 
деятеля культуры БССР Ивана Артемьевича Серикова, главного 
балетмейстера ОМЦНТ, основателя известного в области, 
республике и за ее пределами ансамбля песни и танца 
“Маладосць”. При Витебском ОМЦНТ им был создан и народный 
фольклорный ансамбль “Вытокі”, репертуар которого составляли 
региональные произведения, обработанные художественным 
руководителем И. А. Сериковым – человеком талантливым, 
самобытным и неординарным. В области проводится областной 
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