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погрузка большой группы войск на десантные суда. 13 марта 1832 
года в рапорте на имя Начальника Главного морского штаба князя 
Меншикова он сообщает: «При перевозке войск и тягостей не 
призошло ни малейшей потери, хотя корабли стояли в открытом 
море верстах в 3,5 от берега». 

Отныне перед Казарским открыты широкие перспективы 
дальнейшего восхождения по служебной лестнице. У него есть все 
основания рассчитывать на достойное место в числе командиров 
русского флота. Увы, надеждам этим не суждено было сбыться. 16 
июня 1833 года Александр Иванович Казарский неожиданно 
скончался. Похоронили Александра Ивановича в Николаеве. 

Расследование загадочных обстоятельств смерти 
безуспешно велось несколько лет. Тайна смерти не раскрыта до 
сих пор. В одной из версий предполагалось отравление Казарского 
кофе с молоком (в 1833 году Казарский был направлен для 
проведения ревизии и проверки тыловых контор и складов 
черноморских портов, слыл своей принципиальностью и неподкуп-
ностью). Но это всего лишь версия... 

Желая сохранить для потомков память о блистательном 
подвиге под его командованием, черноморские моряки решили на 
свои средства установить в Севастополе памятник герою. В сборе 
средств приняли участие моряки не только Черноморского, но и 
Балтийского флота. К концу 1834 года было собрано около 12 тысяч 
рублей. 

К пятилетию подвига брига «Меркурий» состоялось 
открытие памятника. Обнажив головы, стояли на палубах матросы 
и офицеры Черноморского флота. Развевались приспущенные 
флаги кораблей. Грянули пушки, салютуя бессмертию и доблести 
верного сына России Каpарского А. И. На белом камне лаконичная 
и многообещающая надпись: «КАЗАРСКОМУ. ПОТОМСТВУ В 
ПРИМЕР». 

В одном из документов Центрального государственного 
архива в Москве указано, что надпись «Казарскому. Потомству в 
пример» велел написать сам Николай I. 

Немеркнущую славу брига «Меркурий» бережно хранят 
моряки. В начале XX века плавал на Черном море мирный крейсер 
«Казарский». В годы Советской власти гордо несли флаг Страны 
Советов морской тральщик «Казарский» и гидрографическое судно 
«Память «Меркурия». 

 
Л. Чепелова 
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адмиралтействах Черноморского флота. Она повышала крепость 
корпуса, снижала спусковой перелом, уменьшала раскачку элемен-
тов. 

Война близилась к завершению. Оправившись от контузии, 
капитан 2 ранга Казарский принял под свою команду 44-пушечный 
фрегат «Поспешный» и успел принять участие в одной из 
последних операций кампании – взятии Месемврии. 

В начале 1830 года Казарский назначается командиром 
линейного корабля «Тенедос». 

Казарский А. И. участвует в торжествах по случаю поднятия 
на корабле «Меркурий» Георгиевского флага и вымпела. 
Состоялось это событие утром 3 мая 1830 года. Адмирал Грейг 
поднялся на борт брига «Меркурий» в сопровождении вице-
адмирала Патаниоти, контрадмирала Скаловского, командиров 
боевых кораблей эскадры, стоявшей на Севастопольском рейде. 

Повинуясь команде, взял на плечо караул, взлетели по 
вантам и выстроились на реях матросы. Грохот пушек заглушил 
барабанную дробь и медь военного оркестра. На кормовом 
флагштоке и гротмачте брига «Меркурий» затрепетали Георги-
евский флаг и вымпел - символы доблести и славы русского флота. 

В 1830 году вместе с князем Трубецким Казарский ездил в 
Лондон для поздравления английского короля Вильгельма 
Четвертого как представитель Российского флота. Английские 
моряки встречали героя со всей торжественностью. 

В 1831 году за отличие по службе капитан 2 ранга Казарский 
Всемилостивейше пожалован в капитаны 1 ранга. 

В 1831 году уволенный от командования кораблем 
Казарский поступает в полное распоряжение Николая I. Офицер 
свиты. За два года свитской карьеры Казарский успел освоиться в 
покоях и залах императорского дворца. Флигель-адъютант – это 
прежде всего исполнительный порученец, грамотный и опытный 
специалист, если хотите, эксперт, которому доверяются дела 
государственной важности. 

Если прежде вся жизнь Александра Ивановича проходила 
на боевых кораблях, то теперь – все больше на колесах. 
Саратовская, Тамбовская, Симбирская, Нижегородская, Пензенская 
губернии – вот адреса его служебных командировок. Особое 
поручение выполнял в Казани. Он должен был вынести заключение 
о целесообразности дальнейшего существования Казанского 
адмиралтейства. Вскоре после Казани он отправляется в 
длительное путешествие по неисследованным рекам и озерам в 
бассейне Белого моря и Онеги в поисках нового водного пути. 

В конце 1832 года Черноморская эскадра под 
командованием вице-адмирала М. П. Лазарева готовится к походу в 
Босфор. Россия готовится выступить на стороне Турции в 
конфликте с египетским пашой. Казарскому поручено снаряжение и 
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настигнут двумя турецкими линейными кораблями – 110-пушечным 
под флагом капудан-паши и 74-пушечным под адмиральским 
флагом. Стихнувший на время ветер позволил бригу «Меркурий» 
поддерживать дистанцию вне дальности огня противника, идя под 
выкинутыми в помощь парусам веслами. Однако противник, 
поставив все верхние паруса, начал вновь нагонять бриг. Не имея 
возможности избежать неравного боя, капитан-лейтенант Казарский 
собрал военный совет из офицеров, который принял решение 
вступить в неравный бой с врагом. Казарский приказал при-
готовиться к бою. На шпиль перед входом в каюйт-камеру был 
положен заряженный пистолет, чтобы в критический для корабля 
момент последний из оставшихся в живых офицеров брига 
выстрелом в бочку с порохом взорвал корабль вместе с врагом на 
воздух. 

Бой длился 4 часа. Исключительно искусное 
маневрирование Казарского, пользовавшегося и парусами и 
веслами, чтобы не дать противнику использовать его де-
сятикратное превосходство в артиллерии, затруднило противнику 
ведение огня прицельно. Метким огнем бригу удалось сперва пере-
бить несколько гротовых снастей на корабле капудан-паши, что вы-
нудило последнего лечь в дрейф, а затем сбить лиселя у второго 
корабля, который после четырех часов боя стал отставать и вскоре 
прекратил преследование. 

Командир брига Казарский во время боя получил контузию 
головы, но, несмотря на это, оставался на посту и руководил боем. 

За боевой подвиг бригу «Меркурий» был присвоен 
Георгиевский кормовой флаг. 

Умение и стойкость – главные составляющие этой 
небывалой победы. Воинское мастерство, высокое чувство 
патриотического долга, сплотившего команду брига перед лицом 
смертельной опасности, ежедневная боевая подготовка – плод 
неустанных забот Главного и непосредственного экипажа брига 
Казарского и всех командиров корабля. Достаточно отметить, что 
матросы лучших боевых кораблей флота, в том числе и брига 
«Меркурий», ставили и убирали паруса за три-четыре минуты, тогда 
как туркам требовалось для этого 12–15 минут. То же можно 
сказать и о русских канонирах – они стреляли гораздо лучше 
турецких. 

И еще один существенный фактор. Турецкого штурмана 
изумило: получивший множество повреждений бриг «Меркурий» 
тем не менее оставался на плаву и продолжал неравный бой. Что 
ж, ему позволительно было не знать о том, что бриг являлся одним 
из первых боевых судов русского флота, чей корпус строился с 
применением наиболее прогрессивной по тому времени системы 
набора по методу Сепингса (с диагональными сваями-ридерсами). 
Систему эту ввел в 1817 году адмирал Грейг на всех 
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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 31 ліпеня 2011 года. “Хроніка 
падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, атрыманыя з Віцебскага 
АМЦНТ, Талачынскага РМЦ НТ і КАР, аддзела культуры Міёрскага 
райвыканкама, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, 
Віцебскай, Гарадоцкай, Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, 
Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Полацкай 
гарадской сеткі бібліятэк. 

Чарговы выпуск рубрыкі “У цэнтры ўвагі” прысвечаны аднаму 
з найбольш значных фестываляў краіны – Міжнароднаму 
фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”.  

Рубрыка “Юбілеі” знаёміць з установамі культуры, якія ў 
ліпені адзначылі круглыя даты. 

У рубрыцы “Артыкул месяца” прыводзіцца біяграфічны 
нарыс, падрыхтаваны карэспандэнтам газеты “Дняпроўская праўда” 
Л. Чапяловай на аснове матэрыялаў Музея Чарнаморскага флоту, 
пра героя руска-турэцкай вайны, камандзіра брыга “Меркурый”, 
ураджэнца Дубровенскага раёна Аляксандра Іванавіча Казарскага. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экипажа к своему кораблю. Чувство это с давних пор глубоко 
укоренилось в душе русского моряка. Интересно, что чем меньше 
корабль, тем это чувство сильнее. 

В то же время служба на малых судах была нелегкой. Их 
конструкция и оснастка требовали и от матросов, и от офицеров 
известной сноровки, постоянного физического напряжения. 
Каэарский непрестанно проводил тренировки, доводя многие 
элементы до автоматизма. 

Особенно доставалось артиллеристам. Расчеты всех 
восемнадцати 24-фунтовых карронад до восьмого пота 
тренировались в наводке и прицельной стрельбе при любых 
условиях погоды. Команды двух длинноствольных 8-фунтовых пу-
шек не раз перетаскивали их с кормы на нос корабля. 

Бриг «Меркурий», – небольшое мореходное судно, что 
позволяло ему нести значительную парусность, крейсеровал у 
берегов Крыма, в непосредственной близости от главной базы. 
Основные же события русско-турецкой войны происходили у 
берегов Румелии и Анатолии. 

Наконец, в  апреле 1829 года пришел приказ: бригу 
«Меркурий» следовать в Сизополь    (ныне Созопол, Болгария) на 
соединение с отрядом крейсеров капитана 1 ранга Скаловского. 
Казарский не скрывал радости. И он жаждал дела. Хорошее 
настроение командира передавалось экипажу. К походу 
подготовились быстро, без проволочек, попутный ветер позволил 
прийти к месту назначения в кратчайший срок. 

Первый успех выпал на долю Казарского в самом начале 
мая. «Меркурий» находился в разведке у Босфора. Поздней ночью 
впередсмотрящий доложил вахтенному, что наперерез бригу 
движется чектырма (турецкое судно водоизмещением до 50 тонн), с 
которой доносятся непонятные крики. Переводчик Федор Папиуто 
объяснил Казарскому, что капитан чектырмы просит разрешения 
подойти к борту. «Меркурий» лег в  дрейф. Греческие патриоты, 
состоящие на  службе русской разведки (это им принадлежал 
парусник) сообщили, что в Пендераклии  (ныне город Эрегли) в 
спешном порядке достраивается линейный корабль. Разведчики 
уточнили также расположение батарей, прикрывающих вход в 
бухту, и число судов береговой охраны. С этим важным известием 
«Меркурий» на всех парусах помчался в Сизополь. Отряд линейных 
кораблей и фрегатов незамедлительно снялся с якоря... 

14 мая 1829 года бриг «Меркурий» вместе с фрегатом 
«Штандарт» и бригом «Орфей» находились в крейсерстве у 
Босфора. Неожиданно корабли встретились с турецкой эскадрой в 
составе 6 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов, 1 брига и 3 
тендеров. Наиболее быстроходные фрегат «Штандарт» и бриг 
«Орфей», поставив все паруса, вскоре оторвались от противника, 
начавшего погоню: более тихоходный бриг «Меркурий» был 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 
 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 
 

КУЛЬТУРА 
 

Законам Рэспублікі Беларусь ад 3.07.2011 г. № 281-3 
прынята новая рэдакцыя Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня 
2005 года “О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь”. 
Закон устанаўлівае формы кантролю за выкананнем заканадаўства 
ў галіне музеяў краіны. З мэтай уліку, стварэння адзінай базы даных 
аб дзейнасці музеяў і прадастаўленні звестак аб іх 
прадугледжваецца вядзенне рэестра музеяў. Трэцяя глава Закона 
дапоўнена артыкулам “Музеі пад адкрытым небам”. 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news
?param0=40191&lang=ru&rubricId=2 

 
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 
 

3 ліпеня – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 
Віцебшчына разам з усёй краінай адзначыла Дзень 

Незалежнасці. Святочныя мерапрыемствы прайшлі 2–3 ліпеня ў 
горадзе на Дзвіне і раённых цэнтрах вобласці. Народныя гулянні, 
канцэрты творчых калектываў, спартыўныя спаборніцтвы і 
конкурсы, кірмашы народных майстроў і выстаўкі мастакоў… У 
Віцебску яны адбыліся ў парку Пераможцаў, вуліцах Суворава і 
Замкавай, у комплексе культурна-масавага адпачынку імя Савецкай 
Арміі, культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо Віцебска 
“Дзвіна”», культурна-дзелавым цэнтры “Першамайскі”, у парках імя 
Фрунзэ і Чыгуначнікаў, у пойме ракі Віцьба і інш. Але месцам 
галоўных падзей стала плошча Перамогі. Святкаванні пачаліся з 
урачыстага ўскладання вянкоў і кветак да Вечнага агню. У 
цырымоніі прынялі ўдзел кіраўнікі вобласці і горада, прадстаўнікі 
грамадскіх арганізацый, ветэраны. Пралогам тэатралізаванага 
прадстаўлення стала выступленне пазаштатнай роты ганаровай 
варты 357-га асобнага гвардзейскага ордэна Суворава III ступені 
аэрамабільнага батальёна, да якога далучыўся зводны ваенны 
аркестр. У праграме, што імітавала абарону Брэсцкай крэпасці, 
прынялі ўдзел больш за 500 прафесійных і самадзейных артыстаў. 
Карціны баявога мінулага змяняліся мізансцэнамі мірнага жыцця. 
Свята з плошчы Перамогі перамясцілася на канцэртныя пляцоўкі 

шхуне «Севастополь», транспортах «Ингул» и «Соперник», 
командовал катером «Сокол», служил на бриге «Меркурий», на 
линейном корабле и снова на бриге «Меркурий». 

Бриг «Соперник», ставший на военное время транспортом,  
под командованием Казарского участвовал в доставке войск 3-й 
бригады и вооружения. По приказу адмирала Грейга на 
«Сопернике» был установлен единорог. Так «Соперник» стал 
бомбардирским судном. Во время доставки вооружения течение 
снесло «Соперник» к Анапе. Мелководье не позволяло русскому 
флоту подойти к крепости на близкое расстояние, а навесной огонь 
его артиллерии не причинял бастионам серьезного вреда. «Со-
перник» же мог подойти близко к берегу. Три недели маневрировал 
Казарский под стенами Анапы, громя ее бастионы, увертываясь от 
прицельного огня крепостных орудий и батарей. «Соперник» 
получил десятки повреждений, но оставался в строю до последнего 
дня осады. 

Ровно в полдень 12 июня 1828 года русские войска вступили 
в Анапу, и над ней взвился русский флаг. 

Николай I щедро наградил офицеров и нижних чинов, 
отличившихся под Анапой. Казарскому трехнедельная дуэль с 
крепостными батареями принесла долгожданный чин капитана-
лейтенанта и, что не менее важно, неоценимый опыт, позволивший 
ему в полной мере проявить себя при штурме Варны. 

Как и под Анапой, Казарский на своем «Сопернике» 
маневрировал в непосредственной близости у стен крепости, 
прикрывая огнем осадные работы со стороны моря. Бастион был 
взят. 

За храбрость, проявленную при штурме Варны, капитан-
лейтенант Казарский был награжден золотой саблей. Вскоре после 
этого Грейг назначил его командиром 20-пушечного брига 
«Меркурий». За плечами тридцатилетнего офицера было уже 
пятнадцать лет службы на флоте. 

На бриге «Меркурий» Казарскому было все знакомо. И пяти 
лет не минуло с того дня, как он ушел с него на «Соперник». Тогда 
командовал бригом Аристарх Григорьевич Конотопцев, успевший 
полюбить скромного и толкового лейтенанта. Собственно говоря, 
именно благодаря аттестациям Конотопцева и состоялось его 
выдвижение. 

Александр Иванович с головой окунулся в новые заботы. 
Теперь в его подчинении было четыре офицера и 109 нижних 
чинов. 

Таких разных по своему складу людей Казарскому удалось 
за короткий срок объединить в организующее и мобилизующее 
ядро. 

Нравственную атмосферу на бриге во многом определял и 
так называемый «местный патриотизм», а точнее – нежная любовь 

536 



  горада, у парк Савецкай Арміі. Вечарам адбыўся святочны канцэрт 
з удзелам народнага артыста Расіі Рэната Ібрагімава і групы 
“Дыскамафія”. Кульмінацыйным момантам святочных 
мерапрыемстваў стаў удзел гараджан і гасцей горада ва 
ўсеагульнай акцыі “Споем гимн вместе!”. 

У Оршы 3 ліпеня адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі 
ў гонар экіпажа самалёта ІЛ-4 пад камандаваннем Героя Савецкага 
Саюза  гвардыі капітана Аляксея Дзмітрыевіча Гараніна, якая 
размясцілася на будынку чыгуначнай станцыі Орша. 

3 ліпеня ў Чашніках асноўным месцам святочнай дзеі была 
плошча, дзе прайшлі афіцыйныя ўрачыстасці і народныя гулянні. 
Мясцовыя байкеры даставілі сюды дзяржаўны, абласны і раённы 
сцягі. Пад гукі духавога аркестра школы мастацтваў іх устанавілі на 
самым відным месцы лепшыя працаўнікі Чашніччыны. Сваім 
выканаўчым майстэрствам удзельнікаў свята парадавалі 
выступленні барабаншчыц і спартсменаў, а таксама народнага 
ансамбля народнай песні “Ульчанка”.  

Дзень Незалежнасці ў Браславе пачаўся ўскладаннем 
вянкоў да помніка загінуўшым вызваліцелям. Упершыню ў горадзе 
прайшоў парад рознагаліновай тэхнікі айчынных марак, якая 
задзейнічана ў мясцовай гаспадарцы.  

У Шаркаўшчыне з нагоды Дня Незалежнасці ўвекавечана 
памяць камандзіра батарэі 1720-га зенітна-артылерыйскага палка 
гвардыі лейтэнанта Мінаса Назарэцяна, які загінуў 4 ліпеня 1944 
года пры вызваленні гэтага населенага пункта і быў пахаваны ў 
брацкай магіле на плошчы. Рашэннем райвыканкама імем М. 
Назарэцяна названы мост праз раку Дзісну, і побач з ім 
устаноўлены мемарыяльны знак. Да яго ўдзельнікі шматлюднага 
святочнага мітынгу ўсклалі вянкі і кветкі. На цырымоніі прысутнічалі 
родныя воіна, якія штогод наведваюць месца яго апошняга 
спачыну. 

Народнае слова. – 2011. – 5 ліп. – С. 1–2. 
Телеком-экспресс. – 2011. – 7 июля. – С. 3. 

 
7 ліпеня – Купалле 

Купалле – адно з самых вядомых і старажытных святаў у 
славян. Яно адзначаецца ў Беларусі, Расіі, Польшчы, Латвіі, Літве, 
Эстоніі, Украіне, Фінляндыі. 

6 ліпеня ў в. Александрыя Шклоўскага раёна Магілёўскай 
вобласці ў свяце Купалля “Александрыя збірае сяброў” ад 
Віцебскага падвор’я прынялі ўдзел харэаграфічны калектыў школы 
сучаснага танца “БелкаDans” Першамайскага культурна-дзелавога 
цэнтра г. Віцебска, народны калектыў “Гульбічы” Шумілінскага ГДК і 
калектывы з г. Оршы: народны ансамбль народнай музыкі і песні 
“Крынічанька”, народны ансамбль народнай музыкі “Сакавінка” 
выкладчыкаў Бараньскай ДМШ № 3, народная студыя разьбы па 

его в Черноморское штурманское училище. 
На прощание Иван Кузьмич сказал сыну: «Честное имя, 

Саша, – это единственное, что оставлю тебе в наследство». 
(Первый биограф А. И. Казарского капитан-лейтенант Иван 
Николаевич Сущев, побывавший в Дубровно в 40-х годах прошлого 
века, со слов очевидцев записал подробности этой сцены, в 
частности, признание И. К. Казарского, что честное имя – 
единственное достояние, которое он оставляет в наследство сыну). 

Так Александр Казарский, выросший среди лесов и полей 
Белоруссии, в 1811 году стал кадетом Николаевского штурманского 
училища. 

30 августа 1813 года волонтер Александр Казарский был 
записан в Черноморский флот гардемарином. А еще через год 
Казарский стал мичманом, подал рапорт о переводе его на 
Дунайскую флотилию и был назначен в Измаил командиром отряда 
мелких гребных судов. 

Перед отбытием в Измаил Александр Казарский исхлопотал 
краткосрочный отпуск: посетил родительский дом в Дубровно. Ро-
дительский дом встретил его заколоченными ставнями. Он был раз-
граблен и пуст. Знакомый староста показал Александру могилы 
отца и младшей сестры. Гибель ее была ужасна. В 1812 году 
Дубровно занял отряд французской армии. Солдатня грабила лавки 
купцов и дома обывателей. Не обошла стороной волна погромов и 
дом Казарских. Преследуемая насильниками, Матрена бросилась с 
обрыва в Днепр. Старшая сестра, Прасковья, давно жила с мужем 
на Орловщине. Екатерина обвенчалась с каким-то проходимцем в 
чине пехотного поручика. После свадьбы вдруг выяснилось, что он 
уже женат. От стыда и горя Екатерина постриглась в монахини. 
Мать Александра Татьяна Гавриловна уехала на родину, в 
Малороссию. За оставшиеся 18 лет жизни Казарский так и не завел 
собственного дома. Его пристанищем были каюты кораблей да ка-
зенные квартиры. 

Служба в Дунайской флотилии продлилась пять лет. Здесь 
он получил чин лейтенанта в 1819 году. В этом же году Каэарского 
назначили на фрегат «Евстафий», который прибыл в Севастополь, 
где начались долгие годы службы на кораблях Черноморского 
флота. Случилось то, о чем и не смел мечтать: отныне он будет 
служить под началом Ивана Семеновича Скаловского – кумира его 
юности, лучшего офицера Черноморской эскадры. 

На фрегате «Евстафий» Казарский прошел хорошую 
командирскую школу. Всей душой воспринял он главные заповеди 
Скаловского: на вахте не жди подсказки, оценив обстановку, 
действуй самостоятельно и решительно: установи 
взаимопонимание с нижними чинами, в их умении и слаженности – 
главный успех маневра: старайся разгадать замысел неприятеля, 
опережая его действия. После «Евстафия» Казарский плавал на 
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  дрэве “Адроў” Дома рамёстваў.  
У Докшыцах ужо стала традыцыяй праводзіць Купалле на 

прыбярэжнай тэрыторыі прыгожага гарадскога возера. На сцэнічнай 
пляцоўцы, упрыгожанай кветкамі, былі ўстаноўлены сімвалічныя 
чароўныя вароты. Тут разгарнулася галоўнае святочнае дзеянне. 
Элементы народнага абраду, такія, як спальванне старых рэчаў на 
купальскім вогнішчы, чароўныя магічныя дзеянні завіслівых і 
зласлівых людзей, звяртанне да звышнатуральных сіл, былі 
арганічна ўключаны ў сцэнарый і перамяжоўваліся купальскімі 
гульнямі “Злаві русалачку”, “Русалчын танец”, “Праспявай русалцы”, 
“Хто даўжэйшы”, “Кумаванне”. 

У чароўную купальскую ноч асаблівае свята ладзілі і 
работнікі культуры Глыбоцкага райвыканкама і Івесеўскага 
сельскага Дома культуры. На беразе азёр Івесь і Шо ў аднайменных 
вёсках адбылося абласное свята абрадавага фальклорру “Купалле 
Паазер’я-2011”, у якім прынялі ўдзел 10 фальклорных калектываў з 
Ушацкага, Гарадоцкага, Шаркаўшчынскага, Міёрскага, 
Верхнядзвінскага, Глыбоцкага раёнаў і г. Полацка. Кожны з іх 
прадставіў песні і элементы абрадаў, якія характэрныя толькі для іх 
мясцовасці. 

Веснік Глыбоччыны. – 2011.– 13 ліп. – С. 4. 
Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 июля. – С. 4.
Віцебскі АМЦНТ 
 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 
 

8 ліпеня па запрашэнні Надзвычайнага і Паўнамоцнага 
пасла Чэшскай Рэспублікі Іржы Карас заслужаны аматарскі 
калектыў Рэспублікі Беларусь тэатр танца “Прэм’ер-Спанайд” Дома 
культуры “Полацк-Шкловалакно” выступіў на адкрыцці 
Нацыянальнага Дня Незалежнасці Чэхіі, а потым адправіўся ў 
Славакію з творчай праграмай “Сонечныя выступленні”. 

 Полацкі веснік. – 2011. – 23 ліп. – С. 2. 
Румынскі мастак Міхай Кіселіцэ прэзентаваў у Віцебску 

серыю работ “Замкі Румыніі”, якая размясцілася ў Музычнай 
гасцінай горада. Яго карціны прысвечаны гістарычным помнікам і 
ландшафтам Трансільваніі, Валахіі і Буковіны. 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 23. 
Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 8.

 Узорны хор “Звонкие голоса” з Наваполацка прыняў удзел у 
I чэмпіянаце свету сярод хораў, сусветным конкурсе хораў “Гран-
пры” у г. Грац (Аўстрыя) і вярнуўся абсалютным чэмпіёнам свету 
сярод моладзевых аднародных хораў. Па выніках двух конкурсаў 
хор заваяваў 5 залатых медалёў у розных намінацыях. 
  Новая газета. – 2011. – 22 июля. – С. 1. 

АРТЫКУЛ МЕСЯЦА 

 
16 июня (28 июня по старому стилю) исполнилось 178 

лет со дня смерти известного героя русско-турецкой войны, 
командира брига «Меркурий», уроженца Дубровенского 
района Александра Ивановича Казарского. 

Музей Черноморского флота (Россия) располагает 
разнообразными материалами, повествующими об истории 
развития флота и его отважных моряках. Среди них и 
биографический очерк о А. И. Казарском, фрагменты 
которого мы сегодня предлагаем для ознакомления.  

 
 

ЧЕСТНОЕ ИМЯ В НАСЛЕДСТВО 
 

      
 

Александр Иванович Казарский родился 16 июня 1798 года 
на белорусской земле в местечке Дубровно Витебской губернии в 
семье отставного губернского секретаря, управляющего имением 
князя Любомирского. Отец Саши – Иван Кузьмич Казарский, мать 
Татьяна Гавриловна. В семье Казарских было пятеро детей: 
Прасковья, Екатерина, Матрена, Александр и Иван. 

Обучение грамоте Саша получил в церковно-приходской 
школе. Священник Дубровенского православного прихода обучал 
Сашу Казарского грамоте, а молодой ксендз преподавал ему 
основы математики, латыни и французского языка. 

В 1808 г. к Казарскому приехал двоюродный брат Ивана 
Кузьмича и крестный Саши Василий Семенович, надворный 
советник, только что назначенный на должность в обер-
интендантстве Черноморского флота. Он предложил отвезти 
Александра Казарского в приморский город Николаев и определить 
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  У г. Усвяты Пскоўскай вобласці адбыўся адкрыты 
фальклорны фестываль імя Вольгі Сяргеевай, прысвечаны 
Купаллю. У фестывалі прынялі ўдзел творчыя калектывы 
Гарадоччыны “Глейна” (кіраўнік Л. Рэзкіна) і “Азерыца” 
Езярышчанскага ГПДК (кіраўнік Ж. Комава). Разам з імі ва Усвятах 
выступіла вядомая выканаўца фальклорных песень Таццяна Раева 
з Халамер’я. За ўдзел у фестывалі калектывы ўзнагароджаны 
дыпломамі “За вывучэнне і зварот у жывое бытаванне святочна-
абрадавай культуры роднай зямлі”. 
  Гарадоцкі веснік. – 2011. – 23 ліп. – С. 8. 
 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
 
2 ліпеня адбылося  традыцыйнае  свята  горада Міёры. 

Святочныя мерапрыемствы  пачаліся з выстаў мясцовых майстроў 
народнага клуба “Святліца” Міёрскага РДК, Дзісненскага гарадскога 
Дома рамёстваў, клуба беларускай нацыянальнай кухні “Гасцёўня”. 
Праграму свята склалі ўшанаванне пераможцаў агляду-конкурсу па 
добраўпарадкаванні вытворчых аб’ектаў, населеных пунктаў і 
сядзіб, канцэрт лепшых калектываў мастацкай самадзейнасці і 
выканаўцаў Міёрскага раёна, пераможцаў раённага агляду-
конкурсу калектываў  мастацкай самадзейнасці і народнага 
мастацтва 2011 года “Беларусь – мая песня”. Канцэртныя  
праграмы падрыхтавалі цыганскае шоу “Алюр” (г. Мінск), група “By 
City” (г. Мінск). У святочных мерапрыемствах прынялі ўдзел 
міёрская спартыўная секцыя сумесна з верхнядзвінскім клубам 
“Віцязь”.  На працягу дня адбылося вогненнае шоу з удзелам 
тэатра “Дзі Грыза” (г. Мінск), дзейнічалі атракцыёны, правадзіліся 
гульнявыя, конкурсныя праграмы, спартыўныя спаборніцтвы.  

  Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
Народны вакальна-харэаграфічны ансамбль “Белая чайка” 

Азінскага сельскага дома культуры адзначыў сваё 20-годдзе. 
Мастацкі кіраўнік калектыву – Віктар Малых. 

  Полацкі веснік. – 2011. – 5 ліп. – С. 7.  
Конкурс прыгажосці “Краса Городокщины-2011” прайшоў у 

Пальмінскім Доме культуры. 
  Гарадоцкі веснік. – 2011. – 9 ліп. – С. 5. 

У Ходцаўскім Доме культуры Сенненскага раёна адбылася 
прэзентацыя кнігі А. С. Бабкова “Расстралянае дзяцінства”. 
  Голас Сенненшчыны. – 2011. – 19 ліп. – С. 3. 

На  працягу ліпеня клубнымі ўстановамі Міёрскага раёна 
былі праведзены святы вёсак Паташня (Паташнянскі СК),  Узмёны 
(Узмёнскі  СДК), Павяцце (Павяцкі СДК), Цімошкава (Туркоўскі СДК), 
Цвеціна (Цвецінскі СДК), Наўгароды (Наўгародкі СДК), Маляўкі 
(Перабродскі СДК), Войткава (Чапукоўскі СДК), Дарожкі 

Сёння ў дзвюх залах кінатэатра ўстаноўлена гукавая сістэма 
DOLBY, трэцяя зала перааснашчаецца для прагляду фільмаў у 3D 
фармаце. У 2010 годзе “Мір” наведалі каля 87 тысяч гледачоў. 
Дырэктар кінатэатра Таццяна Екамасава. 

Кінатэатр працуе па сацыяльных праграмах, 
супрацьалкагольнай прапагандзе, папулярызацыі здаровага ладу 
жыцця, прававой асветы. Разам з паказам фільмаў адбываюцца 
выступленні ўрачоў, супрацоўнікаў МНС, міліцыі. Рыхтуюцца 
праграмы і для дзяцей. 

“Мір” прымае актыўны ўдзел у культурным жыцці горада. За 
апошнія гады ён стаў пляцоўкай для правядзення фестываляў 
культур розных краін. Штогод з 2006 года ў ім праводзяцца Дні 
французскага кіно. Пачынаючы з 2007 года, традыцыйнымі сталі і 
Дні шведскага кіно. Асаблівым фестывалем з’яўляецца віцебскае 
біенале беларускамоўнага кіно “Восеньская стужка”, што 
праводзіцца кожныя два гады. 

Падрыхтавана па матэрыялах газеты 
Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 2. 
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  (Дарожкаўскі СК), Фядосава (Сіцькоўскі СК).    
 Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 

 
• ПАРКІ КУЛЬТУРЫ І АДПАЧЫНКУ. ЗААПАРКІ 

 
У ліпені ў Віцебскім заапарку, размешчаным на вуліцы 

Суворава, адбылося тэатралізаванае свята “Лясная казка”. Ля 
ўвахода цэнтральнай алеі дзяцей сустракалі скамарохі, ля вальераў 
– незвычайныя персанажы. Ролі чароўных звяроў выканалі 
выхаванцы Палаца творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна 
пад кіраўніцтвам рэжысёра Максіма Мішурнага. Усе жадаючыя маглі 
адгадваць загадкі, рабіць пантамімы і ўдзельнічаць ў казачнай 
пастаноўцы. 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 5 июля. – С. 2. 
 
 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 

З 8 па 14 ліпеня ў Віцебску прайшоў XX Міжнародны 
фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”. 

9–12 ліпеня адбыўся II фестываль дзіцячай і юнацкай 
творчасці “Радуга над Витебском”, прысвечаны яднанню 
нацыянальных культур. Каля 300 дзяцей – калектывы і салісты – з 
Беларусі, Расіі, Казахстана спаборнічалі ў творчых конкурсах у 
розных намінацыях: народная песня, эстрадны вакал, народны 
танец, сучасная эстрадная харэаграфія, бальныя танцы, тэатры 
моды, інструментальны жанр, харавыя калектывы. Па выніках 
фестывалю дыпломам I ступені ўзнагароджаны ўзорны канцэртны 
хор “Улыбка“ з г. Лясны Свярдлоўскай вобласці, ансамбль рускіх 
народных інструментаў Засосенскай дзіцячай школы мастацтваў з 
Белгарадскай вобласці і салістка-танцор гэтай школы Крысціна 
Халафава. Уладальнікамі дыпломаў I ступені ў розных узроставых 
катэгорыях сталі і віцебскія калектывы: студыя спартыўнага танца 
“Аэлита” і студыя харэаграфіі “Акцент”, шоу-група “Ириски” и шоу-
група “Какао” дзіцячай студыі “Гулівер і ліліпуты”, узорны вакальны 
калектыў “Альтанка” і шоу-тэатр “Карамелька”, а таксама салісты 
Ніколь Фургал, Анастасія Палубіс, Карына Клопава. Каларытныя 
касцюмы, грацыя, цікавыя сюжэты і артыстызм дапамаглі заваяваць 
Гран-пры ўзорнаму харэаграфічнаму ансамблю “Очарование” з 
Казахстана і тэатру мод “Костюм и время” Цэнтра эстэтычнага 
выхавання г. Вязьма Смаленскай вобласці. 

 Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 2. 
“Зямля бацькоў – зямля святая” – пад такой назвай прайшло 

традыцыйнае свята на Дзядку, арганізатарамі якога выступілі 
Узрэцкі і Залескі сельвыканкамы, ААТ “Пятроўшчына”, “Залатая 

захадзе Беларусі, нашы землякі — удзельнікі баёў на асноўных 
участках фронту ў пачатковы перыяд вайны; зараджэнне і развіццё 
антыфашысцкага падполля і партызанскага руху ў Расонска-
Асвейскім краі, акупацыйны рэжым і зверствы гітлераўцаў; 
арганізацыя і баявая дзейнасць партызанскіх брыгад на поўначы 
Віцебскай вобласці, стварэнне Расонска-Асвейскай партызанскай 
зоны; утварэнне Брацкага партызанскага краю, сумесныя баявыя 
аперацыі партызан; жыццё і побыт насельніцтва і партызан у краі; 
баявыя дзеянні партызан краю; удзел партызан краю ў “рэйкавай 
вайне”, баявое ўзаемадзеянне партызан з воінамі Чырвонай Арміі; 
вызваленне паўночна-заходняй часткі Беларусі, удзел ураджэнцаў 
Расоншчыны ў вызваленчым паходзе Чырвонай Арміі ў краіны 
Заходняй Еўропы. Асобная зала музея прысвечана вядомаму 
дзяржаўнаму дзеячу Беларусі П. М. Машэраву. 

У музеі дзейнічае пастаянная выстаўка “Гісторыя Расонскага 
краю”. Арганізуюцца выстаўкі ваенна-патрыятычнага і мастацкага 
накірунку, а таксама выязныя ў в. Роўнае Поле, дзе прадметамі 
партызанскага побыту афармляюцца зямлянкі байцоў брыгады імя 
К. К. Ракасоўскага. 

Н. М. Свяжынская 
// Музеі Беларусі = Музеи Беларуси / рэд. Г. П. Пашкоў, Л. В. 
Календа, М. Г. Нікіцін. – Мн., 2008. – С. 404–406.  

 
 
15 лютага 1898 года ў Віцебску прайшоў першы 

кінапаказ. Як паведамілі “Віцебскія губернскія ведамасці”, 
“сеанс адбыўся ў віцебскім яхт-клубе”. Першы стацыянарны 
кінатэатр у горадзе на Дзвіне з’явіўся ў 1912 годзе і 
называўся “Рэкорд”. А ўжо праз пяць гадоў віцябляне мелі 
магчымасць наведваць прыватныя кінатэатры “Кіно Арс”, 
“Ілюзіён”, “Факел”, “Адэон”, “Мастацкі”. Сёння ў горадзе 
працуе тры кінатэатры. 15 ліпеня кінатэатр “Мір” адзначыў 
50-годдзе. 

  
КІНАТЭАТР “МІР” 
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       Адкрыўся ў 1961 годзе паказам 
музычнай камедыі “Вольны вецер”. 
Меў дзве залы – “чырвоную” і “сінюю” 
на 600 глядацкіх месцаў. 
 



  падкова”, “Глыбоцкая птушкафабрыка”, “Узрэцкае лясніцтва”. 
 Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 23 ліп. – С. 1– 6. 
У ліпені ў Шаркаўшчыне адбылося раённае свята 

“Прыдзвінскія крыніцы-2011”. У канцэртнай праграме прынялі ўдзел 
танцавальны гурт “Сенсацыя”, тэатр эстраднай песні “Маленькая 
фея”, эстрадная студыя “Карамелькі”, вакальная група народнага 
хору “Спадчына”, калектывы Навасельскага СДК, Іёдскага СДК, 
іншыя калектывы і самадзейныя артысты. 

 Кліч Радзімы. – 2011. – 20 ліп. – С. 1. 
 

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 

Адпаведна Загада № 41 ад 14.07.2011 г. «Аб выніках 
абласнога конкурсу “Інавацыі ў рабоце бібліятэк-2011”» 
вызначаны наступныя пераможцы: 

– у намінацыі “Цэнтральная бібліятэка” лепшымі 
прызнаны Верхнядзвінская цэнтральная бібліятэка за 
правядзенне сэмплінг-акцыі “Прапануе аўтабібліятэка”, аддзел 
бібліятэчнага маркетынгу Докшыцкай цэнтральнай бібліятэкі за 
распрацоўку і рэалізацыю праекта па рэкламе бібліятэкі 
“Бібліятэка па-за сценамі”, аддзел бібліятэчнага маркетынгу 
Лёзненскай цэнтральнай бібліятэкі за распрацоўку і рэалізацыю 
праекта па папулярызацыі часопіса “Рюкзачок”; 

– у намінацыі “Гарадская (гарпасялковая) бібліятэка”  
вылучана гарадская бібліятэка-філіял № 8 Полацкай гарадской 
ЦБС за стварэнне паўнатэкставай базы даных “Святое імя 
Еўфрасінні”; 

– у намінацыі “Сельская бібліятэка” адзначаны 
Бабініцкая сельская бібліятэка Віцебскай раённай сеткі за 
інавацыйныя формы работы па экалагічным выхаванні,  
Даўгапольская сельская бібліятэка Гарадоцкай сеткі за стварэнне 
этнаграфічнага кутка “Сялянская хатка 30-70-х гг. XX стагоддзя” і 
лялечнага тэатра “Васілінка”; 

– у намінацыі “Дзіцячая бібліятэка” лепшай стала 
Новалукомльская дзіцячая бібліятэка Чашніцкай сеткі за 
інавацыйныя формы работы па духоўным выхаванні. 
 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 
7 ліпеня ў бібліятэцы адкрыта выстава графікі члена Саюза 

мастакоў Беларусі Андрэя Духоўнікава. Экспазіцыю складаюць 16 
работ, выкананых мастаком у розныя гады. 

12 ліпеня ў Міжнародным прэс-цэнтры “Славянскага базару 
ў Віцебску” адбылася прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка 
«Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”», 
падрыхтаванага супрацоўнікамі абласной бібліятэкі сумесна з 

ЮБІЛЕЙ 
 

 
4 ліпеня Музею баявой садружнасці споўнілася 30 

гадоў. Да гэтай падзеі супрацоўнікі ўстановы падрыхтавалі 
экспазіцыю фотаздымкаў, на якой адлюстраваны важнейшыя 
вехі гісторыі музея. З асноўнымі накірункамі яго дзейнасці на 
сучасным этапе знаёміць артыкул Надзеі Канчанінай “Дом, 
где живет история”, падрыхтаваны па матэрыялах гутаркі з 
дырэктарам музея Нінай Свяжынскай і апублікаваны 19 
ліпеня ў раённай газеце “Голас Расоншчыны”. Рубрыка 
“Юбілеі” прапануе кароткую гістарычную даведку пра музей, 
якая раскрывае змест яго пастаянных фондавых калекцый. 
 

МУЗЕЙ БАЯВОЙ САДРУЖНАСЦІ БЕЛАРУСКІХ, 
РУСКІХ, ЛАТЬІШСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ПАРТЫЗАН 

 
 

 
 

Гарадскі пасёлак Расоны размешчаны на стыку 3 дзяржаў – 
Расіі, Беларусі і Латвіі. У гэтых мясцінах у час Вялікай Айчыннай 
вайны на вялікай тэрыторыі (пл. 10 тыс. км2) быў утвораны Брацкі 
партызанскі край. 

Асноўны фонд музея (2008) налічвае 5460 экспанатаў, 
навукова-дапаможны – 10241 адзінку  захоўвання. Агульная плошча 
экспазіцыі 955 м2. 

Збор музейных прадметаў вядзецца па калекцыях: 
фотадакументы, дакументы, рэчавы фонд, зброя, нумізматыка, 
выяўленчае мастацтва. Сярод экспанатаў шматлікія ўзнагароды 
воінаў і партызан, імянная, у т.л. самаробная партызанская зброя, 
стралковае і артылерыйскае ўзбраенне, падпольныя друкаваныя 
выданні, жывапіс, скульптура, макеты, абмундзіраванне перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны і інш. У музеі выставачная і 10 
экспазіцыйных залаў. Экспазіцыя размешчана ў раздзелах: 
нападзенне Германіі на СССР, абарончыя баі на паўночным 
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       Створаны ў г. п. Расоны 
паводле пастановы бюро ЦК КПБ ад 
18.08.1978 г. Для наведвальнікаў 
адчынены 04.07.1981 г. Да 1990 г. 
з'яўляўся філіялам Беларускага 
дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. Музеем кіравалі Л. 
А. Макараў, А. І. Герасімаў. 3 1997 г. 
дырэктар Н. М. Свяжынская. 



  Цэнтрам культуры “Віцебск”, а таксама іншай друкаванай прадукцыі, 
прысвечанай 20-годдзю фестывалю.  
 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 
1 ліпеня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. М. Талстога для 

дзяцей са школьнага лагера СШ № 10 быў праведзены час цікавых 
паведамленняў “Што такое драканіды?” па кнігах Галіны і Сяргея 
Трафімавых з серыі “Чытай і здзіўляйся” і “Расказы Дзеда 
Прыродаведа”.  

12 ліпеня ў бібліятэцы імя Герцэна адбыўся ранішнік “Што 
за прыгажосць гэтыя казкі”, на якім прысутнічалі выхаванцы 
дзіцячага сада № 22.  
 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк  
3 ліпеня да Дня Незалежнасці было праведзена “Свята 

чытацкіх задавальненняў”, якое ўключыла ў сябе віктарыны, 
конкурсы і літаратурныя гульні. У рамках праграмы летняга чытання 
“У книг не бывает каникул” раённая дзіцячая бібліятэка аформіла 
выставу-прагляд «Лето на планете “Читалия”», а цэнтральная 
раённая бібліятэка – выставу кветак “Все цветы июля”, якія былі 
размешчаны ў гарадскім парку. 

 
Браслаўская  раённая сетка публічных бібліятэк  

24 ліпеня ў Далёкаўскай бібліятэцы адбылася прэзентацыя 
кнігі “Браславские зори”. 

28 ліпеня ў цэнтральнай бібліятэцы ў рамках пасяджэння 
клуба “Сустрэча” праведзена краязнаўчая вандроўка 
“Браслаўшчына ў легендах і паданнях” з наведваннем гарадзішча 
Маскавічы і стаянкі ля в. Слабодка. 

31 ліпеня Відзаўская гарпасялковая бібліятэка правяла 
літаратурную гасцёўню “Адвечная сіла зямлі”, прысвечаную 
творчасці беларускага пісьменніка Івана Мележа. 

 
Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк  

Да Дня Незалежнасці ў Асвейскай бібліятэцы адбыўся 
вечар-успамін “Старонкі памяці свяшчэннай”, у Вусцянскай – 
літаратурна-музычная кампазіцыя “Хай заўжды будзе ясным неба 
над Беларуссю”, у Сенькаўскай – тэматычны вечар “Прайшла праз 
дзяцінства вайна”. 

Лявонішанская сельская бібліятэка сумесна з Домам 
культуры для жыхароў в. Зябкі правялі свята “Жыві, вёсачка!” і 
абрадавае мерапрыемства “Зажынкі” ў форме літаратурна-
музычнай кампазіцыі “Колас ты мой залаты”. 

 
Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

1 ліпеня на базе Бялынавіцкай бібліятэкі адбылася 

Прадметны паказальнік склаў 70 тэматычных рубрык, якія 
дазваляюць шырэй раскрыць структуру і аператыўна адшукаць 
неабходную інфармацыю па больш вузкіх пытаннях гісторыі, 
арганізацыі і падрыхтоўкі фестывалю, яго мерапрыемствах і 
канцэртных пляцоўках. 

У геаграфічны паказальнік увайшлі 82 назвы геаграфічных 
аб’ектаў, якія сустракаюцца ў тэксце. 

Дадатак прыводзіць “Спіс перыядычных выданняў, 
матэрыялы якіх увайшлі ў бібліяграфічны паказальнік”. 
 На працягу 4 месяцаў 12 супрацоўнікаў Віцебскай абласной 
бібліятэкі і 7 супрацоўнікаў Цэнтра культуры “Віцебск” вялі работу 
над рэалізацыяй данага праекта. 12 ліпеня ў рамках праграмы 
фестывалю ў Міжнародным прэс-цэнтры адбылася прэзентацыя 
юбілейнага выдання, у якім прынялі ўдзел складальнікі, 
арганізатары, прадстаўнікі фестывальнага руху і журналісты. 

Пугачова Н. А., 
галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства 
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна” 
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  прававая кансультацыя “Сацыяльна-эканамічная палітыка: пытанні і 
адказы” з удзелам адваката юрыдычнай кансультацыі №1 г. 
Віцебска  А. В. Дадзеркінай.  
 1 ліпеня ў Ноўкінскай бібліятэцы для падлеткаў праведзена 
краязнаўча-турыстычная эстафета “Візітная картка Беларусі”, 
прысвечаная Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.  
  8 ліпеня ў Варонаўскай бібліятэцы ў рамках клуба 
сямейнага адпачынку “Крыніца” прайшла  прэзентацыя сямейных 
праектаў “Рэцэпт здароўя”. 
 10–13 ліпеня Сасноўская сельская бібліятэка з удзелам 
членаў клуба “Пошук” арганізавала краязнаўча-турыстычную 
экспедыцыю па родным краі “Любі свой край і пазнавай”, мэтай якой 
сталі запісы ўспамінаў старажылаў і збор мясцовага фальклору. 

Члены клуба “Натхненне” Курынскай бібліятэкі здзейснілі 
краязнаўчую вандроўку “Турыстычнымі сцежкамі Курынскага краю” ў 
вёску Задзвінне на аграсядзібу да гаспадароў Тулянкіных, падчас 
якой наведалі музей, пазнаёміліся з тэхнікай вырабу драўлянай 
цацкі, маршрутамі і паслугамі, што прапануе гасцям аграсядзіба 
“Задзвінне”. 
 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
8 ліпеня літаратурны клуб “Гарадзянка”, які працуе пры 

цэнтральнай бібліятэцы, наведалі ўдзельнікі полацкага народнага 
аматарскага аб’яднання “Наддзвінне” Раіса Цітова, Зінаіда і 
Генадзь Лёціны. 

   
Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк  

13 ліпеня Навасёлкаўская бібліятэка правяла літаратурную 
гадзіну “Сорак гадоў і вечнасць”, прысвечаную 135-годдзю з дня 
нараджэння беларускай паэтэсы Цёткі (Алаізы Пашкевіч).  

15 ліпеня ў Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі 
прайшлі Дубоўкаўскія чытанні “Чалавек з вялікай літары”.  

17 ліпеня ў Ляхаўшчынскай бібліятэцы адбыўся дыялог для 
моладзі “Поговорим о толерантности”.  

 
Полацая раённая сетка публічных бібліятэк  

3 ліпеня Ветрынская гарпасялковая бібліятэка сумесна з 
сельскім Саветам для ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны правяла 
вечар-успамін “Памятае сэрца, не забудзе ніколі”, Багатырская 
бібліятэка – тэматычны вечар “Кветкі Перамогі – да Вечнага агню”. 

7 ліпеня Нацкая бібліятэка прыняла ўдзел у свяце “Цуд 
Купальскай ночы”, падрыхтаваным мясцовым СДК. 

31 ліпеня ў дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 для дзяцей 
малодшага і школьнага ўзросту праведзена гульнявая праграма 
“Мы правила все знаем и все их выполняем” з удзелам інспектара 
ДАІ. 

На падрыхтоўчым этапе былі выкарыстаны асноўныя 
крыніцы інфармацыі з ліку традыцыйных каталогаў, картатэк, 
электронных бібліяграфічных рэсурсаў, фондаў Віцебскай абласной 
бібліятэкі, уласнага архіва Дырэкцыі фестывалю. Асаблівая роля 
належала крыніцам бягучай нацыянальнай бібліяграфіі, у 
прыватнасці, усім часткам “Летапісу друку Беларусі” за даследуемы 
перыяд, якія дазволілі выявіць шэраг публікацый з замежнага друку, 
у выніку чаго ў бібліяграфічны паказальнік былі ўключаны звесткі 
225 сродкаў масавай інфармацыі на 8 мовах свету (рускай, 
беларускай, англійскай, балгарскай, італьянскай, польскай, 
турэцкай, украінскай). Найбольш падрабязна ў паказальніку 
раскрыты матэрыялы беларускіх рэспубліканскіх перыядычных 
выданняў “Культура”, “Літаратура і мастацтва”, “Союзное вече”, 
“Народная газета”, “Советская Белоруссия”, а таксама мясцовых 
выданняў, такіх як “Віцьбічы”, “Віцебскі рабочы”, “Народнае слова”. 
На замежных мовах уключаны матэрыялы з перыядычных 
выданняў “Дзеркало тижня”, “Киівська правда”, “Русия”, “Україна 
молода”, “Украінець в Беларусі”, “The Belarus Тoday”, “The Moscow 
Times” і інш. 

Аналітыка-сінтэтычны этап падрыхтоўкі бібліяграфічнага 
паказальніка прадугледжваў далейшую работу з выяўленымі 
першаснымі і другаснымі дакументамі, іх апрацоўкай і групоўкай. 
Бібліяграфічныя запісы былі прадстаўлены ў 4 раздзелах: 
«Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”», 
«Цэнтр культуры “Віцебск”», “Летні амфітэатр”, «Выставачная зала 
“Духаўскі круглік”», кожнаму з якіх папярэднічала фактаграфічная 
інфармацыя. У межах раздзела «Міжнародны фестываль 
мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”» была выкарыстана 
прадметная групоўка са шматаспектным раскрыццём зместу 
публікацый шляхам стварэння ссылачнага апарату сярод рубрык 
«Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні 
“Віцебск”», «Міжнародны музычны дзіцячы конкурс “Віцебск”», 
“Выставачная праграма”, “Горад майстроў”, “Кінапраграма”, 
“Тэатральныя сустрэчы”. Усяго ў паказальнік уключана 4360 
бібліяграфічных запісаў. 

На заключным этапе работы быў сфарміраваны даведачна-
метадычны апарат, які ўключыў прадмову, уступны артыкул, 
дапаможныя паказальнікі і дадаткі. 

Уступны артыкул да выдання падрыхтаваў заслужаны дзеяч 
культуры Рэспублікі Беларусь Р. М. Бас. 

Дапаможныя паказальнікі прадстаўлены імянным, 
прадметным, геаграфічным, а таксама паказальнікам моў (акрамя 
рускай і беларускай), на якіх прадстаўлены матэрыялы. 

Імянны паказальнік уключыў каля 1,5 тыс. прозвішчаў 
аўтараў, рэдактараў, складальнікаў, фатографаў, артыстаў, 
журналістаў, гасцей форуму. 
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  Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк  
Да Дня Незалежнасці бібліятэкі сеткі арганізавалі адкрытыя 

прагляды літаратуры, урокі гісторыі і сучаснасці “Край, у якім я 
жыву”, “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” і інш. 

24 ліпеня Яноўскай і Краснасельскай бібліятэкамі 
праведзена свята вёскі Папоўка “Запрашаем у нашу вёску”. 
  

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 
У ліпені Ручайская бібліятэка правяла ўрок дабрыні “Любить  

ближнего”, пазнавальна-забаўляльную праграму “Что  дороже  
золота”, конкурсы  малюнкаў “Чудесный  мир  сказок”,  “А  вот  он –
я!”, конкурс  на  лепшае сачыненне казкі “Приключение  Читайки”. 
 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк  
16 ліпеня ў чытальнай зале раённай бібліятэкі прайшла 

літаратурная гадзіна “Свет Васіля Быкава”, пасля якой 
дэманстраваўся фільм “Пайсці і не вярнуцца”. 

23 ліпеня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы была 
наладжнана сустрэча “Струны душы, якія спяваюць” з членамі 
беларускага літаратурнага саюза "Полоцкая ветвь" Раісай 
Антаневіч, Аляксандрам Раткевічам, Анатолем Бясперстых. 
 31 ліпеня ў бібліятэцы “Дабееўскі мох” сярод удзельнікаў 
гуртка “Сябры кнігі” праведзена віктарына-гульня “Правілы этыкету”.   
 

 
• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА  

 
4 ліпеня Музей баявой садружнасці г.п. Расоны адзначыў 

30-годдзе. 
 Голас Расоншчыны. – 2011.– 19 ліп. – С. 3. 
18–20 ліпеня Віцебск наведалі нашчадкі І. Я. Рэпіна. У 

складзе дэлегацыі прыбылі 18 чалавек, якія прынялі ўдзел у прэс-
канферэнцыі, здзейснілі экскурсію па горадзе, наведалі в. Вярхоўе, 
музей-сядзібу “Здраўнёва”, Мастацкі музей, дзе захоўваюцца 
сапраўдныя малюнкі Ільі Рэпіна.

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 28 июля. – С. I, VI. 
http://gorod.vitebsk.by/news/21-07-2011/potomki.html
http://gorod.vitebsk.by/news/13-07-2011/repin.html

У Полацку ў Музеі беларускага кнігадрукавання адбылася 
творчая сустрэча з заслужаным дзеячам культуры Расіі, 
пісьменнікам, сцэнарыстам, рэжысёрам, аўтарам кнігі “Сімяон 
Полацкі” Барысам Косціным. 

 Полацкі веснік.– 2011. – 8 ліп. – С. 19.
У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася 

прэзентацыя фотаальбома “Віцебшчына ў 1941–1944 гадах”. 
Выдавецкі праект аб’яднаў як вядомыя так і ўпершыню 

АРГАНІЗАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПЫТАННІ  
ПАДРЫХТОЎКІ ТЭМАТЫЧНАГА БІБЛІЯГРАФІЧНАГА 
ПАКАЗАЛЬНІКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ”» 

 

    
 

Падрыхтоўка бібліяграфічных дапаможнікаў розных відаў, 
тыпаў, жанраў з’яўляецца адным з найбольш развітых кірункаў 
дзейнасці Віцебскай абласной бібліятэкі. Бібліяграфаваннем 
дакументаў займаюцца як бібліяграфічныя падраздзяленні, так і 
аддзелы абслугоўвання. Бібліяграфічная прадукцыя бібліятэкі 
вызначаецца шырокай тэматычнай скіраванасцю і абумоўлена, у 
першую чаргу, актуальнасцю праблематыкі, мае навукова-
даследчае і практычнае значэнне. Асобную групу бібліяграфічных 
дапаможнікаў складаюць выданні, прысвечаныя пытанням культуры 
і мастацтва Віцебскага рэгіёна. У 2011 годзе ажыццяўляецца работа 
па стварэнні персанальных бібліяграфічных паказальнікаў 
“Александр Геннадьевич Лисов” (аддзел літаратуры па мастацтве), 
“Драматург Аляксей Дудараў” (сектар краязнаўчай літаратуры і 
бібліяграфіі), “Светлана Окружная. Вся жизнь без антракта” (аддзел 
бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры). 
Вынікам складальніцкай дзейнасці бібліятэкі з’явілася выданне 
Віцебскай абласной друкарняй у ліпені навукова-дапаможнага 
тэматычнага бібліяграфічнага паказальніка «Международный 
фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”». 20-гадовы 
юбілей фестывалю з’явіўся нагодай для грунтоўнага даследавання і 
стаў першай сур’ёзнай спробай сістэматызацыі матэрыялаў аб 
фестывальным руху ў Віцебску. Рэалізацыя праекта 
ажыццяўлялася ў цесным супрацоўніцтве з калектывам Цэнтра 
культуры “Віцебск” і Дырэкцыі фестывалю мастацтваў.  

Методыка падрыхтоўкі выдання адпавядала класічнай 
методыцы складання выданняў данага тыпу і віду, тэхналогія – 
змешаная, з выкарыстаннем адначасова традыцыйных і 
аўтаматызаваных сродкаў. 
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  апублікаваныя фотаздымкі з фондаў музея. Усяго выданне 
ўключыла 87 работ, аўтарамі якіх з’яўляюцца карэспандэнты 
розных перыядычных выданняў былога СССР, віцябляне, а таксама 
ваеннаслужачыя нямецкай арміі.  

 Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 июля. – С. 7. 
Музей прыватных калекцый г. Віцебска экспануе выставу 

Валерыя Калясінскага, якая прадстаўляе прадметы буддыйскага 
рэлігійнага жывапісу XVIII–XIX стагоддзяў. 

 Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 7. 
Цікавыя экспазіцыі і праекты прапанавалі сваім 

наведвальнікам музеі Оршы. У этнаграфічным музеі “Млын” 8 
ліпеня ўсе жадаючыя маглі паўдзельнічаць у майстар-класе мастака 
А. Васільева па асваенні лазапляцення, а да 14 ліпеня – наведаць 
выставу сувеніраў, саламяных пано “Залатыя каласкі жыцця”, 
прысвечаную памяці самадзейнага майстра саломапляцення С. 
Усцінавай. Музей У. С. Караткевіча прапанаваў экзатычную 
экспазіцыю рэдкіх відаў жывых насякомых з розных краін свету 
“Невидимый мир опастности”. Музей гісторыі і культуры г. Оршы 
наладзіў выставу матэрыялаў археалагічных даследаванняў, 
прысвечаных узнікненню горада. Эпоху сярэднявечча можна было 
ўбачыць у партрэтах гістарычных дзеячаў Беларусі на выставе 
“Рэмінісцэнцыя” Ю. Каралевіча, члена Беларускага саюза мастакоў, 
у гарадской мастацкай галерэі В. Грамыкі. Назад, у  савецкую эпоху, 
можна было перанесціся ў музеі гісторыі і культуры г. Оршы на 
выставе “Час і рэчы”, якая прадставіла адзенне, мэблю і іншыя 
прадметы быту з нядаўняга мінулага. Падарожжа ў будучае 
мастацтва можна было здзейсніць на выставе акварэлі вучняў ДШМ 
№ 1 “Вернісаж дзіцячага мастацтва” ў музеі драўлянай скульптуры 
рэзчыка С. С. Шаўрова. 

Аршанская газета. – 2011. – 9 ліп. – С. 1. 
 
 

• АХОВА ПОМНІКАЎ 
 
7 ліпеня на першай платформе чыгуначнага вакзала 

ўстаноўлена скульптурная кампазіцыя Аляксандра Гвоздзікава і 
Азата Тарасяна “Встречающие”. 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 24. 
Першы ў Беларусі помнік ахоўнікам сям’і Мурамскім святым 

Пятру і Фяўронні ўстаноўлены ў вёсцы Сар’я Верхнядзвінскага 
раёна. Аўтар скульптурнай кампазіцыі – Аляксандр Гвоздзікаў. 

 Віцебскі рабочы. – 2011. – 14 июля. – С. 21. 
 
 
 
 

ГОРАД МАЙСТРОЎ 
61. Лукьянова, Н. Город мастерства и света / Н. 

Лукьянова // Народнае слова. – 2011. –  14 ліп. – С. 8. 
О Городе мастеров, который разместился в культурно-

историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска “Двина”». 
62. Малашеня, Л. Поет лоза в руках мастера / Л. 

Малашеня // Народнае слова. – 2011. – 7 ліп. – С. 2.  
Об участии мастера Полоцкого центра ремесел и 

национальных культур Алексея Адамовича в областном празднике 
лозоплетения во время проведения фестиваля “Славянский базар 
в Витебске”. 

63. Самотой, А. “Базарное” раздолье ищите на 
подворьях! / А. Самотой // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 июля. – 
С. 2. 

64. Сеньков, В. Истоков наших лучший образец / В. 
Сеньков // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 14 июля. – С. III. 
 

ТЭАТРАЛЬНЫЯ СУСТРЭЧЫ 
65. Азевич, И. На подмостках – звезды театральные / И. 

Азевич // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 12 июля. – С. 4. 
О спектакле Московского академического театра имени 

В. Маяковского “Шестеро любимых” по пьесе А. Арбузова. 
66. Алимова, Е. Иванушка-дурачок по-итальянски / Е. 

Алимова // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 4. 
Об авантюрной комедии положений “Во всем виновата 

собака”, показанной в рамках проведения театральных встреч на 
“Славянском базаре в Витебске”. 

67. Дашкевич, В. О “шляхетности” и не только / В. 
Дашкевич // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 4. 

О спектакле “Пинская шляхта” театра им. Я. Купалы в 
постановке режиссера Н. Пинигина. 

68. Дашкевич, В. Особые люди советской страны / В. 
Дашкевич // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 4. 

69. Дашкевич, В. Счастье с… Достоевским / В. 
Дашкевич // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 4. 

В рамках театральных встреч был показан спектакль “Я 
была счастлива” В. Салюка в собственной постановке. 

70. Пастернак, Т. “Пинская шляхта” дала фору / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 14 ліп. – С. 15. 

О театральных встречах на “Славянском базаре в 
Витебске”. 
 

КІНАПРАГРАМА 
71. Крупица, Н. Уйти в “Зазеркалье”, взлететь с 

“Овсянками”… / Н. Крупица // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 12 
июля. – С. 5. 
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  МАСТАЦТВА 
 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 

Выстава сучаснага мастацтва “Фэст” у рамках творчага 
праекта “Пан. Тон” аб’яднала 36 мастакоў з Беларусі і Латвіі. 
Экспазіцыя, якая размясцілася ў фае канцэртнай залы “Віцебск”, 
уключыла больш за 100 работ – гэта жывапіс, графіка, інсталяцыі, 
аб’ёмныя кампазіцыі. Сярод удзельнікаў – мастакі розных 
пакаленняў – Валянціна Ляховіч, Алег Скавародка, Наталля 
Дзямшова, Павел Пілавец. Іх работы дапоўнілі творы аўтараў з 
Мінска, Рыгі. 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 23. 
 Незвычайная выстава “Пройдусь по фестивальной”, якая 
прапануе здзейсніць падарожжа па вуліцах горада ў акружэнні 
мінералаў і горных парод, адкрылася ў Віцебскім абласным 
краязнаўчым музеі. 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 8. 
 Упершыню наведвальнікі Мастацкага музея змаглі ўбачыць 
Віцебск вачамі вядомага польскага мастака Юзафа Пешкі. Каля 20 
відаў Віцебска канца XVIII – пачатку XIX ст. даюць уяўленне аб 
ландшафце горада, яго тапаграфіі, занятках гараджан розных 
саслоўяў. 

Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 23. 
 Серыю работ віцебскага акварэліста Фелікса Гумена 
“Праваслаўныя святыні” прадстаўляе Мастацкі музей. Храмы 
розных гарадоў былога Саюза мастак пісаў з натуры на працягу 
многіх гадоў. На карцінах адлюстраваны цэрквы Растова, Цвяры, 
Масквы, Санкт-Пецярбурга, Пскова, Кіева. 

Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 23. 
Персанальная выстава жывапісу сябра Саюза мастакоў 

Беларусі Віктара Крука “Чугуеўскія замалёўкі” адкрылася ў музеі-
сядзібе І. Я. Рэпіна “Здраўнёва”. 

Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 23. 
 

• ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
 
9-10 ліпеня на тэрыторыі культурна-гістарычнага комплексу 

«Залатое кальцо г. Віцебска “Дзвіна”» ў рамках XX Міжнароднага 
фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” адбылося 
абласное свята-конкурс майстроў лазапляцення “Лазовы прут” .  

У намінацыі “Традыцыйны выраб” 1-е месца прысуджана 
Васілю Сіманковічу (г. Гарадок), 2-е месца – Адаму Краўчуку (г. 
Віцебск), 3-е месца – Алене Сарончынай (г. Мінск). 

У намінацыі “Аўтарскае развіццё традыцый” 1-е месца 

Дзень культуры Расіі 
51. Ивченко, Л. Над Витебском – голос России / Л. 

Ивченко // Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 июля. – С. 4. 
52. Тулинова, Н. Юбилей – со звездами / Н. Тулинова // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 2. 
 

Дзень культуры Украіны 
53. Дашкевич, В. Зал пел “Галину” / В. Дашкевич // 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 3. 
О Дне культуры Украины в рамках проведения фестиваля. 

 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ПРАГРАМА 
54. Симонович, Д. Запах фестиваля, Румынии, дерева 

и ткани / Диана Симонович // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 
июля. – С. 8. 

О выставочной программе фестиваля. 
 

Віцебскі абласны краязнаўчы музей 
55. Азевич, И. А все началось с мандаринки… / И. 

Азевич // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 14 июля. – С. 2. 
56. Пастернак, Т. “Уточка-мандариночка” прилетела из 

Литвы / Т. Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 1. 
О презентации фотовыставки литовских 

фотохудожников Юрги и Ричардаса Анусаускасов. 
57. Соловьева, Т. “Утка-мандаринка” / Т. Соловьева // 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 23. 
О фотовыставке гостей из Литвы Юрги и Ричардаса 

Анусаускасов, открытой в Витебском областном краеведческом 
музее. 

Мастацкі музей 
58. Лукьянова, Н. Ты – это я? / Н. Лукьянова // 

Народнае слова. – 2011. –  14 ліп. – С. 16. 
О проекте “Ожившие картины” Ольги и Андрея Смоляков, 

представленном в Художественном музее. 
59. Пастернак, Т. Латгальские уборы пережили века / Т. 

Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 14 ліп. – С. 16. 
О выставке народных костюмов Латгалии, открывшейся 

в Художественном музее Витебска. 
60. Соловьева, Т. “Ожившие картины” / Т. Соловьева // 

Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 23. 
О выставке Ольги и Андрея Смоляков в Художественном 

музее в рамках фестивальной выставочной программы 
“Славянского базара в Витебске”. 
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  КАНЦЭРТНАЯ ПРАГРАМА заняла Святлана Навойчык  (Глыбоцкі раён), 2-е месца – Алена 
Гурэцкая (г. Мінск), 3-е месца – Любоў Селівёрстава (Талачынскі 
раён). 

38. Азевич, И. Клубничка для Валерия Леонтьева / И. 
Азевич // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 12 июля. – С. 4. 

У намінацыі  “Дэкаратыўны выраб” 1-е месца прысуджана 
Аляксею Адамовічу (г. Полацк), 2-е месца – Таццяне Фіськовай (г. 
Мінск), 3-е месца – Уладзіміру Каласкову  (Шумілінскі раён). 

39. Климов, О. Три сестры / О. Климов // Советская 
Белоруссия. – 2011. – 13 июля. – С. 10.  

О концертах белорусских и украинских исполнителей в 
рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".  У намінацыі “Выраб мэблі” 1-е месца прысуджана Сяргею 

Лук’янцу (Браслаўскі раён), 2-е месца – Баляславу Чарняўскаму (г. 
Міёры), 3-е месца – Рыгору Пінчуку (Сененнскі раён). 

40. Корбут, В. Под крышей своего дома / В. Корбут // 
Советская Белоруссия. – 2011. – 12 июля. – С. 7.  

У намінацыі “Выраб з лазы ў камбінацыі з іншымі 
прыроднымі матэрыяламі” 1-е месца вырашана прысудзіць Таццяне 
Гаварцовай (Докшыцкі раён), 2-е месца – Алене Асінскай (г. 
Віцебск), 3-е месца – Ірыне Шаўцовай (Лёзненскі раён). 

О мероприятиях фестиваля "Славянский базар в 
Витебске".  

41. Крупица, Н. Путешествие с барабанами / Н. Крупица 
// Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 7 июля. – С. 21. 

У намінацыі “Творчы дэбют” 1-е месца прысуджана 
Святлане Каросцік (Докшыцкі раён), 2-е месца – Уладзіміру 
Страціўнаму (Гарадоцкі раён), 3-е месца – Аляксандры 
Сцепаньковай (г. Мінск). 

42. Наумова, А. “Боги ритма” били в барабаны / А. 
Наумова // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 5. 

43. Наумова, А. Потанцевать с “Хором Турецкого”, или 
Как же вам повезло, леди в красном / А. Наумова // Народнае 
слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 5. У намінацыі “За лепшую калекцыю хатніх твораў” 1-е месца 

прысуджана Галіне Сцепаньковай (Магілёўская вобласць) 2-е месца 
– Юрыю Малаху (г. Мінск), 3-е месца – Наталлі Пятровіч 
(Шумілінскі раён). 

44. Пастернак, Т. Голос как родник / Т. Пастернак // 
Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 5. 

О концерте  для любителей русских романсов с участием 
Евгении Смольяниновой, который состоялся в областной 
филармонии в рамках “Славянского базара в Витебске”. 

Віцебскі АМЦНТ 
“Народная спадчына майстроў Віцебшчыны”  – выстава пад 

такой назвай адкрылася ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры 
народнай творчасці. Тут прадстаўлены шматлікія экспанаты 
інсітнага мастацтва з фондаў АМЦНТ. Звяртаюць на сябе ўвагу 
работы вядомых майстроў Віцебскай зямлі: непаўторныя статуэткі 
Фёдара Максімава, кампазіцыі Ніны Каралько і Адама Краўчука. 

45. Пастернак, Т. Песни и конфеты от Баскова / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 5. 

46. Пастернак, Т. “Путешествие на Марс” с Дидье 
Маруани / Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 9 ліп. – С. 1. 
 

Дзень культуры Беларусі   Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 5 июля. – С. 1. 
У Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай 

творчасці прадстаўлена выстава “И цветы умеют говорить” 
народнага клуба аматараў фларыстыкі “Анюта” культурна-
гістарычнага комплексу «Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”». На ёй 
прадстаўлены 58 кампазіцый: карціны, аб’ёмныя работы, букеты і 
дэкарацыі з кветак. 

47. Азевич, И. Территория разная – культура общая / И. 
Азевич // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 12 июля. – С. 5. 

48. Гарбуноў, А. Каб радзіма жыла ў сэрцы / А. 
Гарбуноў // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 15 ліп. – С. 2.  

Пра Першы фестываль мастацтваў беларусаў свету, які 
прайшоў у рамках XX Міжнароднага фестывалю мастацтваў 
"Славянскі базар у Віцебску".  Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 июля. – С. 8. 

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо горада 
Віцебска “Дзвіна”» адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы Андрэя 
Чыгірова “Не русские матрешки”. Каля 50 экспанатаў, 
прадстаўленых у аўдыторыі, зроблены з дрэва. Цэнтральным 
вобразам з’яўляецца фігура жанчыны. Не меншую цікавасць 
выклікаюць карціны і экспанаты, створаныя самой прыродай і 
дапрацаваныя майстрам. У суседняй зале размясцілася 
рэспубліканская выстава мастацкага тэкстылю “Каляровая нізка”. 
Прапанаваныя работы належаць членам Саюза мастакоў, вядомым 
майстрам Мінска, Віцебска і Магілёва. Экспанаты аб’яднаны адзінай 

49. Дашкевич, В. Витебск собрал белорусов мира / В. 
Дашкевич // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. – С. 3. 

О проведении Дня культуры Беларуси в рамках 
фестиваля. 

50. Кутынко, А. На родину приехали издалека / А. 
Кутынко // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 4. 

О пресс-конференции, посвященной концертной 
программе белорусов зарубежья. 
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  25. Шиенок, В. “Сила фестиваля – в его 
традиционности” / В. Шиенок // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 
июля. – С. 3. 

беларускай тэмай, якая прасочваецца ў такіх відах мастацтва, як 
габелен, тэкстыль, ткацтва, класічная аплікацыя, вышыўка, батык. 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 8. 
  

XX МІЖНАРОДНЫ КОНКУРС ВЫКАНАЎЦАЎ  
• ФАЛЬКЛОР ЭСТРАДНАЙ ПЕСНІ “ВІЦЕБСК-2011” 

 26. Бунцэвіч, Н. Як “выцягнуць” стыльнасць? / Н. 
Бунцэвіч // Культура. – 2011. – 16 ліп. (№ 26). – С. 3. Фальклорную экспедыцыю па Гарадоччыне правялі 

загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору інстытута мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Таццяна Васільеўна 
Валодзіна і дацэнт кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Уладзімір Аляксандравіч 
Лобач.  

27. Климов, О. Витебск: победила Алена Ланская / О. 
Климов // Советская Белоруссия. – 2011. – 14 июля. – С. 1, 8.  

Об итогах Международного конкурса исполнителей 
эстрадной песни "Витебск-2011". 

28. Крупица, Н. Аленина радость / Н. Крупица // 
Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 14 июля. – С. 1.  Гарадоцкі веснік. – 2011. – 12 ліп. – С. 1. 

 29. Крупица, Н. “Золотая лира” осталась в Беларуси / Н. 
Крупица // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 2. • МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 30. Ланская, А. Наша Аленка / А. Ланская ; беседовал 
В. Куклов // Народная газета. – 2011. – 14 ліп. – С. VI.  “Громко” – такую гучную назву атрымаў музычна-паэтычны 

вечар, які адбыўся ў Цэнтры сучаснага мастацтва. Яго 
арганізатарамі сталі два маладыя паэты: студэнт ВДУ імя П. М. 
Машэрава Яўген Шыман і масквіч Дзмітрый Снус. 

Беседа с победительницей Международного конкурса 
исполнителей эстрадной песни "Витебск-2011".  

31. Масловская, О. Красивой дороги вперед! / О. 
Масловская // Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 июля. – С. 4. Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 9 июля. – С. 8. 

 32. Пастернак, Т. Алена Ланская – первая / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 14 ліп. – С. 2. • КІНАВІДЭАМАСТАЦТВА 

 33. Пастернак, Т. Кому принесет удачу черный кот? / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 4. 15 ліпеня кінатэатр “Мір” адзначыў 50-годдзе. 

 Витебский проспект. – 2011. – 21 июля. – С. 2. О первом дне международного конкурса исполнителей 
эстрадной песни “Витебск–2011”. Першая 3D-кіназала на 150 месцаў адкрылася ў Оршы. Яна 

размясцілася ў гарадскім Цэнтры культуры па адрасе: вул. Леніна, 
31. 

 
IX МІЖНАРОДНЫ ДЗІЦЯЧЫ МУЗЫЧНЫ КОНКУРС  

  Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 2. “ВІЦЕБСК-2011” 
  Аршанская газета. – 2011. – 16 ліп. – С. 5. 34. Дроздова, Н. Мечты сбываются в “Стране чудес” / 

Н. Дроздова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 16 июля. – С. 2. У ліпені здымачная група міжнароднай тэлекампаніі “Фенікс” 
з Ганконга ў складзе назіральніка па міжнародных пытаннях Луо Тао 
і карэспандэнтаў То Так Кее і Хо Хіт Міна наведалі Полацк і правялі 
здымкі для фільма пра Беларусь у Спаса-Еўфрасіннеўскім 
манастыры і Сафійскім саборы. Асаблівую ўвагу кітайскія 
тэлежурналісты надалі знаку “Геаграфічны цэнтр Еўропы”. 

35. Ивченко, Л. Ралука не прятала слезы радости / Л. 
Ивченко // Віцебскі рабочы. – 2011. – 16 июля. – С. 4. 

36.  Князева, Е. Браво, Ралука! / Е. Князева // Народнае 
слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 4. 

Об обладательнице Гран-при международного 
музыкального детского конкурса из Румынии.   Полацкі веснік. – 2011. – 15 ліп. – С. 2. 

 37. Князева, Е. Жеребьевка после веселья / Е. Князева 
// Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 4.  

О представителях детского музыкального конкурса 
“Витебск-2011”.  
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  МЕРАПРЫЕМСТВЫ, Советская Белоруссия. – 2011. – 15 июля. – С. 1, 4.  
ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК О заключительных мероприятиях фестиваля "Славянский 

базар в Витебске".   
11. Князева, Е. “Базарный век” на широком экране / Е. 

Князева // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 7. 
22 чэрвеня ў Глыбокім адкрыты памятны знак у гонар Юрыя 

Аляксандравіча Сабалеўскага, вядомага вучонага ў галіне 
фундаментабудавання, доктара тэхнічных навук, прафесара, 
заслужанага будаўніка Беларусі. 

О премьере документального кино “Базарный век”, 
посвященного юбилею фестиваля. 

12. Князева, Е. Фестивальный калейдоскоп / Е. Князева 
// Народнае слова. – 2011. – 12 ліп.; 14 ліп. 

  Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 29 чэрв. – С. 1. 
 22 чэрвеня ў вёсцы Прыпернае Абрубскага сельскага 
Савета быў адкрыты пасля рэканструкцыі помнік загінуўшым 
землякам. 

13. Кольченко,  И. Двадцать лет с песней / И. Кольченко 
// Советская Белоруссия. –2011. – 9 июля. – С. 1–2.  

Об открытии юбилейного фестиваля "Славянский базар в 
Витебске".  

Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 2 ліп. – С. 1. 
У Полацкім Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур 

адбылася прэзентацыя выставы “З імгненнем прыгажосці!” 
полацкага мастака, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны Віктара 
Казіміравіча Любавіцкага. 

14. Кутынко, А. Зажглась звезда Лученка / А. Кутынко // 
Народнае слова. – 2011. – 9 ліп. – С. 1. 

15. Лукашэнка, А. “Маштабны форум у Віцебску шмат у 
чым вызначае шляхі развіцця сучаснай культуры” / А. Лукашэнка // 
Культура. – 2011. – 16 ліп. (№ 26) . – С. 3. 

  Полацкі веснік. – 2011. – 1 ліп. С. – 19. 
 Фотавыстава “Полаччына вачыма акупантаў 1941–1942”, 
прымеркаваная да 70-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны, 
адкрылася ў Музеі беларускага кнігадрукавання. 

16. Мартова, Н. Листая фествальные страницы / Н. 
Мартова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 14 июля. – С. 2. 

О презентации печатных изданий, посвященных 
международному фестивалю искусств. 

Полацкі веснік. – 2011. – 1 ліп. С. – 19. 
 

17. Мурашкина, В. Визитная карточка независимой 
Беларуси / В. Мурашкина // Народнае слова. – 2011. – 12 ліп. – С. 1. 

 
 

18. Мурашкина, В. Люди чувствуют позитив. В этом 
сила искусства! / В. Мурашкина // Народнае слова. – 2011. – 14 ліп. 
– С. 1. 

 
 
 

О творческой встрече в рамках Союзного государства с 
номинантами на премию Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2011–2012 гг. 

 
 
 

19. Пастернак, Т. Будут аншлаги! / Т. Пастернак // 
Народнае слова. – 2011. – 9 ліп. – С. 1. 

 
 

О пресс-конференции, посвященной открытию 
фестиваля. 

 
 

20. Пастернак, Т. Да здравствует фестиваль! / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 1. 

 
 

21. Пастернак, Т. С 20-летием, “Славянский базар”! / Т. 
Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 7 ліп. – С. 1. 

 
 22. “Славянский базар” – это судьба! / подгот. Т. 

Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 16 ліп. – С. 4.  
 23. Тулинова, Н. “Славянский базар в Витебске” – 

визитная карточка Беларуси / Н. Тулинова // Віцьбічы = Витьбичи. – 
2011. – 12 июля. – С. 1–2. 

 
 
 24. Фестивальные повести Духовского круглика / 

материалы подгот. Н. Дроздова [и др.] // Віцьбічы = Витьбичи. – 
2011. – 7 июля. – С. I–IV. 
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  У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ ВАЛОШКАВАЯ ПЕСНЯ ЛЕТА 
  

 Бібліяграфічны спіс літаратуры  
 XX МІЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ МАСТАЦТВАЎ 
 “СЛАВЯНСКІ БАЗАР У ВІЦЕБСКУ” 1. Алимова, Е. “Славянка” шагнула в третье 

десятилетие / Е. Алимова // Витебский проспект. – 2011. – 14 июля. 
– С. 3. 

 
 
З 8 па 14 ліпеня ў Віцебску праходзіў XX Міжнародны 

фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”, у якім прынялі 
ўдзел каля 6 тыс. удзельнікаў і гасцей з 27 краін свету.  

О презентации печатной продукции, посвященной 20-
летию фестиваля. 

2. Афанасьев, О. С фонограммой дружат все / О. 
Афанасьев ; беседовал А. Кутынко // Народнае слова. – 2011. – 14 
ліп. – С. 10. 

У праграме “Славянскага базару” было заяўлена больш за 
70 творчых праектаў, для правядзення якіх былі задзейнічаны 
канцэртныя і творчыя пляцоўкі горада.  Беседа с главным звукорежиссером “Славянского базара в 

Витебске”. Упершыню ў гэтым годзе быў здзейснены продаж білетаў 
праз электронную сістэму, якая зрабіла фестываль больш 
даступным для яго гасцей. 3. Басс, Р. А наши песни как наша жизнь / Р. Басс ; 

подгот. Н. Дроздова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 7 июля. – С. 4. Асвятляць падзеі юбілейнага фестывалю прыехала каля 
600 прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі з 15 краін свету. 
Замежныя карэспандэнты прыбылі з Вялікабрытаніі, ЗША, Германіі, 
Ізраіля, Украіны, Латвіі, Узбекістана, Эстоніі, Азербайджана, Расіі і 
іншых дзяржаў. 

4. Басс, Р. М. Гвоздь программы / Р. М. Басс ; 
беседовал Н. Бегунов // Советская Белоруссия. – 2011. – 15 июня. – 
С. 10.  

Беседа с директором Центра культуры "Витебск" о 
предстоящем ХХ Международном фестивале искусств 
"Славянский базар в Витебске".  Першы канцэрт з удзелам Дзідзье Маруані і групы “Space”, 

які папярэднічаў адкрыццю фестывалю, адбыўся 6 ліпеня ў Летнім 
амфітэатры. 5. До свиданья, лето васильковое! / подгот. И. Свирко // 

Рэспубліка. – 2011. – 16 ліп. – С. 3.  У канцэртных афішах былі пазначаны імёны Валерыя 
Лявонцьева, Надзеі Кадышавай і ансамбля “Залатое кальцо”, 
Валерыя Меладзэ, Мікалая Баскава, Любові Успенскай і інш. 

О завершении ХХ Международного фестиваля искусств 
"Славянский базар в Витебске".  

6. Залесская, С. День первый – день последний: 
Витебск простился с юбилейным, двадцатым, "Славянским 
базаром" / С. Залесская // Белорусская нива. – 2011. – 16 июля. – С. 
1, 6.  

8 ліпеня ў дзень урачыстага адкрыцця фестывалю ў Алеі 
лаўрэатаў Спецыяльнай узнагароды Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь “Праз мастацтва – да міру і ўзаемапаразумення”  была 
адкрыта імянная пліта ў гонар народнага артыста СССР, народнага 
артыста Беларусі, старшыні праўлення Беларускага Саюза 
кампазітараў Ігара Лучанка. 

7. Іванова, Л. З юбілеем, фестываль! / Л. Іванова // 
Літаратура і мастацтва. – 2011. – 8 ліп. – С. 1. 

8. Іванова, Л. Сустрэчы ў горадзе сяброў / Л. Іванова // 
Літаратура і мастацтва. – 2011. – 15 ліп. – С. 18.  9 ліпеня адбылося адкрыццё “Горада майстроў”, які быў 

прадстаўлены ў падворках ад кожнага раёна вобласці, на вуліцы 
Чайкоўскага, Суворава, у культурна-гістарычным комплексе 
«Залатое кальцо горада Віцебска “Дзвіна”», дзе і адбыўся кірмаш 
рамёстваў з удзелам больш за 400 умельцаў з Беларусі, Расіі, 
Украіны і краін Балтыі. Там жа ў гэты дзень стартаваў конкурс 
майстроў лазапляцення “Лазовы прут”. Удзельнікамі спаборніцтваў 
сталі больш за 30 майстроў, сярод якіх – рамеснікі Дамоў культуры 
Віцебскай вобласці. Паспаборнічалі ў сваім майстэрстве і 
керамісты. 

Пра мерапрыемствы XX Міжнароднага фестывалю 
мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску".  

9. Карачевский, В. В. Карачевский: “Витебск не зря 
называют культурной столицей” / А. Карачевский ; беседовал А. 
Кутынко // Народнае слова. – 2011. – 14 ліп. – С. 7. 

Беседа с первым заместителем министра культуры 
Республики Беларусь о развитии уровня культуры Беларуси и 
Витебщины, перспективах фестивального движения в 
отечественном шоу-бизнесе. Для тэатралаў свае спектаклі прывезлі Маскоўскі 

акадэмічны тэатр імя У. Маякоўскага, Нацыянальны акадэмічны 10. Климов, О. До скорой встречи / О. Климов // 

1922 



 тэатр імя Янкі Купалы, Міжнародны тэатральны цэнтр “Шанс” 
(Расія), тэатр Рамана Вікцюка. Адкрыў тэатральныя сустрэчы 
спектакль Маскоўскага акадэмічнага тэатра імя У. Маякоўскага 
“Шестеро любимых” па п’есе А. Арбузава. 

ў Віцебску” адбылося ўзнагароджанне эксклюзіўнымі медалямі, 
выпушчанымі да юбілею, дзеячаў міжнароднага фестывальнага 
руху і журналістаў. 
 Гран-пры XX Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай 
песні “Віцебск-2011” атрымала канкурсантка з Беларусі Алена 
Ланская. Лаўрэатам першай прэміі стаў прадстаўнік Украіны, артыст 
Данецкага акадэмічнага музычна-драматычнага тэатра Уладзімір 
Квасніца. Другое месца падзялілі Давід Дэйл з Чэхіі і Рута з Літвы, 
трэцяе – Алішэр Карымаў з Казахстана і Крысціна Скарлат з 
Малдовы. Спецыяльная прэмія імя Уладзіміра Мулявіна за лепшае 
ўвасабленне нацыянальнай тэмы, высокае выканальніцкае 
майстэрства ўручана Дайнісу Скутэлісу з Латвіі. Спецыяльныя 
прызы Парламенцкага Собранія Саюза Беларусі і Расіі атрымалі 
Алена Ланская (Беларусь) і Мары Карнэ (Расія). 

Новыя работы кінематаграфістаў Беларусі, Расіі і Літвы 
склалі “Кінапраграму” “Славянскага базару”, якая адкрылася ў 
Дзень культуры Беларусі паказам мастацкага дзіцячага фільма 
“Рыжик в Зазеркалье” з удзелам рэжысёра Алены Туравай. У гэты ж 
дзень кіраўнік студыі дакументальнага кіно Белтэлерадыёкампаніі 
Надзея Гаркунова запрасіла на прэзентацыю дакументальнага 
фільма “Базарны век”, прысвечанага гісторыі фестывалю. Літву 
прадставіла работа 2009 года “Омут” Гіціса Лукшаса. У расійскай 
частцы кінапраграмы для дзяцей быў прадстаўлены мультфільм 
“Маша и Медведь”, для дарослых – дзве мастацкія стужкі 2010 года 
–  “Человек у окна” Дзмітрыя Месхіева і “Овсянки” Аляксея 
Фядорчанкі. 

 Гран-пры IX Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу 
“Віцебск-2011” атрымала дзесяцігадовая Ралука з Румыніі. 
Дыпломам першай ступені ўзнагароджана Куралай Мейрамбек з 
Казахстана. Уладальнікамі другой прэміі сталі Валерыя Чувізава з 
Латвіі і Джэнтльмен з Азербайджана. Дыплом трэцяй ступені 
атрымалі Аляксандра Няхай з Беларусі, Марцін Йарданаў з 
Балгарыі і Мар’яна Шчэрбак з Украіны. Спецыяльнымі прызамі 
Парламенцкага Сходу Саюзнай дзяржавы ўзнагароджаны 
беларуска Ганна Атрошчанка і расіянка Вольга Казазоева. 

Мастацкія выставы ў рамках фестывалю прайшлі ў музеях 
горада. Госці з Літвы Юрга і Рычардас Анусаўскасы ў чарговы раз  
парадавалі і здзівілі арыгінальнай ідэяй і майстэрствам. Іх 
фотавыстава пад назвай “Уточка-мандаринка”, прысвечаная 
таямніцам прыроды, была адкрыта ў Віцебскім абласным 
краязнаўчым музеі. Каля 300 фотаздымкаў птушак і жывёл, 
прадстаўленых на выставе, былі зроблены ў Вільнюсе і яго 
наваколлях. Выставу народных касцюмаў Латгаліі можна было 
ўбачыць у адной з залаў Мастацкага музея. Упершыню сваю 
калекцыю мужчынскіх і жаночых касцюмаў, рэдкіх посцілак, абрусаў, 
паясоў і ручнікоў прывёз у Віцебск цэнтр народных касцюмаў 
“Древняя клеть” г. Даўгаўпілса. У другой зале быў прэзентаваны 
праект “Ожившие картины” беларускіх мастакоў Вольгі і Андрэя 
Смалякоў, які ўяўляў сабой сінтэз розных відаў мастацтва: 
жывапісу, фатаграфіі, дызайну, касцюма, грыму.  

Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь упершыню ўвёў у 
абарот памятныя манеты «Міжнародны фестываль мастацтваў 
“Славянскі базар у Віцебску”» ў новай серыі “Міжнародныя 
фестывалі ў Беларусі”. Манеты адчаканены на ЗАТ “Літоўскі 
манетны двор”. Тыраж кожнай з іх – па 2500 штук. На аверсе манет 
уверсе рэльефная выява Дзяржаўнага герба, у цэнтры – лагатып 
“Славянскага базару ў Віцебску”, па крузе надпісы – Рэспубліка 
Беларусь, наміналы, год чаканкі. На рэверсе ў цэнтральнай частцы 
манеты на фоне панарамы горада з пазнаваемымі і характэрнымі 
для Віцебска архітэктурнымі вобразамі – стылізаваная рэльефная 
выява рукі, якая працягнута да гледача далонню ўверх. На ёй разам 
з вежай “Духаўскі круглік” выявы сцэны амфітэатра, ноткі-валошкі з 
пялёсткамі, якія ператвараюцца ў птушак. 

У Дзень Беларусі ў канцэртнай зале “Віцебск” гала-
канцэртам адкрыўся Першы фестываль мастацтваў беларусаў 
свету, у якім прынялі ўдзел народны фальклорны ансамбль 
“Зязюля” (Расія), ансамбль “Беларускія карані” (Арменія), ансамбль 
беларускай песні і танца “Світанак” (Літва), ансамбль беларускай 
песні “Куранты” (Польшча), харавы ансамбль “Белая Русь” (Украіна) 
і інш. 

Витебский проспект. – 2011. – 12 июля; 14 июля.  
Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 7 июля; 9 июля;  

У Дзень Саюзнай дзяржавы адбылася творчая сустрэча з 
намінантамі на прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і 
мастацтва на 2011-2012 гг., якімі сталі народны мастак Беларусі 
Георгій Паплаўскі, народны артыст Беларусі, вядучы майстар 
сцэны Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Генадзь 
Гарбук, народны артыст Расіі Юрый Башмет, паэт і пісьменнік з 
Расіі Глеб Гарбоўскі. 

12 июля; 14 июля; 16 июля. 
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