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сумеснае з нямецкім хорам “Канторай” з Нінбурга і вядучымі 
салістамі Берлінскай оперы і камерным аркестрам выкананне 
“Раждзественскай араторыі” І. Баха. Выступалі віцябляне і з 
акадэмічным аркестрам Смаленскай абласной філармоніі, 
латвійскім хорам “Даугава”. Гэта былі рэзанансныя міжнародныя 
праекты – “Масква. 1812” і “Рэквіем” І. Брамса.  

Маладзёжны хор з’яўляецца лаўрэатам рэспубліканскіх і 
міжнародных конкурсаў, неаднаразова выступаў у канцэртных залах 
розных гарадоў Германіі, Бельгіі, Расіі, Беларусі, Латвіі, Украіны. 
Так, у студзені гэтага года па выніках фестывалю духоўнай музыкі 
“Серебряные звоны” ў Даўгаўпілсе ў намінацыі “Смешанные хоры” 
ён атрымаў  першую прэмію, а ў чэрвені стаў удзельнікам VI 
Міжнароднага Harmony-фестывалю, аднаго з самых вядомых і 
прэстыжных святаў харавога майстэрства ў Еўропе, які праводзіцца 
раз у шэсць гадоў пад патранатам канцлера Германіі. У фестывалі 
прынялі ўдзел 180 калектываў з 35 краін свету. 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.  

Вызначальнай асаблівасцю хора з’яўляецца складаны 
рэпертуар, за выкананне якога іншы раз не бяруцца прафесійныя 
харавыя калектывы.  

Многія творы сусветнай, замежнай, рускай і сучаснай класікі 
гучалі на юбілейным канцэрце ў тэатры імя Я. Коласа. 

Безумоўна, юбілей – гэта час не толькі для падвядзення 
вынікаў, але і для планаў на будучае. Гэта і творчыя праекты, і 
новыя запісы дыскаў, і канцэрты з вядомымі музыкантамі. У хуткім 
часе пройдуць традыцыйныя Раждзественскія сустрэчы, 
ініцыятарам правядзення якіх 15 год назад і стаў Віталь Раўза, дзе 
будзе гучаць цудоўная духоўная музыка. 
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  ПРАДМОВА 

 
“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячны 

інфармацыйны веснік, разлічаны 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, раённых газет 
Віцебскай вобласці і іх электронных версій за перыяд з 1 па 30 
лістапада 2011 года. “Хроніка падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, 
атрыманыя з Віцебскага АМЦНТ, культурна-гістарычнага комплексу 
«Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”», Цэнтра культуры “Віцебск”, 
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна, Аршанскай, Бешанковіцкай, 
Браслаўскай, Гарадоцкай, Лепельскай, Лёзненскай, Пастаўскай, 
Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай, Шаркаўшчынскай раённых сетак 
бібліятэк, Віцебскай і Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк. 

Рубрыка “У цэнтры ўвагі” прысвечана рабоце культурна-
гістарычнага комплексу «Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”». 

У рубрыцы “Юбілеі” прапанаваны агляд мерапрыемстваў да 
85 годдзя Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. 
Коласа і  20-годдзя Віцебскага народнага маладзёжнага хору пад 
кіраўніцтвам В. Раўзы, якія былі праведзены ў лістападзе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афіцыйная частка мерапрыемства ўключыла цырымонію 
ўзнагароджання коласаўцаў, якім былі ўручаны ганаровыя граматы і 
ўдзячнасці Міністэрства культуры, Віцебскага аблвыканкама і 
гарвыканкама. Граматай Нацыянальнага сходу Беларусі адзначаны 
адзін з вядучых акцёраў коласаўскай трупы Пётр Ламан. 

Затым адбыўся капуснік, дзе артысты чыталі ўрыўкі са сваіх 
роляў, успаміналі лепшыя моманты з жыцця тэатра і былых калег. 

Тэатр імя Якула Коласа – адзіны нацыянальны калектыў у 
Беларусі, які працуе ў абласным цэнтры. Яго роля ў эстэтычным і 
грамадзянскім выхаванні жыхароў рэгіёна неацэнна. Пастаноўкі 
тэатра карыстаюцца поспехам у віцяблян, а таксама гасцей 
Віцебска. Пры гэтым віцебскі тэатр добра вядомы за мяжой. Так, 
творчая група спектакля "Шагал... Шагал..." не аднойчы выязджала 
на Міжнародныя тэатральныя фестывалі ў Англію, Шатландыю, 
Італію, Польшчу, Малдову. Заслужаным поспехам карыстаецца 
тэатр на гастролях у Расіі і Украіне. За час свайго існавання тэатр 
стаў аўтарытэтнай лабараторыяй нацыянальнай драматургіі. З 
калектывам плённа супрацоўнічалі В. Вольскі, К. Крапіва, А. 
Якімовіч. Яркі след у творчай біяграфіі пакінула супрацоўнітцтва з 
Уладзімірам Караткевічам і Аляксеем Дударавым. 

 
 

ДА 20-ГОДДЗЯ ВІЦЕБСКАГА НАРОДНАГА 
МАЛАДЗЁЖНАГА ХОРУ 

 
Народны гарадскі маладзёжны хор пад кіраўніцтвам Віталя 

Раўзы адзначыў сваё 20-годдзе. Юбілейны канцэрт калектыву 
адбыўся 12 лістапада на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Я. Коласа з удзелам салістаў філармоніі 
Аксаны Новікавай, Алены Гракавай і ансамбля Vit-vox. 
 Маладзёжны хор быў створаны ў 1991 годзе з першага 
выпуску харавога аддзялення віцебскай школы мастацтваў № 1 і 
адразу заявіў аб сабе як самабытны творчы калектыў, заснаваны на 
традыцыях акадэмічных спеваў.  І ўжо праз год за высокі 
прафесіяналізм, актыўную творчую дзейнасць хору было прысвоена 
званне народнага. 

Сёння ў калектыў прыходзяць юнакі і дзяўчаты з розных 
навучальных устаноў. Дзякуючы заснавальніку і мастацкаму 
кіраўніку Віталю Раўзу за ўсе гады калектыў захаваў высокую 
музычную і сцэнічную культуру. 

Творчую спадчыну хора складаюць каля 20 выкананых 
твораў буйной формы (араторыі, кантаты, літургіі, канцэрты, 
вакальныя цыклы), харавыя сачыненні замежных і рускіх 
кампазітараў, а таксама мноста народных песняў. 
 Адным з першых міжнародных музычных праектаў стала 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 
 

 
КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 
КУЛЬТУРА 

 
АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 
24 лістапада на пасяджэнні Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта разглядаліся пытанні развіцця матэрыяльна-
тэхнічнай базы ўстаноў культуры, мастацтва і кінапракатных 
арганізацый Віцебскай вобласці. 
http://nspaper.by/2011/11/28/kultura-na-zadvorkax-ne-ostanetsya.html

 
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 
 

• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 
 

Да 13 лістапада ў Мастацкім музеі г. Віцебска ў рамках 
праекта “Мастацкія школы Еўропы” дзейнічала выстава 
“Аўталітаграфія” заслужанага мастака Расіі, дырэктара галерэі “Дом 
Кулініча” (г. Масква) Анатоля Кулініча, на якой былі прадстаўлены 
рэтраспектыўныя работы з пачатку 1970-х гадоў: каляровыя 
аўталітаграфіі з серый “Гісторыя Спаса-Каменнага манастыра”, 
“Гісторыя Кірыла-Белазерскага манастыра”, “Птушкі-жывёлы”, 
“Разважанні аб жыцці”. А. В. Кулініч працуе ў галіне станковага і 
манументальнага жывапісу, станковай і кніжнай графікі. З’яўляецца 
аўтарам і ўдзельнікам больш за 470 групавых і 48 персанальных 
выстаў у Расіі і за яе межамі. Яго творы знаходзяцца ў Дзяржаўнай 
Траццякоўскай галерэі, Дзяржаўным музеі выяўленчых мастацтваў 
імя А. С. Пушкіна, Музеі сучаснага мастацтва (г. Масква), музеях 
Мальты і Балгарыі, у прыватных калекцыях еўрапейскіх краін, ЗША, 
Канады, Індыі і інш. 

http://ratusha.by/%e2%80%9ca%d1%9etalitagrafiya%e
2%80%9d-vystava-a-v-kulinicha/

http://www.vitbichi.by/?p=13188 
З 21 лістапада ў Віцебску распачаліся Дні Латвіі, якія былі 

падрыхтаваны сумесна Цэнтрам латышскай культуры, упраўленнем 
культуры горада Даўгаўпілса, консульствам Латвійскай Рэспублікі ў 
Віцебску і Цэнтрам культуры “Віцебск”. 21 лістапада ў канцэртнай 
зале “Віцебск” адбыўся канцэрт прафесійнага духавога аркестра 
Daugava, дыпламанта міжнародных фестываляў духавых аркестраў 

ЮБІЛЕЙ 

 
 

НАЦЫЯНАЛЬНАМУ АКАДЭМІЧНАМУ 
ДРАМАТЫЧНАМУ ТЭАТРУ ІМЯ Я. КОЛАСА – 85 

 
22 лістапада Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр 

імя Я. Коласа адзначыў свой 85-гадовы юбілей. 
Святочныя мерапрыемствы для акцёраў, гасцей і 

прыхільнікаў тэатра распачаліся цырымоніяй адкрыцця бюста на 
магіле народнага артыста СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі, Ганаровага грамадзяніна г. Віцебска Фёдара Шмакава. 
Легендарны артыст служыў у віцебскім тэатры з 1941 года да 2009 
года і кожны раз пакараў публіку яркім майстэрствам і талентам. 
Удзельнікі цырымоніі адкрыцця помніка работы скульптара 
Аляксандра Гвоздзікава, сярод якіх былі віцебскія акцёры, 
прадстаўнікі ўлады, студэнты і школьнікі, цёпла ўспаміналі Фёдара 
Іванавіча, высока ацэньваючы яго ўклад у айчыннае тэатральнае 
мастацтва. 
 Да адзначанай падзеі былі прымеркаваны адкрыццё 
выставы ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, прысвечанай 
гісторыі і сучаснаму жыццю тэатра, і тэатралізаванае выступленне 
коласаўцаў. Экспазіцыя “Нацыянальны акадэмічны драматычны 
тэатр імя Якуба Коласа. Мы помнім усё” створана па ініцыятыве 
народнай артысткі Беларусі Святланы Акружной і ўключае касцюмы 
вядучых акцёраў, рэквізіт, гістарычныя фотаздымкі, старыя афішы і 
знакавыя для тэатра рэчы. Побач з гэтымі рарытэтнымі экспанатамі 
наведвальнікі маглі ўбачыць прадметы і рэчы, якія распавядаюць 
пра сённяшні дзень тэатра: гэта кішэнныя календары, літаратура, 
прысвечаная тэатру і інш. 

Завяршылася святкаванне ўрачыстым вечарам "I кожны мой 
крок – то памяць. Позiрк – сустрэча з былым", які сабраў у тэатры 
акцёраў, калег, сяброў, тэатралаў горада.  

Святочны адрас у гонар знамянальнай даты, падпісаны 
прэм’ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам, зачытаў першы 
намеснік міністра культуры Уладзімір Карачэўскі. “Гісторыя 
станаўлення і творчых дасягненняў вашага вядомага тэатральнага 
калектыву заслугоўвае вялікай павагі і шчырых слоў удзячнасці. 
Лепшыя старонкі дзейнасці тэатра заўсёды былі звязаны з 
нацыянальнай драматургіяй, сцвярджэннем высокіх маральных і 
эстэтычных ідэалаў у мастацтве. Менавіта на яго тэатральных 
падмурках упершыню ўбачылі свет рампы вядомыя пьесы 
беларускіх пісьменікаў і драматургаў – Якуба Коласа, Кузьмы 
Чорнага, Кандрата Крапівы”, – адзначалася ў пасланні.  
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  у Венгрыі, Літве, Польшчы, з удзелам салісткі Нацыянальнай 
Латвійскай оперы Ілоны Багеле і папулярнага маладога выканаўца, 
лаўрэата прэміі імя У. Мулявіна ХХ Міжнароднага конкурсу 
выканаўцаў эстраднай песні “Віцебск–2011” Дайніса Скутэліса. 
Міністэрства замежных спраў Латвіі падрыхтавала перасоўную 
выставу пра Свята песні і танца ў Латвіі, якая праходзіць пад 
дэвізам “Калі многія становяцца адзіным цэлым”. У экспазіцыю 
выставы ўвайшлі каля 40 фотаздымкаў розных латышскіх аўтараў, 
якія расказваюць эмацыйную гісторыю свята і адлюстроўваюць як 
працэс падрыхтоўкі мерапрыемства, так і яго знамянальную падзею 
– вялікі заключны канцэрт у Рызе. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 24 нояб. – С. IV. 
http://gorod.vitebsk.by/news/18-11-2011/dni.html

http://www.gck.by/2011/11/kogda-mnogie-stanovyatsya-edinym-celym/
У Арт-цэнтры Марка Шагала адкрылася выстава “Иллюзия 

исчезновения. I love you”. У міжнародным праекце прынялі ўдзел 14 
мастачак з пяці краін свету: Беларусі, Расіі, Латвіі, Германіі і 
Францыі. Выстава арганізавана пры садзейнічанні пасольства 
Францыі ў Беларусі і консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску. 
У экспазіцыі прадстаўлены жывапісныя работы, графіка, фота, 
прасторавыя аб’екты.

http://nspaper.by/2011/11/16/illyuziya-ischeznoveniya-
chisto-zhenskij-proekt.html

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7839
http://www.vitbichi.by/?p=13592
 

• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 
 

30 лістапада ў выставачнай зале Цэнтра культуры “Віцебск” 
“Духаўскі круглік” адбылася сустрэча з намеснікам начальніка 
абласнога ўпраўлення па спорце і турызме Наталляй Елісеевай, 
прысвечаная стану турыстычнай сферы рэгіёна, яе новым 
праграмам і накірункам. 

http://www.gck.by/2011/11/stolica-severnaya-  
 festivalnayaturisticheskaya/ 

 
• КЛУБНАЯ СПРАВА 

 
         3 лістапада Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 
творчасці на базе ўстаноў культуры Аршанскага раёна правёў 
абласны семінар дырэктароў Дамоў, Цэнтраў рамёстваў на тэму 
“Дамы, Цэнтры рамёстваў: дзейнасць і развіццё ў сучасных умовах”. 
У праграме семінара разглядаліся арганізацыйныя і фінансавыя 
пытанні Дамоў і Цэнтраў рамёстваў, афармлення дакументацыі і 
экспанатаў, прадстаўленых на часовыя выставы ў ДУ “Віцебскі 
АМЦНТ”, адбыліся падвядзенне вынікаў абласнога агляду-конкурсу 

проектной документации по переданному на баланс комплекса 
зданию по ул. Средненабережная, 7 – памятнику архитектуры нач. 
XIX в. 

 

     
 
В настоящее время наиболее популярной и успешной 

формой работы с населением по выполнению платных услуг 
является торжественная выездная регистрация брака и все услуги, 
связанные с нею:  

– регистрация на подворье с аркой “в современном западно-
европейском стиле” с участием витебских мещанок 18-19 веков; 

– обряд “Сватовство на Витебщине” с участием народного 
ансамбля народной песни “Сябрына” в белорусском этно-стиле; 

– пояс с узором “Дружная семья” в подарок молодым; 
– памятные надписи на первой семейной посуде – горшки-

“спариши". 
 

Бобрович Нина Александровна,  
методист ЦНРиИ “Двина” по народным ремеслам,  

декоративно-прикладному и изобразительному искусству  
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  на лепшы сувенір-брэнд Віцебшчыны і прэзентацыя альбома-
каталога “Цвяток радзімы васілька”.  

Віцебскі АМЦНТ 
3 лістапада ў канцэртнай зале “Віцебск” адбыўся ўрачысты 

сход, прысвечаны 94-й гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі, у якім 
прынялі ўдзел кіраўнікі горада і вобласці, прадстаўнікі працоўных 
калектываў і грамадскіх арганізацый. У святочным канцэрце 
выступілі вядучыя творчыя калектывы абласнога цэнтра, а таксама 
хор кітайскіх студэнтаў і народны ансамбль таджыкаў, удзельнікі 
якога навучаюцца ў ВНУ Віцебска. Зорак беларускай эстрады 
прадстаўляў дуэт Аляксандра і Канстанцін.  

http://nspaper.by/2011/11/04/dnyu-oktyabrskoj-
revolyucii-posvyashhaetsya.html 
6 лістапада ў выставачнай зале культурна-гістарычнага 

комплексу «Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”» адбыўся канцэрт 
народнага ансамбля народнай песні “Яблынька”, прысвечаны Дню 
Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 
Віцебска “Дзвіна”» 
7 лістапада ў гарадскім Доме культуры адбылося свята 

“Нам в песне – зеркало эпохи”, прысвечанае 94-й гадавіне 
Кастрычніцкай рэвалюцыі. Праграма канцэрта ўключыла 
выступленні духавога аркестра Полацкага пагранічнага атрада і 
артыста беларускай эстрады Якава Навуменкі. 

 Новая газета. – 2011. – 9 нояб. – С. 2. 
Народны гарадскі маладзёжны хор пад кіраўніцтвам Віталя 

Раўзы адзначыў 20-годдзе. 12 лістапада святочны канцэрт 
калектыву адбыўся на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Я. Коласа з удзелам салістаў філармоніі 
Аксаны Новікавай, Алены Гракавай і ансамбля Vit-vox. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 3 нояб. – С. 2; 15 
нояб. – С. 5. 

http://nspaper.by/2011/11/16/20-let-uspexa.html
http://www.skif-vit.by/vp/archive/153-vp492ma/1032-

2011-11-16-19-13-41.html
12 лістапада ў дубровенскім РДК адбыўся раённы агляд-

конкурс танцавальных калектываў Дубровеншчыны “Хрустальный 
башмачок”. 

 Дняпроўская праўда. – 2011. – 12 лістап. – С. 1. 
13 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кальцо Віцебска “Дзвіна”» праведзена культурна-дасугавая 
праграма “У госці да майстроў”, скіраваная на захаванне і 
адраджэнне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, народных 
традыцый, звычаяў, папулярызацыю фальклора. У праграму 
ўвайшлі майстар-клас па ткацтве “Ад зярнятка да вопраткі”, 
фальклорная канцэртная праграма “Дуда, гармонь, цымбалы, гуслі”, 

национальной белорусской кухней. С ноября 2009 г. в Центре 
проводятся выездные торжественные регистрации заключения 
брака с участием народного ансамбля народной песни “Сябрына” и 
проведением свадебного обряда “Сватовство на Витебщине”. 
Центр имеет салон-магазин "Фэст" в помещениях детской 
художественной школы № 1 по ул. Суворова, 3 и филиал салона-
магазина – пункт продажи сувенирной продукции при выставочном 
зале в строении по ул. Чайковского, 3. С 2008 года традиционно 
проходит ярмарка народных ремесел и искусств "Город мастеров" 
во время фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на 
территории Центра и прилегающих улицах Чайковского и 
Ильинского. 

25 февраля 2011 г. Витебский городской исполнительный 
комитет принял решение о создании государственного учреждения 
«Культурно-исторический комплекс “Золотое кольцо города 
Витебска «Двина»” на базе Центра народных ремесел и искусств 
“Двина”. Решение исполнительного комитета Витебского городского 
Совета народных депутатов от 8 ноября 1994 г. № 524 «О создании 
Центра народных ремесел и искусств “Задвинье”», 
переименованного 31 мая 2010 г. в ЦНРиИ “Двина” признано 
утратившим силу. 

ЦНРиИ "Двина", созданный с целью возрождения, изучения, 
сбережения и  развития народного искусства и ремесла, включения 
в контекст современности белорусских народных традиций, 
обрядов и обычаев для организации разностороннего 
содержательного досуга жителей города, воспитания детей и 
молодежи, который являлся структурным подразделением отдела 
культуры Витебского городского исполнительного комитета, 
реорганизован в филиал в составе государственного-учреждения 
«Культурно-исторический комплекс “Золотое кольцо города 
Витебска «Двина»” (свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 20 мая 2011 г.). 

В 2011 году в культурно-историческом комплексе работают 
любительские объединения и коллективы художественного 
творчества (кружки декоративно-прикладного искусства), в том 
числе для взрослых – 15 и для детей – 9; со званием “народный” – 
5; со званием “образцовый” – 1; любительских объединений – 11 (из 
них для детей – 1); коллективов художественной самодеятельности 
– 4 (из них для детей – 1); коллективов художественного творчества 
– 9 (из них для детей – 7). 

На баланс комплекса передано двухэтажное здание с 
хозпостройками по ул. Чайковского, 14 – памятник архитектуры нач. 
XIX в., где создан филиал “Дом любительского творчества”. 
Ведется благоустройство набережной: спуск к реке, напротив 
спуска по ул. Чайковского строится новая концертная площадка с 
торговыми рядами “Пасад мастеров”. Ведется разработка 
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  выстава-продаж вырабаў майстроў. 
Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 

Віцебска “Дзвіна”»  
14–19 лістапада на базе ДУА “Віцебскі абласны цэнтр 

павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў 
культуры” прайшлі абласныя курсы дырэктароў СДК і загадчыкаў 
СК. 

Віцебскі АМЦНТ 
17 лістапада ў Наваполацку прайшоў абласны Савет 

дырэктароў раённых і гарадскіх Дамоў культуры “Інавацыйныя 
формы дасугавай дзейнасці сучаснай моладзі”, на якім разглядаліся 
прыярытэтныя напрамкі ў дзейнасці РДК, ГДК, прэзентацыйныя 
інавацыйныя праекты работнікаў культуры Дубровенскага і 
Лёзненскага раёнаў “Ксціны па-дубровенскі” і “Мы разные, а небо 
одно”. У рамках праграмы адбыліся знаёмства з работай Палаца 
культуры ААТ “Нафтан” і падвядзенне вынікаў абласных конкурсаў 
сцэнарных распрацовак па папулярызацыі здаровага ладу жыцця 
“Сёння модна быць здаровым”, а таксама праведзеных 
мерапрыемстваў на беларускай мове “Любоў мая – мая Радзіма”. 

Віцебскі АМЦНТ 
19 лістапада ў Палацы культуры ААТ “Полацк-

Шкловалакно” адбылося свята, прысвечанае 40-годдзю заснавання 
аркестра народных інструментаў Полацкай дзіцячай школы 
мастацтваў. 

 Полацкі веснік. – 2011. – 29 лістап. – С. 2. 
19–20 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе 

«Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”» клуб гістарычнай рэканструкцыі 
і мадэлявання “Нагльфар” правёў рамеслены семінар “Вячоркі” з 
мэтай абмена навыкамі і ўменнямі ў вобласці рэканструкцыі 
тэхналогій тэкстыльнай вытворчасці на эпоху ранняга сярэднявечча 
і гістарычнага касцюма. У праграму мерапрыемтваў былі ўключаны 
даклады і майстар-класы па валянні, прадзенні, пляценні, вязанні, 
ткацтве і інш. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 
Віцебска “Дзвіна”»  
20 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 

кальцо Віцебска “Дзвіна”» клуб ваенна-гістарычнай рэканструкцыі 
“Паўночная вежа” правёў танцавальны вечар “Касіны” . 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 
Віцебска “Дзвіна”»  
24 лістапада ў Талачынскім райвыканкаме прайшоў раённы 

семінар для кіраўнікоў  устаноў  культуры  раёна "Роля і ўдзел 
немедыцынскіх структур у дзейнасці па прафілактыцы ВІЧ-
інфекцыі”. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна    
25 лістапада ў Віцебску адбыўся канцэрт народнага 

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 
 

 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ВИТЕБСКА“ДВИНА”» 

 
Памятник архитектуры 
XVIII в. – комплекс трех 
зданий бывших 
соляных складов в 
Витебске – построен в 
1774 г. на правом 
берегу Западной 
Двины. Сохранившиеся 
два здания этого 
комплекса находятся в 
исторической части 
одного  из  живописных  

 

уголков города – Задвинье. Эти здания имеют значимое место в 
архитектуре города. Вместе с комплексом восстановленного храма 
Благовещения, расположенного на левом берегу реки, они 
являются перекликающимися акцентами древней истории Витебска 
на фоне современных рядовых застроек и доминантных зданий. В 
1994 г. решением Витебского городского исполнительного комитета 
здание бывших “соляных складов” передано отделу культуры 
горисполкома под Центр народных ремесел и искусств ”Задвинье”. 
В этом же году была подготовлена проектно-сметная документация. 
Реконструкция этого комплекса начата в 2000 г. и приостановлена в 
2001 г. из-за отсутствия финансирования. В 2004 г. произведена 
реконструкция одноэтажного здания. В нем расположились 
мастерские по традиционным ремеслам: вышивке, ткачеству, 
соломоплетению, лозоплетению, керамике, вытинанке, где свой 
опыт передают молодым поколениям ведущие мастера, члены 
Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь, 
лауреаты многих конкурсов и фестивалей. В выставочном зале с 
галереей периодически проходят выставки народных ремесел и 
промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. В декабре 2007 г. сдан весь комплекс: административное 
здание с многофункциональным и конференц-залом,  деревянное 
подворье с торговыми рядами и сценической площадкой, где 
проводятся праздники народного календаря “Каляды”, “Масленица”, 
“Мядовы Спас” и другие массовые мероприятия, подворье 
керамистов с печами для обжига изделий из глины по старинным 
технологиям, кафе “Задвинье” на 50 посадочных мест с 
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  вакальнага ансамбля “Рэзананс”, у праграму якога ўвайшлі 
заходнееўрапейская свецкая і духоўная музыка (Г. Гендэль. І. Бах, 
А. Вівальдзі), руская класіка (П. Чайкоўскі), сучасная вакальная 
музыка (К. Орф, М. Банах, Л. Уэбер і інш.). 

http://www.gck.by/2011/11/ansambl-rezonans-klassika-
zhiva-vo-vse-vremena/ 
25 лістапада ў Талачынскім ГДК адбылася вечар-сустрэча 

ўдзельнікаў народнай  кінастудыі  "Летапіс"  Талачынскага  ГДК  і  
народнага  клуба  народных  майстроў  і  мастакоў-аматараў  
раённага  Дома  рамёстваў.   

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 
26 лістапада ў Верхнядзвінскім РДК прайшло абласное 

свята-конкурс сямейных клубаў “Сям’я Прыдзвіння”. 
Віцебскі АМЦНТ 

27 лістапада ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое 
кальцо Віцебска “Дзвіна”» адбылася асенняя рамансіада з удзелам 
музычнага клуба “Арыон” (кіраўнік Н. Ю. Несцярэнка). У праграму 
мерапрыемства былі ўключаны рамансы, лірыка-рамантычныя 
песні, а таксама інструментальная музыка. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 
Віцебска “Дзвіна”» 
30 лістапада ў Аболецкім Доме фальклору прайшлі заняткі 

ў школе традыцыйнай  культуры для кіраўнікоў устаноў культуры 
клубнага тыпу Талачынскага раёна "Калядны абрадавы комплекс 
беларусаў" з паказальным мерапрыемствам – абрадам "Святло 
каляднай зоркі" ў выкананні народнага фальклорна-этнаграфічнага 
калектыву "Суседзі" Аболецкага Дома фальклору. 

РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна 
У Глыбокім адкрылася танцавальная зала гарадскога Дома 

культуры. 
http://nspaper.by/2011/11/14/tancevalnyj-zal-priglashaet.html 

У Палацы творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна г. 
Віцебска адбыўся дабрачынны канцэрт “Для ўсёй сям’і” на карысць 
дзяцей-сірот. Гараджан запрасілі пазнаёміцца з творчасцю 
вакальнай групы “Хорус” і ўзорнай студыі “Альтанка”, 
харэаграфічнага ансамбля “Рэзананс”, паглядзець пантамімы клуба 
“Искорка”, паслухаць песні ў выкананні саліста Ігара Макарава. У 
праграму таксама быў уключаны прагляд відэароліка “Я обучаю 
светстника”. Усе ахвяраванні ад гледачоў і ўдзельнікаў 
дабрачыннага канцэрта перададзены ў сацыяльны прытулак і 
дзіцячы дом па вул. Свідзінскага. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 26 нояб. – С. 1. 
У Наваполацку адбыўся абласны савет дырэктароў раённых 

і гарадскіх палацаў культуры, які быў прысвечаны тэме 
“Інавацыйныя формы дасугавай дзейнасці сучаснай моладзі”. 

Новая газета. – 2011. – 25 нояб. – С. 4. 

http://nspaper.by/2011/11/09/akcent-na-belorusskuyu-xoreografiyu.html
http://www.gck.by/2011/11

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7876
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7897 

http://www.skif-vit.by/vp/archive/152-vp491ma/1026-ifmc-.html
http://www.skif-vit.by/vp/archive/154-vp493ma/1040-ifmc-2011---.html

 
 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 
ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
Фестываль аўтарскай песні “Віцебскі лістапад-2011” 

29 кастрычніка ў Цэнтры культуры “Віцебск” фестываль 
аўтарскай песні адзначыў 25-годдзе і адкрыўся вялікім юбілейным 
канцэртам пад назвай “Листая календарь”. Тут, у выкананні 
таленавітых бардаў Ігара Высоцкага, Уладзіміра Цвікі, Ігара 
Пералыгіна, Аляксандра Сіпарава, Святланы Пышненка, Іны 
Шабельнай, Андрэя Касалапава, Цімафея Чысцякова, Таццяны 
Ліхавідавай, Аляксандра Базылёва (Віцебск), Тараса Юркевіча 
(Брэст), Вольгі Залескай, Аляксея Нежаўца, Анжэлы Худзік (Мінск), 
Дзмітрыя Гарбатава (Магілёў), а таксама ўдзельнікаў народнага 
тэатра-студыі аўтарскай песні, прагучалі лепшыя кампазіцыі 
прадстаўленага жанра.  

Другі дзень “Віцебскага лістапада” прадаставіў пачынаючым 
аўтарам-выканаўцам, якія прайшлі адборачны тур, магчымасць 
прадэманстраваць свае таленты. Конкурсная праграма “Новые 
голоса” адбылася 30 кастрычніка і выявіла лаўрэатаў фестывалю. 
Перад гледачамі выступілі дыпламанты і лаўрэаты фестывалю 
розных гадоў (Міхаіл Рубін, Аляксандр Мазанік і інш.). Канцэрт 
завяршыўся ўрачыстай цырымоніяй узнагароджання пераможцаў 
конкурсу. Галоўнымі героямі фестывалю і ганаровымі лаўрэатамі 
“Віцебскага лістапада-2011” сталі Ягор Шыманко (Віцебск) і ВІА 
“Ведьма” – Уладзімір Булаўскі і Чэслаў Герасімовіч (Віцебск). 
Уладальнікам прыза глядацкіх сімпатый стаў Аляксандр Шыпікаў 
(Віцебск). Ганаровае званне “Дыпламант XXV гарадскога 
фестывалю-свята аўтарскай песні «Віцебскі лістапад-2011»” было 
прысвоена Сяргею Гоманаву (Наваполацк), Марыі Грушнік (Мінск), 
дуэту Анатоля Працэнкі і Руслана Нікаленкі (Віцебск), Леаніду 
Лаўрыновічу (Браслаў), Сяргею Пятрову (Віцебск), Тарасу 
Пруднікаву (Віцебск), Аляксандру Кражаву (Віцебск), Максіму 
Губейка (Віцебск). 
http://www.gck.by/2011/11/vitebskij-listopad-my-vmeste-uzhe-25-let-2/ 
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   На базе Полацкага РДК адбыўся абласны семінар 
работнікаў культуры, прысвечаны дзейнасці аматарскіх калектываў. 
Госці сумесна з жыхарамі Полацка і Полацкага раёна сталі 
ўдзельнікамі комплекснага мерапрыемства «В гостях у “Пролески“» 
– клуба здаровага ладу жыцця, пазнаёміліся з работай клубаў 
калекцыянераў, гістарычнай рэканструкцыі “Братство вольных 
рыцарей”, “Литературный ковчег”, прынялі ўдзел у інтэлектуальнм 
шоу “Поле цудаў” і інш. Мерапрыемствы завяршыліся канцэртам 
творчых калектываў РДК. 
  Полацкі веснік. – 2004. – 4 лістап. – С. 1. 
       

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 

XI абласное свята народнага гумару “Смяяцца не грэх” 
11–12 лістапада ў Шумілінскім ГДК адбылося XI абласное 

свята народнага гумару “Смяяцца не грэх” з удзелам тэатраў 
мініяцюр, індывідуальных выканаўцаў, клубаў беларускай 
нацыянальнай кухні, харэаграфічных калектываў Віцебскай 
вобласці. Арганізатарамі свята выступілі ДУ “Віцебскі АМЦНТ” і 
аддзел культуры Шумілінскага райвыканкама. У праграму свята 
былі ўключаны адкрыццё выставы-кірмашу “Купляй наша”, выставы 
гумарыстычных парадыйных карцін (хардпосцераў, тантамарэсак) 
“Карыкатуры з натуры”, конкурсныя праграмы, у якіх прынялі ўдзел 
калектывы і індывідуальныя выканаўцы з Браслава, Обалі, Лепеля і 
Лепельскага раёна, Багушэўска, Падсвілля, Гарадка, Лёзна, 
Полацкага раёна, Верхнядзвінска, Міёр, Бешанковіч, Шуміліна, 
Глыбокага, Расон, Рубы, Віцебска.  

Па выніках конкурсу сярод тэатраў лаўрэатам стаў народны 
тэатр мініяцюр “Буф” Шумілінскага ГДК (рэжысёр-пастаноўшчык Ю. 
Раманаў за праграму “7зоркавы гатэль”). Дыпломам I ступені 
адзначаны народны тэатр мініяцюр “Кураж” Палаца культуры Руба 
(рэжысёр-пастаноўшчык І. Кліменка за праграму “Хочешь жить – 
умей вертеться”), дыпломам II ступені – шоу-група “Покер” 
Браслаўскага РДК (рэжысёр-пастаноўшчык Я. Набееў за праграму 
“Балаган”) і народны юнацкі тэатр мініяцюр “Зборная нашага 
горада” Верхнядзвінскага РДК (рэжысёр-пастаноўшчык Н. 
Пацянкоўская за праграму “Добро пожаловаться, или Посторонним 
В”), дыпломам III ступені – народны тэатр мініяцюр “Балаган” 
Лепельскага РДК (рэжысёр-пастаноўшчык Т. Канапелька за 
праграму “Большая стирка”). 

Сярод індывідуальных выканаўцаў лаўрэатам стала 
Валянціна Пашкевіч Язвінскага СДК Шумілінскага раёна. 
Дыпламантамі I ступені названы народны калектыў “Маска” УП 
“Галант” г. Віцебска, III ступені – Алеся Цапота з Бешанковіцкага 
РДК. 

студэнткі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Алёны 
Мохнач. 

16 лістапада сваё майстэрства прадэманстравалі 
танцавальныя дуэты з Беларусі, Расіі, Польшчы, Іспаніі. У другім 
аддзяленні тэатр “Киев модерн-балет” прадставіў балет “In pivo 
veritas” (“Ісціна – у піве”) у пастаноўцы Раду Політару. 

17 лістапада ўпершыню ў Віцебску выступіла канадская 
кампанія сучаснага танца “RUBBERBANDance Group” з Манрэаля. 
Віктар Квіджада прадставіў спектакль “Gravity of center” (“Цэнтр 
цяжару”), у якім эфектна аб’яднаў хіп-хоп, класічны танец і 
contemporary dance.  

18 лістапада тэатр “Балет Яўгена Панфілава” (Расія) 
прадставіў балет “Капітуляцыя”. 

19 лістапада расійскі харэографі Ілья Раманаў падараваў 
гледачам спектакль “Сляды на пяску” – роздум па матывах “Дамы з 
сабачкай” А. Чэхава. У гэты ж дзень адбыўся гала-канцэрт 
лаўрэатаў беларускага конкурсу, уладальнікаў спецыяльных прэмій. 
Міжнароднае журы фестывалю прысудзіла перамогу ў галоўнай 
намінацыі конкурсу сярод нацыянальных калектываў мінскаму 
калектыву тэатра сучаснай харэаграфіі “D.O.Z.SK.I”  за выкананне 
харэаграфічнай мініяцюры “Пра балет”. Харэограф Дзмітрый 
Залескі. За высокі тэхнічны ўзровень і артыстызм танцоры гэтага 
тэатра былі прызнаны пераможцамі ў намінацыі “Выканальніцкае 
майстэрства”. У намінацыі “Харэограф” апладысменты прагучалі 
для харэографаў народнага тэатра-студыі сучаснай харэаграфіі 
Цэнтра культуры “Віцебск” Дзіяны Юрчанкі, Сяргея Толкача і 
Марыны Кушнеравай, якія прадставілі на суд журы і гледачоў 
аднаактны балет “Пераклад”. За яркае ўвасабленне сцэнічнага 
вобраза ў намінаці “Артыстызм” адзначаны салісты ансамбля 
кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў Аляксандр Філіпаў і Ала Пагодская за 
харэаграфічную мініяцюру “Давай успомнім”. Адразу двум 
канкурсантам уручаны дыпломы пераможцаў у намінацыі 
“Паскрыптум”. “За чысціню стылю” ўзнагароджаны праект Влада 
Цярэшчанкі за харэаграфічную мініяцюру “Лібер-танга” (Гродна), а 
“За экспрэсію і шчырасць” – харэаграфічны ансамбль “Алеся” за 
харэаграфічную мініяцюру “Адзінота” (Магілёў). Выступілі таксама і 
госці фестывалю. Панфілаўцы паказалі фрагмент харэаграфічнай 
сюіты “Dashed line” (“Пункцірная лінія”), а “Киев модерн-балет” – 
спектакль “Балеро” на музыку Равэля. 

Упершыню, і ўжо па-за рамкамі фестывалю, асобая ўвага 
была ўдзелена самым юным гледачам. “Дзеці для дзяцей” – так 
называўся праект Маскоўскага тэатра-студыі сучаснай харэаграфіі, 
які быў прадстаўлены 20 лістапада. 
Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 22 нояб. – С. 1, 5; 24 нояб. – С. V. 
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  У намінацыі “Арыгінальнае рэжысёрскае рашэнне” 
вызначаны народны тэатр мініяцюр “Ідучыя на смех” Падсвільскага 
ГДК  Глыбоцкага раёна (рэжысёр-пастаноўшчык Т. Спецанова за 
праграму “Сказка о Емеле-лодыре”). 

У намінацыі  “Лепшае прадстаўленне на роднай мове” 
адзначаны народны тэатр мініяцюр  “Кактус – как Туз” Полсвіжскага 
СДК Лепельскага раёна (рэжысёр-пастаноўшчык Л. Ганчар за 
праграму “Аднавяскоўцы”). 

У намінацыі “Выкарыстанне розных жанраў мастацтва” 
названы народны тэатр мініяцюр “Свае хлопцы” Міёрскага РДК 
(рэжысёр-пастаноўшчык В. Борская за праграму “Така любовь”). 

У намінацыі “Музычна-пластычнае рашэнне” адзначаны 
народны тэатр мініяцюр  “Фанограф” Гарадоцкага ГДК (рэжысёры-
пастаноўшчыкі А. Шын, А. Нікалаенкава за праграму “Каламбур па-
гарадоцкі”). 

У намінацыі “Творчы дэбют” вызначаны тэатр эстрадных 
мініяцюр і пародый “Тэмп” Лёзненскага РДК (рэжысёр-
пастаноўшчык  Ж. Лукіна за праграму “Полный… каламбур”). 

У намінацыі “Самы ўдалы жаночы вобраз” лепшай прызнана 
Лідзія Ганчар з Полсвіжскага СДК Лепельскага раёна. 

У намінацыі “Самы ўдалы мужчынскі вобраз” лепшым стаў 
Віталь Хватынец з Лепельскага  РДК. 

У намінацыі “Лепшы эпізадычны вобраз” адзначаны Андрэй 
Пісар з Міёрскага РДК. 

“Самы гумарыстычны відэакліп” стварыў народны тэатр 
мініяцюр “Фанограф” Гарадоцкага ГДК. 

За “Лепшую аператарскую работу” адзначана шоу-група 
“Покер” Браслаўскага  РДК. 

«Самую цікавую тантамарэску на выставе “Карыкатуры з 
натуры”» стварыў народны тэатр Шумілінскага ГДК (кіраўнік Т. 
Багданава). 

«Самы арыгінальны хардпосцер на выставе “Карыкатуры з 
натуры”» прадставіў народны тэатр мініяцюр ДУ “Віцебскі 
дзяржаўны каледж мастацтваў” (кіраўнік  В. Врагаў). 

За «Самы хадавы тавар на выставе “Наш тавар лепшы”» 
адзначаны народны тэатр мініяцюр “Кактус – как Туз” Полсвіжскага 
СДК Лепельскага раёна. 

За «Актыўны ўдзел у выставе “Купляй наша”» адзначаны 
народны тэатр мініяцюр  Зялёнкаўскага СДК Полацкага раёна 
(кіраўнік  А. Зуеў). 

За «Актыўны ўдзел у абласным свяце “Смяяцца не грэх”» 
адзначаны народны сатырычны гурт “Шпілька” Глыбоцкага ГДК 
(рэжысёр-пастаноўшчык А. Шурпік), народны гурт “Тэатр” 
Віцебскага РДК (кіраўнік Ю. Іваноўскі), ансамбль барабаншчыц 
“Віват” Глыбоцкага ГДК, народны клуб аматараў беларускай 

Полацкі веснік. – 2011. – 4 лістап. – С. 23. 
http://nspaper.by/2011/10/31/prazdnik-muzyki-v-sofii.html
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• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 

22 лістапада ў Нацыянальным акадэмічным драматычным 
тэатры імя Я. Коласа адбыліся ўрачыстасці да 85-годдзя з дня 
заснавання. 
 

• ХАРЭАГРАФІЯ 
 

XXIV Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі (IFMC) 
Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі ў Віцебску 

з’яўляецца адным з самых прэстыжных фестываляў у вобласці 
сучаснай харэаграфіі на тэрыторыі Еўропы. Форум прызваны 
папулярызаваць творчасць лепшых беларускіх калектываў 
сучаснага танца і садзейнічаць прасоўванню беларускіх 
харэографаў у еўрапейскую і сусветную прастору. Заснавальнікамі 
форуму з’яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і 
Віцебскі абласны выканаўчы камітэт, арганізатарам выступае Цэнтр 
культуры “Віцебск”. 
 XXIV Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі 
праходзіў з 16 да 19 лістапада. Насычаная праграма ўключыла 
творчыя спаборніцтвы паміж беларускімі калектывамі, выступленні 
зорак сучаснай харэаграфіі еўрапейскага ўзроўню. У фестывалі 
прынялі ўдзел танцоры, харэографы і мастацтвазнаўцы з Беларусі, 
Расіі, Украіны, Літвы, Польшчы, Іспаніі, Канады. 

Упершыню міжнароднае журы конкурсу аб’ядналі з 
экспертным саветам, якія ацэньвалі канкурсантаў па пяці 
намінацыях: “Лепшая пастаноўка”, “Харэограф”, “Выканальніцкае 
майстэрства”, “Артыстызм”, “Пасткрыптум”. 

Старшынёй конкурснай камісіі стаў народны артыст СССР і 
Беларусі харэограф Валянцін Елізар’еў (прафесар Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі, акадэмік Пятроўскай акадэміі навук і 
мастацтваў і Міжнароднай Славянскай акадэміі навук, адукацыі, 
мастацтваў і культуры). Ацэньваць конкурс былі запрошаны 
прызнаныя майстры харэаграфіі і мастацтвазнаўцы з Украіны, Літвы 
і Расіі. 

Акрамя конкурсных выступленняў на фестывалі адбыліся 
практычныя майстар-класы, якія праводзілі харэографы і педагогі з 
Расіі, Іспаніі і Канады, а таксама тэарэтычныя майстар-класы 
мастацтвазнаўцаў Беларусі і Расіі, кінапаказ, прэс-канферэнцыі, 
выставы маскоўскага фотамастака Уладзіміра Лупоўскага і 
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  нацыянальнай кухні “Разынка” Шумілінскага Дома рамёстваў 
(кіраўнік В. Навіцкая), клуб аматараў беларускай нацыянальнай 
кухні “Бараболя” Вярхоўскага СДК (кіраўнік Н. Лісічонак). 

Віцебскі АМЦНТ 
Лепельскі край. – 2011. – 15 лістап. – С. 4. 
Герой працы. – 2011. – 15 лістап. – С. 1, 4. 

 
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 
 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 
З 3 па 30 лістапада ў агульнай чытальнай зале была 

наладжана кніжная выстава-прагляд, прысвечаная 300-годдзю з дня 
нараджэння Міхаіла Васільевіча Ламаносава (1711–1765), рускага 
вучонага-энцыклапедыста, прыродазнаўца і філолага, паэта і 
мастака. 

14 лістапада ў СШ № 12 г. Віцебска аддзел беларускай 
літаратуры правёў бібліятэчны ўрок пад назвай “Турыстычнымі 
маршрутамі Беларусі”. 

15 лістапада супрацоўнікі нямецкай чытальнай залы 
правялі бібліяграфічны агляд “Ідэі талерантнасці ў сусветнай 
мастацкай літаратуры” для вучняў СШ № 2 г. Віцебска, 
прымеркаваны да Міжнароднага дня цярпімасці (16 лістапада). 

23–24 лістапада прайшоў міжведамасны семінар 
“Электронныя дакументы ў публічных бібліятэках: камплектаванне, 
захаванасць, даступнасць” для загадчыкаў аддзелаў 
камплектавання і апрацоўкі цэнтральных раённых і гарадскіх 
бібліятэк, спецыялістаў бібліятэк ВНУ г. Віцебска. У семінары 
прынялі ўдзел намеснік дырэктара РВУ “Літаратура і мастацтва” А. 
Г. Корбут, галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага 
аблвыканкама Г. У. Мартынава, загадчык Віцебскай абласной 
навукова-тэхнічнай бібліятэкі Л. У. Крычаўцова, загадчык сектара 
камплектавання і ўліку электронных рэсурсаў Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі В. П. Лапо, спецыялісты і кіраўнікі Віцебскай 
абласной бібліятэкі. 

29 лістапада ў рамках рэалізацыі мерапрыемстваў, 
прысвечаных Міжнароднаму Дню інвалідаў, у абласной бібліятэцы 
адбылося адкрыццё выставы дэкаратыўна-прыкладной творчасці 
інвалідаў аддзялення дзённага прабывання тэрытарыяльнага 
цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Чыгуначнага 
раёна г. Віцебска, а таксама праведзена сустрэча з творчым 
калектывам людзей з абмежаванымі магчымасцямі ПУП “Элект”. На 
выставе дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Мы жывём на 
славянскай зямлі” былі прадстаўлены работы, якія выкананы 
членамі гуртка “Чароўны клубочак” Наталляй Шаўцовай, Арцёмам 
Кабанавым, Екацярынай Закрэўскай, Ганнай Макей, Віталем 
Крапошыным, Вячаславам Навуменкам пад кіраўніцтвам Галіны 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 

26 лістапада група сярэдневяковай беларускай музыкі 
“Стары Ольса” выступіла ў Віцебскай абласной філармоніі з 
праграмай “Музыка Рэнесанса і Барока”. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 24 нояб. – С. III. 
 

XVI Міжнародны фестываль арганнай музыкі "Званы Сафii" 
З 6 лістапада па 11 снежня ў канцэртнай зале Сафійскага 

сабора г. Полацка праходзіў XVI Міжнародны фестываль арганнай 
музыкі "Званы Сафii". Галоўная мэта фестывалю – папулярызацыя 
выканальніцкага майстэрства беларускіх музыкантаў і развіццё 
творчых сувязяў з арганістамі замежных краін. Ініцыятарам праекта 
з’яўляецца Ксенія Пагарэлая, якая ў гэтым годзе правяла два 
канцэрты: сумесна з ансамблем драўляных духавых інструментаў 
Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, а таксама камерным 
аркестрам “Еўропа-Цэнтр”. 

У фестывалі прынялі ўдзел арганісты з Германіі, Францыі, 
Аўстрыі, Нідэрландаў, Расіі, Беларусі. Праграмы канцэртаў былі 
цікавымі і разнастайнымі. 12 лістапада арган можна было пачуць у 
сугуччы з віяланчэллю, 27 лістапада – з духавымі інструментамі, 11 
снежня – з камерным хорам.  

Найбольш значнымі падзеямі сталі выступленні музыкантаў 
з сусветнымі імёнамі. Яркі фестывальны пачатак – нямецкая 
арганная класіка ў выкананні Іахіма Айхорна (Германія), а таксама 
выдатнае выступленне Альберта Візгерхофа (Нідэрланды). Сваё 
майстэрства на фестывалі прадэманстраваў і Іаган Трумер 
(Аўстрыя), які актыўна гастралюе ў многіх краінах Еўропы, ЗША, 
Канадзе, Ізраілі, Філіпінах не толькі як саліст, але і разам з 
камернымі ансамблямі і аркестрамі. І. Трумер у 1996 годзе 
адкрываў I Міжнародны фестываль арганнай музыкі "Званы Сафіі", 
неаднаразова выступаў з канцэртамі ў Полацку. 

 Побач з арганістамі высокага ўзроўню арганізатары 
прадаставілі магчымасць стаць удзельнікамі фестывалю і маладым 
таленавітым выканаўцам. Сёлета ў фестывалі дэбютавалі 
маскоўскія арганісты Аляксей Шаўчэнка і Аляксандр Лістратаў 
(віяланчэль), а таксама папулярны ў Еўропе французскі выканаўца 
П’ер Жыво (арган), які прадставіў эфектную праграму з сачыненняў 
французскай музыкі Ф. Куперэна, С. Франка, О. Месіана, К. Сен-
Санса. 

Фінальны акорд фестывалю прагучаў 11 снежня канцэртам 
арганнай і харавой музыкі ў выкананні саліста Белдзяржфілармоніі 
Канстанціна Шарава і Дзяржаўнага камернага хора Рэспублікі 
Беларусь пад кіраўніцтвам Надзеі Міхайлавай. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 24 нояб. – С. III. 
Новая газета. – 2011. – 4 нояб. – С. 13. 
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  Пятроўны Зяньковай. Павіншаваць маладых майстроў прыйшлі 
прадстаўнікі ўстаноў і арганізацый, мастакі, паэты, сябры і родныя. 
Гучала музыка ў выкананні навучэнцаў музычнага каледжа імя І. І. 
Салярцінскага. А вечарам у рамках мастацка-эстэтычнага салона 
“ОЛИ-Art” адбылася сустрэча “Перекресток Судьбы” з творчым 
калектывам людзей з абмежаванымі магчымасцямі ПУП “Элект” АА 
“БелТІЗ”, дэвізам якой сталі словы Антуана дэ Сэнт-Экзюперы: “Вот 
мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце”. Удзельнікі 
сустрэчы мелі магчымасць пазнаёміцца з прадпрыемствам “Элект” і 
яго людзьмі, даведацца аб яго працоўных дасягненнях і творчых 
перамогах, паглядзеўшы фільм, сваральнікамі якога з’яўляюцца 
Таццяна Туманава (аўтар сцэнарыя), Алег Чарняк (рэжысёр-
аператар), Уладзімір Зайцаў (гукарэжысёр). Своеасаблівым 
адкрыццём стала выстава работ дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці і прадукцыі прадпрыемства, дзе ўдзельнікі маглі ўбачыць 
работы, створаныя з душой і талентам людзей, якія любяць 
прыгажосць і ўмеюць тварыць. Падарункам для ўсіх гледачоў сталі 
таксама выступленні калектываў мастацкай самадзейнасці ПУП 
“Элект”. 

30 лістапада – 1 снежня Віцебск наведала дэлегацыя 
Інстытута імя Гётэ ў Мінску на чале з дырэктарам, кіраўніком 
аддзела культурных праграм Франкам Баўманам. Мэтай візіта 
стала знаёмства з работай адзінай у Беларусі нямецкай чытальнай 
залы, якая функцыянуе ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя У. І. 
Леніна, па папулярызацыі нямецкай мовы і ўмацаванні 
міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы культуры. На сустрэчы з 
удзелам намесніка начальніка ўпраўлення культуры Віцебскага 
аблвыканкама Л. К. Аленскай, дырэктара абласной бібліятэкі А. І. 
Сёмкіна, супрацоўнікаў нямецкай чытальнай залы былі выказаны 
прапановы і вызначаны далейшыя перспектывы партнёрства. У 
праграму рабочага візіту ўвайшлі сустрэча з кіраўнікамі, 
супрацоўнікамі і студэнтамі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П. М. Машэрава, спецыялістамі ўстаноў культуры г. Віцебска. Госці 
наведалі Свята-Успенскі кафедральны сабор, Цэнтр сучаснага 
мастацтва, Дом-музей і Арт-цэнтр М. Шагала. 
 

Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 
2 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Коласа адбылося 

мерапрыемства “Жыццё, аддадзенае народу”, прысвечанае 
творчасці класіка беларускай літаратуры Я. Коласа. 

16 лістапада бібліятэка імя А. Пушкіна правяла гутарку аб 
правах дзіцяці “Свет у нашых руках”. 

21 лістапада ў бібліятэцы імя Я. Купалы праведзена 
размова-дыялог да Міжнароднага дня адмовы ад курэння 
“Выкрадальнікі розуму”. 
 

аб’яднаў мастакоў, чыя творчасць адлюстроўвае тэндэнцыі 
сучаснага мастацтва, такія як перфоманс, інсталяцыі, аб’ект, арт-
кніга, канструктыўнае і канкрэтнае мастацтва, калаж, асамбляж, 
ready-made. Гэта ўдзельнікі творчага аб’яднання “Квадрат” (1987–
1995) Аляксандр Малей, Аляксандр Дасужаў, Аляксандр Слепаў, 
Віктар Шылко, Дзіна Даніловіч. Свае работы прадставілі таксама 
Міла Марш (ЗША) і Сюзана Баўман (Швейцарыя). Наведаць 
выставу можна было да 4 снежня. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 29 нояб. – С. 2. 
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7913 

У Лепельскім краязнаўчым музеі адкрылася 10 юбілейная 
выстава “Фарбы Лепельшчыны”. Аснову экспазіцыі склалі 46  работ 
16 мастакоў.  У адкрыцці выставы прыняў удзел дырэктар 
Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў. 

  Лепельскі край. – 2011. – 15 лістап. – С. 4. 
 Пастаўскі раённы краязнаўчы музей прадстаўляе выставу 
работ “Адна зямля. Адзін край” вілейскага мастака Эдуарда 
Мацюшонка. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 1 нояб. – С. 7. 
 

• ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
 

5 лістапада ў Доме рамёстваў “Стары млын” адкрылася 
выстава члена народнага клуба “Майстры” Ніргіз Дзямчук. 

 Пастаўскі край. – 2011. – 16 лістап. – С. 5. 
У выставачнай зале абласнога метадычнага цэнтра 

народнай творчасці адкрылася выстава твораў дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва “Мой мир”, на якой прадстаўлены работы 
дзіцячых узорных студый устаноў культуры і адукацыі Віцебшчыны. 

http://nspaper.by/2011/11/11/i-chemodan-dlya-skazok.html 
 У гарадоцкім Доме рамёстваў адкрылася выстава вышыўкі, 
на якой былі прадстаўлены каля 150 работ 16 мясцовых майстрых. 
  Гарадоцкі веснік. – 2011. – 15 лістап. – С. 4. 
 

• ФАЛЬКЛОР 
 

5 і 26 лістапада ў выставачнай зале культурна-гістарычнага 
комплексу «Залатое кальцо Віцебска “Дзвіна”» праведзены абрад з 
удзелам народнага ансамбля народнай песні “Сябрына” 
“Сватовство на Витебщине”. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо 
Віцебска “Дзвіна”»  
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  Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 
10 лістапада ў бібліятэцы–філіяле № 8 праведзена 

юрыдычная кансультацыя “Развод и алиментные обязательства” з 
удзелам суддзі Полацкага раёна і г. Полацка Таццяны Мікалаеўны 
Субоцінай.  

13 лістапада ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны ў 
рамках пасяджэння клуба “Я – палачанін” адбылася сустрэча “З 
даверам і любоўю”, госцем якой стала наваполацкая пісьменніца 
Ірына Францаўна Жарнасек. На сустрэчы адбылася прэзентацыя яе 
новага паэтычнага зборніка “Шукаю цябе”. 

16 лістапада ў бібліятэцы–філіяле № 5 праведзена 
інфармацыйная гадзіна “Новое время и новые профессии” для 
вучняў 7 і 8 “А” класаў СШ № 14, якія пазнаёміліся з такімі 
прафесіямі, як Web-дызайнер, праграміст, маркетолаг, менеджар, 
капірайтар і інш. 

24 лістапада дзіцячая бібліятэка–філіял № 7 запрасіла 
вучняў СШ № 6 з 6 ”Б” класа на літаратурна-музычную гадзіну 
“Вечнае святло Максімавай зоркі”, прысвечаную 120-годдзю 
Максіма Багдановіча.  

24 лістапада ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. Талстога 
адбылася сустрэча з членамі Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
лаўрэатамі Міжнародных прэмій, аўтарамі больш за сто навукова-
пазнавальных кніг для дзяцей і педагогаў Галінай і Сяргеем 
Трафімавымі, якія правялі цыкл мерапрыемстваў з малодшымі 
школьнікамі 3-х і 4-х класаў СШ № 10, іх настаўнікамі і школьнымі 
бібліятэкарамі. Пісьменнікі пазнаёмілі дзяцей са сваімі новымі 
кнігамі “Азбука юного пешехода” і “Азбука юного пассажира”. 

 
Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк 

6 лістапада ў Вусценскай бібліятэцы адбылася вечарына-
сустрэча аматарскага аб’яднання “Жаночыя сакрэты” пад назвай 
“Песні нашай маладосці”, падрыхтаваная сумесна з сельскім Домам 
культуры і Вусценскай музычнай школай. 

12 лістапада Высокаўская сельская бібліятэка ў рамках 
паэтычнага клуба “Натхненне” правяла літаратурную вечарыну 
“Паэтычная восень”. 
 

Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
16–17 лістапада ў раённай бібліятэцы адбыўся семінар 

“Работа бібліятэк па папулярызацыі здаровага ладу жыцця” з 
удзелам галоўнага санітарнага ўрача раёна і ўрача-эпідэміёлага. 

28 лістапада ў раённай бібліятэцы адкрылася выстава 
творчых работ інваліда-калясачніка Кацярыны Швед, жыхаркі в. 
Свяча Бешанковіцкага раёна. На выставе былі прадстаўлены 
вышываныя карціны, вырабы з бісеру, лялькі. 
 

http://gorod.vitebsk.by/news/29-11-2011/vistavka.html 
Дзіцячая мастацкая школа № 1 прадстаўляе персанальную 

выставу Вячаслава Алешкі “Природы чудные мгновенья”, 
прысвечаную прыгажосці і багаццю роднай зямлі. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 26 нояб. – С. 4. 
 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 

Да 10 лістапада ў Мастацкім музеі г. Віцебска дзейнічала 
рэтраспектыўная выстава твораў Генадзя Лебедзева “Вобразы 
мінуўшчыны”, на якой былі прадстаўлены жывапісныя кампазіцыі, 
створаныя мастаком у 1990-я гады. Сярод іх “Свята-Мікалаеўская 
царква ў в. Іказнь” (1992), “Руіны царквы ў п. Ула” (1996) і інш. 
Мастак пакінуў у сваім архіве шмат замалёвак архітэктурных 
фрагментаў, арнаментаў. Сярод іх вылучаюцца краявіды Віцебска 
гістарычнага і Віцебска 1970-х гадоў: віды цэнтральных вуліц 
горада, адміністратыўных будынкаў і прамысловых аб’ектаў. 
Вялікую групу твораў графікі складаюць акварэлі, замалёўкі і 
накіды. Да ўвагі гледачоў таксама прадстаўлены дакументы, 
фотаздымкі і друкарскія формы для эстампаў.  

http://ratusha.by/z-12-kastrychnika-pa-10-listapada-
2011-goda-%d1%9e-vicebskim-mastackim-muzei-pracue-
retraspekty%d1%9enaya-vystava-tvora%d1%9e-genadzya-
lebedzeva-%e2%80%9cvobrazy-
minu%d1%9eshchyny%e2%80%9d/ 
11 лістапада культурна-гістарычны комплекс «Залатое 

кальцо г. Віцебска “Дзвіна”» арганізаваў выставу пад назвай “11”, у 
якой прынялі ўдзел 19 аўтараў – студэнтаў, выпускнікоў мастацкіх 
спецыяльнасцяў ВДТУ і ВДУ імя П. М. Машэрава. Адкрыццё 
выставачнага праекта было запланавана на “магічную” дату 
11.11.11 года, паколькі аўтары вераць, што гэтая лічба дапамагае 
мастакам, азначае веру, імкненне да дасканаласці ў думках, 
пачуццях і формах выяўлення. Гэтым матывам і прасякнуты многія 
работы маладых аўтараў. Рэалізаваны праект даў магчымасць 
творчай моладзі паказаць свой патэнцыял і падзяліцца з гледачамі 
сваім бачаннем свету. 

http://www.vitbichi.by/?p=13384 
http://gorod.vitebsk.by/news/15-11-2011/vistavka.html

Да 15 лістапада ў Мастацкім музеі працавала выстава 
жывапісу Уладзіміра Восіпава. Увазе наведвальнікаў былі 
прапанаваны творы мастака, напісаныя ў перыяд 2000—2011 гадоў, 
поўныя сімвалічнай вобразнасці, развагі над праблемамі 
чалавечага быцця і чалавечых узаемаадносін.  

http://ratusha.by/vystava-zhyvapisu-%d1%9eladzimira-vosipava/
22 лістапада выставачны праект “Just now” (зараз) 

адкрыўся ў вялікай зале Цэнтра сучаснага мастацтва. Праект 
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  Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 
17 лістапада ў раённай бібліятэцы адбылася нарада 

бібліятэчных работнікаў з удзелам навуковага супрацоўніка 
Нацыянальнага парку “Браслаўскія азёры” Н. М. Насонавай. На 
сустрэчы было разгледжана пытанне аб стане і перспектывах 
навуковых даследаванняў у Нацыянальным парку “Браслаўскія 
азёры”, дадзены рэкамендацыі да састаўлення гадавых планаў 
работы бібліятэк, паказаны літаратурна-музычны эцюд па творчасці 
Ж. Бічэўскай “В сердцах людей затрагивая струны”. 

21–27 лістапада ў раённай бібліятэцы праведзены Тыдзень 
краязнаўства “Зямля нам дадзеная лёсам”, які ўключыў пасяджэнні 
клубаў “Сучаснік” і “Сустрэча”, прэзентацыю кнігі У. Руніша “Пра 
Нарбутаў моўлю я слова”. 

24 лістапада дзіцячая бібліятэка арганізавала пасяджэнне 
клуба “Юныя сябры прыроды”. Да сустрэчы былі падрыхтаваны 
кніжная выстава “Заповедники и национальные парки Беларуси”, 
буклет “Орхусский центр Республики Беларусь”, праведзена 
экаінфарміна «Национальный парк “Браславские озера” – 
природоохранная организация» з удзелам спецыяліста 
Нацыянальнага парку Н. А. Архіпенкі.  
 

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
  4 лістапада ў Гарадоцкім краязнаўчым музеі адбылося 
пасяджэнне клуба “Гарадзянка”, які працуе пры цэнтральнай 
бібліятэцы,  пад назвай “Паэтычны дыялог”.  
 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 
2 лістапада ў раённай бібліятэцы ў рамках месячніка 

“Чалавек з белым кіем” праведзены міні-фестываль “Мы – 
таленавітыя”, дзе прадстаўнікі таварыства інвалідаў па зроку 
дэманстравалі свае творчыя здольнасці.  

17 лістапада ў раённай бібліятэцы да 120-годдзя з дня 
нараджэння М. Багдановіча адбыўся вечар паэзіі “Мы заўжды на 
пачатку дарог”.  

20 лістапада ў галерэі “Арт-Лепель” адбылося адкрыццё 
выставы вязаных сурвэтак “Ажурныя ўзоры” Алены Міхаленкі.  

24 лістапада ў раённай бібліятэцы праведзены Савет 
аддзела культуры “Аб рабоце ўстаноў культуры Лепельскага 
сельскага Савета па прафілактыцы правапарушэнняў і прапагандзе 
здаровага ладу жыцця”. 

Да Сусветнага дня адмовы ад курэння ў Чарэйшчынскай 
сельскай бібліятэцы-музеі вёскі была праведзена гадзіна 
інфармацыі “Еще раз о вреде курения”, у Забароўскай сельскай 
бібліятэцы – гадзіна перасцярогі “Хочешь жить – бросай курить!”, у 
Полсвіжскай сельскай бібліятэцы – інфармацыйная гадзіна “Дым, 
уносящий здоровье”. 

У віцебскім Музеі прыватных калекцый адкрылася выстава 
“Мініяцюрная прыгажосць”, на якой прадстаўлены дэкаратыўныя 
мініяцюрныя вазы з калекцыі Вольгі Дварэцкай. Акрамя 
традыцыйнай беларускай керамікі наведвальнікі музея могуць 
убачыць вазы з Егіпта, Расіі, Украіны, Азербайджана, Грэцыі, Італіі, 
Кітая, Японіі. 

Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 22 нояб. – С. 2. 
http://gorod.vitebsk.by/news/23-11-2011/vistavka.html

 Музеі Оршы запрасілі ў лістападзе наведаць цікавыя 
экспазіцыі. Так, у мемарыяльным музеі Героя Савецкага Саюза К. 
С. Заслонава праходзіла выстава “Там, дзе была вайна” з 
фондавых збораў музея воінаў-інтэрнацыяналістаў (г. Віцебск). У 
музеі драўлянай скульптуры рэзчыка С. Шаўрова наведвальнікі 
маглі ўбачыць экспазіцыю “Жывапіс у фарбах, вобразах, пачуццях” 
навучэнцаў ДШМ № 3 г. Барані, а ў музеі У. Караткевіча – 
экспазіцыю “Мая душа, як ястраб дзікі, што рвецца ў неба на 
прастор” са збораў гродзенскага музея Максіма Багдановіча, якая 
прысвечана 120-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай 
літаратуры і расказвае аб яго жыцці і творчай дзейнасці. 
  Аршанская газета. – 2011. – 12 лістап. – С. 5; 26 
лістап. – С. 4. 
 

• АХОВА ПОМНІКАЎ 
 

22 лістапада адбылося адкрыццё бюста на магіле 
народнага артыста СССР і БССР, Ганаровага грамадзяніна 
Віцебска Фёдара Іванавіча Шмакава. Скульптар А. Гвоздзікаў. 

http://www.vitbichi.by/?p=13638
 
 

МАСТАЦТВА 
 

РУП “Белпошта” выпусціла ў паштовы зварот картачку з 
арыгінальнай маркай “250-годдзе пабудовы сабора ў гонар 
Богаяўленскага мужчынскага манастыра ў Полацку”. 

 Полацкі веснік. – 2011 – 4 лістап. – С. 1. 
У выставачнай зале дзіцячай мастацкай школы № 1 г. 

Віцебска праходзіць абласная выстава-конкурс “Фальклор Белай 
Русі”. Канцэпцыяй выставы з’яўляецца адлюстраванне 
этнакультурнай індывідуальнасці нашых продкаў, маляўнічая 
прырода Белай Русі. Выстава раскрывае патэнцыял юных мастакоў 
вобласці і прадстаўляе творчасць удзельнікаў з 4 школ г. Віцебска і 
19 школ вобласці. На выставе экспануюцца жывапісныя работы, 
графіка, батык, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Ініцыятарам 
мерапрыемства з’яўляецца ўпраўленне культуры Віцебскага 
аблвыканкама і дзіцячая мастацкая школа № 1. 
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http://www.vitbichi.by/?p=13638


 Да Міжнароднага дня правоў дзіцяці ў бібліятэках сеткі былі 
праведзены наступныя мерапрыемствы: актуальны дыялог “Твои 
права и обязанности” (Велеўшчанская сельская бібліятэка), гадзіна-
роздум “Грамадзяне краіны Дзяцінства” (Горская сельская 
бібліятэка), гадзіна прававой інфармацыі “Ведай свае правы, але не 
забывай і пра абавязкі!” (Полсвіжская сельская бібліятэка) і інш. 
 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 
13 лістапада бібліятэка аграгарадка Пушкі запрасіла сваіх 

чытачоў на літаратурную гадзіну “Незабыўны Максім Багдановіч”. 
17 лістапада ў Чкалаўскай гарпасялковай бібліятэцы 

адбылася дзелавая гульня для моладзі і падлеткаў “Сам сабе 
адвакат”. 

29 лістапада ў раённай бібліятэцы для моладзі была 
арганізавана гадзіна праблемнай размовы, прысвечаная 
прафілактыцы СНІДу “Сгорая, плачут свечи…” з удзелам урача-
інфекцыяніста і нарколага. 

30 лістапада бібліятэка аграгарадка Новае Сяло правяла 
літаратурную вандроўку “Мая Радзіма, родны край”. 
 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 
10 лістапада ў раённай бібліятэцы для навучэнцаў 

Пастаўскага прафесійнага каледжа праведзены паэтычны лабірынт 
“Паэзія – мой хлеб і мая песня”, прысвечаны 80-годдзю да дня 
нараджэння А. Вярцінскага.  

24 лістапада дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі правяла 
гульню-падарожжа “Парады Айбаліта”, у якой прынялі ўдзел вучні 2-
га класа СШ № 3. 
 

Полацая раённая сетка публічных бібліятэк 
 18 лістапада ў Багатырскай бібліятэцы-філіяле № 48 для 
работнікаў аграпрамысловага комплексу арганізаваны тэматычны 
вечар “Лёс зямлі – лёс людзей нашага краю”, а 27 лістапада  – 
літаратурная гасцёўня “Я чувствую – значит живу” для членаў 
этнаграфічнай гасцёўні “Скарб”, у якой прынялі ўдзел члены 
літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне”. 

25 лістапада ў раённай бібліятэцы для вучняў СШ № 3 г. 
Полацка праведзена гутарка “Зорамі слоў на старонках нябёсаў”, 
прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння М. Багдановіча. 

 26 лістапада ў Фарынаўскай бібліятэцы-філіяле № 22 
сумесна з Фарынаўскім СДК для бібліятэчных работнікаў 
праведзены раённы семінар “Арганізацыя работы бібліятэк па 
прафілактыцы СНІДу” з удзелам галоўнага спецыяліста аддзела 
культуры райвыканкама. 
 
 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 
У лістападзе ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся 

вечар-сустрэча з членамі таварыства інвалідаў па зроку “Возьмемся 
за руки, друзья”. 
 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
1 лістапада на забаўляльна-пазнавальнае шоу “Усё самае 

цікавае” запрасіла малодшых вучняў Чашніцкая гарадская 
бібліятэка.  
 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 
17 лістапада ў раённай бібліятэцы адбылося адкрыццё 

выставы па выніках рэспубліканскага пленэру, які праходзіў з 1 па 
10 кастрычніка 2010 года ў мясцінах, звязаных з асобай мастака 
Яна Лапацінскага. У пленэры прынялі ўдзел 10 мастакоў: Віктар 
Данілаў, Рыгор Іваноў, Васіль Касцючэнка, Сяргей Пісарэнка, 
Мікола Аўчыннікаў, Аляксандр Шыёнак, Алег Скавародка, Яўген 
Шатохін, Віктар Крук, ініцыятар і кіраўнік праекта Уладзімір 
Рынкевіч. Пленэр праводзіўся пры фінансавай падтрымцы 
Шаркаўшчынскага райвыканкама, таму ў знак удзячнасці мастакі 
падаравалі раёну прадстаўленыя на выставе карціны. 

 Кліч Радзімы. – 2011. – 30 лістап. – С. 5. 
 

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 
 

3 лістапада ў прыродна-экалагічным музеі Нацыянальнага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава 
арнітолага Віталя Кашчэева "С объективом к природе".  

http://polotsk.museum.by/node/24365
8–11 лістапада ў Полацкім гандлёва-тэхналагічным 

каледжы супрацоўнікі краязнаўчага музея правялі мерапрыемства 
"Храбрый Яков Кульнев", прысвечанае падзеям 1812 года. 

http://polotsk.museum.by/node/2470
11 лістапада ў Пастаўскім раённым краязнаўчым музеі 

адкрылася персанальная выстава “Крокі па Зямлі” пастаўскага 
фатографа Рыты Шылей, прысвечаная 30-годдзю ваенна-
спартыўнага клуба “Азімут”. У экспазіцыі прадстаўлена 30 
фотаздымкаў, якія былі зроблены падчас турыстычных сплаваў па 
рэках Беларусі, што адлюстроўваюць велічнасць і прыгажосць 
прыроды. 

 Пастаўскі край. – 2011. – 26 лістап. – С. 4. 
15 лістапада ў Дзіцячым музеі г. Полацка пачала работу 

выстава “Мацярынскае сэрца”, прысвечаная Паліне Сяргееўне 
Партновай, загадчыцы дзіцячым домам імя К. Самойлавай да 
Вялікай Айчыннай вайны. 

http://polotsk.museum.by/node/24875
16 17 

http://polotsk.museum.by/node/24365
http://polotsk.museum.by/node/2470
http://polotsk.museum.by/node/24875

	Обложка
	 




