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інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 

вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Прызначаны для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, культурна-

асветных і музейных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і іншых 

катэгорыяў карыстальнікаў. 
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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 

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 31 кастрычніка 2012 года. “Хроніка 

падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

культурна-гістарычным комплексам «Залатое кальцо горада Віцебска 

“Дзвіна”», Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Дубровенскай, Лепельскай, 

Лёзненскай, Пастаўскай, Сенненскай, Ушацкай, Чашніцкай, Шумілінскай 

раённых сетак бібліятэк, Аршанскай, Віцебскай, Наваполацкай і Полацкай 

гарадскіх сетак бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развівацца па многіх накірунках – эканоміка, культура, гандаль, 

сацыяльная сфера, паслугі. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 6 кастр. – С. 1. 

 У канцы верасня ў рамках падрыхтоўкі да рэалізацыі праекта 

трансгранічнага супрацоўніцтва міжнароднай тэхнічнай дапамогі 

“Музейные ворота” (Латвія/Літва/Беларусь) супрацоўнікі Нацыянальнага 

Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка наведалі Латгальскі 

рэгіён Латвіі і літоўскую сталіцу. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 9 кастр. – С. 1. 

Пенсіянерка з г. п. Руба Валянціна Тадэвушаўна Осіпава ўвайшла 

ў лік пераможцаў Міжнароднага конкурсу паэзіі, які прайшоў у жніўні ў 

польскім Альштыне. Дарэчы, яна была адзінай прадстаўніцай Беларусі, 

якую адзначыла прафесійнае журы. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

Медалём Францыска Скарыны ўзнагароджана салістка-

інструменталістка канцэртнай залы Сафійскага сабора Нацыянальнага 

Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Ксенія Пагарэлая. 

http://news.belta.by/by/news/president?id=694696&pointOfView=1

Дырэктар Полацкага ГДК Святлана Віктараўна Багаслаў за 

высокія творчыя дасягненні ўдастоена Ганаровай граматы Савета 

Міністраў Беларусі. 

Народнае слова. – 2012. – 23 кастр. – С. 8.

У адпаведнасці з рашэннем Віцебскага абласнога выканаўчага 

камітэта ад 14 верасня 2012 года “Аб прысуджэнні прэмій Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта за высокія творчыя дасягненні ў галіне 

культуры і мастацтва” сярод работнікаў арганізацый культуры вобласці 

прысуджаны прэміі: 

– у намінацыі “Лепшы майстар традыцыйных рамёстваў” майстру 

па саломцы, загадчыку Браслаўскага музея традыцыйнай культуры 

Зінкевіч Элеаноры Уладзіміраўне; 

– у намінацыі “Лепшы клубны работнік” дырэктару клубнай 

установы “Полацкі гарадскі Палац культуры” Багаслаў Святлане 

Віктараўне; кіраўніку заслужанага тэатральнага калектыву “Пілігрым” 

Полацкага гарадскога Палаца культуры Кісялёвай Веры Мікалаеўне; 

– у намінацыі “Лепшы бібліятэчны работнік” загадчыку дзіцячай 

бібліятэкі імя У. Караткевіча г. Оршы Кошыкавай Валянціне Пятроўне;  

– у намінацыі “Лепшы музейны работнік” старшаму навуковаму 

Вынікам паездак стане дакументальны фільм, прэм’ера якога чакаецца ў 

студзені будучага года. Магчыма, яго ўбачаць і віцябляне. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 11 кастр. – С. 2. 

 

ЛІТАРАТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ 

У Лепелі прайшла прэзентацыя кнігі лірычнай паэзіі Георгія 

Папова “История любви”, якая выйшла ў мінскім выдавецтве 

“Литературный свет”. 

Народнае слова. – 2012. – 23 кастр. – С. 8. 

Убачыла свет новая кніга апавяданняў Любові Аляксеевай “Расскажу 

нерасказанное”, у якой аўтарка імкнецца знайсці адказы на няпростыя 

пытанні: чаму, хто вінаваты, што рабіць. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 23 кастр. – С. 6. 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

29 верасня жыхары Руднянскага раёна Смаленскай губерніі, які 

мяжуе з Лёзненшчынай, адзначылі 69-ю гадавіну вызвалення ад 

гітлераўцаў. Яркую праграму расіянам прапанавалі народны фальклорны 

калектыў “Медуніца” аграгарадка Адаменкі, удзельнікі мастацкай 

самадзейнасці Лёзненскага раённага Дома культуры і калектыў народнай 

песні “Сваякі” аграгарадка Дабрамыслі. Лёзненскае падвор’е сустракала 

ўдзельнікаў свята караваем, песнямі, традыцыйнымі беларускімі 

прысмакамі. Свае кулінарныя вырабы прапаноўвалі аматарскае 

аб’яднанне “Вясковая гаспадыня” клуба-бібліятэкі в. Емельянова і Дом 

культуры аграгарадка Бабінавічы. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 11 кастр. – С. 2. 

21-ы партнёр-пабрацім з’явіўся ў Полацка ў канцы верасня. 

Адпаведнае пагадненне падчас візіту беларускай дэлегацыі ў 

Свярдлоўскую вобласць Расійскай Федэрацыі падпісалі мэр Полацка 

Аляксандр Пазняк і кіраўнік Паляўской акругі Дзмітрый Філіпаў (г. 

Паляўскі знаходзіцца ў 40 км ад Екацерынбурга). Супрацоўніцтва будзе 
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  супрацоўніку дзяржаўнай установы культуры “Глыбоцкі гісторыка-

этнаграфічны музей” Хайноўскаму Аляксандру Вітальевічу; 

– у намінацыі “За педагагічныя дасягненні” выкладчыку ўстановы 

адукацыі “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў” Бухавецкай 

Ірыне Віктараўне; 

– у намінацыі “Лепшы арганізатар аказання платных паслуг 

насельніцтву” дырэктару Міёрскага раённага Дома культуры Фурсу 

Аляксандру Мечыслававічу; 

– у намінацыі “Лепшы артыст тэатра” артысту 1-й катэгорыі 

заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь тэатральна-відовішчнай 

установы «Беларускі тэатр “Лялька”» Гусеву Яўгену Сцяпанавічу; 

 – у намінацыі “Лепшы артыст філармоніі” артысту-

інструменталісту вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай канцэртнай установы 

“Віцебская абласная філармонія” Чорнаму Аляксандру Аляксандравічу. 

Ганаровай граматай Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

ўзнагароджаны Медзюха Васілій Сямёнавіч, дырэктар Міёрскага раённага 

метадычнага цэнтра народнай творчасці і культурна-асветніцкай работы, 

за шматгадовую плённую работу па развіцці творчасці, адраджэнні і 

захаванні нацыянальнай культуры, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. 

Народнае слова. – 2012. – 27 кастр. – С. 3. 

 

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У пачатку кастрычніка быў падпісаны Дагавор аб пабрацімстве 

паміж г. Ташыр (Рэспубліка Арменія) і Лепельскім раённым выканаўчым 

камітэтам. “Бакі, – гаворыцца ў дакуменце, – будуць спрыяць 

устанаўленню і пашырэнню двухбаковага эканамічнага, навукова-

тэхнічнага, культурнага і гуманітарнага супрацоўніцтва”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 1 лістап. – С. 2.

У Пастаўскім раёне 16–17 кастрычніка знаходзілася дэлегацыя з 

Купішкіскага раёна Літвы. Гэта былі прадстаўнікі адміністрацыі, устаноў 

асветы і культуры – 40 чалавек. Усе яны апынуліся на Пастаўшчыне 

драматурга Лопе дэ Вега і музычную фантазію “Бременские музыканты”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 13 кастр. – С. 8. 

Першую прэм'еру 87-га тэатральнага сезона паказаў 7 

кастрычніка Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа. 

Упершыню коласаўцы сыгралі “Візіт дамы” па п'есе Ф. Дзюрэнмата “Візіт 

старой дамы”. Пастаноўку ажыццявіў Уладзімір Савіцкі, музыка і 

музычнае афармленне Аляксандра Крыштафовіча, сцэнаграфія Віктара 

Цімафеева. У галоўных ролях: Клара – народная артыстка Беларусі 

Святлана Акружная, Іл – заслужаны артыст Беларусі Валянцін Салаўёў.

http://photobelta.by/ru/photos?theme_id=35637&id=173895

Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа “Леаніды не вернуцца на зямлю”, які паставілі па творы 

У. Караткевіча рэжысёр Міхаіл Краснабаеў і сцэнограф Святлана 

Макаранка, увайшоў у лік намінантаў на Нацыянальную тэатральную 

прэмію. Конкурс праходзіць у Беларусі другі раз і выклікаў вялікую 

зацікаўленасць з боку тэатральных калектываў. На ўдзел у першым 

адборачным туры было пададзена 37 заявак. Амаль палова спектакляў 

пастаўлена па творах класічнай і сучаснай беларускай драматургіі. 

Народнае слова. – 2012. – 9 кастр. – С. 7. 

21 кастрычніка на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Якуба Коласа пасольства Францыі ў Рэспубліцы 

Беларусь у рамках праекта праграмы Міжнароднага форуму тэатральнага 

мастацтва “TeArT” прадставіла спектакль тэатральнага калектыву 

“Видимые души” (Парыж, Францыя) па п'есе Жоржа Фейдо “Ребёнку 

дают слабительное”. 

  

КІНАМАСТАЦТВА 

Здымачная група з кітайскага горада-пабраціма Харбіна пабывала 

ў Віцебску. Журналісты наведалі выдатныя мясціны горада, Мастацкі і 

краязнаўчы музей, Арт-цэнтр Марка Шагала і сядзібу І. Рэпіна. Перад 

здымачнай групай стаіць задача наведаць 31 горад-пабрацім у 26 краінах. 
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  ўпершыню. Мэта прыезду – вывучэнне мясцовага вопыту, наладжванне 

дзелавых і культурных сувязяў. 

Народнае слова. – 2012. – 20 кастр. – С. 8.

Народны ансамбль песні і танца “Яблынька” з Гарадка прадставіў 

Віцебшчыну на IX Рэгіянальным фестывалі “Лодзинская открытая 

ярмарка-2012” у Польшчы. Самадзейныя артысты выконвалі 

нацыянальныя песні, дэманстравалі харэаграфічнае майстэрства, у тым 

ліку і тыя нумары, што паставіў заслужаны дзеяч культуры Беларусі Іван 

Серыкаў, які доўгі час быў кансультантам ансамбля. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 6 кастр. – С. 5. 

 

КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 

Падведзены вынікі X Рэспубліканскага турыстычнага конкурсу 

“Познай Беларусь”, які штогадова ініцыіруецца Міністэрствам спорту і 

турызму Рэспублікі Беларусь і Нацыянальным агенцтвам па турызме. 

Звыш 50 удзельнікаў з усёй краіны спаборнічалі ў васьмі намінацыях. 

Аддзел фізічнай культуры, спорту і турызму Полацкага гарвыканкама 

адзначаны прэміяй лаўрэата “За вклад в развитие белорусского туризма”. 

Перамаглі прыдзвінцы і ў новай намінацыі конкурсу – “Лучший интернет-

сайт организации”. Самую высокую адзнаку журы дало сайту турысцка-

гасцінічнага комплексу “Витебск Отель”. Прадстаўнікі нашага рэгіёна 

занялі і другія пазіцыі. Бярэзінскі біясферны запаведнік атрымаў дыплом 

“За развитие въездного и внутреннего туризма”. Таксама другое месца 

атрымаў супрацоўнік гэтай прыродаахоўнай установы Віктар Роўда ў 

намінацыі “Лучший экскурсовод”. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 6 кастр. – С. 2. 

З 24 па 27 кастрычніка ў Мінску ў Нацыянальным выставачным 

цэнтры “БЕЛЭКСПА” прайшла XIX Міжнародная турысцкая выстаўка 

“Турбізнес-2012”. Упраўленне фізічнай культуры, спорту і турызму 

Віцебскага аблвыканкама прадстаўляла ў сталіцы патэнцыял нашага 

рэгіёну. У рамках выстаўкі адбылася прэзентацыя турыстычных 

Паўлянок (мецца-сапрана). У фестывальнай праграме гучала музыка 

XVII–XX стст. 

Народнае слова. – 2012. – 30 кастр. – С. 8. 

XXVI гарадскі фестываль-свята аўтарскай песні “Віцебскі 

лістапад-2012” фактычна пачаўся 26 кастрычніка ў зале Духаўскога 

кругліка з музычна-паэтычнага вечара нямецкага аўтара і выканаўцы 

Герда Крамбера. Па традыцыі ў рамках свята прайшоў канцэрт-конкурс 

“Осенний круиз”, які стаў асноўнай падзеяй другога фестывальнага дня. У 

гэтым годзе, акрамя Віцебска, канкурсанты прадстаўлялі Мінск, Барысаў, 

Лепель, а таксама Цвер. Дыплом лаўрэата фестывалю і прыз глядацкіх 

сімпатый заваявала Таццяна Вінакурава (Цвер, Расія), акрамя яе лаўрэатам 

стаў Сяргей Башлыкевіч (Мінск). 28 кастрычніка прайшоў заключны 

канцэрт, удзел у якім прынялі Ігар Рубін, Ігар Пералыгін, дуэт “ДоЛя”, 

Уладзімір Цвікі, Ніна Дарошчанка, Вольга Ганакова і інш. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 30 кастр. – С. 7. 

26 кастрычніка ў гарадскім Цэнтры культуры г. Оршы адбыўся 

канцэрт біг-бэнда заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, ДУ 

“Узорна-паказальны аркестр Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь” 

“Музычны калейдаскоп”. 

http://www.orshacity.vitebsk-region.gov.by/ru/social/culture/kultura_news 

 

 

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 Гастролі Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра адбыліся ў 

кастрычніку ў Віцебску. Гледачам былі прапанаваны камедыі “Кавалер 

роз” і “Сон в летнюю ночь”, неверагодная гісторыя “Мужчина к 

празднику”, а таксама пастаноўка для дзяцей “Пеппи Длинныйчулок”. 

Витебский проспект. – 2012. – 11 окт. – С. 19. 

 З аншлагам прайшлі ў Віцебску спектаклі Санкт-Пецярбургскага 

музычнага тэатра “Петербургская оперетта”, артысты якога прадставілі 

гледачам спектакль “Собака на сене” па аднайменнай п’есе іспанскага 
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  маршрутаў, у якой прынялі ўдзел аддзелы фізічнай культуры, спорту і 

турызму Віцебскага райвыканкама і Полацкага гарвыканкама. А 

26 кастрычніка ДПУ “Ельня” і аддзел фізічнай культуры, спорту і 

турызму Мёрскага райвыканкама ў шэрагу асноўных турыстычных падзей 

прадставілі экалагічнае свята “Жураўлі і журавіны Міёрскага краю”. 

http://gorodvitebsk.by/m/news/25-10-2012/Turisticheskii-potencial-Vitebskoi-oblasti

12 кастрычніка ў рамках праекта “Садзейнічанне рэгіянальнаму 

развіццю еўрарэгіёнаў” (рэалізуецца пры падтрымцы фонду “Еўразія” за 

кошт сродкаў агенцтва па міжнародным развіцці USAID) у Браславе 

прайшла 4-я Міжнародная канферэнцыя па трансгранічным 

супрацоўніцтве і інвестыцыйнай дзейнасці, у якой прынялі ўдзел 

прадстаўнікі Арменіі, Расіі, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Украіны, а таксама 

раёнаў Віцебшчыны, якія ўваходзяць у склад еўрарэгіёна “Азёрны край”.

Віцебскі рабочы. – 2012. – 20 кастр. – С. 4. 

Даследчыкі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы і Германіі 

прынялі ўдзел у навукова-практычнай канферэнцыі “Вопыт захавання 

гісторыка-культурнай спадчыны і трансгранічнае супрацоўніцтва ў сферы 

культурнага турызму”, якую 24–25 кастрычніка арганізаваў ВДУ імя 

П. М. Машэрава пры інфармацыйнай падтрымцы Цэнтральна-

Еўрапейскай Ініцыятывы. 

Народнае слова. – 2012. – 23 кастр. – С. 6. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

Камісія Рэспубліканскага агляду-конкурсу “Клуб года” па 

вызначэнні лепшай установы культуры аграгарадка 3–4 кастрычніка 

азнаёмілася з работай Відзаўскага ГПДК аграгарадка Відзы Браслаўскага 

раёна і Лаўжанскага Цэнтра культуры і вольнага часу, які знаходзіцца ў 

аграгарадку Мікіціха Шумілінскага раёна. Установы яркія і цікавыя, з 

вялікім творчым патэнцыялам, але розныя па творчых і матэрыяльна-

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 1 кастрычніка занавес XXIV музычнага сезона адкрыў 

Сімфанічны аркестр Віцебскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам 

Уладзіміра Бяляўскага. Праграма выступлення калектыву ўключала творы 

папулярнай класікі XIX–XX стагоддзяў. 

 Віцебская абласная філармонія ў кастрычніку прапаноўвала  

наступныя мерапрыемствы. 

12 кастрычніка Выступленне лаўрэата міжнародных і 

ўсерасійскіх конкурсаў і фестываляў, спевака, гарманіста Ігара Шыпкова 

(г. Санкт-Пецярбург).

13 кастрычніка ў абласной філармоніі ў рамках юбілейнага тура па 

гарадах Беларусі адбыўся канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору 

Рэспублікі Беларусь імя І. Цітовіча пад кіраўніцтвам народнага артыста 

М. П. Дрынеўскага. На выступленні прагучалі творы залатога фонду беларускай 

музычнай культуры ў выкананні майстроў харавой і вакальнай творчасці. 

http://philharmonic.vitebsk.by/ru/afisha/663-13-10-2012.html 

19 кастрычніка Канцэрт вакальнай музыкі. Салістка Віцебскай 

абласной філармоніі Аксана Новікава (сапрана) з юбілейнай праграмай 

“Дзякуй, музыка, табе”.

26 кастрычніка Канцэрт вакальнай музыкі. Старадаўнія рускія і 

цыганскія рамансы ў выкананні маскоўскай спявачкі Іны Разуміхінай.  

http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/oblast/culture

XVII Міжнародны фестываль арганнай музыкі “Званы Сафіі” 

прайшоў у гэтым годзе з 28 кастрычніка па 2 лістапада ў канцэртнай 

зале Сафійскага сабора і быў прысвечаны 1150-годдзю Полацка. 

Фестываль праводзіцца з 1996 года і з’яўляецца адным з яркіх музычных 

праектаў Беларусі. У гэтым годзе на ім было прадстаўлена шмат новых 

імёнаў: Марэк Тапароўскі (Польшча), Лука Масалія (Італія), Наталля 

Лецюк (Украіна), Яўген Аўраменка (Расія), Марцін Раберштайнер 

(Швейцарыя). У адкрыцці фестывалю прыняў удзел Камерны хор 

Гомельскай абласной філармоніі і заслужаная артыстка Беларусі Галіна 
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 фінансавых магчымасцях. Камісія дасканала вывучала і аналізавала 

работу дадзеных устаноў культуры, але вынікі будуць падведзены пазней. 

Віцебскі АМЦНТ 

6 кастрычніка ў Віцебскай абласной філармоніі адбыўся другі тур

абласнога агляду-конкурсу “Зорны шлях” з удзелам усіх “заслужаных”,

“народных” і “ўзорных” калектываў інструментальнага жанру. Былі

праслуханы 25 духавых, камерных калектываў і аркестраў народных

інструментаў, а 28 кастрычніка ў культурна-гістарычным комплексе

«Залатое кальцо горада Віцебска “Дзвіна”» прайшоў другі тур абласнога

агляду-конкурсу фальклорных калектываў Віцебскай вобласці

(удзельнічаў 31 фальклорны калектыў). 

“Зорны шлях” – сумесны абласны тэлевізійны творчы праект 

упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” і тэлекампаніі “СКІФ”. 

Віцебскі АМЦНТ 

16–17 кастрычніка ў Віцебскай вобласці адбыўся міжабласны 

творчы семінар “Традыцыйная культура Віцебшчыны: шляхі захавання і 

развіцця” з удзелам работнікаў культуры Мінскай вобласці, якія 

азнаёміліся з работай устаноў культуры Докшыцкага, Пастаўскага, 

Глыбоцкага, Полацкага, Лепельскага, Аршанскага раёнаў і гарадоў Орша і 

Полацк. 

Віцебскі АМЦНТ 

Полацкі веснік. – 2012. – 30 кастр. – С. 7. 

20–21 кастрычніка ў РДК Віцебскага раёна прайшоў занальны 

тур абласнога агляду-конкурсу на лепшую арганізацыю дыскатэчных 

маладзёжных мерапрыемстваў, у якім прынялі ўдзел дзі-джэі, вядучыя 

дыскатэк, былі прадстаўлены шоу-праграмы з Аршанскага, 

Дубровенскага, Лёзненскага, Бешанковіцкага, Віцебскага раёнаў. 

Віцебскі АМЦНТ 

 У Духаўскім кругліку 25 кастрычніка адбылася творчая сустрэча 

“Успаміны пра будучыню: маленькая нагода да вялікай сустрэчы”, 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

У выставачнай зале Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра 

народнай творчасці да 27-га кастрычніка працягвала работу экспазіцыя 

творчасці інвалідаў пад назвай “Мы разам з вамі!”. Выстаўка прызвана 

звярнуць увагу грамадскасці на рэабілітацыю і сацыяльную адаптацыю 

інвалідаў праз культуру і мастацтва. 

Віцебскі АМЦНТ 

Народны клуб мастакоў-аматараў Віцебска “Контур” адзначыў у 

кастрычніку 65-гадовы юбілей. Юбілейная выстаўка работ самадзейных 

мастакоў прайшла ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо 

горада Віцебска “Дзвіна”». Творчыя работы выкананы ў розных 

накірунках (традыцыйны класічны накірунак, інсіт, гарадскі выяўленчы 

фальклор), маюць разнастайныя сюжэты. Падзякай аддзела культуры 

Віцебскага гарвыканкама за папулярызацыю народнай творчасці 

адзначаны старэйшыя ўдзельнікі клуба Б. Ф. Анікін, М. Ш. Сайфугаліева, 

А. М. Маісеева, А. А. Мельнікаў. Дыпломам ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” адзначаны народны клуб 

самадзейных мастакоў “Контур” за плённую працу па развіцці і 

папулярызацыі аматарскага выяўленчага мастацтва. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо горада Віцебска 

“Дзвіна”»

Народнае слова. – 2012. – 18 кастр. – С. 9. 

10 кастрычніка ў шматфункцыянальнай зале ДУ “Культурна-

гістарычнага комплекса «Залатое кальцо горада Віцебска “Дзвіна”» 

адкрылася выстаўка паштовак ручной работы выпускніцы ВДУ імя 

П. М. Машэрава Аляксандры Шаньковай. На выстаўцы прадстаўлены 

самыя розныя паштоўкі: звычайныя і аб’ёмныя, з графічным малюнкам і 

гламурныя, аздобленыя выцінанкай, арнаментам, стразамі і інш. 

Культурна-гістарычны комплекс «Залатое кальцо горада Віцебска 

“Дзвіна”»
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  прысвечаная 5-годдзю гэтай культурнай установы, філіяла Цэнтра 

культуры “Віцебск”. 

http://news.vitebsk.cc/2012/10/22/v-duhovskom-kruglike-otmetyat-5-letie/

 Падведзены вынікі абласнога этапа Рэспубліканскага конкурсу 

даследчых работ “Таямніцы малой радзімы” ў межах акцыі “Жыву ў 

Беларусі і тым ганаруся”. Арганізатар этапа – сектар патрыятычнай і 

краязнаўчай работы ДУ дадатковай адукацыі “Віцебскі абласны палац 

дзяцей і моладзі”. Юныя даследчыкі з усіх раёнаў і гарадоў Віцебшчыны 

прадставілі паўсотні работ. У другі тур трапілі 14 юных краязнаўцаў, якія 

з 3 да 23 снежня ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым 

цэнтры “Зубраня” будуць спаборнічаць з іншымі фіналістамі за 

канчатковую перамогу ў конкурсе. 

Народнае слова. – 2012. – 25 кастр. – С. 8. 

 Народны фальклорны калектыў “Медуніца” Дома культуры 

аграгарадка Адаменкі стаў удзельнікам тэлевізійнага праекта “Песні маёй 

краіны”. 

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2012. – 23 кастр. – С. 1–2. 

 

 ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

14 кастрычніка ў Глыбокім прайшоў Міжнародны конкурс 

таленавітых сямей Беларусі, Літвы і Латвіі. У праграме пазнавальнага 

спаборніцтва былі канцэртныя нумары, гульня з гледачамі. Падобныя 

мерапрыемствы ў раёне праводзяцца нярэдка. А вось прадстаўнікі Латвіі 

паспаборнічаць з глыбачанамі, расказаць пра свае сямейныя традыцыі 

пажадалі ўпершыню. У конкурснай праграме “А ну, мамачкі!” прынялі 

ўдзел чатыры сям’і: тры – з Глыбокага, адна – з Латвіі. Латгальскі край 

прадстаўлялі выканаўчы дырэктар Рэбеньскай краёвай Думы Арыс Элста 

з дачкой Лайнай і сям’я Раланда і Карыны Нагліс. У выніку перамагла 

сямейная дружба глыбачан і латышоў. 

Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 24 кастр. – С. 2. 

Фінальным акордам святкавання Дня горада (г. п. Барань 

Э. П’еха, Л. Сенчына, А. Ваенга, Т. Буланава, І. Мазуркевіч… 

Витебский проспект. – 2012. – 11 окт. – С. 19. 

Юбілейная выстаўка В. В. Шамшура “Святло пастэлі”, 

прысвечаная 70-годдзю мастака, экспанавалася ў Мастацкім музеі. 

У дзвюх музейных залах Віцебска – гарадской ратушы і Арт-цэнтры 

Марка Шагала адкрыліся фотавыстаўкі з Польшчы. Абедзве яны знаёмілі з 

майстэрняй фатаграфіі знакамітай на ўвесь свет Катавіцкай акадэміі 

мастацтваў. У гэтай навучальнай установе выкладаюць вядомыя майстры 

фотадакументалістыкі, пастановачнай і мастацкай фатаграфіі, працы якіх і 

прадстаўлены ў экспазіцыі. У кожнага аўтара свой погляд на гэты від 

мастацтва, свае прыёмы ў тэхніцы фотасправы. Пётр Мушалік, напрыклад, 

выкарыстоўвае старыя фотастужкі 50-гадовай даўніны. Экспазіцыю з Катавіц 

дапамог арганізаваць Польскі інстытут у Мінску, які цесна супрацоўнічае з 

віцебскімі музеямі.

Народнае слова. – 2012. – 16 кастр. – С. 7. 

 Маштабная выстаўка жывапісу “Прысутнасць” члена Беларускага 

саюза мастакоў Аляксея Краўчанкі выстаўлена ў зале Цэнтра сучаснага 

мастацтва. Праект прымеркаваны да 55-годдзя аднаго з самых 

самабытных віцебскіх мастакоў. У экспазіцыю ўвайшлі каля 40 работ, 

выкананых алеем і акрылам. Большая частка з іх створана ў 2011–2012 

гадах, многія выстаўляюцца ўпершыню.

Народнае слова. – 2012. – 16 кастр. – С. 6. 

Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтва адзначыў 

саракагоддзе. І як вынік – у Мастацкім музеі адбылася выстаўка 

дыпломных работ выпускнікоў мастацкіх спецыяльнасцей за некалькі 

апошніх гадоў. 

Витебский проспект. – 2012. – 18 окт. – С. 19. 

У Музычнай гасцёўні адкрылася выстава маладой фотамастачкі, 

ураджэнкі Віцебска Таццяны Агаджанян пад назвай “Мои чудовища”. 

Витебский проспект. – 2012. – 1 лістап. – С. 21. 
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  Аршанскага раёна споўнілася 414 гадоў) стаў 21-ы фестываль 

беларускага мастацтва і фальклору “Бараньскія музыкі”, які адбыўся 

27 кастрычніка. Госцем фестывалю стаў калектыў з Расіі “Новоржевские 

скобари”. 

Аршанская газета. – 2012. – 25 кастр. – С. 8. 

27 кастрычніка ў раённым Доме культуры Аршанскага раёна ў 

аграгарадку Арэхаўск прайшло абласное свята-конкурс сямейнай 

творчасці “Сузор'е сямейных талентаў”. У ім прынялі ўдзел 

прадстаўнікі 14 раёнаў Віцебшчыны. Дваццаць дзве творчыя сям'і 

спаборнічалі ў рукадзеллі, сцэнічным майстэрстве, песенным мастацтве, 

кулінарыі і нават стварэнні відэафільмаў. У кожнай з сямі намінацый былі 

свае пераможцы. Для ўдзелу ў V Рэспубліканскім фестывалі сямейнай 

творчасці “Жывіце ў радасці” выбраны дзве сям'і: Дар'я Бельская з дачкой 

Таццянай Ламан з Глыбокага, якія ўразілі журы сваімі вырабамі з саломы, 

а таксама Аляксандр і Анжэла Дзямідчык з Новалукомля Чашніцкага 

раёна, якія сталі лепшымі ў конкурсе песеннага майстэрства. 

Віцебскі АМЦНТ 

 Народнае слова. – 2012. – 30 кастр. – С. 1. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

4 кастрычніка ў агульнай чытальнай зале адбылося ўрачыстае 

мерапрыемства, на якім былі падведзены вынікі абласнога конкурсу 

прафесійнага майстэрства маладых бібліятэчных работнікаў. 

Першае месца заваявала бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі імя Янкі Маўра 

Віцебскай гарадской сеткі публічных бібліятэк Марына Ігараўна Трусава, 

рашэннем журы другое месца прысуджана галоўнаму бібліёграфу публічнага 

цэнтра прававой інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі імя Францыска Скарыны 

Полацкай гарадской сеткі публічных бібліятэк Надзеі Уладзіміраўне 

Калужонак. Трэцяе месца – бібліятэкару аддзела абслугоўвання і 

У Мастацкім музеі адкрылася новая выстава акварэлі “Шляхі 

яднання” вядомага віцебскага мастака Фелікса Гумена. У яе ўвайшлі 

работы з пленэраў у г. Магілёве і г. Паленава (Тульская вобласць, Расія). 

Витебский проспект. – 2012. – 25 окт. – С. 19. 

 9 кастрычніка пайшоў з жыцця вядомы беларускі жывапісец, 

графік, культурны дзеяч Сяргей Аляксандравіч Цімохаў, лёс якога 

непасрэдным чынам быў звязаны з Полацкам (быў пэўны час галоўным 

мастаком г. Полацка, стварыў першую ў Беларусі прыватную мастацкую 

галерэю “Рыса”). 

Полацкі веснік. – 2012. – 16 кастр. – С. 7. 

 19 кастрычніка ў музеі У. Караткевіча (г. Орша) адбылося 

ўрачыстае адкрыццё выстаўкі работ мастака з аграгарадка Бабінічы 

Барыса Цімафеевіча Літаровіча, прысвечанай 75-годдзю мастака. 

Аршанская газета. – 2012. – 23 кастр. – С. 3 

 Сумесная выстаўка работ талачынскага скульптра Юрыя 

Палякова і аршанскага графіка Паўла Сідаровіча “Два цвета” адкрылася 

24 кастрычніка ў гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі. 

Аршанская газета. – 2012. – 1 лістап. – С. 4. 

Юбілейная выстаўка “Намаляванае слова” знакамітага мінскага 

мастака Алеся Квяткоўскага працавала ў Музычнай гасцёўні. Гэта 

персанальны праект мастака, асноўнай тэмай якога з’яўляецца цесная сувязь 

выяўленчага мастацтва з беларускай паэзіяй. Выстава вандруе па краіне з 

восені 2009 года, І з кожнай экспазіцыяй дапаўняецца новымі творамі. Мастак 

будуе свае кампазіцыі на аснове калажна-мантажнага метаду, арганічна 

сплятаючы і фігуратыўныя, і абстрактныя вобразы ў межах аднаго 

жывапіснага палатна. І кожны з іх мае моцны сімвалічны пачатак. 

http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx 

“Сильные духом” – так назвала пецярбургскі фатограф Кацярына 

Суворава экспазіцыю з дванаццаці партрэтаў жанчын, якая выстаўлялася ў 

Мастацкім музеі. На выстаўцы былі прадстаўлены дуэтныя 

фотапартрэты – каляровыя і чорна-белыя. Сярод гераінь фотасесіі 
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  інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі імя Аляксандра Пушкіна Аршанскай 

гарадской сеткі публічных бібліятэк Валянціне Уладзіміраўне Самонавай. 

4 кастрычніка супрацоўнікамі аддзела “Электронная чытальная 

зала” быў праведзены Дзень інфармацыі для студэнтаў 5-га курса 

завочнага аддзялення спецыяльнасці “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія” 

УА “ВДУ імя П. М. Машэрава”. 

10 кастрычніка супрацоўнікамі аддзела краязнаўчай літаратуры і 

бібліяграфіі быў праведзены бібліяграфічны агляд літаратуры для 

супрацоўнікаў Кастрычніцкага аддзела (г. Віцебск) Дэпартамента аховы 

МУС Рэспублікі Беларусь. 

20 кастрычніка ў ДКУ “Віцебская абласная філармонія” 

супрацоўнікамі агульнай чытальнай залы, абанемента, аддзела 

перыядычнай літаратуры і аддзела літаратуры па мастацтве Віцебскай 

абласной бібліятэкі была прадстаўлена выстаўка літаратуры “Цяжарнасць. 

Роды. Ранняе развіццё дзіцяці”. 

  

Аршанская гарадская сетка публічных бібліятэк 

 У гарадской бібліятэцы імя А. С. Пушкіна прайшла сустрэча з членам 

Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза расійскіх пісьменнікаў, старшынёй 

абласнога аддзялення СПБ Тамарай Красновай-Гусачэнка. Да мерапрыемства 

арганізатары прымеркавалі выстаўку яе зборнікаў, артыкулаў, а таксама 

твораў для дзяцей пад назвай “…Книги пишу на адном дыхании”. 

Народнае слова. – 2012. – 18 кастр. – С. 9. 

Дзень маці супрацоўнікі ЦГБ імя А. С. Пушкіна адзначылі 

11 кастрычніка святочным мерапрыемствам для мнагадзетных матуль “Быть 

матерью – завидней доли нет”, якое арганізавалі і правялі сумесна з 

упраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама, 

Аршанскай гарадской арганізацыяй Беларускага фонду міру. А 

12 кастрычніка для матуль і бабуль – супрацоўніц Аршанскага малочнага 

камбіната ў бібліятэцы імя А. С. Пушкіна адбылося літаратурна-музычнае 

апынуўся Нацыянальны банк Беларусі. Манета-прызёр уведзена ў 

абарачэнне ў чэрвені мінулага года, яе намінальны кошт – 10 рублёў, 

наклад – 2,5 тыс. адчаканена на Літоўскім манетным двары. Журы 

адзначыла ў беларускай памятнай манеце арыгінальнае адлюстраванне 

ландшафту Віцебска, рэалістычнае і сюррэалістычнае прайграванне 

складанай дынамічнай кампазіцыі. На яе аверсе размешчаны Дзяржаўны 

герб Рэспублікі Беларусь і лагатып фестывалю. На рэверсе на фоне 

драматычнага тэатра Якуба Коласа, Уваскрасенскай царквы, ратушы і 

канцэртнай залы “Віцебск” адчаканена стылізаваная рэльефная выява 

працягнутай да гледача рукі. Тут таксама праглядаюцца Летні амфітэатр, 

нота-васілёк і “Духаўскі круглік”.

Народнае слова. – 2012. – 25 кастр. – С. 16. 

 

 МАСТАЦТВА 

 

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

З 19 верасня па 7 кастрычніка ў вялікай зале Цэнтра сучаснага 

мастацтва працавала выстаўка работ заслужанага мастака Расіі Анатолія Папова 

(г. Смаленск). У экспазіцыі прадстаўлены пейзажы і графічныя партрэты.

На Пастаўшчыне з 1 па 6 кастрычніка рэалізаваны мастацка-

асветніцкі праект “Альфрэд Ромер”, прысвечаны 180-годдзю з дня 

нараджэння беларускага мастака, скульптара і мастацтвазнаўца. У межах 

праекта адбыліся мастацкія пленэры на тэрыторыі сядзібы Альфрэда 

Ромера ў в. Каралінова, а таксама ў в. Камаі. Прафесійныя мастакі 

сустрэліся з вучнямі Пастаўскай школы мастацтваў, названай у гонар 

мастака. 4 кастрычніка ў Доме культуры прайшло тэматычнае 

мерапрыемства “Паэзія і музыка мальберта” з удзелам членаў Беларускага 

саюза мастакоў, работнікаў культуры, адукацыі, вучняў школ горада, а 

таксама адкрылася выстаўка па выніках пленэру ў мясцовым Доме 

рамёстваў. 
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  свята “Мая мама – самая-самая…”. Зрабіць гэтыя мерапрыемствы    

па-сапраўднаму святочнымі і незабыўнымі дапамагалі ансамбль народнай 

музыкі “Сакавінка” (ДШМ № 3), выхаванцы школы бальнага танца “Сузор’е” 

(ГЦК), узорны харэаграфічны ансамбль “Весялушкі”, цыркавая студыя 

“Феерыя”, юныя музыкі з ДШМ № 1 і іншыя. 

 21 кастрычніка ў ЦГБ імя А. С. Пушкіна адбылася творчая 

сустрэча з членам ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Наталляй 

Віктараўнай Саветнай – празаікам, паэткай, публіцыстам. Наталля 

Віктараўна расказала пра сябе, пра сваю творчую біяграфію, адказала на 

пытанні чытачоў. Святочны настрой стварылі песні ў выкананні 

Л. П. Кузняцова, якія былі напісаны на словы Н. Саветнай. 

 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

3 кастрычніка Вечар “На земле жили-прожили мы не зря” для 

членаў клуба “Еще не вечер” гарадскога тэрытарыяльнага цэнтра 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (цэнтральная бібліятэка імя 

У. Маякоўскага). 

19 кастрычніка Інфармацыйная гадзіна “Навуковец і арганізатар 

вышэйшай адукацыі ў Наваполацку”, прысвечаная 75-годдзю былога 

рэктара ПДУ Эрнста Бабенкі (бібліятэка імя Я. Коласа). 

 

Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

 3 кастрычніка Акцыя ў сацыяльным прытулку “Подари книгу 

или игрушку ребенку, оставшемуся без родителей” (дзіцячая бібліятэка 

імя Л. М. Талстога). 

  14 кастрычніка Сустрэча з гісторыкам і палітолагам з Масквы 

Аляксандрам Аляксандравічам Чароміным “Полацкая гісторыя вачамі 

расіяніна” (цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны). 

26 кастрычніка Прэзентацыя кнігі Віктара Карасёва 

“Наддзвінне: ад пачатку да сёння” (цэнтральная бібліятэка імя 

Ф. Скарыны). 

У Музеі гісторыі і культуры г. Оршы прайшла прэзентацыя кнігі 

В. М. Ляўко “Археологическое наследие Беларуси”. 

Аршанская газета. – 2012. – 27 кастр. – С. 6. 

20-годдзе адзначыў у кастрычніку музей драўлянай скульптуры 

разьбяра Сямёна Сцяпанавіча Шаўрова. 

Аршанская газета. – 2012. – 11 кастр. – С. 4. 

  У Віцебскім раённа-гістарычным музеі ў аграгарадку Акцябрская 

адкрылася выстаўка нумізматыкі і баністыкі “Ассигнации. Рубли. 

Копейки”. 

Народнае слова. – 2012. – 3 лістап. – С. 5. 

  26 кастрычніка ў Лёзненскім гісторыка-краязнаўчым музеі 

адкрылася выстаўка дзіцячых малюнкаў, прысвечаных 125-годдзю з дня 

нараджэння М. Шагала. 

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2012. – 2 лістап. – С. 6. 

  Скульптурная кампазіцыя ”Юность”, прысвечаная каханню і 

маладосці, усталявана ў Наваполацку. Скульптар Дзмітрый Аганаў 

адлюстраваў у бронзе закаханых хлопца і дзяўчыну. 

Народнае слова. – 2012. – 23 кастр. – С. 5. 

  У цэнтры г. п. Ушачы адкрылі памятны знак воінам-

інтэрнацыяналістам, якія з гонарам выканалі свой салдацкі доўг. Тут жа на 

стагоддзі “прапісаўся” БТР – падарунак Міністэрства абароны Рэспублікі 

Беларусь. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 11 кастр. – С. 2. 

 

НУМІЗМАТЫКА 

 Срэбная манета “Мiжнародны фестываль мастацтваў «Славянскi 

базар у Вiцебску»” серыі “Мiжнародныя фестывалi ў Беларусi” ўдастоена 

другога месца на прэстыжным конкурсе, які прайшоў у Італіі. На 

міжнародныя прэміі Вічэнца Нумізматыка і Вічэнца Паладыя ў гэтым 

годзе прэтэндавалі 42 манеты, выпушчаныя ў абарачэнне эмісійнымі 

цэнтрамі ці манетнымі дварамі 12 краін. Сярод галоўных пераможцаў 
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  Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

14 кастрычніка Нарада бібліятэчных работнікаў ЦБС 

(цэнтральная бібліятэка). У праграме мерапрыемства:  прагляд 

электроннай прэзентацыі Замошскай сельскай бібліятэкі “Краязнаўчая 

экскурсія ў этнаграфічны куток «Да вытокаў душой дакрануцца»”; 

рэкамендацыі і агульныя патрабаванні да састаўлення планаў работы на 

2013 год; дзелавая гульня “Вырашаем прафесійныя пытанні разам”; 

наведванне персанальнай выстаўкі мастака Я. А. Рыдзікі ў Браслаўскім 

музеі традыцыйнай культуры і інш. 

З 13 па 17 кастрычніка Тыдзень маці (Плюская сельская 

бібліятэка) У праграме: урок удзячнасці “Разам быць – такое шчасце!”; 

акцыя “Я мамулечку люблю – очень крепко обниму”; выстаўка сямейнай 

творчасці “Залатыя рукі матуль”. 

З 22 па 28 кастрычніка Тыдзень памяці Я. Коласа і Я. Купалы 

(Ахрэмаўская сельская бібліятэка): літаратурная гасціная “Мелодыю 

мовы славянскай я чую”; выпуск буклета “Песняры сінявокай Беларусі”; 

агляд тэматычных прэс-дасье “Я. Колас” і “Я. Купала”; выпуск лістоўкі 

“Знакавыя постаці Беларусі”. 

 

Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк 

9 кастрычніка Вечар-сустрэча да Дня пажылых людзей “Осеннее 

путешествие на корабле жизни” (цэнтральная раённая бібліятэка). 

23 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя да 70-годдзя з 

дня нараджэння Антона Бубалы, мясцовага краязнаўца, паэта (Асвейская 

сельская бібліятэка). 

 

Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

5 кастрычніка Тэатралізаванае прадстаўленне “Экалогія душы” 

(Курынская сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная вечарына да Дня маці “Нет 

женщины прекраснее на свете, чем женщина с ребенком на руках”. У 

4–5 кастрычніка ў Віцебску ў рамках праекта “Повышение 

статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень 1941–1944  гг.” 

прайшла навукова-практычная канферэнцыя “Партизанское и подпольное 

движение на Витебщине в 1941–1944 гг.”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 

дактары і кандыдаты гістарычных навук, навуковыя супрацоўнікі музеяў і 

архіваў, метадысты і студэнты вну. Першы дзень канферэнцыі адбыўся на 

базе ВДУ імя П. М. Машэрава. Другі дзень прайшоў у Віцебскім 

абласным музеі Героя Савецкага Саюза М. П. Шмырова. Тэмы ўсіх 

выступленняў былі прымеркаваны да 70-годдзя падпольнага 

партызанскага руху на Віцебшчыне. 

 19 кастрычніка ў Музеі традыцыйнага ткацтва Паазер'я 

адбылося фальклорнае свята “Пакроўскі кірмаш”. На мерапрыемства 

завіталі навучэнцы наваполацкай і фарынаўскай сярэдніх школ, якія 

даведаліся пра цікавыя звычаі і традыцыі, звязаныя з адзначэннем 

Пакравоў на Паазер'і. 

http://polotsk.museum.by/node/32653

У Мастацкай галерэі Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка 24 кастрычніка адкрылася выстаўка з фондаў Наўгародскага 

дзяржаўнага аб’яднанага музея-запаведніка. На ёй прадстаўлены 

археалагічныя матэрыялы (баявыя сякеры, меч, булавы, наканечнікі дзід і 

стрэл, рэканструкцыі шаблі і шлема, кальчуга), а таксама карты, схемы 

бітваў з немцамі і шведамі ў XIII ст. На выстаўцы таксама можна ўбычыць 

пісьмовыя крыніцы, іконы. У сваю чаргу Нацыянальны Полацкі музей-

запаведнік правёў у Ноўгарадзе выстаўку з уласных фондаў “На мяжы 

стагоддзяў”, якая пазнаёміла расіян з мастацтвам беларускіх мастакоў 

канца ХХ – пачатку ХХI стагоддзяў. 

http://news.vitebsk.cc/2012/10/25/polatsk-i-nowgarad-abmyanyalisya-vyistavami/

У Музеі беларускага кнігадрукавання г. Полацка ў кастрычніку 

адбылася творчая сустрэча з пісьменнікам, гісторыкам Уладзімірам 

Арловым. 

Полацкі веснік. – 2012. – 19 кастр. – С. 5. 
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  рамках мерапрыемства прайшла прэзентацыя кнігі У. Ліпскага “Мама. Малітва 

сына”, электронная прэзентацыя “Прад табою, мама, я нізка галаву схіляю. 

(Альгоўская сельская бібліятэка). 

29 кастрычніка Сустрэча з членам Саюза пісьменнікаў Беларусі 

У. А. Папковічам (Варонаўская сельская бібліятэка). 

 

Дубровенская раённая сетка публічных бібліятэк 

30 кастрычніка Семінар-практыкум для бібліятэкараў сістэмы 

“Организация книжных выставок – наука и искусство”, у рамках якога 

прайшоў конкурс на лепшую бібліятэчную выстаўку “Время читать” 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

8 кастрычніка Урок-навэла “Поэтический мир Марины 

Цветаевой” (сельская бібліятэка аграгарадка Верамееўшчына). 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя да Дня маці 

“Пусть всегда будет мама” (сельская бібліятэка аграгарадка Арловічы). 

27 кастрычніка Літаратурна-музычная вечарына да 130-годдзя 

Я. Коласа “Маці Беларусь, твой сын жыве” (сельская бібліятэка аграгарадка 

Асінторф). 

 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 

19 кастрычніка У галерэі “Арт-Лепель” адбылося адкрыццё 

фотавыстаўкі інваліда па зроку С. Марціновіча “Я бачу сэрцам” 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

22 кастрычніка Скайп-канферэнцыя па тэме “Талерантнасць”, 

удзел у якой прымалі людзі з абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага 

таварыства інвалідаў і расійскага г. Балахна Ніжагародскай вобласці 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

 

Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк 

2 кастрычніка Юбілейны бенефіс “Есть в Лиозно книжный дом”, 

прысвечаны 85-годдзю з дня заснавання бібліятэкі (цэнтральная раённая 

творчых ініцыятыў і заахвочвання музейных работнікаў, якія ўнеслі ўклад 

у вывучэнне, захаванне і папулярызацыю культурных каштоўнасцей. 

Падчас мерапрыемства былі падведзены вынікі конкурсу “Музеі 

Беларусі – трэцяму тысячагоддзю”. Праца музейных работнікаў Віцебшчыны 

адзначана ў 5 намінацыях, прычым Віцебскі абласны краязнаўчы музей стаў 

лаўрэатам двойчы. Высока ацэнена яго партнёрская дзейнасць і публікацыі аб 

музейных прадметах. Сумесны праект Віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва 

і Музея Марка Шагала заняў першае месца ў намінацыі “Лепшае навуковае 

праектаванне экспазіцыі”. У арганізацыі турыстычнага абслугоўвання 

першым стаў Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей. А сярод рэгіянальных 

музеяў пераможцам прызнаны Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны 

музей-запаведнік. Высокі ўзровень развіцця музейнай справы ў Полацку 

адзначаны спецыяльнай прэміяй у 20 мільёнаў рублёў.

Народнае слова. – 2012. – 16 кастр. – С. 6. 

Народнае слова. – 2012. – 23 кастр. – С. 4. 

 У Музеі гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора адкрылася 

выстаўка, прысвечаная гісторыі фестывалю “Званы Сафіі”. У экспазіцыі 

прадстаўлены афішы, праграмы канцэртаў, буклеты, фатаграфіі, сувеніры. 

За 16 гадоў 100 фестывальных канцэртаў арганнай музыкі наведалі больш 

за 17 тысяч чалавек, а выступілі ў Полацкай Сафіі 50 арганістаў з 16 краін 

свету. 

Віцебскі рабочы. – 2012. – 1 лістап. – С. V. 

У верасні ў Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі была адкрыта 

выстава геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак 

Віцебскай вобласці. Калекцыя з 42-х добра аддрукаваных і ўзятых пад 

шкло ў багетныя рамкі выяваў гербаў, у складзе якой – герб Віцебскай 

вобласці, гарадоў, райцэнтраў, гарадскіх пасёлкаў – створана аддзелам па 

архівах і справаводстве галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага 

аблвыканкама. На пачатку кастрычніка яна была адкрыта ў зале Дома 

рамёстваў Лепеля. 

http://archives.gov.by/index.php?id=news&item=574 
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 бібліятэка). 

26 кастрычніка Адкрыццё выстаўкі дзіцячых малюнкаў да 125-

годдзя М. Шагала “Здесь осталась душа моя…”. На выстаўцы былі 

прадстаўлены работы навучэнцаў аб’яднання па інтарэсах ДУ дадатковай 

адукацыі “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі”, дэманстраваўся 

фільм аб жыцці і творчасці мастака ў Віцебску “Я жизнь провел в 

предощущенье чуда…”, праведзена віктарына па лёзненскім перыядзе 

творчасці М. Шагала, аформлена кніжная выстаўка “Возвращение 

мастера” (цэнтральная раённая бібліятэка). 

 

Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк 

26 кастрычніка Сустрэча з пісьменніцай Наталляй Батраковай, 

прэзентацыя рамана “Миг бесконечности” (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

30 кастрычніка Семінар бібліятэчных работнікаў “Сельская 

бібліятэка і яе роля ў жыцці грамадства” прайшоў на базе Андронаўскай 

сельскай бібліятэкі. У праграме мерапрыемства: экскурсія па бібліятэцы, 

прэзентацыя кніжнай выстаўкі “Красота, дарующая радость”, абмен 

вопытам па стварэнні станоўчага іміджу сельскіх і гарпасялковых 

бібліятэк. 

 

Полацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

12 кастрычніка Вечар літаратурнага партрэта “Марина Цветаева. 

Судьба. Характер. Поэзия” (Ветрынская гарпасялковая бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурна-музычная кампазіцыя “Покрывает 

все Покровом Богородица сама” для членаў этнаграфічнай гасцёўні 

“Скарб” (Багатырская сельская бібліятэка). 

20 кастрычніка Тэматычны вечар “З мінулага ў будучыню”, 

прысвечаны традыцыйным святам беларусаў (Астроўшчынская сельская 

бібліятэка). 

 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 

 Вечар дабра і міласэрнасці “Милости просим, бабушки и 

дедушки” правялі ў кастрычніку бібліятэкары Ходцаўскай і Багданаўскай 

сельскіх бібліятэк. 

 Дню маці было прысвечана свята “Маме роднай пакланіся”, якое 

прайшло ў Сенненскай дзіцячай бібліятэцы. 

 

Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк 

1 кастрычніка Вечар да Дня пажылога чалавека “Отдохнуть 

настало время” (Глыбочанская сельская бібліятэка). 

14 кастрычніка Літаратурны вечар да Дня маці “Мама, сонейка 

маё!” (Вяркудская сельская бібліятэка). 

23 кастрычніка Літаратурна-музычны салон “О, эти звуки 

нежные романса!”(цэнтральная бібліятэка імя Е. Лось). 

 

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 

У Новалукомльскай гарадской бібліятэцы ў кастрычніку 

адбылася творчая сустрэча членаў паэтычнага аб’яднання “Млын” і 

ўдзельнікаў клуба “Літаратурны каўчэг” Полацкага РДК. 

 

Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк 

14 кастрычніка Сямейная вечарына да Дня маці “Перад табою, 

маці, я нізка галаву схіляю” (цэнтральная раённая бібліятэка). 

19 кастрычніка Сустрэча з дзіцячым пісьменнікам і драматургам 

У. І. Ягоўдзікам “Вандроўкі з Ягоўдзікам” (дзіцячая бібліятэка). 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У рамках Дзяржаўнай праграмы “Культура Беларусі” на 2011–

2015 гады ў г. Гродна 12–14 кастрычніка праходзіў Першы Нацыянальны 

форум “Музеі Беларусі”, арганізаваны Міністэрствам культуры Рэспублікі 

Беларусь з мэтай падтрымкі музейнай справы ў рэспубліцы, стымулявання 
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