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  ПРАДМОВА 

 

«Культурнае жыццѐ Віцебскай вобласці» – штомесячнае 

інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне 

кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці 

аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне можа быць 

карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных 

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, раѐнных газет Віцебскай вобласці і іх 

электронных версій за перыяд з 1 чэрвеня па 31 ліпеня 2015 года. 

«Хроніка падзей» таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім 

АМЦНТ, Браслаўскай, Верхнядзвінскай, Віцебскай, Гарадоцкай, 

Дубровенскай, Лепельскай, Пастаўскай, Сенненскай, Ушацкай, 

Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, 

Віцебскай і Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 Напярэдадні Дня Незалежнасці Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка 

ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды ваеннаслужачым, прадстаўнікам 

аграпрамысловага комплексу, дзеячам мастацтва, вучоным, педагогам, 

спартсменам. Сярод тых, каму былі ўручаны ўзнагароды, былі трое 

прадстаўнікоў Віцебшчыны. Ордэнам Францыска Скарыны 

ўзнагароджаны член Віцебскай абласной арганізацыі ГА “Беларускі саюз 

мастакоў” Юрый Панцеляймонавіч Зуеў. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 2 июля. – С. 2. 

 Ганаровай граматай Віцебскага гарвыканкама за шматгадовую 

плѐнную работу ў галіне культуры, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку 

і правядзенне грамадска-значных культурна-масавых мерапрыемстваў 

узнагароджана Ірына Віктараўна Коўлена – рэжысѐр дзяржаўнай 

установы “Цэнтр культуры «Віцебск»”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 18 июля. – С. 3. 

Нагруднага знака і звання “Почетный творческий деятель” 

удастоена ў Маскве віцяблянка Валянціна Міхайлаўна Кірылава, былы 

дырэктар Цэнтра сучаснага мастацтва. Ганаровага звання ад 

Некамерцыйнага партнѐрства арганізатараў відовішчных мерапрыемстваў 

удастоены 67 дзеячаў культуры, сярод якіх спявачка А. Пугачова, 

мадэльер П’ер Кардэн і інш. 

Витебские вести. – 2015. – 30 июля. – С. 4. 

Урачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да святкавання Дня 

горада Полацка і Дня памяці Еўфрасінні Полацкай (5 чэрвеня) пачаліся 29 

мая і доўжыліся да 12 чэрвеня. У святкаванні 1153-годдзя прынялі ўдзел 
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  афіцыйныя дэлегацыі і творчыя калектывы гарадоў-пабрацімаў – 

Электрасталі, Курска, Вялікіх Лукаў, Растова Вялікага, Пскоўскага раѐна 

(Расійская Федэрацыя) і г. Обухава (Украіна). Да святкавання быў 

запланаваны шэраг мерапрыемстваў (мотапарад байкераў “Год 

молодежи”, рок-канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы, святочныя 

богаслужэнні). 5 чэрвеня на плошчы Свабоды быў рэалізаваны дзіцячы 

праект “Евфросинии – через столетия”. Святочныя ўрачыстасці 

працягнуліся “Музычнымі сустрэчамі ў Сафійскім саборы”, а ўвечары на 

плошчы Cвабоды Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр 

прадставіў мюзікл “Софья Гольшанская” ў рамках праекта “Шедевры 

мирового искусства у стен древней Софии”. Святкаванне Дня горада стала 

яркім і запамінальным. Да ўжо палюбіўшыхся праектаў дабавіліся і новыя. 

Так, упершыню 2–4 чэрвеня быў рэалізаваны творчы міжнародны праект 

“Литературное триеннале”. Ён уключаў у сябе літаратурны міжнародны 

форум “Славянская ліра-2015” (конкурсная праграма, майстар-класы, 

сустрэчы), двухдзѐннае літаратурнае свята “Полацкія сустрэчы” (круглыя 

сталы, канферэнцыі, зносіны з вядомымі літаратарамі) і “Літаратурны салют 

Полацку”. 6 чэрвеня адбылося свята саламянага мастацтва “Соломенный 

паук–творец”. Удзел у ім прынялі 11 майстроў з Віцебшчыны і г. Магілѐва. 

Падарункам гораду ад радыѐстанцыі “Ретро FM” стаў канцэрт “Всем Сябры!” 

лаўрэатаў конкурсу маладых выканаўцаў “Мелодия-Ретро”, а таксама гасцей 

свята – Анатолія Ярмоленкі і ансамбля “Сябры”. 

Полацкі веснік. – 2015. – 5 чэрв., 9чэрв. 

12–13 чэрвеня ў Наваполацку прайшлі мерапрыемствы, 

прысвечаныя 57-годдзю горада. Павіншаваць навапалачан з Днѐм горада 

прыехалі 12 дэлегацый з Польшчы, Латвіі, Расіі, Сербіі. У рамках 

ўрачыстых мерапрыемстваў да 17 гарадоў-пабрацімаў дадаліся яшчэ два: 

дагаворы аб супрацоўніцтве былі падпісаны з гарадской суполкай 

Панцялей сербскага горада Ніш і латвійскім Смілтэне. Таксама адбылося 

падпісанне трохбаковай дамоўленасці аб супрацоўніцтве паміж 

Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатрам оперы і балета Рэспублікі 

прайшлі майстар-класы па саломапляценні, вырабе традыцыйнай лялькі, 

вязанні прутком.  

18 чэрвеня ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” адкрылася выстаўка работ студыі творчасці 

для дарослых “HAPPY-ART” (г. Віцебск). У экспазіцыі прадстаўлена 6 

тэматычных стэндаў і каля 50 работ, выкананых пачынаючымі мастакамі.  

Віцебскі АМЦНТ 

У рамках святкавання Дня Незалежнасці адбылося ўрачыстае 

адкрыццѐ Гарадоцкага Дома рамѐстваў і фальклору. У гэты ж дзень 

адбыўся другі раѐнны конкурс па лозапляценні, у якім прынялі ўдзел 

вучні і майстры Дома рамѐстваў і фальклору.  

http://www.garadvest.by/2015/07/sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-

gorodokskogo-doma-remesel-i- 

 

 МУЗЫКА 

 У абласной філармоніі выступілі стыпендыяты Спецыяльнага 

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 

Канцэрт камеранай музыкі з удзелам Аляксандра Палякова (фартэпіяна) і 

Юліі Лебядзенка (скрыпка) прайшоў 16 чэрвеня. 

Витебские вести. – 2015. – 11 июня. – С. 24. 

 

 КІНАМАСТАЦТВА 

 У віцебскім кінатэатры “Мір” 25 і 26 чэрвеня дэманстраваліся 

лепшыя кароткаметражныя фільмы апошніх гадоў, выпушчаныя ў розных 

краінах. Прэм’ера гэтай унікальнай праграмы пад дэвізам “Мир короткого 

метра” прайшла з аншлагам у Мінску, а на працягу месяца калекцыя 

вандравала па абласных цэнтрах. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 25 июня. – С. 21. 
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  Беларусь, Наваполацкім гарадскім выканаўчым камітэтам і ААТ 

“Нафтан”. Плѐннае супрацоўніцтва падштурхнула бакі да пралангіравання 

дамовы яшчэ на тры гады.  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 20 июня. – С. 6. 

З 26 па 28 чэрвеня г. Віцебск адзначаў 1041-ы год нараджэння. У 

рамках святочных мерапрыемстваў адбылося дзіцячае свята “Давайте 

устроим большой хоровод”, конкурс малюнкаў на асфальце і па вырабе 

дываноў-самалѐтаў “В гостях у старика Хоттабыча”, тэатралізаванае 

шэсце, аўтамотапрабег, свята газеты “Віцьбічы” (гарадскі конкурс імя 

Фѐдара Махнова на самага высокага чалавека, конкурсы ўпрыгожвання 

дзіцячых калясак “Сказочный кортеж” і інш.). 26 чэрвеня на доме 

№ 23/12 па вуліцы Урыцкага была адкрыта мемарыяльная дошка 

ўдзельніцы партызанскага руху, грамадскаму дзеячу, Ганароваму 

грамадзяніну г. Віцебска Веры Сямѐнаўны Кулагінай (1923–2008). 

Памятны знак з надпісам “Сквер 26 Июня – в честь освобождения города 

Витебска от немецко-фашистских захватчиков” з’явіўся ў двары, які 

ўтвараюць чатыры жылых дома, размешчаных па вуліцах Міра, 26, 

Берасценя, 7 і 26-га Чэрвеня. У культурна-гістарычным комплексе 

“Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна»” прайшло свята “Праз вякі, праз 

стагоддзі” (паказальныя выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі 

“Хальвиль”, “Нагльфар”, выстаўка дзіцячых малюнкаў на асфальце 

“Радзіма натхнення”, выстаўка работ народнага клуба самадзейных 

мастакоў “Контур”, экскурсія “Из старины далекой…”). 27 чэрвеня ў свой 

дзень нараджэння кампанія МТС падарыла гараджанам канцэртна-

забаўляльную праграму “Рытмы вячэрняга Віцебска” з удзелам лепшых 

творчых калектываў і выканаўцаў горада, а таксама спецыяльных гасцей 

свята – групы “Дрозды” і “Дядя Ваня”. У гэты ж дзень акцѐры 

маладзѐжнага тэатра “Колесо” прадставілі гледачам музычную 

трагікамедыю-буф “Cумерки. Звуки. Тени… Чемодан”. 28 чэрвеня ў 

Дзень моладзі прайшлі паказальныя выступленні фітнес-клубаў, клуба 

“Street Workout Витебск”, BMX, skaters, lasertag, графітыстаў, адборачныя 

сталі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Кітайскай Народнай 

Рэспублікі. 

http://fest-sbv.by/news/799-traditsionnaya-zhivopis-podnebesnoj.html 

 Першая ў раѐне прыватная галерэя “Каляровы шлях” адкрылася ў 

цэнтры Оршы. Такі падарунак жыхарам і гасцям рэгіѐна прыпаднѐс 

мецэнат, калекцыянер Мікалай Сінякоў. Тры дзеючыя залы і антыкварны 

магазін, якія занялі адразу два паверхі, аформлены ў лепшых традыцыях 

еўрапейскіх мастацкіх салонаў. Выстаўкі работ беларускіх мастакоў Фелікса 

Гумена і Уладзіміра Анішчанкі стануць першымі экспазіцыямі галерэі. 

Витебские вести. – 2015. – 4 авг. – С. 5. 

24 ліпеня ў г. Віцебску на вуліцы Суворава адбылася цырымонія 

адкрыцця фотавыстаўкі “Проекты в лицах”, якая расказвае пра праекты, 

рэалізаваныя пры падтрымцы Прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі. 

Асноўныя тэматыкі праектаў, прадстаўленыя на выстаўцы, – ахова 

навакольнага асяроддзя, прасоўванне еўрапейскага падыходу ў адукацыі і 

навуцы, дапамога падапечным Беларускага дзіцячага хоспісу і інш. 

http://www.press-release.by/fotovystavka-pod-otkrytym-nebom-proekty-v-licax-

otkrylas-v-vitebske/ 

 

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

У Мастацкім музеі ў чэрвені адкрылася выстаўка работ члена 

Беларускага саюза мастакоў, прадстаўніка рэдкага іпалагічнага жанру ў 

скульптуры Сяргея Бандарэнкі.  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 20 июня. – С. 8. 

17 чэрвеня ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” адкрылася выстаўка работ майстроў і мастакоў 

народнага клуба народных майстроў і самадзейных мастакоў 

“Адраджэнне” з Ушач (лозапляценне, саломапляценне, выцінанка, 

аплікацыя саломкай і тканінай, вышыўка, вязанне, лапікавае шыццѐ, 

ткацтва, ганчарства, разьба па дрэве і інш.). Падчас адкрыцця выстаўкі 
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  туры конкурсаў “Огонь танца-2015” і “Битва диджеев «Беларусь и Я!»” і 

іншыя мерапрыемствы. 

http://news.tut.by/society/452750.html 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 25 июня. – С. IV. 

27–28 чэрвеня Аршанскі край святкаваў 948-ы дзень нараджэння. 

У рамках свята адбыліся наступныя мерапрыемствы: канцэрт творчых 

калектываў рэгіѐна “Спявай, зямля Аршанская!”, III Міжнародны 

фестываль аэрастатаў “Мирное небо Оршанщины”, упершыню на свяце 

быў прадстаўлены праект “Работа молодежной площадки «Орша – город 

молодых!»”, які стаў сапраўдным фестывалем субкультур. Песеннымі, 

цыркавымі і танцавальнымі нумарамі радавалі гараджан калектывы і 

салісты ўстаноў культуры раѐна. 

Витебские вести. – 2015. – 2 июля. – С. 21. 

Шырокая і насычаная разнастайнымі мерапрыемствамі праграма 

была прадстаўлена жыхарамі вобласці падчас святкавання Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 71-й гадавіны вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта і паказальныя 

выступленні парашутыстаў і вайскоўцаў 103-й асобай гвардзейскай 

мабільнай брыгады ў раѐне маста імя Блахіна і акваторыі ракі Заходняя 

Дзвіна, адкрыццѐ мемарыяльнай дошкі Герою Савецкага Саюза 

Л.М. Філіпенку (скульптар Аляксандр Гвоздзікаў) на доме № 64 па 

Маскоўскім праспекце, канцэрт на плошчы Перамогі лепшых творчых 

калектываў вобласці, вячэрняе аддзяленне канцэрта “За моцную і 

квітнеючую Беларусь” з удзелам вядомых выканаўцаў, у ліку якіх зорка 

расійскай эстрады В. Малежык. Разнастайныя мерапрыемствы да гэтай 

даты прайшлі таксама ў парках і мікрараѐнах Віцебска, ва ўсіх гарадах і 

раѐнных цэнтрах вобласці. Сярод іх адкрыццѐ Алеі Славы ў г. п. Лѐзна ў 

гонар землякоў, якія ўславілі рэгіѐн ратнымі і працоўнымі здзяйсненнямі. 

У Полацку адкрыўся велічны абеліск (скульптар Азат Тарасян) у гонар 

войскаў 1-га Прыбалтыйскага фронту пад камандаваннем І. Баграмяна, 

якія вызвалялі горад ад акупантаў 2–4 ліпеня 1944 года. У Глыбокім 

кераміка, батык, тэкстыль). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 27 июня. – С. 12. 

У Віцебскім мастацкім музеі 8 ліпеня адбылося адкрыццѐ 

выстаўкі славацкага мастака Паўла Попа “Почтение великим мастерам” 

(серыя партрэтаў). На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі сам мастак, 

пасол Славацкай Рэспублікі ў Беларусі Міраслаў Майшыта і пасол 

Рэспублікі Сербія ў Беларусі Велько Кавачэвіч. Тэма славянскага 

братэрства шырока абмяркоўвалася ў час мерапрыемства. 

Выстаўка жывапісу і графікі Аляксандра Ісачова з прыватнай 

калекцыі Алега Арлова экспанавалася ў Віцебскім мастацкім музеі  

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 18 июня. – С. III. 

 У філіяле Цэнтра сучаснага мастацтва “Арт-прастора” па вуліцы 

Талстога, д. 7 14 ліпеня прайшла прэзентацыя супрэматычнага роспісу 

сцяны будынка (адзін са сцэнаграфічных эскізаў Лазара Лісіцкага да 

футурыстычнай оперы “Победа над Солнцем”) і адбылося адкрыццѐ 

фотавыстаўкі “Шагал, Белла и Нью-Йорк”. 

Витебские вести. – 2015. – 18 июля. – С. 16. 

У культурна-гістарычным комплексе “Залатое кальцо горада 

Віцебска «Дзвіна»” ў ліпені экспанаваліся фотавыстаўка і выстаўка 

мастацкага тэкстылю. Міжнародная фотавыстаўка “Есть только миг” 

прадставіла пяць мастакоў з Масквы і Санкт-Пецярбургу. Увазе 

наведвальнікаў было прадстаўлена 50 работ Юліі Палянскай, Аліны 

Муратавай, Андрэя Брагіна, Уладзіміра Пліскіна і Святланы Рэтнѐвай 

(жанравыя і партрэтныя здымкі, стрыт-арт, кампазіцыйныя эцюды і інш.). 

Другой стала рэспубліканская выстаўка мастацкага тэстылю “Связующая 

нить”. Тэматыка работ разнастайная, яна раскрывае самабытнасць, 

гісторыю і міфалогію краю. Усяго ў экспазіцыі 67 твораў 20 аўтараў з 

Віцебска, Брэста і Мінска. 

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі на выстаўцы 

“Традиционная живопись Поднебесной” былі прадстаўлены 25 работ 10 

вядомых кітайскіх мастакоў у стылі “Гохуа”. Арганізатарамі экспазіцыі 
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  з'явіўся новы твор манументальна-дэкаратыўнага мастацтва – скульптура 

“Дзед – глыбачанін” (скульптар Аляксандр Тухто). Прататыпам гэтага 

зборнага вобраза паслужыў А. Сабалеўскі – бацька доктара тэхнічных 

навук, прафесара Ю. Сабалеўскага, чый бюст усталяваны ў райцэнтры на 

алеі славутых землякоў. Да Дня Рэспублікі ў Сянно прымеркавалі 

адкрыццѐ памятнага знака ў гонар зямлячкі Матроны Маркевіч – аўтара 

ўзору, які ўзяты за аснову арнамента на сцягу Беларусі. Завяршыла шэраг 

мерапрыемстваў 56-я міжнародная сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай 

вайны і партызанскага руху Беларусі, Расіі і Латвіі на Кургане Дружбы ў 

Верхнядзвінскім раѐне, якая адбылася 5 ліпеня. Беларускую дэлегацыю 

ўзначальваў старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 

М.М. Шарстнѐў. Расіяне даставілі на Курган шматмятровы “Платок 

ветерана”, пашыты з фрагментаў, на якіх пазначаны імѐны ўдзельнікаў 

вайны з Пскоўскай вобласці. Беларусы прадставілі ваенныя экспанаты з 

Віцебскага абласнога музея Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова. 

Верхнядзвінская раѐнная бібліятэка падрыхтавала выстаўку з выданнем 

“70 стихов о войне и Победе”, у якім сабраны творы мясцовых аўтараў і 

знакамітых паэтаў, прысвечаныя гераічнай Верхнядзвінскай зямлі. 

Витебские вести. – 2015. – 7 июля. – С. 2. 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

У Шаркаўшчыне 29 мая прайшло 33-е пасяджэнне Савета 

Еўрарэгіѐна “Азѐрны край”. Удзел у рабоце міжнароднага форума прынялі 

кіраўнікі і спецыялісты 8 самакіраванняў Літвы, 15 – Латвіі, 8 раѐнных 

Саветаў дэпутатаў Віцебскай вобласці, прадстаўнікі консульстваў, 

каардынатары праектаў і супрацоўнікі адміністрацый краін-удзельніц. Каб 

мець больш поўнае ўяўленне аб гасціннасці жыхароў Шаркаўшчынскага 

краю, для суседзяў з Прыбалтыкі работнікі ўстаноў і арганізацый 

гарпасѐлка і сельсаветаў арганізавалі “Гасцінны панадворак”, на якім 

музыкай і песнямі віталі замежных сяброў, частавалі стравамі беларускай 

нацыянальнай кухні. Завяршылася праграма ў раѐнным Цэнтры культуры, 

(жывапіс) і Ангеліне Еўдакімавай (дэкаратыўна-прыкладная творчасць) з 

г. Лесасібірску (Краснаярскі край). 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 2 июля. – С. VIII. 

 Пры падтрымцы міжнароднай грамадскай арганізацыі 

“Міжнародны Цэнтр Рэрыхаў” у Рэспубліцы Беларусь у Глыбоцкім 

гісторыка-этнаграфічным музеі адкрылася выстаўка работ расійскай 

мастачкі Алены Войнавай-Багародзіцкай “Время ангелов” (касмізм). 

Веснік Глыбоччыны. – 2015. – 24 чэрв. – С. 8. 

 6 ліпеня Віцебскі мастацкі музей прадставіў экспазіцыю іканапісу 

і ювелірнай пластыкі новай серыі работ Таццяны і Юрыя Рудэнкаў 

“Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь”. 

Витебские вести. – 2015. – 11 июля. – С. 16. 

 “Послание солнцу” – так называлася выстаўка, што адкрылася ў 

чэрвені ў Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-

культурнага музея-запаведніка. На ѐй былі прадстаўлены работы творчага 

аб’яднання “VIVA”, у склад якога ўваходзяць чатыры мастачкі з г. Рэзекне 

Латгальскага рэгіѐна. 

Полацкі веснік. – 2015. – 19 чэрв. – С. 6. 

 7 ліпеня ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстаўка работ 

двух вялікіх мастакоў – Сальвадора Далі (графіка і скульптуры) і Пабла 

Пікаса (графіка і кераміка) – з прыватнай калекцыі Аляксандра Шадрына 

(г. Екацерынбург, Расійская Федэрацыя). 

Мастацкая выстаўка “День восьмой” экспанавалася ў культурна-

гістарычным комплексе “Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна»”. Яна 

праходзіла ў рамках аднайменнага арт-праекта, арганізаванага 

міжнародным грамадскім аб’яднаннем “Союз мастеров-миротворцев 

«Свет»”. Яго мэта – папулярызацыя жыццесцвярджальных ідэй у 

выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, народнай творчасці, 

інтэграцыя сучаснага беларускага мастацтва ў сусветную культурную 

прастору. У выстаўцы прынялі ўдзел 13 мастакоў. Усяго ў экспазіцыі 

было прадстаўлена больш за 30 работ (жывапіс, графіка, скульптура, 
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  дзе калектывы мастацкай самадзейнасці прадэманстравалі музычна-

песеннае мастацтва краю. 

Витебские вести. – 2015. – 4 июня. – С. IV. 

 У рамках кітайска-беларускага міжрэгіянальнага эканамічнага 

форума, які прайшоў у Мінску ў час візіту Старшыні Кітайскай Народнай 

Рэспублікі Сі Цзіньпіна, быў падпісаны Дагавор аб пабрацімстве 

Полацкага раѐна і г. Муданьцзян правінцыі Хэйлунцзян КНР. Пачатак 

супрацоўніцтва і сяброўскіх сувязяў знаходзіцца ў рэчышчы сацыяльнага 

партнѐрства з арганізацыяй абменаў у сферы адукацыі і культуры. 

Полацкі веснік. – 2015. – 16 чэрв. – С. 2. 

 Вучні Глыбоцкай дзіцячай школы мастацтваў скарылі сваім 

майстэрствам сэрцы жыхароў ізраільскага горада Кір’ят-Бялік. Паездка стала 

магчымай дзякуючы падпісанаму ў кастрычніку мінулага года дагавору аб 

супрацоўніцтве двух гарадоў у сацыяльнай, культурнай і адукацыйнай 

сферах.  

Витебские вести. – 2015. – 2 июня. – С. 5. 

 Даўняе сяброўства звязвае жыхароў Пастаўскага раѐна з 

суседзямі-літоўцамі з Рокішак. Літоўскія партнѐры завіталі ў Паставы, каб 

азнаѐміцца з работай мясцовага краязнаўчага музея і асабліва філіяла, 

размешчанага ў палацы, абмеркаваць пытанні далейшага супрацоўніцтва 

па развіцці турызму па абодвух баках беларуска-літоўскай граніцы. 

Афіцыйная дэлегацыя прадстаўнікоў самакіравання Рокішскага раѐна 

прыбыла ў Паставы на фестываль “Звіняць цымбалы і гармонік”. 

Витебские вести. – 2015. – 4 июня. – С. 4. 

Кулінарны фестываль “Еўрапейскія прысмакі” ўпершыню 

прайшоў 27 чэрвеня ў Міѐрах па ініцыятыве Прадстаўніцтва 

Еўрапейскага саюза ў Беларусі. Разнастайнасць нацыянальных страў 

прадставілі аграсядзібы з шасці раѐнаў Віцебскай вобласці. 

Мерапрыемства стала часткай праекта Еўрапейскага саюза  “Паляпшэнне 

кулінарнага сэрвісу ў Латгальскім і Віцебскім рэгіѐнах, заснаванае на 

кулінарнай спадчыне”. У праграме былі задзейнічаны тры краіны – Латвія, 

Ёрку і інш. Увесь тэматычны спектр XXV Міжнародных Шагалаўскіх 

чытынняў будзе адлюстраваны ў новым “Шагалаўскім зборніку”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 28 июля. – С. 5. 

Выстаўка “Жизнь как подвиг” (да Дня горада і 70-годдзя Вялікай 

Перамогі) адкрылася ў аршанскім музеі У.С. Караткевіча (фатаграфіі 

ваенных гадоў, карціны У.М. Жытнова, газетныя публікацыі). 

Аршанская газета. – 2015. –11 ліп. – С. 5. 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У віцебскай ратушы ў чэрвені прайшла выстаўка па выніках 

міжнародных майстар-класаў па іканапісу. Гэта ўжо трэцяя ў гэтым годзе 

экспазіцыя, якую прадстаўляе ў абласным цэнтры Польскі інстытут у 

Мінску. У яе ўвайшлі работы ўдзельнікаў творчых сустрэч у Новіцы. 

Витебские вести. – 2015. – 16 июня. – С. 7. 

 У Гарадоцкім раѐнным краязнаўчым музеі 9 чэрвеня адкрылася 

выстаўка работ віцебскага мастака-абстракцыяніста, ураджэнца 

Гарадоччыны Віктара Шылко. На ѐй былі прадстаўлены 22 работы 

мастака пад назвай “Рэтра”, паколькі прадстаўленыя палотны былі 

напісаны ім у 80–90-я гады ХХ стагоддзя. 

http://www.garadvest.by/2015/06/retro-ili-mir-viktora-shilko/#more-5449 

Гарадская выстаўка-конкурс дзіцячых работ навучэнцаў дзіцячых 

мастацкіх школ і школ мастацтваў “Перспектыва-2015”, прысвечаная Году 

моладзі і 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, размясцілася ў дзвюх 

навучальных установах – ДМШ г. Віцебска і ДШМ № 3 “Маладзік”. 

Витебские вести. – 2015. – 4 июня. – С. VI. 

Больш за 100 юных мастакоў – выхаванцаў школ мастацтваў з 

Беларусі, Расіі і Казахстана – працавалі на пленэры “Віцебск – горад 

Марка Шагала” з 20 па 25 чэрвеня. Арганізатары мерапрыемства 

заснавалі тры Гран-пры па розных намінацыях і дасталіся яны расіянам 

Валерыі Крымавай (графіка) з г. Тальяці, Рэнаце Мухамедшынай 
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  Літва і Беларусь. 

http://news.tut.by/culture/454062.html 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

31 мая на плошчы Перамогі ў г. Віцебску адбылося свята “Дружат 

дети на планете”, прысвечанае Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Юныя 

жыхары горада і госці змаглі прыняць удзел у легкаатлетычных эстафетах, 

танцавальна-гульнѐвай праграме, паспрабаваць сябе ў конкурсе малюнка на 

асфальце і паперы “Свет глазами детей”. У рамках мерапрыемства працавалі 

палаткі “Мы за жизнь”, “Здоровый Витебск”, прайшоў флэшмоб, акцыі 

“Счастливая семья” і дабрачынная “Дари добро!”. На плошчы Перамогі была 

размешчана выстаўка аўтамабіляў. 

Витебские вести. – 2015. – 30 мая. – С. 11. 

3 чэрвеня на сцэне Летняга амфітэатра адбыўся гала-канцэрт 

творчых калектываў УП “Віцебскаблгаз”. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 6 июня. – С. 1, 3. 

 4 чэрвеня ў г. Віцебску ў памяшканні культурна-гістарычнага 

комплексу “Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна»” прайшоў вечар 

памяці вядомага паэта Давіда Сімановіча. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 16 июня. – С. 7. 

Культуралагічны праект для дзяцей і падлеткаў “Зорнае лета” 

стартаваў у ліпені ў Талачынскім раѐне. Гэта своеасаблівы адказ 

Талачынскага раѐннага цэнтра культуры і народнай творчасці праблеме 

камп’ютарнай залежнасці, спроба прапанаваць школьнікам цікавы і 

актыўны адпачынак. На працягу праекта будуць праходзіць конкурсы 

дзіцячых фатаграфій, малюнкаў, спартыўныя спаборніцтвы, тэматычныя 

дыскатэкі, пазнавальныя і сюжэтныя гульнѐвыя праграмы, гутаркі пра 

бяспечныя паводзіны ў час канікул. 

Витебские вести. – 2015. – 11 июля. – С. 6. 

звіславая актавая пячатка Еўфрасінні Полацкай. Знойдзены артэфакт XII 

стагоддзя быў выстаўлены з 4 па 7 чэрвеня ў экспазіцыі “Сценапіс XII–

XIX стагоддзя Спаса-Праабражэнскага храма” ў Мастацкай галерэі 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

У рамках Міжнароднага фестывалю “Звіняць цымбалы і 

гармонік” у падвальных памяшканнях палаца Тызенгаўзаў адбылося 

ўрачыстае адкрыццѐ музейнай экспазіцыі, прысвечанай юбілею 

фестывалю. Фатаграфіі, музычныя інструменты, афішы розных гадоў, 

дыпломы, граматы і іншыя ўзнагароды, інфармацыйныя стэнды, 

сувенірныя вырабы – вось далѐка не поўны пералік музейных экспанатаў. 

http://www.postawy.by/2015/07/u-palacy-tyzenga%D1%9Eza%D1%9E-

novaya-muzejnaya-ekspazicyya/ 

 Полацк у рамках рэалізацыі міжнароднага праекта “Музейные 

ворота” наведалі ўдзельнікі прэс-тура. У склад дэлегацыі ўваходзілі 

прадстаўнікі мясцовага самакіравання, музейныя работнікі, журналісты з 

Латгальскага рэгіѐна Латвіі і літоўскага горада Уцена. Госці наведалі 

галоўныя выдатныя мясціны горада, пазнаѐміліся з дасягненнямі 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка. 

Витебские вести. – 2015. – 2 июня. – С. 6. 

У Мастацкім музеі Віцебска ў ліпені адкрылася выстаўка аднаго з 

буйнейшых прадстаўнікоў авангарднай скульптуры XX стагоддзя Восіпа 

Цадкіна. 

Витебские вести. – 2015. – 7 июля. – С. 8. 

 25–26 ліпеня ў Арт-цэнтры Марка Шагала прайшлі юбілейныя 

XXV Міжнародныя Шагалаўскія чытынні. У іх прынялі ўдзел 14 

даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Латвіі, ЗША і Японіі. Навуковыя 

паведамленні былі прысвечаны асаблівасцям эпісталярнай спадчыны 

мастака, адкрыццю школы мастацтваў у Віцебску, адносінам з 

сучаснікамі, удзелу М. Шагала ў афармленні святаў у 

паслярэвалюцыйным Віцебску, гадам жыцця Марка і Бэлы Шагал у Нью-
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  У 22-гі раз на Лепельшчыне ў вѐсцы Бароўка адбыўся 

маладзѐжны конкурс эстраднай песні “Белыя росы”. Сѐлятняе свята 

было прысвечана 70-годдзю Вялікай Перамогі, праграма ўключала 

шлягеры мінулых гадоў і беларускія народныя песні. Журы аднагалосна 

выбрала лепшых выканаўцаў – імі сталі Алеся Папко, студэнтка 

Лепельскага прафесійнага ліцэя, і навучэнка Слабадской школы Вераніка 

Маляўка. У шоу “Точь-в-точь” не было роўных самадзейным артыстам 

Баброўскага СДК. 

Витебские вести. – 2015. – 11 июля. – С. 6. 

У Доме культуры аграгарадка Акцябрская ў ліпені адбылося 

адкрыццѐ адзінага ў раѐне дзіцячага гульнѐвага пакоя “Тридевятое царство”. 

Жыццѐ Прыдзвіння (Віцебск). – 2015. – 22 ліпеня. – С. 2. 

17 ліпеня ў аграгарадку Навасѐлкі Пастаўскага раѐна прайшло 

свята ўшаноўвання працаўнікоў гаспадаркі. У канцэрце прыняў удзел 

аматарскі ансамбль беларускай песні “Прымакі” з г. Беластока (Польшча). 

http://www.postawy.by/2015/07/u-navasyolkax-vystupyac-prymaki/ 

Старэйшая група дзіцячага танцавальнага калектыву “Рытм” 

(кіраўнік Наталля Армянцава) г. п. Чашнікі прадстаўляла Віцебшчыну на 

гала-канцэрце III Рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай творчасці 

“Здравствуй, мир!”, прысвечанага 70-годдзю Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. Журы ўзнагародзіла калектыў дыпломам II ступені ў 

намінацыі “Харэаграфічная творчасць”, аргкамітэт агляду-конкурсу 

адзначыў дзяцей і кіраўніка ў намінацыі “Высокае майстэрства і 

прафесіяналізм” за пастаноўку нумара “Бабий Яр”. 

Витебские вести. – 2015. – 4 авг. – С. 5. 

25–26 ліпеня Лѐзненшчыну наведала дэлегацыя Піцелінскага 

раѐна Разанскай вобласці Расіі. Бакі заключылі пагадненне аб 

супрацоўніцтве. Для гасцей была праведзена экскурсія па раѐне, яны 

ўсклалі кветкі да брацкай магілы ў Шнітках, прынялі ўдзел у свяце 

аграгарадка Крынкі. Творчы самадзейны калектыў, які ўваходзіў у 

дэлегацыю, выступіў з канцэртам у Лѐзненскім раѐнным Цэнтры 

10 чэрвеня бібліятэчныя работнікі ЦБС наведалі Дзяржаўны 

музей Вялікай Айчыннай вайны ў горадзе Мінску і мемарыяльны 

комплекс “Хатынь”. 

3 ліпеня ў бібліятэках ЦБС адбыўся шэраг мерапрыемстваў: 

гістарычная віктарына “Вы праз агонь Перамогу пранеслі” 

(Вялікасельская сельская бібліятэка), літаратурны вечар “Беларусь – мой 

родны край” (цэнтральная раѐнная бібліятэка) і інш. 

На працягу лета бібліятэкі ЦБС актыўна ўдзельнічаюць у 

рэспубліканскай акцыі “Лета з добрай кнігай”: літаратурны вечар “Кніга ў 

летнім рукзаку” (Іѐдская сельская бібліятэка), кніжны навігатар “Хачу 

чытаць! З чаго пачаць?” (Зоркаўская сельская бібліятэка) і інш. 

15 ліпеня ў цэнтральнай раѐнннай бібліятэцы для супрацоўнікаў 

бібліятэк раѐна адбыўся семінар “Лета з добрай кнігай: чытай, адпачывай, 

падрастай”. 

 

ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

28 чэрвеня Фальклорнае свята для моладзі “Няма смачней 

вадзіцы, чым з роднай крыніцы” (Дабейская сельская бібліятэка). 

28 чэрвеня Фальклорнае свята “Хата з матчынай душой” 

(Амбросавіцкая сельская бібліятэка сумесна з ДК). 

15 ліпеня Сустрэча з таленавітай моладдзю раѐна “Зоркі 

запальваюцца ў нас” (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

15 ліпеня ў дзіцячай бібліятэцы адбылося паказальнае 

мерапрыемства, прысвечанае Году моладзі ў рамках раѐннага агляду-конкурсу 

“Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь” (літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Война, страшнее нету слова...”, прагляд дакументальнага фільма “Хатынь” і 

інш.). 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 У час даследвання фундамента Спаса-Праабражэнскага храма 

Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра зроблена ўнікальная знаходка – 
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  культуры. 

Витебские вести. – 2015. – 30 июля. – С. 1. 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

6–7 чэрвеня Браслаў адзначаў 950-ы дзень нараджэння. Юбілею 

было прысвечана свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы”, 

якое адбылося ў 48 раз, але ўпершыню стала міжнародным. На 

ўрачыстасці прыехалі афіцыйныя дэлегацыі, вакальныя і танцавальныя 

калектывы з Беларусі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Азербайджана, Індыі, Расіі і 

Польшчы. 6 чэрвеня ў г. Браславе ў межах Міжнароднага свята 

традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” прайшло рэгіянальнае 

свята-конкурс “Браслаўская харавая асамблея”, у якім прынялі ўдзел 

вакальна-харавыя калектывы з усіх раѐнаў Віцебшчыны. Пераможцам 

сярод іх стаў народны ансамбль народнай песні “На панадворку” 

Браслаўскага РДК. У абласным турніры беларускіх бытавых танцаў, 

што ўпершыню прайшоў у рамках свята, прынялі ўдзел 57 пар з большасці 

раѐнаў вобласці. Па рашэнні журы “Гран-пры” атрымала пара з Расонскага 

раѐна (Марыя Мартынава і Ягор Курыленка). Дыпламантам I ступені стала 

пара з Глыбоцкага раѐна (Аксана Гуменнік і Дзімітрый Крывѐнак), 

дыпламантам II ступені – пара з в. Стаі Лепельскага раѐна (Людміла Шыпуля і 

Яўген Ясюкевіч), дыпламантам III ступені – пара з Аршанскага раѐна (Ганна 

Славук і Максім Арбузаў). У намінацыі “Адметны мясцовы танец” адзначаны 

пары з Лѐзненскага раѐна. Дню нараджэння горада быў прысвечаны і 

фестываль сярэднявечнай культуры “Меч Брачыслава”, удзельнікамі якога 

сталі каля дзесяці рыцарскіх клубаў з Беларусі і Прыбалтыкі. 

Віцебскі АМЦНТ 

http://www.braslav-star.by/ 

12–14 чэрвеня ў Паставах прайшоў ХVIII Міжнародны 

фестываль народнай музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік”. 

Цэнтральнае месца на ім, як і ў папярэднія гады, было адведзена творчаму 

спаборніцтву калектываў і асобных выканаўцаў на народных інструментах 

“Хто каго?”. У той жа час у фестывалю былі і свае асаблівасці. Па-першае, 

г. Полацка. 

10 чэрвеня Свята “Нам улыбается детство” (бібліятэка-

філіял № 8). 

11 чэрвеня Літаратурнае свята “Тот самый Андерсен” (дзіцячая 

бібліятэка імя Л. Талстога). 

 

ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

1 ліпеня Прэзентацыя кнігі А. Бараноўскага “Полымя (Беліца): 

гісторыя маѐнтка і вѐскі” (цэнтральная раѐнная бібліятэка).  

У ліпені ў Багушэўскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася 

сустрэча з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны “По тяжѐлым дорогам 

войны шли мои земляки”. У Пламенскай сельскай бібліятэцы прайшоў 

конкурс эрудытаў “Моя Беларусь”. 

   

 ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня ў рамках святкавання Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь у парку адпачынку супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі 

імя Е. Лось прадставілі для жыхароў і гасцей пасѐлка забаўляльныя 

пляцоўкі “Краіна дзяцінства” і “Незалежная Беларусь”. 

 

ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У ліпені на гарадскім свяце, прысвечаным 70-годдзю з дня 

вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 

супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай і дзіцячай бібліятэк у скверы 

Бессмяротнасці арганізавалі бібліякафэ “Натхненне”. 

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

 Бібліятэкары цэнтральнай раѐннай бібліятэкі правялі ў 

аддзяленні дзѐннага знаходжання пажылых людзей літаратурна-музычную 

гадзіну “Анна Герман – ангельский голос эстрады”, прысвечаную 

творчасці польскай спявачкі. 
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  ѐн адбыўся ў дваццаць пяты раз (раней меў статус рэспубліканскага), а па-

другое,  шэраг мерапрыемстваў прысвячаўся 70-годдзю Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне і Году моладзі. Усяго за тры фестывальныя дні 

прайшло больш за 20 мерапрыемстваў, у якіх удзельнічалі прадстаўнікі 

Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Польшчы. Гараджане 

шчырымі апладысментамі сустрэлі дэлегацыю Брэсцкай вобласці і 

ансамблі народнай музыкі “Добры вечар” і “Суседзі” з Пінскага раѐна. З 

Латвіі прыехалі ансамблі народных музычных інструментаў “Узулені” і 

“Балці” з Рэзекненскага і Бабіцкага краѐў. Нашу вобласць прадстаўляў 

народны ансамбль цымбалістаў “Гарэзлівыя перазвоны” цэнтра культуры 

“Віцебск”. Удзячныя пастаўчане шчыра віталі таленавітых гарманістаў 

Малетайскага цэнтра культуры з Літвы. Гомельская вобласць дэлегіравала 

на фестываль народны ансамбль народных інструментаў Урыцкай 

дзіцячай школы мастацтваў, Гродзенская – народны ансамбль народных 

інструментаў “Гарэзлівыя струны” настаўнікаў Воранаўскай дзіцячай 

школы мастацтваў і ўзорны тэатр-студыю гульні “Гульнѐвы кірмаш” 

Воранаўскага раѐна. З Польшчы прыехала старшыня Лодзьскага таварыства 

“Польшча–Беларусь” спявачка Барбара Твардаш. Цѐплым і кранальным 

атрымалася напярэдадні выступленне ў раѐнным Доме культуры тэатра песні 

і танца Смаленскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў. Яго ўдзельнікі, а 

таксама квартэт балалаечнікаў з г.  Пушкіна Маскоўскай вобласці 

прадстаўлялі Расійскую Федэрацыю. З прыўзнятым настроем працягвалі 

знаѐмства з гледачамі і ўдзельнікамі фестывалю народны ансамбль народнай 

песні “Вязанка” Асіповіцкага раѐна Магілѐўскай вобласці, узорны ансамбль 

гарманістаў “Аношкаўскія музыкі” Нясвіжскага раѐна і народны ансамбль 

народнай песні “Славянскі настрой” Мінскага раѐна Мінскай вобласці. 

Пастаўчане не шкадавалі апладысментаў для народнага ансамбля песні 

“Берагіня” Херсонскага абласнога Палаца культуры (Украіна), заслужанага 

аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь фальклорнага ансамбля 

“Дударыкі” гімназіі №14 г. Мінска, эстонскага вакальнага ансамбля “Таміку”, 

якія завяршылі парад калектываў-удзельнікаў фестывалю. У рамках свята 

падарожжа “Любі і ведай свой край” (Стайская сельская бібліятэка), 

мультымедыйнае падарожжа “Есть правила на свете, должны их знать все 

дети” (Юркоўшчынская сельская бібліятэка) інш. 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

12 чэрвеня Літаратурнае свята “Мая зямля, мая Радзіма завецца 

светла – Беларусь!”, якое праводзілася ў рамках  Міжнароднага 

фестывалю народнай музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік” (цэнтральная 

раѐнная бібліятэка). У мерапрыемстве прынялі ўдзел паэты Ігар 

Пракаповіч, Наталля Карнілава, Вольга Лісіцкая, Марына Кавалѐнак, 

Лідзія Стрылец. Прысутныя мелі магчымасць паслухаць пачынаючую 

паэтэсу Вераніку Мелехавец. У свяце ўдзельнічалі маладыя паэты 

літаб’яднання “Крыніцы” (Докшыцкі раѐн) і фальклорны ансамбль 

народнай музыкі “Паазер’е”. 

25 чэрвеня ў Варапаеўскай гарпасялковай бібліятэцы праведзена 

паэтычная старонка “На сэрцы шчасця асалода” да 110-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта Беларусі, грамадскага дзеяча, акадэміка НАН 

Беларусі Петруся Броўкі. Мерапрыемства прайшло ў рамках работы 

аматарскага клуба “Брыганціна”. 

15 ліпеня Акцыя “Вершы ў кішэні”, прымеркаваная да 115-годдзя 

з дня нараджэння пісьменніка, перакладчыка Уладзіміра Дубоўкі. У час 

мерапрыемства здымаўся фільм да юбілею паэта (дзіцячая бібліятэка імя 

У. Дубоўкі).  

23 ліпеня Літаратурна-музычны вечар “Тэрыторыя дабрыні і 

творчасці”, які сабраў членаў клуба па інтарэсах “Сучаснікі” пры 

цэнтральнай раѐннай бібліятэцы. 
 

ДУК “Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У чэрвені ў цэнтральнай раѐннай бібліятэцы імя. Ф. Скарыны 

прайшла сацыяльна-культурная акцыя “Библионочь-2015” у рамках 

“Литературного триеннале”, прысвечанага святкаванню Дня нараджэння 
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  прайшла патрыятычная акцыя “Моладзь вітае фестываль”. У ѐй прынялі 

ўдзел народны тэатр Смаленскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў, 

вакальная група Віцебскага дзяржаўнага вучылішча мастацтваў, ансамбль 

барабаншчыц Пастаўскай школы мастацтваў, сцяганосцы, удзельнікі 

мастацкай самадзейнасці прафтэхкаледжа сельскагаспадарчай 

вытворчасці. А позна вечарам пастаўчане паглядзелі канцэрт салістаў 

Тэатра песні Ірыны Дарафеевай. Уразілі гараджан сваім выступленнем на 

фестывалі вакальны калектыў “Ф’юджан” і харэаграфічны “На ростанях” 

Віцебскага вучылішча мастацтваў, духавы аркестр Смаргонскай 

пагранічнай групы і іншыя. Гран-пры конкурсу атрымалі заслужаны 

аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль 

“Дударыкі” гімназіі  № 14 г. Мінска і Іван Сухій, мастацкі кіраўнік 

узорнага ансамбля гарманістаў Жашкаўскай музычнай школы, заслужаны 

работнік культуры Украіны.  

У час фестывалю быў адкрыты памятны знак, прысвечаны 

гарадам-пабрацімам, а таксама заключаны дагавор аб партнѐрстве з 

латвійскім горадам Віесітэ.  

http://www.postawy.by/2015/06/u-pastavax-prajsho%D1%9E-xviii-

mizhnarodny-festyval-narodnaj-muzyki 

14 чэрвеня ў сѐмы раз аматараў беларускай паэзіі сабрала 

раѐннае свята творчасці, беларускай паэзіі і фальклору “Гарадоцкі 

Парнас-2015”. Духмянымі караваямі гасцінныя гарадакчане віталі 

знакамітых ураджэнцаў раѐна. Пасля афіцыйнай часткі мерапрыемства яго 

ўдзельнікі далучыліся да акцыі “Чытаем паэму разам”. Яркай старонкай 

вераніцынскага фэсту сталі тэматычныя пляцоўкі з гульнямі, забавамі, 

атракцыѐнамі і прэзентацыяй страў нацыянальнай кухні, шырока 

прадстаўленай на падворках сельсаветаў у дзіцячым парку. Мажорны тон 

святу задалі мясцовыя артысты – лаўрэаты раѐннага конкурсу мастацкай 

самадзейнасці “Гарадоцкая скарбонка”, госці з Лѐзненшчыны – народны 

ансамбль “Пушкоўскія спявачкі”. Навучэнцы мастацкага аддзялення 

ДШМ г. Гарадка правялі пленэр і арганізавалі выстаўку сваіх работ. 

навучэнцаў сярэдніх школ горада, якія праводзяць адпачынак у школьных 

лагерах (дзіцячая бібліятэка). 

5 чэрвеня Дзень аднаго аўтара “Ён размаўляе мовай народа” (да 

65-годдзя з дня нараджэння А. Дударава) для чытачоў старэйшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

5 чэрвеня Бібліяноч “Юности бал в книжном королевстве” 

(сельская бібліятэка аграгарадка Асінторф). 

 25 ліпеня Свята вѐскі Дабрынь “Моя маленькая Родина” 

(Дабрыньская сельская бібліятэка сумесна з СДК). 

 

ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У чэрвені адбыўся Савет аддзела ідэалагічнай работы, культуры і 

па справах моладзі “Аб рабоце ўстаноў культуры Лепельскага сельскага 

Савета па арганізацыі сямейнага адпачынку”. 

13 чэрвеня Скайп-канферэнцыя “Новая форма работы с 

инвалидами «Санаторий на дому»” ў мультымедыйным цэнтры для 

людзей з абмежаванымі магчымасцямі сумесна з расійскім маладзѐжна-

інфармацыйным клубам “Ромашка” з г. Балахна Ніжагародскай вобласці 

(Расійская Федэрацыя) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

3 ліпеня Літаратурны мікс “Огненные страницы Великой 

Отечественной” (у гарадскім парку да свята Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

8 ліпеня Лекцыя кандыдата гістарычных навук, дацэнта кафедры 

гуманітарных навук БДУІР А.Д. Гронскага “Историко-патриотическая 

идеология в свете духовного аспекта” (у рамках праваслаўнай выстаўкі-

кірмашу “Радость слова”) (цэнтральная раѐнная бібліятэка). 

3 ліпеня Рэкламна-пазнавальны гульнѐвы праект “Проспект 

читающих детей” (дзіцячая бібліятэка).  

Па праграме летніх чытанняў “С книгой на острове «Каникулы»” 

ў бібліятэках раѐна былі праведзены: гульня-падарожжа “В стране 

«Светофорича»” (Бароўская сельская бібліятэка), экалагічна-пазнавальнае 
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  Витебские вести. – 2015. – 16 июня. – С. 3, 7. 
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ХХІІ Міжнародны фестываль песні і музыкі Падняпроўя Расіі, 

Беларусі і Украіны “Дняпроўскія галасы ў Дуброўне” прайшоў 26–28 

чэрвеня. Праграма сѐлетняга фэсту, як і мінулых, была насычана 

падзеямі. 27–28 чэрвеня ў межах фестывалю адбылося абласное свята-

конкурс традыцыйнай свістулькі “Салавейка-2015”. У ім прынялі 

ўдзел 16 майстроў з 8 раѐнаў Віцебскай, а таксама з Магілѐўскай і 

Смаленскай абласцей. Гран-пры атрымаў член Беларускага Саюза 

майстроў народнай творчасці Мікалай Пратасеня (г. Салігорск). I месца – 

у майстра Бешанковіцкага Дома рамѐстваў Алесі Аўчыннікавай, II – у 

Людмілы Чэрвінскай (г. Дуброўна) і III месца – у Віктара Бацаленкі з 

Касцюковіцкага раѐннага цэнтра дзіцячай творчасці Магілѐўскай вобласці. 

28 чэрвеня прайшло ўрачыстае тэатралізаванае шэсце ўдзельнікаў 

фестывалю і гасцей горада, гала-канцэрт мастацкіх калектываў і 

выканаўцаў з розных краін і многае іншае. 27 чэрвеня ў Дуброўна 

адбылася ўрачыстая цырымонія занясення імя ўраджэнца Дубровенскага 

раѐна Андрэя Міхайлавіча Усава, удзельніка легендарнага танкавага бою ў 

жніўні 41-га пад Ленінградам, у Залатую Кнігу Санкт-Пецярбурга. 

Віцебскі АМЦНТ 

Витебские вести. – 2015. – 30 июня. – С. 5. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 2 июля. – С. I. 

Дэкламацыя вершаў, дэгустацыя страў народнай кухні, 

тэатралізаваны абрад “Купалле”, пленэр і шмат іншых мерапрыемстваў 

адбыліся 4 ліпеня ў мемарыяльным запаведніку “Ляўкі” – філіяле 

дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Гасцей свята паэзіі ў 

гонар дня нараджэння Янкі Купалы ”Як жыць – дык жыць для 

Беларусі”, сѐлета прымеркаванага да Дня горада Оршы (адзначыў 948-

годдзе), сустракалі з караваем і песнямі на ўваходзе ў алею, уздоўж якой 

размясціліся разнастайныя тэматычныя пляцоўкі. На адной з іх адбылася 

прэзентацыя страў нацыянальнай кухні “Наш шчодры беларускі край” і 

клуба “Вечарынка” (Халамерская сельская бібліятэка). На свята завіталі 

майстры чытання гумарыстычных вершаў і баек. Быў наладжаны кніжны 

кірмаш, вырасла дрэва з лісточкамі-імѐнамі самых лепшых чытачоў горада 

і інш. 

26 чэрвеня  Пальмінская сельская бібліятэка – школа здаровага 

ладу жыцця ў рамках выязнога тэматычнага семінара “Ад кнігі – да 

здароўя: папулярызацыя здаровага ладу жыцця сярод падлеткаў і моладзі” 

запрасіла супрацоўнікаў бібліятэк раѐна на Дзень здароўя “Моладзь 

выбірае здароўе!” Бібліятэкары пазнаѐміліся з работай бібліятэкі па 

далучэнні падлеткаў і  моладзі да здаровага ладу жыцця, з кніжнымі 

выставамі “Мы выбіраем здароўе”, “Народная аптека”, “Стоп – 

наркотик!”, наведалі куток здароўя, мерапрыемства для падлеткаў і 

моладзі  “Суд над наркоманией”, паўдзельнічалі ў  інтэлектуальнай гульне 

па прафілактыцы  шкодных  звычак. 

30 чэрвеня Веласіпедная экскурсія-пошук “Любовь к Отчизне 

через любовь к краю” ва ўрочышча вѐскі Казлы, якая ў 1943 годзе была 

спалена разам з жыхарамі (Халамерская сельская бібліятэка).  

5 ліпеня Святочная сустрэча да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь “Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся” для жыхароў аддзялення 

кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых і інвалідаў 

(цэнтральная раѐнная бібліятэка сумесна з ТЦСАН). 

25 ліпеня супрацоўнікі цэнтральнай раѐннай бібліятэкі прынялі 

ўдзел у правядзенні Дня сямейнага адпачынку, што прайшоў у дзіцячым 

парку. Была арганізавана выстаўка з кніжнымі навінкамі, кніжны развал, 

гульнѐвая праграма “Лето на календаре”. 

30 ліпеня Прафілактычная акцыя “Канікулы без дыму і агню” на 

базе турыстычнага аздараўленчага лагера “Лосвіда” (РАНС сумесна з 

цэнтральнай раѐннай бібліятэкай). 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 чэрвеня Бібліяпікнік “Солнечная эстафета книжного лета” для 
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  дэгустацыя прадукцыі прадпрыемстваў раѐна. Побач да свету народных 

рамѐстваў далучала святочная выстава-кірмаш “Беларускi сувенiр”. Самая 

насычаная праграма была запланавана на літаратурнай пляцоўцы 

Аршанскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы. Тэматычныя 

бібліятэчныя выстаўкі; прэзентацыя бібліятэчных народных клубаў; 

конкурсы чытальнікаў “Чытаем вершы Купалы” і мастакоў “Намалюй 

паэзію”; акцыі “Самы доўгі верш” (калектыўная творчасць), “Напішам 

ліст Купалу пер’евымі ручкамі і чарніламі”, “Пажаданні роднай Беларусі” 

і “Папараць-кветка”. 

Витебские вести. – 2015. – 7 июля. – С. 8. 

XXIV Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у 

Віцебску” прайшоў з 7 па 15 ліпеня. Удзел у ім прынялі прадстаўнікі 41 

краіны. У праграму фестывалю было ўключана 100 мерапрыемстваў, 18 з 

якіх прайшлі на галоўнай пляцоўцы ў Летнім амфітэатры.  

У межах XXIV Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі 

базар у Віцебску” з 9 па 13 ліпеня адбыўся шэраг святаў-конкурсаў і 

тэатралізаваных прадстаўленняў, арганізаваных і праведзеных Віцебскім 

абласным метадычным цэнтрам народнай творчасці. 

9–13 ліпеня ў кірмашы рамѐстваў “Горад майстроў” на 

вул. Пушкіна прынялі ўдзел майстры народнай творчасці не толькі з 

Віцебскай вобласці, але і з усіх куткоў Беларусі, а таксама з гарадоў 

Расійскай Федэрацыі: Смаленска, Ліпецка, Курска, Пскова, Архангельска, 

Геленджыка; з Украіны: Чарнігава, Кіева, Івана-Франкоўска; з Балві, Рыгі, 

(Латвія) і інш. На канцэртнай пляцоўцы выступілі народны фальклорны 

ансамбль “Вербыченька” Дома культуры сяла Вольная Тарасаўка 

Белацаркоўскага раѐна Кіеўскай вобласці (Украіна), творчыя калектывы з 

гарадоў Остраў, Ельня, Вялікія Лукі, Масква (Расія) і г. д. 

Віцебскі АМЦНТ 

9 ліпеня на плошчы Свабоды прайшло свята “Ручнік як лѐс”. 

Свята праводзілася з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і захавання 

“Верхнядзвінская ЦБС”. 

10, 17 і 23 чэрвеня Вулічная акцыя “С книгой – на скамейке” на 

дзіцячай пляцоўцы мікрараѐна горада (дзіцячая бібліятэка). 

 

 ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма ” 

 8 ліпеня ў Курынскай сельскай бібліятэцы адбылася краязнаўчая 

гасцѐўня “Зямля бацькоў – зямля святая”, якая сабрала маладзѐжную 

аўдыторыю.  

 З 15 па 28 ліпеня ў Даўжанскай сельскай бібліятэцы працавала 

кніжная выстаўка “О крещении Руси, о Владимире святом”, 

прымеркаваная да 1000-годдзя святога раўнаапостальнага князя 

Уладзіміра. 28 ліпеня адбылася прэм’ера кнігі Я. Паселяніна “Святые 

вожди земли русской”. 

 23 ліпеня супрацоўнікі цэнтральнай раеннай бібліятэкі правялі 

Дзень вясѐлых забаў “Гульні на кветкавай палянцы” на летняй пляцоўцы ў 

парку. Да мерапрыемства ладзілася кніжная выстаўка “Пачытаем. 

Пагуляем. Адпачнем”. 

 

 ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк” 

1 чэрвеня Тэатралізаванае прадстаўленне “Шчаслівая ўсмешка 

дзяцінства” з удзелам супрацоўнікаў аддзела дзіцячай і юнацкай 

літаратуры цэнтральнай раѐннай бібліятэкі ў рамках агульнагарадскога 

свята “Сонечны свет дзяцінства”. 

14 чэрвеня  ў гарадскім скверы адбылося свята паэзіі “Маці-

Беларусь, твой сын жыве!”, прысвечанае знакамітаму земляку 

К. Вераніцыну, аўтару паэмы “Тарас на Парнасе”. У свяце прынялі ўдзел 

пісьменнікі і паэты з Мінска, Віцебшчыны, Санкт-Пецярбурга: 

Т.І Краснова-Гусачэнка, Б.П. Беляжэнка, У.М. Скарынкін, Н.В. Саветная, 

А.В. Марчанка. Гучалі песні ў выкананні мясцовых бардаў, фальклорнага 
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  традыцый беларускага народнага ручніка. Кожны раѐн прадставіў 

праграму-прэзентацыю ручнікоў свайго рэгіѐна з традыцыйным 

арнаментам, характэрным іх краю. Па выніках конкурсных выступленняў 

журы былі вызначаны пераможцы. Імі сталі: 

– народны тэатр фальклору “Цярэшка” Глыбоцкага цэнтра 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці” і ўзорны ансамбль 

эстраднага танца “Вераніка” Глыбоцкага ГДК – Гран-пры;  

– народны фальклорны калектыў “Медуніца” Адаменскага СДК 

ДУ “Лѐзненская РЦС” і харэаграфічны калектыў “Мікс” Лѐзненскага 

РЦК – І месца; 

– народны фальклорны клуб “Кругаверць” ДУК “Лепельскі 

РДК” – ІІ месца; 

– народны фальклорны гурт “Глейна” ДУК “Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці ”і харэаграфічны калектыў народнага 

ансамбля песні і танца “Яблынька” ГДК – ІІІ месца; 

– народны калектыў “Крыніца” Янкавіцкага СДК ДУК “Расонскі 

РЦКіНТ” – ІІІ месца. 

Віцебскі АМЦНТ 

9–13 ліпеня на вуліцы Пушкіна адбыўся конкурс майстэрства 

культарганізатараў “Вясѐлкавы карагод”. Для жыхароў і гасцей 

фестывальнага Віцебска работнікамі культуры вобласці было паказана 25 

цікавых гульнѐвых праграм для дзяцей і падлеткаў, моладзі і дарослых. Па 

выніках свята-конкурсу пераможцамі сталі: народны тэатр гульні “Лѐлі” з 

г. Браслава і народны тэатр гульні “Балаболы” з Талачынскага раѐна – у 

намінацыі “Лепшая традыцыйная гульнѐвая праграма для дарослых”; 

народная група тэатралізаваннай гульні “Зазеркалье” з г. Наваполацка і 

творчы калектыў Камайскага сельскага Дома культуры Пастаўскага 

раѐна – у намінацыі “Лепшая гульнѐвая праграма для дзяцей і падлеткаў”.  

Ва ўнутраным дворыку абласнога краязнаўчага музея ў рамках 

фэсту вулічнага мастацтва “На сямі вятрах” упершыню прайшлі 

выступленні батлеек пад назвай “Лялечны дворык”. Батлейкі з 13 раѐнаў 

прэзентацыі “Писатель любви и ненависти” супрацоўнікі бібліятэкі 

распавялі пра лѐс К. Сіманава. Аповяд суправаджаўся паказам 

дакументальнай хронікі і чытаннем вершаў у выкананні вядучых акцѐраў 

Беларусі і Расіі. 

Увесь ліпень супрацоўнікі бібліятэкі імя У. Караткевіча 

працягвалі работу ў чытальнай зале пад адкрытым небам “Читай-дворик”, 

якая размясцілася на дзіцячай пляцоўцы мікрараѐна. 

У межах мерапрыемстваў, прысвечаных Году моладзі, у 

цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага для студэнтаў 1-га курса 

інжэнерна-будаўнічага факультэта ПДУ была праведзена экскурсія 

“Библиотека глазами будущих архитекторов”. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна” 

З 1 па 7 ліпеня Тыдзень памяці “И помнит мир спасенный” да 70-

годдзя Вялікай Перамогі і Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

(выстаўка-вернісаж “У памяці. У сэрцы. У кнігах”, акцыі” Ветэран жыве 

побач” і “Чытаем кнігі аб вайне”, вечар-успамін “Пісьменнікі-франтавікі”, 

агляд літаратуры “Доўгія вѐрсты вайны” і інш.) (Слабодкаўская сельская 

бібліятэка). 

15 ліпеня Часопісная карусель у рамках праграмы летняга 

чытання “Па кніжным моры пад ветразем лета” (прэс-агляд “Сябры, а вам 

вядома, што ўсѐ ў часопісах цікава?”, выстаўка-рэкамендацыя 

“Многоликий мир прессы” і інш.) (дзіцячая бібліятэка). 

21 ліпеня Гадзіна мастацтва Пѐтры Сергіевіча “Плынь часу 

вяртае нам мастака” для наведвальнікаў ТЦСАН (цэнтральная раѐнная 

бібліятэка). 

 

ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 чэрвеня на базе Запруддзеўскай сельскай бібліятэкі праведзены 

раѐнны семінар “Малые библиотеки – большие дела или Стратегия 

развития сельских библиотек” для бібліятэчных работнікаў ДУК 
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  паказвалі свае спектаклі на беларускай мове.  

Абласное свята песні і музыкі “А музыкі граюць, граюць...” 

разгарнулася на плошчы Свабоды 11 ліпеня. У ім прынялі ўдзел 

гарманісты, прыпевачнікі, калектывы народнай музыкі і песні, ансамблі 

народных інструментаў. Пераможцы: сярод гарманістаў – Уладзімір 

Шакуцѐў з г. Гарадка; сярод ансамбляў – народны ансамбль народнай 

песні “Заманіха” з г. Полацка і народны ансамбль жартоўнай песні 

“Грымзолі” з г. Лепеля; сярод прыпевачніц – Людміла Барсукова з 

г. Гарадка.  

11–12 ліпеня на тэрыторыі Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці і абласнога краязнаўчага музея ўпершыню 

прайшло свята-конкурс майстроў па вырабу лялек і цацак “Забава-

2015”. У конкурсе прынялі ўдзел майстры народнай творчасці не толькі з 

Віцебскай вобласці, але і з усіх куткоў Беларусі, члены Беларускага Саюза 

майстроў народнай творчасці, а таксама майстры са Смаленска, Ліпецка, 

Курска, Пскова, Архангельска, Геленджыка (Расія); з Чарнігава, Кіева 

(Украіна), Рыгі (Латвія). Прафесійнае журы на чале са старшынѐй Яўгенам 

Міхайлавічам Сахутам, кіраўніком грамадскага аб’яднання ”Беларускі 

саюз майстроў народнай творчасці”, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі 

Рэспублікі Беларусь, адзначыўшы высокі ўзровень майстэртва, мастацкага 

вобразу, тэхнікі выканання лялькі і цацкі, а таксама ацаніўшы хатнюю 

калекцыю майстроў, вызначыла пераможцаў. Гран-пры атрымаў Ігар 

Аляксандравіч Кучарэнка (г. Віцебск). Пераможцы ў розных намінацыях (I 

месцы): 

у намінацыі “Народная цацка з тэкстылю” – Таццяна Пятроўна 

Стаднічэнка, (г. Чарнігаў, Украіна) і Наталля Аркадзьеўна Петухова 

(г. Лепель); 

у намінацыі “Народная цацка з рэдкіх прыродных і штучных 

матэрыялаў” – Таццяна Іванаўна Сапажэнкава (г. Гродна); 

у намінацыі “Традыцыйная рухомая цацка з дрэва” – Андрэй 

Міхайлавіч Рэцікаў (г. Наваполацк); 

ажыццяўляюць творчы праект – “Свята кнігі на вуліцы Пушкіна”. У гэтым 

годзе яно прысвячалася 1041-й гадавіне з дня заснавання і прайшло пад 

назвай “Прыцягненне Віцебскай зямлі”. Для наведвальнкаў свята 

працавала некалькі пляцовак. Святочная пляцоўка “Ля помніка 

А. Пушкіну” прапаноўвала літаратурную праграму “Бессмяротная 

Перамога, бессмяротны салдат” (дзеці чытаюць вершы пра вайну), 

спектакль лялечнага тэатра “Сонейка” бібліятэкі імя М. Астроўскага “Як 

заяц Хваста стаў чытачом”, “Паэтычны Віцебск” – выступленне паэтаў і 

пісьменнікаў Віцебска, тэатралізаваную праграму “Казачны перапалох”, 

акцыю “Буккросинг”, фотамарафон “Я люблю чытаць”. Цікавасць 

наведвальнікаў выклікалі і іншыя пляцоўкі: краязнаўчая “Горад, сэрцу 

дарагі”, дзіцячая “Сонца на кніжных старонках”, і “Летняя чытальная 

зала”. На працягу ўсяго свята праходзілі: рэкламныя акцыі “УРА! 

Бібліятэка!”, “Як прайсці ў бібліятэку”, “Літаратурныя гаданні”, 

літаратурная гульня “Я класіка пазнаю па цытаце”. 

7 ліпеня супрацоўнікі цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя 

М. Горкага запрасілі наведвальнікаў летняга лагера ДУА “Сярэдняя школа 

№ 3 г. Віцебска” на інтэрактыўную гульню “Свята Івана Купалы”. 

9 ліпеня ў ЦГБ імя М. Горкага адбылося адкрыццѐ выстаўкі работ 

членаў студыі аматараў вышыўкі “Волшебная нить” (кіраўнік 

Г.М. Хіневіч) “Усмешкі лета”. Студыя працуе пры ДУ “Культурна-

гістарычны комплекс “Залатое кальцо Віцебска «Дзвіна»”.  

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

13 чэрвеня Свята кнігі і чытання “BIBLIOWEEKEND” на 

пляцоўцы каля дзіцячай бібліятэкі імя А.С. Пушкіна (фотосалон 

“Літаратурныя асацыяцыі”, літаратурная віктарына “Дорым кнігі оптам і ў 

розніцу”, бяспройгрышная латарэя “Шарики-Читарики”, настольныя 

гульні і інш.) (бібліятэкі ЦБС). 

2 ліпеня ў бібліятэцы імя К. Сіманава адбылося мерапрыемства, 

прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння пісьменніка. Падчас 

18 27 



  у намінацыі “Сувенірная аўтарская лялька” – Ірына Мікалаеўна 

Шалаева (г. Гарадок); 

у намінацыі “Народная цацка з керамікі” – Мікалай Аляксеевіч 

Пратасеня (г. Слуцк); 

у намінацыі “Народная цацка з саломы, лазы, рагазы, бяросты” – 

Раіса Аляксандраўна Раманеня, (г. Слуцк).  

У Віцебскім АМЦНТ да 4 верасня дзейнічае выстаўка 

традыцыйнай лялькі і цацкі “Чароўны свет цацкі”, у якую ўвайшлі работы 

майстроў свята-конкурсу.  

Віцебскі АМЦНТ 

Паралельна з іншымі мерапрыемствамі 9–13 ліпеня прайшоў 

конкурс тэатралізаваных прадстаўленняў брэндаў раѐнаў і гарадоў 

вобласці “Рознакаляровая Віцебшчына”. Арганізатарамі 

мерапрыемстваў выступілі галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі і абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці. Лепшымі вызначаны раѐны: Полацкі, Ушацкі, Віцебскі, 

Докшыцкі, Аршанскі, Чашніцкі, Лѐзненскі, Глыбоцкі, Гарадоцкі і 

г. Наваполацк. 

Віцебскі АМЦНТ 

Вялікую цікавасць выклікаў ўпершыню заяўлены фэст вулічнага 

мастацтва “На сямі вятрах”. Мімы, вулічныя музыкі, штукары, 

перформеры, паэты, акцѐры эксперыментальных тэатраў і батлейкі, 

фаершчыкі… Каля 300 удзельнікаў з розных гарадоў Беларусі, Расіі і 

Малдовы сталі ўдзельнікамі гэтага праекта. 

Упершыню за гісторыю фестывалю гала-канцэрт закрыцця быў 

пабудаваны на цырымоніі ўзнагароджвання лаўрэатаў. 

Па выніках конкурсных выступленняў прысвоена званне “Лаўрэат 

Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2015»” 

і прысуджаны наступныя прэміі: Гран-пры – Дзімаш Кудайберген 

(Казахстан), I прэмія – Валерыя Грыбусава (Беларусь), II прэмія – Мікалай 

Манолаў (Балгарыя), III прэмія – Ганна Цвердаступ (Украіна) і Сафі 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

3 чэрвеня Літаратурна-музычная вечарына “Ззяе святлом праз 

цемру вякоў святое імя Еўфрасінні” з удзелам вакальнай групы ветэранаў 

ВДУ імя П.М. Машэрава “Ліра” (мастацкі кіраўнік Л. Лабунова) і лаўрэата 

конкурсу духоўнай паэзіі Віцебскай епархіі Вольгі Дарошчанкі (бібліятэка 

імя Еўфрасінні Полацкай). 

4 чэрвеня Пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцѐўні “Я напишу 

свою картину…” у межах работы клуба “Сустрэча” з удзелам віцебскай 

паэтэсы Наталлі Салаўѐвай (бібліятэка імя Е. Лось). Падчас сустрэчы 

паэтэса пазнаѐміла чытачоў са сваѐй кнігай “На перекрестке звѐзд и 

судеб”, якая пабачыла свет у 2013 годзе.  

12 чэрвеня ЦГБ імя М. Горкага прымала супрацоўнікаў ДУК 

“Барысаўская цэнтральная раѐнная бібліятэка імя І. Каладзеева”, якія 

наведалі наш горад у межах выязнога семінара. Дырэктар ДУ 

“Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” Г. Данілава азнаѐміла з 

дзейнасцю ЦБС, расказала пра рэалізацыю найбольш цікавых праектаў, 

акцый і праграм. Намеснік дырэктара ДУ “Віцебская абласная бібліятэка 

імя У.І. Леніна” В.М. Камендантава і загадчык аддзела бібліятэказнаўства 

Н.А. Пугачова расказалі аб асноўных тэндэнцыях развіцця і найбольш 

маштабных праектах, якія ажыццяўляюцца бібліятэкамі вобласці. 

Дырэктар сеткі ДУК “Барысаўская цэнтральная раѐнная бібліятэка імя 

І.Х. Каладзеева” Г.М. Слесарэнка азнаѐміла з дзейнасцю бібліятэк горада 

Барысава і раѐна і ўручыла ЦГБ імя М. Горкага і бібліятэцы імя 

У.І. Леніна бібліятэчкі кніг краязнаўчай тэматыкі. 

16 чэрвеня да Дня горада ў бібліятэцы імя У. Караткевіча 

адбылася прэзентацыя кнігі “Віцебская азбука”. Выданне было 

падрыхтавана супрацоўнікамі бібліятэкі імя У. Караткевіча сумесна з 

настаўнікамі выяўленчага мастацтва і вучнямі ДУА “Гімназія № 3 імя 

А.С. Пушкіна”.  

26 чэрвеня традыцыйна бібліятэкі бралі ўдзел у святкаванні Дня 

горада. Не першы год ЦГБ імя М. Горкага разам з філіяламі 
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  (Грузія). 

Спецыяльная прэмія Уладзіміра Мулявіна прысуджана за 

лепшае ўвасабленне нацыянальнай тэмы і высокае ваканальніцкае 

майстэрства канкурсанту з Македоніі Надзе Талеўска. 

Традыцыйна Парламенцкі сход Саюза Беларусі і Расіі ўзнагародзіў 

выканаўцаў з Расіі і Беларусі – Валерыю Грыбусаву і Соф’ю Муратаву. 

Сертыфікатам і Памятным знакам (залатая манета) Сусветнай 

асацыяцыі фестываляў узнагароджана Соф’я Муратава (Расія). 

Айдан (Азербайджан) атрымаў спецыяльную ўзнагароду 

Міждзяржаўнай тэлерадыѐкампаніі “Мир” – “Песня – путь к содружеству” 

за высокае майстэрства ў захаванні нацыянальных традыцый. 

Уладальнікам спецыяльнай узнагароды “Праз мастацтва – да міру 

і ўзаемаразумення” ў гэтым годзе стаў народны артыст Азербайджана 

Палад Бюльбюль-аглы. 

Па выніках конкурсных выступленняў прысвоена званне 

“Лаўрэат Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу выканаўцаў 

эстраднай песні «Віцебск-2015»” і ўзнагароджаны спецыяльнымі 

прызамі “Ліра”: Гран-пры – Луіза Нуркуатава (Казахстан), I прэмія – 

Дарына Галіцкая (Украіна), II прэмія – Стэфанія Сакалова (Беларусь), 

Лізі (Грузія), III прэмія – Дар’я Пышная (Украіна) і Вераніка Усцімава 

(Расія). Яшчэ адна прадстаўніца нашай краіны – Элеці – атрымала 

спецыяльны прыз ад пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, такая ж 

узнагарода дасталася і Соф’і Лапуховай з Расіі. Селене (Румынія), Міліцы 

Іліч (Сербія) і Сафіі Васелеўскітэ (Літва) уручылі бясплатныя пуцѐўкі на 

міжнародныя дзіцячыя музычныя конкурсы ад Сусветнай асацыяцыі 

фестываляў. 

Канферэнцыя “Фестывальны рух. Традыцыі і інавацыі” 

прайшла ў Віцебску ўпершыню ў рамках “Славянскага базару”. У 

мерапрыемстве прымалі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Бельгіі, Балгарыі, 

Ізраіля, Казахстана, Латвіі, Македоніі і іншых краін. Прэзідэнтам 

Сусветнай асацыяцыі фестываляў абраны дырэктар фестывалю 

Аляксандр Папоў. У праграму фестывалю таксама ўвайшлі вогненнае і 

святлодыѐднае шоу, феерверк і інш. 

З 31 ліпеня па 4 жніўня праходзіў у Віцебску XIII Міжнародны 

праваслаўны маладзѐжны фестываль “Адзігітрыя”. Пяцідзѐннай 

праграмай фестывалю быў прадугледжаны цэлы шэраг пазнавальных і 

забаўляльных мерапрыемстваў – выступленне ў Ніжнім храме 

Праабражэння Гасподня Успенскага кафедральнага сабора праваслаўнага 

псіхолага з Масквы, пісьменніцы Ірыны Мядзведзевай, майстар-класы, 

вечар харэаграфіі, інтэрактыўныя гульні, гала-канцэрт з удзелам 

пераможцаў конкурсу на сцэне Летняга амфітэатра, паломніцкая паездка ў 

жаночы Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр у Полацку. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 30 июля. – С. II. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” 

2 чэрвеня ў аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі адбылася 

прэзентацыя кнігі віцебскага гісторыка, краязнаўца А.М. Падліпскага “В 

граните и бронзе: памятники и памятные знаки Витебска”. 

4 чэрвеня адкрылася выстаўка дзіцячых малюнкаў “Мой день с 

папой”, прымеркаваная да Міжнароднага дня абароны дзяцей, на якой 

былі прадстаўлены работы навучэнцаў ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і 

моладзі Кастрычніцкага раѐна г. Віцебска”. 

17 чэрвеня адкрыццѐ фотавыстаўкі фатографа, відэѐграфа, 

дырэктара студыі “Art.foto plus” Аляксандра Арцем'ева “Линия жизни”. 

25 чэрвеня адбылася літаратурная вечарына “Да роднай зямлі я 

навечна прырос...”, прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння народнага 

паэта Беларусі Петруся Броўкі. 

1 ліпеня прайшла прэзентацыя кнігі Івана Канстанцінавіча 

Вазміцеля і Івана Уладзіміравіча Мандрыка “Очерки истории профсоюзов 

Витебщины”. 
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  мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” Аляксандр Сідарэнка. 

Союзное вече. – 2015. – июль. 

У рамках “Славянскага базару ў Віцебску” ў абласным цэнтры 

прайшоў традыцыйны міжнародны фестываль творчасці людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі “Віцебск-2015”. Усяго ў мерапрыемстве 

прынялі ўдзел каля 200 чалавек, журы фестывалю ўзначальваў кампазітар, 

народны артыст СССР і Рэспублікі Беларусь І. Лучанок. Гала канцэрт 

пераможцаў прайшоў на адной з адкрытых пляцовак “Горада майстроў”. 

Рознакаляровай палітрай яркіх мерапрыемстваў у шосты раз 

заззяў конкурс-фестываль дзіцячай і маладзѐжнай творчасці “Вясѐлка 

над Віцебскам”, прысвечаны яднанню нацыянальных культур, які 

прайшоў у рамках міжнароднага праекта “Аrt-Panorama”. Дзіцячы форум 

арганічны ўпісаўся ў праграму Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску”. Больш за 350 удзельнікаў змагаліся ў 

розных намінацыях: інструментальнае, вакальна-харавое, фальклорна-

этнаграфічнае, харэаграфічнае, тэатральная творчасць, арыгінальны жанр. 

Упершыню было прадстаўлена цыркавое мастацтва. Завяршылася свята 

гала-канцэртам з узнагароджаннем пераможцаў у абласной філармоніі. 

Лаўрэатамі I, II і III ступеняў сталі 60 салістаў і калектываў. Гран-пры 

дастаўся аркестру народных інструментаў Цэнтра пазашкольнай работы 

Фрунзенскага раѐна Санкт-Пецярбурга. 

Восем спектакляў расійскіх, беларускага і латвійскага тэатраў 

уключала праграма “Тэатральных сустрэч” фестывалю. На суд гледачоў 

Маскоўскі Губернскі тэатр прадставіў спектакль “Весна” па апавяданнях 

М. Задорнава, Даўгаўпілскі Тэатр (Латвія) – спектакль “Казанова. 

Генриетта. Венеция”, тэатральная кампанія “ФИТ” (Расія) – сатырычны 

спектакль “Фаина. Птица, парящая в клетке”, камедыю “Русский 

медведь”, п’есу з трох навел Таццяна Масквіной “Па-де-де”, Маскоўскі 

тэатр “У Никитских ворот” – спектаклі “История лошади” і “Песни нашей 

коммуналки”, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі – фальк-оперу 

“Адвечная песня”. Добры настрой падарыў гледачам творчы вечар 

майстэрняў “Мы строим мир!”. У іх маладыя людзі змаглі прайсці кароткі 

курс абучэння вакальнаму і харэаграфічнаму мастацтву, сцэнаграфіі, 

гімнастыцы. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 28 июля. – С. 4. 

24–26 ліпеня Віцебск, уключыўшыся ў падзеі культурнага 

праекта “Свадебная феерия «Влюбленные над городом»”, свякаваў 

100-годдзе вяселля Марка Шагала і яго каханай Бэлы Розенфельд. 

Разработкай і ўвасабленнем гэтага праекта займаўся Віцебскі гарвыканкам 

пры падтрымцы партнѐраў і спонсараў. Мастацкай уверцюрай вясельнай 

феерыі стала адкрыццѐ фотавыстаўкі “100 Мадонн” Сяргея Вароніна 

(г. Масква) у Мастацкім музе Віцебска. Пасля вернісажу аўтар разам з 

прыехаўшымі на свята іншымі расійскімі мастакамі здымаў сюжэты для 

новага праекта – “Городу Марка Шагала посвящается…”, вынікам якога 

стане выстаўка фотаработ пра Віцебск у Маскве. Урачыстае адкрыццѐ 

праекта адбылося на плошчы Тысячагоддзя паветрана-цыркавым 

прадстаўленнем, затым гледачы адправіліся на вуліцу Пакроўскую ў 

музей, каб паглядзець там абрад шлюбу ў іудаізме – хупа. На вуліцы 

Кірава арганізавалі гандаль сувенірамі і вырабамі народных майстроў, на 

Суворава – дэманстрацыю вясельных нарадаў, на Пушкінскай плошчы – 

выстаўку вясельных аўтамабіляў. А ў адным з двароў горада на 

трансфарматарнай будцы з’явіўся партрэт Марка Шагала, намаляваны 

камандай “Street-Skils”. 25–26 ліпеня прайшлі і 25-я Міжнародныя 

Шагалаўскія чытанні. Завяршыўся суботні дзень светлавым шоу 

“Влюблѐнные над городом”, а ў нядзелю жыхары і госці горада ўбачылі 

Марка Шагала на сцэне тэатра імя Якуба Коласа. Спектакль “Шагал… 

Шагал…” стаў завяршальным акордам вясельнай феерыі. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2015. – 28 июля. – С. 8. 

25 ліпеня прайшоў Міжнародны спартыўна-музычны 

фестываль “Viva Braslav”. У гэтым годзе ѐн сабраў прыхільнікаў музыкі 

і здаровага ладу жыцця ў трэці раз. На браслаўскае свята музыкі прыехала 

ўкраінская каманда “Бумбокс” і вядомы расійскі дыджэй-прадзюсар 
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 Генадзя Хазанава “Стресс-конференция”. 

Атрымаўся і “Лялечны квартал” у межах фестывалю. Віцябляне і 

госці горада з задавальненнем паглядзелі спектаклі “Развітанне з 

Мацѐрай” (тэатр лялек “Агніва” г. Мыцішчы, Расія), “Тыграня Петрык” і 

“Партрэт з лѐтаючым гадзіннікам” (Палтаўскі абласны акадэмічны тэатр 

лялек, Украіна), а таксама ўлюбѐныя гледачамі “Брэменскія музыкі”, 

“Папялушка, або Крышталѐвыя чаравічкі”. 

Витебские вести. – 2015. – 14 июля. – С. 8. 

11 ліпеня адбыўся музычны фестываль “Жывое неба 

Браслава”. Заяўкі на ўдзел у фестывалі падалі больш за 80 гуртоў. Адбор 

прайшлі 10 каманд, а таксама 2 калектывы гаспадароў фестывалю і 2 

хэдлайнеры – “NIZKIZ” і “AKUTE”. Музыканты правялі гледачоў у свет 

сучаснай беларускай блюз- і рок-музыкі. 

Витебские вести. – 2015. – 30 июля. – С. 5. 

З 13 па 18 ліпеня працягваліся мерапрыемствы раѐннага свята 

“Вішнѐвы фестываль” у г. Глыбокае. На працягу ўсяго свята 

ўдзельнікам прапаноўвалася разнастайная культурна-забаўляльная 

праграма. У час фестывалю праходзілі шматлікія фотавыстаўкі, 

спартыўныя мерапрыемствы, культурныя імпрэзы, майстар-класы, 

аўташоу і нават конкурс “Містэр Вішнѐвы фестываль”. Акрамя гэтага ў 

рамках фэсту адбылося гашэнне паштовай маркі ў гонар фестывалю 

спецыяльным паштовым штэмпелем. Знакавай падзеяй для глыбачан стала 

адкрыццѐ ля набярэжнай возера Вялікае вуліцы ліхтароў, створаных па 

эскізах мясцовых дызайнераў, пераможцаў і прызѐраў раѐннага конкурсу 

“Глыбокае ў свеце ліхтароў”. Адметнай падзеяй апошняга дня стала 

ўрачыстая рэгістрацыя шлюбу “Вішнѐвае вяселле”. Гледачам прыйшоўся 

даспадобы конкурс гарманістаў “А гармонік грае, грае”. У ім ўдзельнічалі 

не толькіт віртуозы з Беларусі, але і з Грузіі і Латвіі. 

Витебские вести. – 2015. – 25 июля. – С. 10. 

18 ліпеня ў г. п. Лѐзна прайшло V абласное свята-конкурс 

самадзейных паэтаў і кампазітараў “Песні сунічных бароў”, 

прысвечанае 70-годдзю Вялікай Перамогі. Прадстаўнікі 13 раѐнаў 

Прыдзвінскага краю, а таксама суседняй Рудні Смаленскай вобласці 

прынялі ўдзел у свяце. У рамках мерапрыемства: “Сунічны падворак” з 

лѐзненскімі прысмакамі, выстаўка-конкурс “Лялечны кірмаш-2015”, 

майстар-клас па вырабе свістулек, абярэгаў, лялек, прэзентацыя напою 

“Сунічная асалода”.  

Пераможцамі конкурсу лялек і цацак сталі: РЦК (у намінацыі 

“Сунічная прыгажуня”), Г. Канцыял (“Сувенірная аўтарская лялька”), 

І. Варона (“Народная лялька з прыроднага матэрыялу”), І. Паддубская 

(“Творчы дэбют”), аматарскае аб’яднанне “Купалінка” (“Лепшая калекцыя 

традыцыйных лялек”), Г. Яблонская (“Народная лялька з тэкстылю”). 

Асабістымі дыпломамі былі адзначаны садовыя скульптурныя кампазіцыі 

А. Талкачова, работы І. Атрошчанкі і калекцыя лялек Цэнтра дзяцей і 

моладзі. 

Дыпломамі трэцяй ступені ўзнагароджаны паэты Віктар Пятроў 

(г. п. Лѐзна), Ірына Радзіхоўская (г. Міѐры), Алена Басікірская (г. Міѐры), 

кампазітар Вадзім Якубоўскі (г. п. Лѐзна). Дыпломаў другой ступені 

ўдастоены кампазітар Ірына Буднік (г. п. Шаркаўшчына), паэты Вольга 

Кругляніна (г. Докшыцы), Руслан Кузняцоў (г. п. Лѐзна). Першае месца 

было аддадзена двум удзельнікам: паэту Ірыне Тамковіч (г. п. Лѐзна) і 

кампазітару Аляксею Краўцову (г. Орша). 

http://www.lioznonews.by/news/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82

%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0 

З 23 па 26 ліпеня на Кургане Дружбы, на стыку граніц Беларусі, 

Расіі і Латвіі прайшоў XXIV Міжнародны маладзѐжны лагер “Бе–La–

Русь-2015”. У ходзе правядзення форуму былі прадугледжаны 

мерапрыемствы памяці, шырокая спартыўная, культурная і адукацыйная 

праграмы. У творчай частцы – фестываль “Бе–La–Рускія світанкі”, журы 

якога ўзначаліў артыст Беларусі Эдуард Ханок, конкурсы “Лепшая пара 

«Бе–La–Русі»” і інш. Навінкай гэтага года стала работа творчых 
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