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Витебские вести. – 2015. – 25 авг. – С. 6. 

 Майстар-класы па вырабе рэчаў з саломкі, дрэва і сярэднявечных 

танцах можна было пабачыць на фэсце мастацтва і рамяства, што прайшоў 

27 жніўня на аграсядзібе Васіля Шкіндзера ў вѐсцы Вялікі Поўсвіж 

Лепельскага раѐна. На свяце выступілі гурт “Варган” Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, “Паўночная Сухадроўка” з Віцебска, а таксама 

музыканты і спевакі з Лепельшчыны.  

Лепельскі край. – 2015. – 4 верас. – С. 4. 

 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

26 ліпеня ў вѐсцы Пераброддзе Міѐрскага раѐна прайшоў 

фестываль народнай творчасці “Перабродская зорка”. У рамках свята 

адбыліся: гульнѐвая праграма Паташнянскага сельскага клуба, Павяцкага і 

Перабродскага сельскіх Дамоў культуры, канцэртная праграма Павяцкага, 

Узменскага і Перабродскага СДК. У час фестывалю працавалі выстаўкі 

вырабаў народных майстроў і нацыянальнай кухні, святочны гандаль. 

http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/aktualn_inf_ru/view/26-ijulja-2015-goda-

ststoitsja-festivalja-narodnogo-tvorchestva-perabrodskaja-zorka-13994/ 
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ВІЦЕБСК 

2015 

выстаўкі прадставілі 50 фатаграфій – 50 поглядаў сучаснага чалавека на 

рэчаіснасць. Розныя аўтары – розныя стылі, настроі, жанры і тэмы. 

http://zolotoe.by/Vystavki.htm 

 7 жніўня завяршыўся творчы міжнародны праект “Летнія арт-

класы”, які на працягу пяці дзѐн праходзіў у Полацку на базе Дзіцячай 

мастацкай школы. Юныя мастакі з Полацка, Віцебска, Браслава і Нінбурга 

(Германія) у апошні дзень праекта пад кіраўніцтвам настаўнікаў правялі 

мастацкую акцыю: распісалі ствалы дрэваў на алеі па праспекце 

Францыска Скарыны, нанѐсшы на іх элементы геаметрычных арнаментаў. 

Полацкі веснік. – 2015. – 7 жн. – С. 4. 

 9 жніўня ў культурна-гістарычным комплексе “Залатое кальцо 

горада Віцебска «Дзвіна»” народны клуб аматараў фларыстыкі “Анюта” 

прадставіў выстаўку-памяць Алены Максімаўны Савіной (графіка, 

фларыстыка, саломка). 

http://zolotoe.by/Vystavki.htm 

З 20 жніўня па 20 верасня ў віцебскім Мастацкім музеі 

экспаніруецца выстаўка жывапісу Мікалая Бандарчука “Диалог со 

временем” (Гродна).  

http://www.ratusha-vit.by/content/n-bondarchuk-dialog-so-vremenem 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

5 жніўня ў Аршанскім музеі У.С. Караткевіча адкрылася 

персанальная выстаўка маладой мінскай мастачкі Ірыны Калеснікавай 

“Волшебство войлока”. 

Телеком-экспресс (Орша). – 2015. – 3 сент. – С. 31. 

 У экспазіцыі “Таинство формы”, якая экспануецца ў Мастацкім 

музеі Віцебска, прадстаўлена больш за трох дзясяткаў работ з ліпы, асіны, 

дуба і іншых парод майстра мастацкай разьбы з г. п. Копысь Аршанскага 

раѐна Андрэя Чыгірава. 
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Культурнае жыццѐ Віцебскай вобласці : жнівень : 

інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства ; [склад. А. М. Васілеўская]. – 

Віцебск, 2014. – 22 с. 

 

Штомесячнае інфармацыйнае паведамленне разлічана на сістэматычнае 

інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 

вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. 

Прызначана для спецыялістаў інфармацыйных цэнтраў, культурна-

асветных устаноў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і іншых катэгорыяў 

карыстальнікаў. 

 

                                                

 

     

 

 

 

© ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 2015 

“Черные всадники” – так называлася выстаўка даспехаў і 

ўзбраення майстра даспешных спраў Сяргея Нурматава, якая 

экспанавалася ў абласным краязнаўчым музеі ў ліпені–жніўні. 

http://www.ratusha-vit.by/content/chernye-vsadniki 

Мемарыяльны знак у гонар вызваліцеляў горада Дзісны Міѐрскага 

раѐна ад фашыстаў урачыста адкрыты на вуліцы Юбілейнай. Знак уяўляе 

сабой гармату Д-44, выпушчаную пад канец Вялікай Айчыннай вайны.  

Витебские вести. – 2015. – 13 авг. – С. 9. 

У межах рэспубліканскага праекта “Малыя рэкі – вялікія праблемы” 

ў аграгарадку Германавічы Шаркаўшчынскага раѐна вядзеццва 

добраўпарадкаванне старога сядзібнага парку. Яно ўзгоднена з 

Міністэрствам культуры. 

Витебские вести. – 2015. – 13 авг. – С. 9. 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 Па ініцыятыве грэка-каталіцкай парафіі Полацка ў самым 

старажытным горадзе Беларусі адбыўся мастацкі пленэр памяці славутага 

мастака XIX стагоддзя Яна Хруцкага. Па выніках творчай імпрэзы было 

створана каля паўтара дзясяткаў мастацкіх твораў, частка якіх 

упрыгожыць полацкую ўніяцкую царкву. 

Витебские вести. – 2015. – 27 авг. – С. 23. 

 Выстаўка дацэнта кафедры алгебры і методыкі выкладання 

матэматыкі ВДУ імя П.М. Машэрава Яўгеніі Іванаўны Куліковай “Тайна 

молитвы и любви” экспаніравалася ў жніўні ў Мастацкім музеі Віцебска 

(акварэль). 

Витебские вести. – 2015. – 8 авг. – С. 13. 

“Есть только миг” – так называлася фотавыстаўка ў культурна-

гістарычным комплексе “Залатое кальцо горада Віцебска «Дзвіна»”, якая 

аб’яднала пецярых фотамастакоў з Масквы і Санкт-Пецярбурга. Удзельнікі 
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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 па 31 жніўня 2015 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі прадастаўленыя Віцебскай, 

Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, Лѐзненскай, Лепельскай, 

Пастаўскай, Полацкай, Сенненскай, Ушацкай, Шаркаўшчынскай, 

Шумілінскай раѐннымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай і Наваполацкай 

гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Обальская гарпасялковая бібліятэка).  

18 жніўня Гадзіна дабрыні “Будьте добрыми и человечными” для 

дзяцей групы рызыкі і іх бацькоў (Башнеўская сельская бібліятэка). 

 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

 8 жніўня генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея 

Беларусі Уладзімір Пракапцоў адкрыў у абласным мастацкім музеі чарговую 

выстаўку адной карціны “Мой Витебск”, якую ѐн падарыў гораду. 

Витебские вести. – 2015. – 11 авг. – С. 7. 

У Сафійскім саборы экспанавалася выстаўка “Керамічны посуд 

X–XVIII стст.” з археалагічнага збору Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

http://polotsk-portal.ru/afisha-dk/8998-nacionalnyy-polockiy-istoriko-

kulturnyy-muzey-zapovednik-meropriyatiya-s-26-iyunya-po-3-iyulya.html 

У Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага 

запаведніка з 1 ліпеня рэалізуецца праект “Кино об искусстве”. У задачу 

праекта ўваходзіць знаѐмства гледачоў з самымі вядомымі, таленавітымі і 

неардынарнымі прадстаўнікамі займальнага свету мастацтва. За гэты час ужо 

былі прадстаўлены фільмы, якія дапамогаюць убачыць свет вачыма такіх 

мастакоў, як Леанарда да Вінчы, Мікеланджэла Буанароці, Еранім Босх і многіх 

іншых. Гледачы ўбачылі найбуйнейшыя музеі – Луўр, Траццякоўскую галерэю, 

Эрмітаж. Кінапаказы праходзяць у чацвер, пятніцу і суботу.  

http://gallery.polotsk.museum.by/be/node/37607 

Верхнядзвінскі раѐн стаў апошнім у Віцебскай вобласці, дзе 

з’явіўся свой гісторыка-краязнаўчы музей. У Дзень Перамогі новы музей 

прыняў першых наведвальнікаў – ветэранаў, пасля працаваў у тэставым 

рэжыме. З 1 верасня гасцей запрашаюць у дзве экспазіцыйныя залы. 

Дэрыктар музея – Людміла Булаўская. 

http://news.tut.by/society/462723.html 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

У жніўні з рабочым візітам Браслаўшчыну наведаў Міністр 

культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў. Ён правѐў прыѐм 

грамадзян і прамую тэлефонную лінію. На прыѐм прыйшоў 

індывідуальны прадпрымальнік Сяргей Садоўскі, які папрасіў аб 

падтрымцы ў правядзенні рок-фестывалю “Жывое неба Браслава”. 

Б. Святлоў пагадзіўся, што такое мерапрыемства заслугоўвае ўвагі, 

паколькі з маладых невядомых музыкантаў часта вырастаюць яркія зоркі 

беларускай эстрады. У сувязі з гэтым кіраўнік культурнага ведамства 

краіны даў арганізатару слушныя парады, і ў першую чаргу параіў звярнуцца 

па дапамогу ў раскрутцы фестывалю на беларускія каналы. Са свайго боку 

Міністр паабяцаў звярнуць увагу супрацоўнікаў АНТ, якія цікавяцца рознымі 

неардынарнымі праектамі, на гэта мерапрыемства. Скончыўся рабочы візіт  

знаѐмствам з культурнымі аб’ектамі Браслаўшчыны. 

http://www.braslav-star.by/2015/09/pryyom-gramadzyan-pravyo%D1%9E-

ministr-kultury/ 

Ганаровай граматай Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў 

узнагароджана Мароз Наталля Фѐдараўна, галоўны спецыяліст аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Верхнядзвінскага 

раѐннага выканаўчага камітэта, за краязнаўчую работу і захаванне 

гісторыка-культурнай спадчыны Віцебскай вобласці. 

Витебские вести. – 2015. – 20 авг. – С. 4. 

15 жніўня жыхары Бягомля адзначылі 433-ці дзень нараджэння 

гарпасѐлка Докшыцкага раѐна. На час святкавання вуліца Савецкая 

зрабілася пешаходнай. Сцэна была прадастаўлена артыстам, а прастор 

Расіі, член-карэспандэнт Пятроўскай акадэміі навук і мастацтваў, 

кандыдат тэхнічных навук, аўтар некалькіх выдатных паэтычных кніг 

Мікалай Апанасавіч Траццякоў. 

У аграгарадку Полымя ў чарговы раз прайшло свята “Спас – 

усяму час”. У рамках свята супрацоўнікі Сенненскай цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі арганізавалі выстаўку дароў прыроды “З яблычным Спасам!”. 

 

 ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У Вялікадолецкай сельскай бібліятэцы прайшла інтэлектуальная 

гульня “Умники и умницы” па аповесці А. Грына “Алые паруса”. 

Літаратурная вандроўка “Роднай зямлі шматгалоссе” ва Ушацкай 

цэнтральнай раѐннай бібліятэцы была прысвечана творчасці паэтаў-

землякоў П. Броўкі і А. Салтука. 

Гульнѐвая праграма “Не всѐ стрельцу яблочко”, прымеркаваная да 

праваслаўнага свята Яблычны Спас, прайшла ў Сарочынскай сельскай 

бібліятэцы. 

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У Зоркаўскай сельскай бібліятэцы ў жніўні адбылася гадзіна 

мастацтва “Асобы талент – бачыць прыгажосць”, у час якой чытачы 

пазнаѐміліся з творчасцю беларускіх мастакоў. 

Экавалеалагічны ўрок “Мы хотим, чтоб птицы пели и была на 

ягодах роса” прайшоў у Ручайскай сельскай бібліятэцы.  

У Кубелеўшчынскай сельскай бібліятэцы-клубе да 105-годдзя з дня 

нараджэння Ларысы Геніюш адбылася літаратурная гадзіна “Беларусь – яе 

боль і алтар”. 

 
 ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

5 жніўня Літаратурная гульня “Сказка ложь, да в ней намек” для 

навучэнцаў 2–4 класаў СШ № 1 г. п. Шуміліна (дзіцячая бібліятэка).  

 15 жніўня Бібліятэчныя пасядзелкі “Вкусный Яблочный Спас” 

4 17 



 

  наўкол – выставам-прэзентацыям. Сваю прадукцыю дэманстравалі ДЛГУ 

“Бягомльскі лясгас” і завод “Ветразь”. Бягомльская школа ўразіла 

прысутных творчымі работамі вучняў, мясцовая школа-інтэрнат 

прапаноўвала пазнаѐміцца з побытавымі рэчамі беларусаў у 

імправізаванай хатцы, музей арганізаваў выставу, Бягомльская бальніца 

агітавала за здаровы лад жыцця і прапаноўвала ўсім жадаючым наталіць 

смагу гарбатай з разнатраўя, санаторый “Баравое” прапаноўваў 

турыстычныя паслугі. Гасцінны панадворак “Вясѐлка аматарства”  

прэзентаваў клубныя аб’яднанні устаноў культуры ўсяго раѐна. Увечары 

мясцовыя артысты зладзілі канцэртную праграму. 

http://www.dokshitsy.by/2015/08/svoj-ocherednoj-den-rozhdeniya-

otprazdnoval-g-p-begoml/ 

 15–16 жніўня адзначаў 135-годдзе г. п. Багушэўск Сенненскага 

раѐна. На цэнтральнай плошчы пасѐлка прайшла ўрачыстая праграма 

“Віншую цябе, Багушэўск мой родны!”. Аматары спорту ўдзельнічалі ў 

велапрабегу да могілак у вѐсцы Рыбнае, дзе пахаваны пан Багушэўскі, 

конкурсе “Аўталедзі Багушэўска”, турніры па футболе. Калектыў дома-

інтэрната прапанаваў канцэртную хрысціянскую праграму. На вуліцах 

мястэчка разгарнуліся гандлѐвыя палаткі і падворкі, выстаўкі работ мастакоў, 

дзіцячыя гульнѐвыя і спартыўныя пляцоўкі. Вечаровая праграма ўключала 

канцэрт беларускага выканаўцы Сашы Нэма і дыскатэку для моладзі. 

Витебские вести. – 2015. – 20 авг. – С. 21. 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 Міратворчы праект “Птицы без границ” падтрымаў народны 

артыст Расіі Дзмітрый Пяўцоў, які ў жніўні наведаў Прыдзвінне ў рамках 

рэалізацыі культурнага праекта “Птицы без границ”, накіраванага на 

ўмацаванне сяброўства і развіцця культурных сувязей паміж народамі 

Расіі, Беларусі і Украіны. Цяперашні “Караван мира” стартаваў 25 ліпеня 

ў Маскве. Затым “крылатыя” дыпламаты наведалі чатыры вобласці 

библиотеки”, а таксама кніжную выстаўку “Поэты Полоцкой земли”. Мясцовая 

паэтка Раіса Міхайлаўна Цітова, жыхарка вѐскі Фарынава, прачытала гасцям 

свята байкі са свайго зборніка “Усяму свой час”. Бібліятэкары дзіцячай 

бібліятэкі імя Л. Талстога падрыхтавалі дзіцячую праграму “Дед Мароз в 

гостях у лета”. Бібліятэкары Полацкай цэнтральнай раѐнай бібліятэкі, 

бібліятэкі-філіяла № 3 імя Я. Купалы, бібліятэкі-філіяла № 9 на святочнай 

сцэне прадставілі візітную картку, пераапрануўшыся ў казачных герояў. 

 19 жніўня бібліятэкары ДУК “Полацкая РЦБС” у рамках раѐннага 

свята “Яблочный Спас” падрыхтавалі тэматычную кніжную выстаўку, 

гульні для дзяцей, друкаваную прадукцыю. Супрацоўнікі бібліятэк 

прапаноўвалі запісаць рэцэпт у “Полоцкую большую поваренную книгу 

яблочных рецептов”.  

 22 жніўня Свята вѐскі Малое Сітна (Маласітнянская сельская 

бібліятэка сумесна з сельскім Саветам). Да свята былі аб'яўлены 

конкурсы: “Очумелые ручки”, “Чудеса из грядки”, “Лучший цветник”, 

“Лучший танцор праздника”, “Лучшая частушка о нашей деревне”, 

“Самый читающий житель”. 

27 жніўня Кніжнае рандэву “Вышли книжки погулять”. 

Мерапрыемства праводзілася для бацькоў дашкольнікаў з мэтай прыцягнення 

новых чытачоў у бібліятэку і новых наведвальнікаў у школу маленькіх 

кнігалюбаў “Ступеньки”. Увазе бацькоў прапаноўваліся кніжныя выстаўкі 

“Лучшие книги для дошколят” і “Развивающие и обучающие книги”, а 

таксама стэнд з інфармацыяй аб ШМК “Ступеньки” з фотаздымкамі заняткаў 

першага выпуску. 

 

ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

14 жніўня супрацоўнікі Сенненскай цэнтральнай раѐннай 

бібліятэкі правялі свята кнігі і ўшанавання лепшых чытачоў вѐсак 

Алѐхнава, Шынкава, Зямковічы “Мудрасці жыцця вучыцеся ў кніг”. На 

свята быў запрошаны вядомы расійскі паэт, член Саюза пісьменнікаў 
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  Украіны, перасеклі мяжу з Гомельшчынай і працягнулі шлях у кірунку 

Віцебшчыны. 4 жніўня арт-караван зрабіў прыпанак у Віцебскім раѐне. 

Госці наведалі г. п. Сураж і аздараўленчы лагер “Луч”. Арганізатарам 

сустрэч на Полаччыне выступіў аддзел адукацыі, спорту і турызму 

райвыканкама. Наведаўшы музеі і славутасці старажытнага горада, госці 

выказалі жаданне пабываць у адным з малых паселішчаў і з 

задавальненнем прынялі запрашэнне паехаць у вѐску Быкаўшчына, дзе 

размясціўся дзіцячы аздараўленчы лагер “Чайка”.  

http://www.pridvinje.by/2015/08/v-chisle-uchastnikov-art-karavana-narodnyj-

artist-rossii-dmitrij-pevcov-posetil-vitebskij-rajon/#more-13983 

 Верхнядзвінскі раѐнны выканаўчы камітэт і адміністрацыя 

гарадскога пасяленння Валакаламск Маскоўскай вобласці ў жніўні 

падпісалі Пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы эканомікі, культуры і 

правядзенні маладзѐжных форумаў. 

http://www.d-p.by/2015/08/ 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

На базе заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь 

Полацкага тэатра “Пилигрим” (кіраўнік В. Кісялѐва) упершыню адкрываецца 

Школа акцѐрскага майстэрства. У праграму навучання ўваходзяць заняткі па 

акцѐрскім майстэрстве, сцэнічнай мове і руху, вакале і танцы. 

Полацкі веснік. – 2015. – 18 жн. – С. 2. 

Супрацоўнікі Полацкага раѐннага цэнтра культуры распрацавалі 

9-гадзінную культурна-забаўляльную праграму для рэалізацыі новага 

праекта “Фариновская марка”. 8 жніўня ў рамках свята адчыненых 

дзвярэй “Фариновская марка” для вясѐлай, крэатыўнай і пазітыўнай 

вясковай моладзі быў рэалізаваны раѐнны сямейны праект “Гаспадары”. 

Лепель “Женских рук прекрасное творенье” і выстаўка творчых работ 

“Таланта творческий полет”.  

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

бібліятэках сістэмы былі праведзены: краязнаўчае падарожжа “Зямля, дзе 

пачаўся твой лѐс” (Пышнянская сельская бібліятэка-клуб), майстар-клас 

“Лялька сваімі рукамі” (Слабадская сельская бібліятэка), свята кнігі 

“Кніжка выйшла пагуляць” (Велеўшчынская сельская бібліятэка-клуб) і 

інш. 

 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

8 жніўня Экапасядзелкі “Дары леса” (сельская бібліятэка 

аграгарадка Зубкі). 

23 жніўня Літаратурная гасцѐўня “Ён душой і словам служыў 

Беларусі”, прысвечаная беларускаму асветніку Кірылу Тураўскаму 

(сельская бібліятэка аграгарадка Дабрамыслі). 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

4 жніўня Літаратурная гульня “Казачны калейдаскоп” для 

чытачоў дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту (Варапаеўская 

дзіцячая бібліятэка – музей дзіцячай творчасці). 

8 жніўня Літаратурны каляндар “Беларусь – яе боль і алтар”, 

прысвечаны 105 годдзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні старэйшых класаў, аматары паэзіі, 

члены клуба паэзіі “Брыганціна” (Варапаеўская гарпасялковая 

бібліятэка). 

 

ДУК “Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 8 жніўня ў вѐсцы Фарынава прайшло свята “Фариновская марка”, у 

якім прынялі ўдзел і супрацоўнікі бібліятэк-філіялаў сістэмы. Фарынаўская 

сельская бібліятэка аформіла стэнд з фотаздымкамі “Из истории Фариновской 
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Праграма маладзѐжнага спаборніцтва складалася з трох займальных 

конкурсаў: “Super-невеста”, “Первый парень на деревне” і “Famili Фест”. 

Прадпрыемствы і арганізацыі прэзентавалі свае творчыя візітоўкі і склалі з 

пазлаў лагатып пасѐлка, які ў перспектыве будзе выкарыстоўвацца ў якасці 

турыстычнага брэнда. Прадоўжылі праграму ўшанаванне лепшых 

гаспадароў панадворкаў, конкурсы па паяданні сыркоў і клѐцак, выстаўкі 

вырабаў кулінарнага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтваў. Бітва вакалістаў 

вызначыла лепшы голас Фарынава. Удзел у ѐй прынялі народныя ансамблі 

беларускай песні “Заманіха” і “Нявіда”. Велакарнавал “Лето в разгаре – крути 

педали” пацвердзіў прыхільнасць моладзі да здаровага ладу жыцця. 

Велакарнавал праводзіўся з мэтай прыцягнення моладзі да заняткаў 

спортам і карыснага баўлення часу ў сельскай мясцовасці, а таксама 

ўдасканалення навыкаў кіравання веласіпедам. Арганізатары 

мерапрыемства – аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі Полацкага райвыканкама і Полацкі раѐнны цэнтр культуры. Журы 

выбрала пераможцаў у намінацыях “За нацыянальны каларыт”, 

“Найлепшы дзіцячы веласіпед”, “Экавеласіпед”, “Веласіпед-казка”. 

Полацкі веснік. – 2015. – 11, 18 жн. 

У жніўні ў Докшыцкім раѐне адбылося свята “Салодкія ягады”, 

сумесна арганізаванае ўстановамі культуры Бярэзінскага сельсавета. У 

конкурс “Чарнічны марафон” актыўна ўключыліся работнікі ўстаноў 

культуры раѐна і да пачатку тэатралізаванай часткі свята здалі ў агульны 

кошык сабраныя кілаграмы духмяных чарніц. Узельнікі свята парадавалі  

гледачоў музычнымі і танцавальнымі нумарамі, гульнѐй для дзяцей, 

віктарынай “Ягаднае асарці”, дзе за правільныя адказы ўзнагародамі былі 

карткі з рэцэптамі страў з чарніцамі. Бібліятэкар з в. Гліннае арганізавала 

выстаўку лекавых раслін і кніжную выстаўку “Прыроды шчодрыя дары”, а 

Людміла Сапегіна (Глінскі сельскі клуб), Святлана Лапцева і Мікалай 

Кургей (Бярэзінскі клуб-бібліятэка) нагатавалі шмат печыва з чарніцамі. 

http://www.dokshitsy.by/2015/08/chernichnyj-marafon-v-proshyol-v-

запаведнік прыроды “Дубрава” і ўсклалі кветкі на магілы салдат. 

19 жніўня Свята народнага календара “Спасаўка – ласаўка” 

(Бычыхінская сельская бібліятэка). Мерапрыемства праходзіла на 

пляцоўцы мясцовага храма для ўдзельнікаў клуба “Истоки” (навучэнцы 7–

9 класаў) і прыхаджан.  

26 жніўня Гадзіна абмену вопытам “Все об урожае” 

(Даўгапольская сельская бібліятэка).  

 

ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У Докшыцкай раѐннай дзіцячай бібліятэцы былі падведзены 

вынікі летняга чытання. “Чемпионат летнего чтения ” стартаваў з першых 

дзен канікул і завяршыўся 26 жніўня. На працягу ўсяго часу 57 

удзельнікаў паказалі сябе сапраўднымі аматарамі чытання. Пры 

падвядзенні вынікаў былі вызначаны наступныя намінацыі: “Чемпионы 

летнего чтения”, “Призер конкурса летнего чтения”, “Открытие летнего 

сезона”, “Читаем всей семьей”, “Участник летнего чтения”. 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

9 жніўня Бібліякафэ для чытачоў сярэдняга і старэйшага 

школьнага ўзросту “Книжный остров в океане лета” (дзіцячая бібліятэка). 

18 жніўня Бібліятэрапеўтычная гадзіна “Лячэнне кнігай” у пункце 

выдачы кніг пры раѐннай бальніцы (ЦРБ сумесна з медработнікамі). 

21 жніўня Віртуальная вандроўка “Заказнікі Дубровеншчыны” 

(сельская бібліятэка аграгарадка Асінторф). 

 

ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

28 жніўня праведзены заняткі “Прафесійны візіт у 

Юркоўшчынскую сельскую бібліятэку” для бібліятэкараў раѐна ў творчай 

лабараторыі, што дзейнічае пры цэнтральнай раѐннай бібліятэцы. Была 

арганізавана сустрэча-знаѐмства з таленавітымі творцамі вѐскі Стары 
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У жніўні ў чарговы раз фестываль рок-музыкі “Навальніца-

2015” у вѐсцы Бігосава Верхнядзвінскага раѐна сабраў сваіх прыхільнікаў. 

Сем рок-гуртоў з Гомеля, Наваполацка (“Вольные”, “Ветеран Grader”), 

Бігосава (“Scream of soul”, кіраўнік Ігар Новікаў; “Левиафан”, кіраўнік 

Э. Емяльянаў; “Причина пожара”) і Докшыц (“Cotton buds”) прымаў СДК. 

Дапамогу ў арганізацыі рок-фестывалю аказалі РК “БРСМ”, раѐнная 

арганізацыя “Белая Русь”, Бігосаўская СШ, раѐнны Дом культуры, а 

таксама пагранкамендатура і бігосаўская пагранзастава. 

http://www.d-p.by/2015/08/v-bigosovo-sostoyalsya-festival-rok-muzyki/ 

Цэнтр культуры і народнай творчасці Пастаўскага раѐна 

арганізаваў сѐлета ў дзіцячых аздараўленчых лагерах “Гадзіны народных 

гульняў”, каб дзеці перанялі гэтыя традыцыйныя забавы беларусаў і 

праводзілі колькі часу на свежым паветры на карысць здароўя. Такія 

гульні садзейнічаюць развіццю патрэбных фізічных якасцей, а таксама 

кемлівасці, хуткасці рэакцыі, умення ўзаемадзейнічаць у групе і г. д. 

http://www.postawy.by/2015/08/narodnyya-i-tvorchyya/ 

16 жніўня ў аграгарадку Валкалата Докшыцкага раѐна прайшло 

свята “Валкалацкі фэст”. У час святочных мерапрыемстваў адбыўся 

канцэрт народнага вакальнага ансамбля “Вярба” Докшыцкай дзіцячай 

школы мастацтваў, а таксама канцэрт творчых калектываў Валкалацкага 

СДК “Дарога да храма”. 

Родныя вытокі (Докшыцы). – 2015. – 26 жн. – С. 4. 

26 жніўня на сцэне Палаца культуры ААТ “Полацк-

Шкловалакно” адбылася сустрэча-канцэрт з вядомым расійскім акцѐрам 

тэатра і кіно, тэлевядучым і выканаўцай шансона Яўгенам Нікіціным. 

30 жніўня адбылося штогадовае свята жывой музыкі ў 

Паставах “Мелодии уходящего лета”, якое за 10 гадоў існавання набыло 

статус рок-фестывалю. На сцэне раѐннага Дома культуры выступілі восем 

рок-гуртоў з Мінска, Бабруйска, Ваўкавыска і гаспадары сцэны. 

небам у бібліятэцы імя У. Караткевіча. Членамі клуба “Читай-дворик” 

сталі 12 хлопчыкаў і дзяўчынак рознага ўзросту. А 17 жніўня тут 

стартавала круіз-гульня “Кніжны квэст”.  

19 жніўня ў зале мастацтваў цэнтральнай бібліятэкі імя 

У. Маякоўскага адбыўся культурны праменад “Свет славянскіх 

мадоннаў”, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння беларускага 

жывапісца Аляксея Кузьміча.  

 
 ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 12 жніўня ў рамках пасяджэння клуба “Расінка” ў Бабініцкай сельскай 

бібліятэцы адбыўся кветкавы калейдаскоп “Они цветут, сердца отогревая”.  

 19 жніўня супрацоўнікі Мазалаўскай сельскай бібліятэкі сумесна 

з СДК (у рамках мэтавай праграмы “Жывуць традыцыі, квітнее зямля”) 

правялі фальклорнае свята “Яблычны фэст” з абрадавымі песнямі, 

гульнямі, конкурсамі.  

20 жніўня ў Суражскай гарпасялковай бібліятэцы ў рамках 

літаратурна-музычнага  салона “Свяча на вятры” прайшла сустрэча з 

Л. Забаўленка і Б. Беляжэнка. Лілія Забаўленка прэзентавала чытачам 

бібліятэкі новы зборнік “Из моей копилки мудрости”, прысвечаны 

жыццевым назіранням, чалавечым каштоўнасцям, маралі. Свае новыя 

вершы прадставіў прысутным Б. Беляжэнка. 

 

 

 ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк” 

1 жніўня ў рамках раѐннага праекта “Кніга народнай славы” 

супрацоўнік Прудніцкай сельскай бібліятэкі разам з дзецьмі, якія 

адпачывалі ў дзіцячым аздараўленча-спартыўным лагеры “Приозѐрный”, 

здзейснілі паход “И в вечном карауле память у вечного огня стоит” ва 

ўрочышча рэчкі Чарніцы (паблізу в. Пруднікі). Удзельнікі паходу наведалі 
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  Фестывальная гісторыя пачалася дзякуючы мясцоваму ВІА “Скифы”. 

Ва ўсіх раѐнах вобласці ў жніўні праходзілі святы вѐсак, на якіх 

ушаноўвалі старажылаў, працавітых людзей, дружныя сем’і, адзначалі 

юбілейныя вяселлі. Святочныя праграмы рыхтавалі супрацоўнікі і 

артысты СДК і раѐнных цэнтраў культуры. Святы адбыліся ў Міѐрскім 

раѐне (вѐскі Капыльшчына, Краснае), Глыбоцкім раѐне (вѐскі Квачы, 

Лаўцы), Полацкім раѐне (вѐска Лесава (“Тут мой дом – мае карані”), 

вѐска Булакі (тэатралізаванае свята “Здесь мой дом родной – здесь Родины 

начало”), свята двара в. Пятроўцы ў рамках праекта “Мой уютный 

дворик”) і інш. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

Больш за тры тысячы ўдзельнікаў і гасцей сабраў першы ў 

Беларусі міжнародны фестываль міфалогіі “У госці да лепельскага 

Цмока”, які адбыўся 8 жніўня ў гарадскім парку г. Лепеля. Яго 

арганізатарамі сталі ўпраўленне спорту і турызму аблвыканкама, 

Лепельскі райвыканкам, ТАА “РайдаТур”, каардынатар зялѐнага 

маршруту “Край жоўтых гарлачыкаў і сівых валуноў” Вольга Маханенка, 

грамадскія арганізацыі. Прадстаўнікоў Расіі, Літвы, Латвіі, Польшчы, 

Славакіі і Кітая вітала запаведная зямля. Парадавалі гледачоў выступленні 

знакамітых творчых гуртоў з Мінску: “Стары Ольса”, “Нака”, “Рокаш”, 

“Вурай” і “Trio de Vilna” (Вильнюс, Літва), бардаў Алеся Камоцкага і 

Дзмітрыя Вайцюшкевіча. Музычна-этнагарафічны калейдаскоп 

прадставіў фальклорны калектыў студэнтаў Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры. Студэнты пекінскага аб’яднання ўніверсітэта  

падрыхтавалі прэзентацыю “Дракон у традыцыях кітайскай культуры”. 

Сяброўскія імпрэзы прывезлі суседзі лепяльчан з Докшыцкага і 

Шаркаўшчынскага раѐнаў. У танцавальнай лагчыне госці фестывалю 

ўдзельнічалі ў майстар-класах па народных танцах, песнях, гульнях, 

знаѐміліся з экатэхналогіямі вырабу прадметаў побыту, сувенірнай 

наступныя бібліятэкі:  

– у намінацыі “За значны ўклад у выхаваўчую работу з 

падрастаючым пакаленнем”: 

дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака ДУК “Цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”, трэцяя прэмія (загадчык Таццяна 

Вячаславаўна Хватынец); 

– у намінацыі “За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы”:  

 Лѐзненская цэнтральная раѐнная бібліятэка ДУК “Лѐзненская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, трэцяя прэмія (дырэктар Святлана 

Уладзіміраўна Дрылѐнак); 

– у намінацыі “За пошукавую і даследчую працу”:  

 Обальская гарпасялковая бібліятэка ДУК “Шумілінская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, трэцяя прэмія (загадчык Ала 

Леанідаўна Каралѐва). 

Заахвочвальная прэмія прысуджана Вымнянскай сельскай 

бібліятэцы ДУК “Віцебская раѐнная цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

(бібліятэкар Раіса Міхайлаўна Федарэнка). 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

6 жніўня Дзень смутку і жалобы “Каб памяталі”, прысвечаны 70-

годдзю трагедыі японскіх гарадоў Хірасімы і Нагасакі (бібліятэка імя 

П. Броўкі).  

13 жніўня Урок міласэрнасці “Паважаючы ўсякае жыццѐ”, 

прысвечаны Сусветнаму дню абароны бяздомных жывѐл (бібліятэка імя 

А. Гайдара). 

21 жніўня Экалагічнае мерапрыемства “Прырода – гэта дом, у 

якім мы жывѐм” (ЦГБ імя М. Горкага). 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

У жніўні працягвала сваю работу чытальная зала пад адкрытым 
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 прадукцыяй, нацыянальнымі стравамі. У “Даліне майстроў” разгарнуліся 

выстаўкі-продажы вырабаў рамеснікаў з Беларусі, Расіі, Літвы, Кітая. На 

“Турыстычным узбярэжжы” адбыліся прэзентацыі аздараўленчых і 

куротных устаноў і санаторыяў. 

http://www.lepel-kraj.by/?p=9132 

22 жніўня ў вѐсцы Алашкі Шаркаўшчынскага раѐна адзначылі 

абласное свята “Яблычны фэст”, прысвечанае 130-годдзю з дня 

нараджэння славутага садавода-селекцыянера Івана Сікоры. Свята было 

багата на мерапрыемствы. Так, жадаючыя змаглі прыняць удзел у 

складанні кампазіцыі з выявай брэнда краю – зялѐным сікораўскім 

яблыкам. Увесь дзень працавалі творчыя пляцоўкі, фотавыстаўкі, 

турыстычная выстаўка “Яблычны край”, “Ручнікі шаркаўшчынскага 

краю”, “Дары прыроды”. Ля дома Сікоры ладзілася свята народнай песні 

“Спявай, душа, пакуль маладая”. Удзельнікі клубаў нацыянальнай кухні 

прадстаўлялі свае духмяныя вырабы. На алеі ўздоўж сада Сікоры 

праходзіў традыцыйны раѐнны конкурс “Уладар сяла”. Па яго выніках 

першае месца дасталося мінулагоднім сярэбраным прызѐрам спаборніцтва 

Аляксандру і Вользе Рамановічам. Падведзены вынікі абласнога 

фотаконкурсу фотаздымкаў “Яблычны мікс”, які быў арганізаваны  

спецыялістамі абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці з мэтай 

стварэння ўмоў для выражэння патрыятызму сродкамі фотамастацтва, 

сцвярджэння ў грамадстве высокіх маральных і эстэтычных ідэалаў. У 

конкурсе прынялі ўдзел 25 фотааматараў з 11 раѐнаў і гарадоў 

Віцебшчыны. Гран-пры конкурсу заваяваў Ілля Цюлькевіч з Наваполацка,  

I месца – Наталля Сакалова з аграгарадка Копці Віцебскага раѐна,               

II месца – Васіль Мядзюха з Міѐр, Ш месца – Дзяніс Будкін з Оршы. Па 

рашэнні журы спецыяльным дыпломам за арыгінальнасць ідэі і высокае 

выканальніцкае майстэрства быў адзначаны Эдуард Кульд з Наваполацка. 

Витебские вести. – 2015. – 27 авг. – С. 23. 

22 жніўня ў г. п. Арэхаўск Аршанскага раѐна адбылося свята 

ўраджаю і добрага настрою “Ореховый фест”, якое з цягам часу павінна 

стаць добрай традыцыяй і візітнай карткай пасѐлка. Праграма фэсту была 

багатай на сюрпрызы. Ордэн “Большого Ореха” атрымала лепшая сядзіба 

пасѐлка. Экспертамі сталі не толькі члены камісіі па добраўпарадкаванні, 

але і госці фестывалю – яны змаглі ацаніць энтузіязм гаспадароў на 

фотавыстаўцы “Ореховское великолепие”. У час мерапрыемства адбылося 

спартыўнае свята “Сильные и крепкие, как орехи, мы”, дзіцячая гульнѐвая 

праграма “Три орешка на удачу”. Каларытную разынку ў свята ўнеслі 

выступленні творчых калектываў Аршанскага рэгіѐна, выстаўкі-продажы 

“Овощные фантазии” і кірмашы рамѐстваў. Апагеем праграмы стаў 

конкурс “Крепкий орешек”, у якім прынялі ўдзел сямейныя пары пасѐлка. 

Самыя таленавітыя і крэатыўныя атрымалі ўзнагароды а-ля “Оскар”: 

“Золотой Орех”, “Серебряный Орех”. Завяршыўся фэст-2015 танцавальнай 

праграмай “Ореховый MIX”. 

22 жніўня ў Падсвіллі Глыбоцкага раѐна прайшло штогадовае 

свята гарпасѐлка “Падсвільскі світанак”. Падчас мерапрыемства 

прайшла маладзѐжная акцыя “Спасибо за мир”, адкрыццѐ новага фантана 

ў выглядзе кветкі, маладзѐжнае тэатралізаванае прадстаўленне “Будущее – 

это мы”, падведзены вынікі агляду-конкурсу па добраўпарадкаванні сядзіб 

і тэрыторый пасѐлка, устаноў і арганізацый. Яркай падзеяй свята стала 

гонка на тарантасах, у час якой мясцовыя жыхары зрабілі заезд на 

самаробнай тэхніцы. Адбылося выступленне артыстаў Падсвільскага Дома 

культуры, дзіцячай школы мастацтваў і Глыбоцкага гарадскога Дома 

культуры. Працавалі выстаўкі майстроў Падсвілля “Бульвар искусств”, 

адбыўся фотакрос “Молодежь в объективе” і інш. 

http://vg-gazeta.by/index.php/Социум/09042015-0825.html 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Па выніках XXIII Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – 

асяродак нацыянальнай культуры” за 2014 год пераможцамі прызнаны 
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