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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. 
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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 30 верасня 2015 года. «Хроніка 

падзей» таксама ўтрымлівае звесткі прадастаўленыя Браслаўскай, 

Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, Лѐзненскай, Міѐрскай, 

Пастаўскай, Полацкай, Ушацкай, Шумілінскай раѐннымі сеткамі 

бібліятэк, Віцебскай і Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Magnificat-2015”. У гэтым годзе на суд гледачоў і журы прадставілі 48 

дакументальных кінастужак і тэлепраграм рэжысѐраў з 16 краін, у тым 

ліку Беларусі, Расіі, Сербіі, Украіны, Польшчы і Аргентыны. 

 

МУЗЫКА 

17 верасня ў абласной філармоніі адбыўся канцэрт камернай 

музыкі з удзелам лаўрэатаў конкурсаў, стыпендыятаў Спецыяльнага 

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі 

Івана Карызны (віяланчэль) і Кірыла Кедука (фартэпіяна). 

 22 верасня адбылося выступленне сімфанічнага аркестра 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Гастрольна-канцэртны тур 

калектыву прысвечаны Году моладзі, 20-годдзю Спецыяльнага фонда 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленвітай моладзі і 70-

годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Студэнцкім сімфанічным 

аркестрам кіруе дырыжор Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра 

оперы і балета Рэспублікі Беларусь Андрэй Іваноў.  

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

 8 верасня Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя 

Я. Коласа распачаў 90-ы сезон традыцыйнай камедыяй “Несцерка”. З 

нагоды падзеі 9 верасня адбылася прэс-канферэцыя творчага кіраўніцтва і 

адміністрацыі тэатра. 

Витьбичи=Віцбічы. – 2015. – 12 сент. – С. 7. 

 Свой 30-ы сезон Беларускі тэатр “Лялька” пачаў 27 верасня з 

прэм’еры. Віцебскія лялечнікі запрасілі юных гледачоў на дэбютны 

спектакль маладога рэжысѐра Міхаіла Клімчука “Горад клоўна Піка” па 

п’есе М. Бартнева. 

 З 26 верасня па 6 кастрычніка тэатр прымаў удзел у VII 

Міжнародным форуме лялечных тэатраў “Белгородская забава” (Расійская 

Федэрацыя), дзе прадставіў спектакль для дарослых “Спакуса” па аповесці 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

 У Дні беларускага пісьменства, які прайшоў у пачатку верасня ў 

старажытным горадзе Шчучыне Гродзенскай вобласці, удзельнічала і 

віцебская дэлегацыя. Кульмінацыйным і самым урачыстым момантам 

свята было падвядзенне вынікаў чарговага рэспубліканскага літаратурнага 

конкурсу. У катэгорыі “Паэзія” лаўрэатам першай Нацыянальнай 

літаратурнай прэміі Беларусі стала Т.І. Краснова-Гусачэнка. На дзіцячай 

пляцоўцы Дня беларускага пісьменства адбылася прэзентацыя новай кнігі 

аршанскіх пісьменнікаў Галіны і Сяргея Трафімавых “Баю-бай, глазки 

закрывай” (серыя “Рассказы деда Природоведа”). 

Витебские вести. – 2015. – 8 сент. – С. 1, 4. 

21 верасня ў Віцебску завяршыўся тур па Беларусі мюзікла 

“Папараць-кветка”. Гэта сумеcны праект Міністэрства культуры Беларусі, 

тэлеканала АНТ і прадзюсарскага цэнтра “Спамаш”, у якім задзейнічана 

больш за дзвесце артыстаў. Удзел у мюзікле прынялі беларускія артысты, 

сярод якіх А. Ціхановіч і Я. Паплаўская, ансамбль “Песняры”, А. Саладуха, 

Саша Нэма, А. Ланская, Дзядзя Ваня, Юзары і іншыя. 

Витебские вести. – 2015. – 24 сент. – С. 22. 

 У Оршы 27 верасня ў ГЦК “Перамога” ў рамках рэспубліканскай 

акцыі “Любіць Беларусь!” прайшоў канцэрт. Акцыю арганізаваў тэлеканал 

“Беларусь 3” сумесна з грамадскім аб’яднаннем “Белая Русь” і калектывам 

ансамбля “Бяседа”. Са жніўня каманда ў складзе “Бяседы”, вядучай 

праграм “Размаўляем па-беларуску” і “Дыя@блог” Аленай Трацэнка і 

супрацоўнікамі тэлеканала падарожнічае па ўсѐй краіне, наведваючы 

абласныя і буйныя гарады Беларусі. Убачыць фрагменты канцэртаў і 

Пейпіня пад назвай “Обстоятельства”. 

 “Сказ о Великом Новгороде” – пад такой назвай у Мастацкай 

галерэі Полацка адкрылася выстаўка работ заслужанага мастака Расіі, 

вядомага наўгародскага жывапісца Юрыя Ерышава. У экспазіцыі, якая 

будзе знаходзіцца ў старажытным горадзе да 4 кастрычніка, прадстаўлена 

46 работ. 

Витебские вести. – 2015. – 5 сент. – С. 16. 

 

 ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 

На працягу верасня ў культурна-гістарычным комплексе “Залатое 

кальцо Віцебска «Дзвіна»” экспанавалася выстаўка “Золотое руно” з 

прыватнай калекцыі майстра па ткацтве Сафіі Савельеўны Глот. 

З 9 верасня да 9 кастрычніка ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” працавала абласная выстаўка 

абрэзкавага шыцця “Святло зямлі”. Удзельнікі выстаўкі – майстры Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў вобласці. 

Віцебскі АМЦНТ 

У цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці 

г. Глыбокае ў верасні адкрылася выстаўка работ члена аматарскага 

аб’яднання “Спадчына”, метадыста па вышыўцы філіяла раѐннага Дома 

рамѐстваў г. п. Падсвілле Алены Мацюшонак пад назвай “Патаемнае…” 

(вышытыя карціны, вязаныя цацкі, карункі, пашытыя лялькі і інш.). 

Супрацоўнікі цэнтра прапаноўвалі гледачам батлеечны спектакль 

“Грушавае дрэва” з лялькамі, што прадстаўлены ў экспазіцыі. 

http://vg-gazeta.by/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1 

 

КІНАМАСТАЦТВА 

У Глыбокім адбылося ўрачыстае закрыццѐ XI Міжнароднага 

каталіцкага кінафестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм 
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  даведацца пра гісторыка-культурную спадчыну гарадоў, якія ахапіла 

акцыя, можна будзе ў спецыяльным цыкле тэлеперадач. 

 

 КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 29 жніўня горад-пабрацім Пастаў Пушкіна Маскоўскай вобласці 

(Расійская Федэрацыя) адзначыў 90-годдзе. Свае віншаванні жыхарам 

падарылі ўдзельнікі народнай эстраднай групы Пастаўскага РДК “25 

плюс-мінус”. 

Пастаўскі край. – 2015. – 16 верас. – С. 1. 

 У Полацку шырока адзначылі 25-годдзе партнѐрскіх адносін з 

нямецкім горадам-пабрацімам Фрыдрыхсхафенам. У гонар юбілею на 

цэнтральнай алеі праспекта Францыска Скарыны ўстаноўлена “Скамья 

дружбы” (выраблена калектывам ААТ “Технолит Полоцк” пры 

фінансавай падтрымцы нямецкага боку) як сімвал нерушымасці 

супрацоўніцтва і ўзаемаразумення паміж краінамі.  

Витебские вести. – 2015. – 1 верас. – С. 6. 

5 верасня жыхары г. Курска (Расійская Федэрацыя) адзначылі 

Дзень горада. У святочных мерапрыемствах прынялі ўдзел артысты тэатра 

песні “Субботея” Цэнтра культуры г. Наваполацка. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 6 окт. – С. 2. 

Народны тэатр мініяцюр “Покер” Браслаўскага раѐннага Цэнтра 

культуры, народныя калектывы Шаркаўшчынскага і Глыбоцкага раѐнаў 19 

верасня прынялі ўдзел у святкаванні Дзѐн Даўгаўпілскага краю.  

http://www.braslav-star.by/2015/09/vystupili-v-daugavpilse/ 

  

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

11 верасня ў ГДК г. Чашнікі адбыўся раѐнны конкурс 

эстрадных выканаўцаў сярод моладзі “Зажигаем звезды”. Ва 

 МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

У гэтым годзе Музей беларускага кнігадрукавання адзначыў            

25-годдзе. З гэтай нагоды 10 верасня прайшоў круглы стол “Кніжная 

спадчына ў музейным адлюстраванні”. Падчас мерапрыемства была 

праведзена прэзентацыя-выстаўка арыгінальных скарынаўскіх кніг з 

фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. 

http://simeon.polotsk.museum.by/node/37943 

12 верасня Прыродна-экалагічны музей г. Полацка адзначыў 

дзесяцігоддзе. Наведвальнікам былі прапанаваны рознапланавыя 

мерапрыемствы: наведванне пляцоўкі “Оживший музей” і выстаўкі “Не 

промысла, а искусства ради”, выступленне ўдзельнікаў тэатра-студыі 

“Гармония” і полацкіх рок-гуртоў “Indra” і “Вольныя”, фітнэс-студыі 

“НИКА СТАР”. 

http://ecology.polotsk.museum.by/be/node/38016 

23 верасня ў Чашніцкім гістарычным музеі адкрылася выстаўка 

работ маладога ўкраінскага скульптара Аляксея Ляонава “С миром и 

любовью”. У экспазіцыі 18 скульптур і іх фота. Тэматыка работ, а іх у 33-

гадовага майстра каля 500, – сусветныя рэлігіі, міфалогія, філасофія, 

выдатныя дзеячы навукі і культуры. 

http://www.chyrvonka.by/2015/09/iz-ukrainy-s-mirom-i-

lyubovyu/#more-14020 

 

 МАСТАЦТВА  

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі імя В.А. Грамыкі ў 

верасні адкрылася міжнародная выстаўка работ навучэнцаў дзіцячай 

мастацкай школы Смаленскага інстытута мастацтваў “Мы рисуем этот 

мир” (г. Cмаленск, Расійская Федэрацыя) (жывапіс, кампазіцыя, графіка). 

Аршанская газета. – 2015. – 19 верас. – С. 5. 

 У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва ў верасні прайшла 

выстаўка жывапісу латвійскай мастачкі з беларускімі каранямі Ганны 

 20 



 

  ўзроставай катэгорыі 6–8 гадоў I месца было прысуджана Вікторыіі 

Агарак, салістцы студыі эстраднай песні “Ля-ля-фанька” (кіраўнік 

Л. Дзямідчык), у катэгорыі ад 9 да 12 гадоў – Аліне Казунка, у трэцяй 

узроставай катэгорыі перамагла Дзіяна Ляонцьева, у катэгорыі ад 16 да 18 

гадоў – Ганна Клешчанок. Гран-пры конкурсу заваявала Юлія 

Шчарбакова.  

http://www.chyrvonka.by/2015/09/na-scene-yunye-darovaniya/#more- 

11 верасня ў г. Лепелі прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя Дню 

горада. Сваім выступленнем парадавалі гледачоў вакальная група 

народнай эстраднай студыі “Святлана” і ўзорны ансамбль танца “Лілея”, 

юныя ўдзельніцы ансамбля барабаншчыц Лепельскай дзіцячай школы 

мастацтваў. Прыемным сюрпрызам стаў канцэрт, у якім выступілі 

пераможцы Рэспубліканскага конкурсу маладых выканаўцаў “Новыя 

імѐны Беларусі”, арганізаванага Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі. Разам з 

маладымі вакалістамі прывіталі гледачоў зоркі беларускай эстрады Вольга 

Плотнікава, Ларыса Грыбалѐва, а таксама вядомы кампазітар і спявак 

Эдуард Ханок. 

http://www.lepel-kraj.by/?p=9334 

12 верасня адзначалі Дзень горада жыхары гарадоў Чашнікі і 

Докшыцы. Нікога не пакінулі раўнадушнымі выступленні артыстаў 

мастацкай самадзейнасці Чашніцкага ГДК, дзіцячых калектываў. Шмат 

прыемных уражанняў падарылі рок-канцэрт маладзѐжнай групы 

г. Чашнікі, канцэрт калектываў Новалукомльскага Палаца культуры. 

Святочная праграма, якую падрыхтавалі работнікі культуры Докшыцкага 

раѐна, была не толькі музычнай, але яшчэ і пазнавальнай. У рамках свята, 

па традыцыі, прайшло ўшанаванне працоўных дынастый раѐна. 

http://www.chyrvonka.by/2015/09/tebe-lyubimyj-gorod/ 

12 верасня разнастайнасцю тэматычных пляцовак і забаўляльных 

мерапрыемстваў жыхароў і гасцей г. п. Баравуха парадаваў 5-ы 

рэгіянальны фестываль “Родник здоровья под Нефтеградом”. Канцэртная 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

15 верасня ў цэнтральнай раённай бібліятэцы адзначылі Дзень 

бібліятэк Беларусі, арганізаваўшы бібліякафэ. На ўваходзе чытачоў сустракалі 

супрацоўнікі бібліятэкі з пытаннямі віктарыны, за правільны адказ удзельнікі 

атрымлівалі пачастункі, а кожнаму пятнаццатаму наведвальніку бібліятэкі 

прадастаўлялася магчымасць атрымаць канцтавары з лагатыпам бібліятэкі ў 

падарунак. У гэты дзень другую па ліку кнігу з камерцыйнага фонду чытач 

атрымліваў бясплатна.  

17 верасня “Вандроўка па кніжным царстве” для вучняў другіх 

класаў (дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі). 

 

ДУК “Полацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

8 верасня Вечар-сустрэча “Кніга – мой любімы сябр” з членамі 

Полацкага літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне” (Багатырская сельская 

бібліятэка) з удзелам артыстаў мастацкай самадзейнасці Багатырскага СДК. 

16 верасня Паядынак кнігалюбаў з вучнямі 4 “Б” класса СШ № 10 

“Ни дня без книги” (дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога). 

24 верасня Урок талерантнасці “Усе мы розныя, але ўсе мы роўныя” ў 

рамках праграмы “Абарані правы дзіцяці” (бібліятэка  імя Я. Купалы). 

 

ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

У дзіцячай бібліятэцы ў верасні ў рамках пасяджэння аматарскага 

аб’яднання “Росинка” адбылася эколага-краязнаўчая гульня “Нам есть, 

что миру предложить”, прысвечаная Міжнароднаму дню турызма. 

У Плінскай сельскай бібліятэцы праведзены круглы стол на тэму 

“Мы вместе – в этом наша сила”. 

 
ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

Да Дня бібліятэк Беларусі супрацоўнікі цэнтральнай раённай і 

дзіцячай бібліятэк правялі акцыю “Кніжная алея” (прэзентацыя дзейнасці 

бібліятэк). 
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  праграма юбілейнага свята прайшла ў мясцовым парку адпачынку, дзе 

выступілі артысты, творчыя і самадзейныя калектывы ўстаноў культуры і 

адукацыі горада Наваполацка і пасѐлка Баравуха. 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 15 сент. – С. 1. 

Cярэдзіна верасня стала для Дубровеншчыны багатай на святы. 

Адразу тры фэста – бліноў, бульбы і хлеба прайшлі ў аграгарадках раѐна. 

Магчымасць прадэманстраваць кулінарныя таленты, паўдзельнічаць у 

конкурсах атрымалі жыхары вѐскі Ляхаўка. Арганізатарам смачнага 

мерапрыемства стаў мясцовы сельскі клуб пад кіраўніцтвам Таццяны 

Сямашка, удзел у канцэртнай праграме прынялі прадстаўнікі мастацкай 

самадзейнасці аўтаклуба і Зарубскага СДК. У Ерамееўшчыне аддавалі 

даніну хлебу і тым, хто яго вырошчвае, працаўнікам ААТ 

“Прыдубровенскае”. На плошчы каля СДК разгарнуліся выстаўкі работ 

мясцовых умельцаў, прайшлі конкурсныя і гульнѐвыя праграмы. Не менш 

гледачоў і ўдзельнікаў прыцягнула свята бульбы, якое правялі ў аграгарадку 

Буда. У рамках мерапрыемства прайшло ўзнагароджанне вяскоўцаў, якія 

вырасці на сваіх падворках вялікі ўраджай, а таксама выстаўкі страў, гульнѐвая 

праграма і святочны канцэрт. 

Витебские вести. – 2015. – 26 сент. – С. 10. 

20 верасня ў аграгарадку Далѐкія Браслаўскага раѐна адбылося 

свята ўшанавання “другога хлеба” і мясцовых бульбаводаў “Далячанскі 

бульбаслаў”. У час мерапрыемства праводзіліся тэматычныя гульні, 

конкурсы, спаборніцтвы, адбыўся канцэрт калектыву Відзаўскага ДК пад 

кіраўніцтвам Ганны Павініч, выступіў танцавальны харэаграфічны 

калектыў “Усмешка”. 

Браслаўская звязда. – 2015. – 30 верас. – С. 4. 

Лепшыя вакальныя калектывы Верхнядзвінскага раѐна прынялі 

ўдзел у штогадовым рэгіянальным свяце песні “Збіраем зорны карагод”, 

што адбылося 13 верасня ў культурным цэнтры аграгарадка Валынцы. 

Кожны год павялічваецца колькасць гасцей, удзельнікаў свята, 

пашыраюцца яго межы. Сѐлета верхнядзвінцы віталі сваіх сяброў з 

творчасці і хобі супрацоўнікаў бібліятэкі “Мир наших увлечений”, 

сустрэча з ветэранамі бібліятэчнай справы В.В. Акулінінай і К.М. Касцян). 

30 верасня Сустрэча з пісьменніцай, членам Саюза пісьменнікаў 

Беларусі і Расіі Наталляй Саветнай. 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

9 верасня Вечар-сустрэча “Таленты роднага краю” (сельская 

бібліятэка аграгарадка Сваташыцы сумесна з адміністрацыяй школы). У 

мерапрыемстве прыняў удзел саветнік МЗС Расіі ў адстаўцы, намеснік 

старшыні Савета Маскоўскай гарадской арганізацыі былых непаўналетніх 

вязняў фашызму, ураджэнец вѐскі Барадзіно, І.П. Старавойтаў. 

18 верасня Свята бульбы “Еѐ величество – картошка” (сельская 

бібліятэка аграгарадка Буды сумесна з супрацоўнікамі СДК). 

 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

15 верасня Сацыяльна-культурная акцыя “Библиосумерки-2015”, 

прэзентацыя новага зборніка вершаў мясцовага самадзейнага 

паэта Віктара Пятрова “Старонкі нашага жыцця” (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

21 верасня Падарожжа ў краіну беларускага шоўку “Вырастае ў 

полі лѐн” (дзіцячая бібліятэка). 

 

ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 15 верасня ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі 

працавала бібліякафэ. 20 верасня супрацоўнікі цэнтральнай раённай і 

дзіцячай бібліятэк прынялі ўдзел у экалагічным фестывалі “Жураўлі і 

журавіны Міѐрскага краю” з выстаўкай літаратуры “Книжная сторожка”. 

Былі падрыхтаваны буклеты, экалагічная латарэя. 
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  суседніх краін: Язэпа Дабкевіча, арганізатара знешніх сувязей 

Краслаўскай краявой Думы; Сандру Вішкурэ, старшыню Дагдскага краю і 

Марыю Міцкевіча, кіраўніка аддзела адукацыі і культуры Дагды; Таццяну 

Хлус, старшыню беларускай грамадскай арганізацыя “Жалейка” з 

літоўскага горада Вісагінас. У рамках свята праходзіў конкурс вакальных 

груп на лепшае выкананне песень Аляксандра Марозава. Па-за конкурсам 

у ролі ганаровых гасцей выступілі вакальны ансамбль “PAZINAS” з 

горада Дагды (мастацкі кіраўнік Ларыса Тукіша), беларускі фальклорны 

ансамбль “Сузор’е” з г. Вісагінаса (кіраўнік Ірэна Урбанавічэне), ансамбль 

“Накцюрн” з Краславы (кіраўнік Рыта Андрэева), танцавальная група 

“Бальзам на душу” з Дагды (мастацкі кіраўнік Айна Скаромка), народны 

вакальны ансамбль “Белая чайка” Азінскага СДК (кіраўнік Уладзімір Малых). 

Трэцяе месца ў конкурсе заняла вакальная група “Сузор’е” Бігосаўскага 

сельскага Дома культуры. Першае месца падзялілі вакальная група 

“Натхненне” Запруддзеўскага СДК і вакальная група “Спадчына” з Валынцаў. 

http://www.d-p.by/2015/09/u-valyncax-adbylosya-svyata- 

Сапраўдным феерверкам талентаў стала свята дзіцячай 

творчасці “Мир начинается с детства”, якое прайшло ў верасні ў 

аграгарадку Бігосава Верхнядзвінскага раѐна. Свае здольнасці 

дэманстравалі маленькія артысты Бігосаўскага, Боркавіцкага, Сар’янскага, 

Запруддзеўскага, Валынецкага сельскіх Дамоў культуры. 

http://www.d-p.by/2015/09/v-bigosovo-proshyol-prazdnik-detskogo- 

Рознакаляровым дываном творчых пляцовак у парку культуры і 

адпачынку г. Наваполацка 19 верасня раскінулася VII гарадское свята 

нацыянальнай культуры “Вераснѐвая палітра”. У час мерапрыемства 

майстры Цэнтра рамѐстваў і традыцыйнай культуры г. Наваполацка 

прапаноўвалі жадаючым набыць свае вырабы або паўдзельнічаць 

у майстар-класах, прайшоў пленэр вучняў дзіцячай мастацкай школы імя 

І.Ф. Хруцкага, адбылося выступленне наваполацкіх клубаў гістарычнай 

рэканстукцыі. У гэтым годзе “Вераснѐвая палітра” была прысвечана 

“Падары бібліятэцы патрэбную кнігу” і “Согрей своим теплом 

библиотеку”, адкрылася выстаўка творчых работ Л. Кажурна ў рамках 

праекта “Фантазія. Творчасць. Натхненне”, адбыўся велапрабег “За 

Чытанне!” з наведваннем прадпрыемстваў і арганізацый горада, 

бібліяфэст “Слаўся, бібліятэка”, “Бібліяпрыцемкі” і інш. 

27 верасня Прэзентацыя кнігі супрацоўніка Браслаўскага 

краязнаўчага музея Г. Базарэвіч “Яўрэйская абшчына Браслава” 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

 

ДУК “Верхнядзвінская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

15 верасня супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі 

прапанавалі наведвальнікам праграму крэатыў-party “Библиотека 

зажигает…” (музычная гадзіна з Дзмітрыем Руткоўскім “Хочешь 

услышать рэп?”, чытанне ў прэс-бары, фотавыстаўка “Виват библиотека!”, 

кніжная выстаўка “Добро пожаловать в мир книги” і інш.). У дзіцячай 

бібліятэцы ў гэты дзень адбылося ўзнагароджанне лепшых чытачоў 2015 

года ў розных намінацыях. Бібліятэкар Шайцераўскай сельскай бібліятэкі 

запрасіла на тэатралізаванае прадстаўленне “Библиотека, книга, я – вместе 

дружная семья”. 

 

ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк” 

1 верасня Мультымедыйная гадзіна “На цябе, наша моладзь, 

надзея” для вучняў старэйшых класаў СШ № 1 і іх бацькоў (цэнтральная 

раённая бібліятэка). 

15 верасня ў культурна-асветніцкім цэнтры “Гарадок” для 

жыхароў горада прайшоў Дзень адчыненых дзвярэй “Есть дом у книг – 

библиотека”, прысвечаны Дню бібліятэк (прэзентацыя выстаўкі-панарамы 

“Добро пожаловать в мир книги!”, электронная прэзентацыя “Гісторыя 

раѐннай бібліятэкі”, акцыя “Книга в подарок читателю”, выстаўка 
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  аднаму з галоўных святаў беларускага календара – святу “Багач”. Свае 

лепшыя вакальныя, тэатральныя і харэаграфічныя нумары прадставілі 

творчыя калектывы і выканаўцы Цэнтра культуры (ансамбль танца 

“Прыдзвінскія россыпы”, дзіцячая студыя творчага развіцця “Мастак”, 

тэатр песні “Субацея”, народны тэатр лялек “Капялюш” і артысты Алена 

Віткоўская, Ксенія Вашчанка, Святлана Тофарава), Палаца культуры ААТ 

“Нафтан” г. Наваполацка (студыя эстрадных шоу-праграм “Он-лайн”), 

а таксама запрошаныя госці – народны тэатр гістарычнага касцюма 

“Полацкі зьвяз” (г. Полацк).  

http://www.novaya.by/2015/09/22/bagatae-svyata/ 

26 верасня Дом культуры ў аграгарадку Юнькі Пастаўскага раѐна 

ператварыўся ў пляцоўку для правядзення раѐннага конкурсу “Майстры 

сяла”, удзел у якім прынялі чатыры сям’і з Пастаўскага раѐна і гарадоў-

пабрацімаў з Латвійскай Рэспублікі. Па выніках конкурсу трэцяе месца 

падзялілі сем’і  Майсакс і Шыпко, другое заняла сям’я Кузмінскіс. На 

першым – сям’я Вайцяшонак. Асноўныя мэты раѐннага праекта – 

папулярызацыя сельскагаспадарчай работы і сельскагаспадарчых прафесій, 

умацаванне міжнародных сувязяў і супрацоўніцтва з гарадамі-пабрацімамі ў 

сацыяльна-эканамічнай і культурнай сферах, садзейнічанне замацаванню 

маладых сем’яў на сяле. Апошняй тэме быў прысвечаны і круглы стол, які 

напярэдадні конкурсу прайшоў у райвыканкаме. Удзел у абмеркаванні гэтага 

актуальнага пытання прынялі прадстаўнікі мясцовай улады і госці з Латвіі. 

http://www.postawy.by/2015/10/a-%D1%9Evogule-use-semi-peramozhcy/ 

26 верасня ў Дубровенскім раѐнным Доме культуры прайшоў 

раѐнны агляд-конкурс вясельных абрадаў “Вясельны абрад 

Дубровеншчыны”, у якім прынялі ўдзел 6 калектываў. Свята стала 

першым самастойным мерапрыемствам метадыста па фальклоры Марыны 

Паповіч. 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2015. – 30 верас. – С. 5. 

Святы вѐсак у верасні адбыліся ў Пастаўскім раѐне (в. Грыдзькі, 

аграгарадку Веляшковічы; у в. Камаі жыхары вуліц “40 лет Октября” і             

тэатр-студыя аўтарскай песні ДУ “Цэнтр культуры «Віцебск»”.  

У бібліятэчным літаратурным кафэ “СТИХиЯ” адбылася  

прэзентацыя буктрэйлераў, пераможцаў гарадскога конкурсу “Кніга пра 

вайну – новы фармат”, прайшла сустрэча з пачынаючымі пісьменнікамі і 

паэтамі, інтэлектуальная праграма “Чытайня”. Жадаючыя маглі наведаць 

начную гульнятэку “Лабірынт настольных гульняў”, майстар-клас па 

бісерапляценні “Я умею – ты вучыся”, майстар-клас “Экспрэс-прычоскі” і 

інш. Завяршылася свята вулічным флэшмобам “Бібліягалактыка: запалі 

сваю зорку ў бібліяначы”. 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

У верасні дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака адзначыла 50-

годдзе. Супрацоўнікі бібліятэкі прымалі віншаванні адміністрацыі 

гарвыканкама, прадстаўнікоў СМІ, чытачоў, навучэнцаў дзіцячай 

музычнай школы № 1, выхаванцаў Палаца дзяцей і моладзі, калег. 

У сваѐ прафесійнае свята бібліятэкары прапаноўвалі жыхарам 

города шэраг разнастайных мерапрыемстваў. Супрацоўнікі бібліятэкі імя 

У. Караткевіча правялі бібліядэсант “Разам з кнігай адкрываем свет”, у 

рамках якога прайшлі рэкламныя акцыі і кніжны фрымаркет “Аддам кнігу 

ў добрыя рукі”. “Бібліятэчная мазаіка” запрашала ўсіх жадаючых прыняць 

удзел у літаратурных віктарынах і конкурсах пра кнігу і чытанне, адгадаць 

казачную крыжаванку і скласці з пазлаў партрэт літаратурнага героя. 17 

верасня прайшоў рэкламны лістапад “Вуліца аматараў кнігі: 

Маладзѐжная, 169”. Дзень дашкольніка “Разам з кнігай мы расцѐм” 

завяршыў святочны тыдзень. Бібліятэка імя Я. Коласа прапанавала сваім 

чытачам адразу некалькі акцый – “Библиотека дарит улыбки” і “Сюрпрыз 

для новага чытача”. 

 

ДУК “Браслаўская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма ” 

 9–15 верасня ў цэнтральнай раённай і дзіцячай бібліятэках 

падчас святкавання Дня бібліятэк Беларусі былі праведзены акцыі 
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  “60 лет Октября” адзначылі святы вуліц і двара пад назвай “Мурашоўскія 

вячоркі”), Аршанскім раѐне (в. Рымкі Крапівенскага сельскага Савета, у 

в. Лісуны адзначылі свята калодзежа пад назвай “Жив колодец – жива 

деревня”), Віцебскім раѐне (в. Дудчына і Калінава Мазалаўскага сельскага 

Савета), Дубровенскага раѐна (в. Баева) і інш. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

4 верасня ў Віцебску прайшло абласное свята-конкурс мастацкага 

і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва для людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі “Солнечный мир для всех-2015”. У гэтым годзе ўдзел у 

мерапрыемстве прынялі ўсе раѐны вобласці, прадстаўнікі                                    

24 тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і 5 

абласных таварыстваў інвалідаў. У экспазіцыі, якая разгарнулася ў 

віцебскай ратушы, размясцілася каля 300 твораў больш за 100 аўтараў 

(керамічныя скульптуры, вышыўка, вязанне, вырабы з бісера і г. д.). У 

рамках свята праходзіў конкурс прадстаўленых на выстаўцы работ. 

Пераможцамі сталі 12 аўтараў. У музеі-сядзібе І.Я. Рэпіна “Здраўнѐва” для 

ўдзельнікаў свята былі арганізаваны майстар-класы па лепцы, арыгамі, 

акцѐрскім майстэрстве і інш. 

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

11 верасня 2015 года ў г. Віцебску адбылося абласное свята-

конкурс лапікавага шыцця “Здраўнѐўская палітра”. Адкрылася яно ў 

выставачнай зале Віцебскага АМЦНТ, дзе экспанаваліся работы майстроў 

з Мінска, Магілѐва, а таксама майстроў Цэнтраў (Дамоў) рамѐстваў з 

Віцебска, Лѐзна, Верхнядзвінска, Шуміліна, Дуброўна, Міѐраў, Докшыц, 

Гарадка, Наваполацка, Шаркаўшчыны, Глыбокага. Тут прайшлі і майстар-

класы, у якіх прынялі ўдзел майстры Цэнтра рамѐстваў і нацыянальных 

культур г. Полацка і полацкага народнага клуба лапікавага шыцця 

“Рошва”. Вопыт народных майстроў пераймае творчая моладзь – студэнты 

віцебскіх ВНУ і каледжаў з факультэтамі (аддзяленнямі) мастацкага 

профілю. Іх работы былі прадстаўлены на выстаўцы, якая прайшла ў 

становішча насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады 

Першай сусветнай вайны (1915–1917 гг.)”. 

З 30 верасня па 4 кастрычніка праходзілі мерапрыемствы 

інфармацыйна-асветніцкай дабрачыннай акцыі “За активное долголетие”, 

арганізаванай сумесна з Віцебскай абласной арганізацыяй “Беларускае 

таварыства Чырвонага Крыжа”.  

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

14 верасня Навукова-папулярная лекцыя віцебскага астранома, 

выкладчыка кафедры інжынернай фізікі ВДУ імя П.М. Машэрава 

Уладзіміра Аляксандравіча Голубева “Над намі зорнае неба”, прысвечаная 

Міжнароднаму дню астраноміі (бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай).  

У ЦГБ імя М. Горкага Дзень бібліятэк Беларусі быў адзначаны 

сацыяльна-культурнай акцыяй “Бібліяноч-2015”. У рамках акцыі адбыліся 

наступныя мерапрыемствы: выступленне танцавальнага калектыву ВДМУ 

”NFINITY DANCE GROUP”, экспанавалася выстаўка работ маладога 

мастака Кірыла Дземчава “Тэлепатыя”, танцавальны марафон “МіксДанс” 

з удзелам КСТ “Меренга” (КСЦ “Палац культуры і тэхнікі чыгуначнікаў”, 

мастацкі кіраўнік Д.В. Пілецкі), а таксама выступленне інструктара 

фітнэс-цэнтра “Нон-Стоп” Анастасіі Якубенкі (эстрадны танец), прагляд 

кароткаметражных фільмаў “Мір кароткага метра”, майстар-клас па 

візажы “Вобраз” ад кампаніі “YVES ROCHER”. Удзельнікі свята 

сустрэліся з артыстамі Віцебскага гарадскога тэатра пантамімы “Ч/Б” ДУ 

“Палац творчасці дзяцей і моладзі г. Віцебска”. У рамках праекта “Кнігі 

майго жыцця” адбылася сустрэча з загадчыкам літаратурнай часткі 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа Алесем 

Замкоўскім, прадстаўлена імпрэза “Міхал Клеафанс Агінскі” (да 250-годдзя з 

дня нараджэння кампазітара). У праекце “Валадары лялек” са сваѐй 

творчасцю прысутных пазнаѐміў маладзѐжны састаў трупы Беларускага 

тэатра “Лялька”, а музычную праграму “Откровение” прадставіў народны 
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  абласным краязнаўчым музеі. У рамках свята адбыўся конкурс на 

зададзеную тэму “Святло зямлі”. Лаўрэатамі I ступені сталі: у намінацыі 

“Абрэзкавая пластыка” – В. Жалейка (г. Віцебск, ДУА “Віцебскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”); у намінацыі “Касцюм і 

аксэсуары” – І. Замковская, (г. Полацк, народны клуб аматараў шыцця з 

абрэзкаў тканіны “Рошва”); у намінацыі “Арт-квілт” – Н. Ярмух, 

(г. Полацк, народны клуб аматараў шыцця з абрэзкаў тканіны “Рошва”); у 

намінацыі “Традыцыйнае лапікавае шыццѐ” – Т. Косьміна, 

(г. Наваполацк). Гран-пры конкурсу прысудзілі навапалачанцы Раісе 

Палявечцы. 

Віцебскі АМЦНТ 

http://vitvesti.by/kultura/zdravnevskaia-palitra.html 

13 верасня ў зоне адпачынку “Паўвостраў” г. Міѐры ў восьмы раз 

прайшло традыцыйнае абласное свята нацыянальных культур, 

беларускай кухні і гульні “Нас з’яднала зямля Беларусі”. У гэтым 

годзе свята сабрала 140 удзельнікаў – прадстаўнікоў розных 

нацыянальнасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 

Казахі, украінцы, палякі, азербайджане, армяне, татары, таджыкі, 

украінцы і рускія здзіўлялі гледачоў і журы сваімі талентамі. Падчас свята 

адбыўся канцэрт, у якім удзельнічалі самадзейныя калектывы з Віцебска, 

Лепеля, Полацка, Наваполацка, Верхнядзвінска, Оршы. Індывідуальныя 

выканаўцы парадавалі гледачоў сваімі песнямі і вершамі, якія гучалі на 

беларускай, грузінскай, украінскай, армянскай мовах. Цікавымі былі і 

гульнѐвыя праграмы, і прэзентацыі аматарскіх аб'яднанняў і клубаў 

беларускай нацыянальнай кухні і гульні; майстар-класы па жывапісу, 

разьбе па дрэве, вырабе беларускай лялькі, вышыўцы. Лепшыя ўдзельнікі 

былі ўзнагароджаны памятнымі падарункамі і дыпломамі. Пераможцамі 

абласнога свята ў розных намінацыях сталі сям’я С. Філіпава з г. Міѐры, 

Дзіяна Ерыцян з Лепельскага раѐна, Адэля Едыкарава з г. Сянно, 

Манувара Акрамава з г. п. Лѐзна, Яраслаў Еўтушэўскі з Аршанскага раѐна 

14 верасня адбылася сустрэча з доктарам гістарычных навук, 

прафесарам Вольгай Мікалаеўнай Ляўко. Удзельнікам мерапрыемства 

была прадстаўлена кніжная серыя “Древнейшие города Беларуси”. 

15 верасня ў бібліятэцы прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 

Дню бібліятэк Беларусі. Супрацоўнікамі  былі падрыхтаваны выстаўкі, 

праведзены экскурсіі па бібліятэцы для студэнтаў і навучэнцаў устаноў 

адукацыі горада. Адбылася прэзентацыя электронных рэсурсаў аддзела 

дзіцячай літаратуры ”Юные герои войны” і “В названиях память живет”, 

прысвечаных 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Чытачы 

аддзела дзіцячай літаратуры прынялі ўдзел у літаратурным квэсце “В 

поисках книжных сокровищ”. У гэты дзень у бібліятэцы адбылася 

цырымонія ўзнагароджання пераможцаў абласнога конкурсу “Читаем о 

войне”, прайшлі літаратурныя дэбаты “Литература. Искусство. 

Молодежь”, арганізаваныя сумесна з Віцебскім абласным камітэтам ГА 

“БРСМ”. Ва ўрачыстай абстаноўцы была адкрыта выстаўка работ з фондаў 

Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці 

(выцінанка). Жадаючыя мелі магчымаць наведаць выстаўку творчых работ 

чытача бібліятэкі М. Грабскай “Мастерство добрых рук” (вышыўка 

стужкамі), прыняць удзел у майстар-класах і атрымаць прафесійныя 

парады майстроў народнай творчасці з Цэнтра народных рамѐстваў 

“Задзвінне” і ВАМЦНТ. У фае бібліятэкі гучалі класічныя мелодыі ў 

выкананні народнага ансамбля “Контраст” дзіцячай школы мастацтваў 

№ 4 г. Віцебска. 

17 верасня адбылася творчая сустрэча з паэтэсай, членам Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, членам Саюза пісьменнікаў Расіі, лаўрэатам 

міжнародных літаратурных конкурсаў, кандыдатам філалагічных навук, 

дацэнтам кафедры літаратуры ВДУ імя П.М. Машэрава Аленай 

Уладзіміраўнай Крыклівец. 

28 верасня прайшла прэзентацыя кнігі кандыдата гістарычных 

навук Віктара Мамертавіча Хаданёнка “Сацыяльна-эканамічнае 
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 і інш. 

20 верасня ў Міѐрах прайшоў традыцыйны экалагічны 

фестываль “Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю”. У праграме свята: 

канцэртная праграма калектыва “Пралескі” (Цэнтр беларускай культуры 

г. Даўгаўпілс), конкурс вясковых панадворкаў Міѐрскага раѐна “Сѐння на 

падвор’і свята”, конкурсная шоу-праграма “Міѐрская журавінка”, 

канцэртная праграма фіналістаў рэспубліканскага вакальнага конкурсу 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі “Новые голоса для любимой страны” і 

зорак беларускай эстрады ў рамках грамадзянска-патрыятычнай акцыі 

“Мы вместе!”, выстаўка экалагічнай літаратуры Міѐрскай цэнтральнай 

бібліятэкі з удзелам члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Алены Масла і 

інш. 

Плац-канцэрт духавых аркестраў і барабаншчыц “Дзяржава 

святкуе Перамогу” адкрыў мерапрыемствы фестывалю-кірмашу 

працаўнікоў вѐскі Віцебскай вобласці “Дажынкі-2015” у Талачыне 25 

верасня. Уздоўж вуліцы Леніна размясціліся асноўныя святочныя 

пляцоўкі – канцэртныя, выставачныя, забаўляльныя і гандлѐвыя. На гэтай 

жа вуліцы адразу пасля ўскладання вянкоў на Кургане Славы стартавала 

шэсце ўдзельнікаў “Дажынак”. На цэнтральнай пляцоўцы прайшло 

ўрачыстае адкрыццѐ фестывалю-кірмашу з цырымоніяй уручэння прэмій 

пераможцам спаборніцтва і святочным канцэртам. Для гасцей і саміх 

жыхароў Талачына былі арганізаваны разнастайныя выстаўкі караваяў 

раѐнаў вобласці; сельскагаспадарчай тэхнікі; прэзентацыя “Віцебшчына 

турыстычная”, якая ўключала блок спартыўна-забаўляльных гульняў і 

конкурсаў; тэматычныя пляцоўкі брэндаў гарадоў і раѐнаў з вырабамі 

майстроў народнай творчасці і майстар-класамі па відах рамѐстваў. На 

канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім скверы творчыя калектывы прэзентавалі 

свае раѐны ў тэатралізаванай форме. Пляцоўка гістарычнай рэканструкцыі 

“Друцкае княства” прапанавала гасцям акунуцца ў атмасферу 

Сярэдневякоўя. Завяршыліся мерапрыемствы вялікім вячэрнім канцэртам і 

феерверкам. На наступны дзень гулянні прадоўжыліся святам “Сельская 

глыбінка” з прэзентацыяй сельскіх Саветаў, гаспадарак і прадпрыемстваў 

Талачынскага раѐна. 

http://blr.belta.by/all_news/culture/Plats-kantsert-duxavyx-arkestra-- 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Пераможцы рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – цэнтр 

духоўнай асветы і выхавання” (праводзіўся ўпершыню): 

– у намінацыі “Гісторыя Праваслаўя роднага краю”: 

Крапівенская сельская бібліятэка ДУК “Аршанская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, трэцяе месца (бібліятэкар Ірына 

Леанідаўна Пучкова); 

– у намінацыі “Сям’я – спадчынніца маральных і духоўных 

каштоўнасцей”: 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”, 

другое месца (дырэктар Надзея Міхайлаўна Наважылава); 

– у намінацыі “Патрыятычнае выхаванне на праваслаўных 

традыцыях”: 

бібліятэка імя Я. Купалы ДУК “Полацкая раѐнная цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма”, трэцяе месца (бібліятэкар Валянціна Уладзіміраўна 

Багданава). 

Граматай сінадальнага аддзела рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі 

ўзнагароджана дзіцячая раѐнная бібліятэка ДУК “Докшыцкая 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” (загадчык Алена Уладзіміраўна 

Гудзь). 

 

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

3 верасня адбылося ўрачыстае закрыццѐ юбілейнай выстаўкі 

жывапісу віцебскага мастака-пейзажыста Ф.М. Кузняцова “Зимы 

очарование” з цыкла “Поры года” і пасяджэнне мастацка-эстэтычнага 

салона “ОЛИ-Art”, прысвечанага творчасці Фелікса Міхайлавіча і 

пісьменніцы Маіны Максімаўны Бабарыка. 
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