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  ПРАДМОВА 

 

“Культурнае жыццё 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, раённых газет Віцебскай вобласці і іх 

электронных версій за перыяд з 1 ліпеня па 31 жніўня 2016 года. “Хроніка 

падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, прадастаўленыя Віцебскім АМЦНТ, 

Браслаўскай, Віцебскай, Гарадоцкай, Докшыцкай, Дубровенскай, 

Лепельскай, Лёзненскай, Пастаўскай, Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай, 

Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённымі сеткамі бібліятэк, Віцебскай і 

Наваполацкай гарадскімі сеткамі бібліятэк. 
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  ХРОНІКА ПАДЗЕЙ 

 

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

КУЛЬТУРА 

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ 

Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка падпісаў прыняты Палатай і 

адобраны Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Кодэкс Рэспублікі 

Беларусь аб культуры. Кодэкс аб культуры распрацаваны ўпершыню і не 

мае аналагаў  на постсавецкай прасторы.  

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/podpisan-kodeks-respubliki-

belarus-o-kulture-14082/ 

У Верхнядзвінскім раёне 2 ліпеня на Кургане Дружбы адбылася 

57-я сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху 

Беларусі, Расіі і Латвіі. У час свята прайшла цырымонія ўскладання 

вянкоў і кветак да манумента героям-камсамольцам в. Прошкі, 

партызанцы-падпольшчыцы М. Пынто і Герою Савецкага Саюза Іманту 

Судмалісу, была арганізавана работа выставак музея Баявой славы, 

прайшлі культурна-спартыўныя мерапрыемствы. 

http://www.d-p.by/2016/05/57-ya-godovshhina-kurgana-druzhby/ 

3 ліпеня адзначалася дзяржаўнае свята – Дзень Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь. Традыцыйна ў гэты дзень у Віцебскай вобласці, як і 

па ўсёй краіне, прайшлі канцэртныя і спартыўныя праграмы, народныя 

гулянні, выстаўкі і кірмашы. Так, у Лёзненскім раёне ў рамках святочных 

мерапрыемстваў адбылося свята народнай творчасці “Граюць музыкі”, 

турнір беларускіх побытавых танцаў “Танцуй, не ляніся!” святочны 

канцэрт “Белая Русь, ты мая!”, выстаўка работ мясцовых мастакоў “Город 

– как на картинке”, канцэртная праграма “Маладзёжны танцавальны 

марафон” і інш. У перадсвяточныя дні аршанцы атрымалі падарунак ад 

Пецярбургскага дабрачыннага фонда ў рамках сацыяльна-культурнага 

 У жніўні ў Сянно прайшлі здымкі дакументальнага фільма, які 

расказвае пра танкавую бітву, што адбылася ў 1941 годзе ў ваколіцах 

райцэнтра. Карціна стане своеасаблівым пралогам мастацкай стужкі 

“Сталь”, якую здымаюць кінематаграфісты з Санкт-Пецярбурга. 

Витебские вести. – 2016. – 10 сент. – С. 10. 

 

 ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ 

29 ліпеня Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя 

Я. Коласа завяршыў юбілейны 90-ы сезон прэм’ерай спектакля “Дзіўная 

місіс Сэвідж” амерыканскага драматурга Джона Патрыка. Рэжысёр-

пастаноўшчык спектакля – Юрый Пахомаў. 

http://www.belta.by/culture/view/kolasovskij-teatr-v-vitebske-zavershaet-90-j-

sezon-premjeroj-komedii-dziunaja-mis 
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  праекта Вячаслава Заранкова “Созидающий мир”. Упершыню ў мастацкай 

галерэі В.А. Грамыкі на адзін дзень адкрылася выстаўка карцін “Беларусь 

вачамі рускіх мастакоў”. У гарадскім дзіцячым парку Оршы прайшоў 

сямейны творчы конкурс “Парад аўта-бэбі-2016”. Павіншавалі гараджан 

са святам і госці з г. Рыбінску (Расійская Федэрацыя) – заслужаны 

калектыў народнай творчасці “Карусель” і ўзорны харэаграфічны 

калектыў “Джамп”. У Глыбокім у гэты дзень упершыню прайшоў конкурс 

гітарыстаў “Струны душы”, адбылося ўрачыстае адкрыццё алеі ліхтароў, 

сольны канцэрт К. Галіцынай “Бессовестно счастливая”, працавалі 

выстаўкі вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, фотавыстаўка “В 

объектива родная Глуботчина” і інш. 

У Год культуры закладзена новая традыцыя – правядзенне 

напярэдадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь маладзёжнага свята 

“Дзень вышыванкі”. Гэта сумесны праект Міністэрства культуры, БРСМ, 

Мінскага гарвыканкама. На творчым праекце-свяце, які праходзіў ля 

Палаца спорту ў Мінску, прынялі ўдзел і прадстаўнікі Віцебскай вобласці. 

Веснік Глыбоччыны. – 2016. – 2 ліп. – С. 5. 

9 ліпеня святочнымі мерапрыемствамі адзначыў Верхнядзвінск 

630-гадовы юбілей. Гараджанам і гасцям горада былі прапанаваны праект 

“Проспект читающих людей”, аўтарская фотавыстаўка С. Плыткевіча 

“Прыродны комплекс “Чырвоны бор”, паказальна-гульнёвая праграма 

“101 спяшаецца на дапамогу”, канцэрты групы “Тяни-Толкай” і “Праект”, 

адбыўся конкурс “Верхнядзвінская вушыца” і іншыя мерапрыемствы.  

http://www.d-p.by/2016/07/programma-prazdnichnyx-meropriyatij-

slavim-gorod-rodnoj-posvyashhennyx-630-letiyu-goroda-verxnedvinska/ 

З 12 па 14 жніўня адзначаў пяцьдзясят другі дзень нараджэння 

г. Новалукомль Чашніцкага раёна. У час свята адбыўся конкурс юных 

выканаўцаў эстраднай песні “Зорны дождж-2016”, выступленне 

калектываў мастацкай самадзейнасці раёна, калектыву “Дива Дэнс”, 

саксафаніста групы “Спасение” з г. Брэста У. Якубовіча, фестываль 

фарбаў “Холли”, святочны канцэрт Акадэмічнага ансамбля песні і танца 

адкрылася міжнародная сумесная выстаўка графікі і скульптуры двух 

смаленскіх аўтараў – Генадзія Намяроўскага і Валерыя Грашчанкова.  

Аршанская газета. – 2016. – 23 ліп. – С. 5. 

 Віцебскі Цэнтр сучаснага мастацтва прадставіў у Музычнай 

гасцёўні выстаўку расійска-амерыканскага мастака “Михаил Шемякин. 

Иллюстрации к книге “Две судьбы” (аўтарскія ілюстрацыі, вершы і 

тэксты песень У. Высоцкага, прысвечаныя аўтару і іх сяброўству). 

У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва ў жніўні мастак Аляксей 

Балтрушэвіч прадставіў сваю экспазіцыю “Акварель. 37 штук”. 

У Віцебскім мастацкім музеі ў жніўні экспанаваліся выстаўкі 

мастакоў Алега Крошкіна пад назвай “Взгляд” і юбілейная акварэліста 

Мікалая Драненкі. 

Витебские вести. – 2016. – 23 авг. – С. 8. 

У Полацку адкрылася фотавыстаўка, якая расказвае пра праекты, 

рэалізаваныя пры падтрымцы Прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў 

Беларусі. У экспазіцыі былі прадстаўлены праекты рознай тэматыкі: ад 

аховы навакольнага асяроддзя да захавання гістарычных і культурных 

традыцый. На адным баку фотастэндаў – фатаграфіі галоўных дзеючых 

асоб гэтых ініцыятыў, а на адваротным – інфаграфіка, якая расказвае пра 

тэрміны выканання, геаграфію і вынікі кожнага праекта. 

Витебские вести. – 2016. – 20 авг. – С. 5. 

Абласны краязнаўчы музей у жніўні прадставіў выстаўку 

паштовак, прысвечаных творчасці П’ера Агюста Рэнуара “Художник 

счастья”, прымеркаваную 175-годдзю французскага імпрэсіяніста. 

Витебские вести. – 2016. – 16 авг. – С. 8. 

25 жніўня ў музеі баявой садружнасці Расонскага раёна адкрылі 

выстаўку карцін прадстаўнікоў творчага руху “Митьки” г. Санкт-

Пецярбурга (Расійская Федэрацыя) – Д. Драздзецкага, А. Брусененкі 

(пейзажы, замалёўкі). 

Голас Расоншчыны. – 2016. – 27 жн. – С. 4. 
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  Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, прайшла канцэртная праграма ў 

рамках Рэспубліканскай грамадзянска-патрыятычнай акцыі Федэрацыі 

прафсаюзаў Беларусі “Мы разам” з удзелам вядомых выканаўцаў 

беларускай эстрады. 

http://www.novolukoml.by/news/gorod/s-dnyom-goroda.html 

27 жніўня адзначыў 950-годдзе аграгарадок Чарэя Чашніцкага 

раёна. У рамках святкавання адбыўся канцэрт “Горжусь тобой – мой край 

легенд и песен”, канцэрт мастацкай самадзейнасці творчых калектываў 

Чашніцкага раёна “В день рождения с любовью”, вячэрні канцэрт “Для 

тебя пою, родная Черея”, конкурс дзіцячага малюнка на асфальце “Моя 

малая родина”, рыцарскае шоу “Дыхание веков” і інш. 

http://www.chyrvonka.by/2016/08/programma-prazdnika-chereya/ 

У жніўні на Глыбоччыне праходзіла выязное пасяджэнне 

прэзідыума абласнога Савета дэпутатаў “Аб рабоце, якая праводзіцца ў 

Віцебскай вобласці па выкананні патрабаванняў Закона Рэспублікі 

Беларусь “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі 

Беларусь”. Сярод іншага ўдзельнікі пасяджэння пабывалі ў саборы 

Ражаства Багародзіцы і ў Троіцкім  касцёле, агледзелі будынкі, узведзеныя 

ў канцы XIX – пачатку XX стагоддзяў, наведалі выстаўку мастака 

Ф. Ястраба ў раённым гісторыка-этнаграфічным музеі. Завяршылася 

пасяджэнне знаёмствам з сістэмай работы па захаванні аб’ектаў гісторыка-

культурнай спадчыны ў Пліскім сельсавеце. У час мерапрыемства 

начальнікам галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі аблвыканкама Г. Ягоравым было адзначана, што 

актуальным застаецца пытанне правядзення рэстаўрацыйна-аднаўленчых 

работ на аб’ектах, што прадстаўляюць гісторыка-культурную каштоўнасць. 

Витебские вести. – 2016. – 16 авг. – С. 3. 

У жніўні прайшоў фінал нацыянальнага адбору на міжнародны 

дзіцячы конкурс “Еўрабачанне-2016”. На конкурсе Беларусь прадставіць 

13-гадовы Аляксандр Мінянок з кампазіцыяй “Музыка маіх перамог”. 

http://news.tut.by/culture/509824.html 

МАСТАЦТВА 

 

 ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 

 1 ліпеня ў рамках мастацка-адукацыйнага праекта па гісторыі 

мастацтва ў прасторы “Піраміда-2” бізнес-цэнтра “Марка-сіці” адкрылася 

выстаўка, прысвечаная творчасці заснавальніка мадэрна ў аўстрыйскім 

жывапісе пад назвай “Густав Климт. Эротика. Пейзаж. Рисунок”. 

Наведвальнікам былі прадстаўлены 54 копіі яго твораў, выкананыя 

прадстаўніком віцебскай мастацкай школы, маладым мастаком Дзмітрыем 

Гаралевічам. 

http://www.belta.by/culture/view/ijul-v-vitebske-stanet-mesjatsem-klimta-

199110-2016/ 

 Трэці па ліку міжнародны пленэр Марка Шагала прайшоў з 26 

чэрвеня па 7 ліпеня. На яго былі запрошаны 10 мастакоў-жывапісцаў з 

Раксіі, Беларусі, Латвіі і Германіі. На прапцягу двух тыдняў мастакі 

працавалі ў0 Віцебску, двалі майстар-класы, выязжалі ў Лёзна, Здраўнёва і 

Полацк. 5 ліпеня былі прэзентаваны мультфільм “Марк Шагал. Начало”, 

створаны нацыянальнай кінакампаніяй “Беларусфільм”, і перасоўная 

выстаўка, якую прадаставіла кінакампанія і Нацыянальны гістарычны 

музей Беларусі. 

http://www.belta.by/culture/view/mezhdunarodnyj-shagalovskij-

plener-vozrozhdajut-v-vitebske-198329- 

 У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва ў ліпені прадставілі 

выстаўку жывапісца Аляксандра Падалінскага.  

 У культурна-гістарычным комплексе “Залатое кальцо 

горада Віцебска “Дзвіна” ў ліпені адбылося адкрыццё 7-й традыцыйнай 

выстаўкі фотамастачак з Беларусі і іншых краін “Мир глазами женщин”. 

У Глыбоцкім гісторыка-этнаграфічным музеі ў ліпені адкрылася 

выстава жывапісу беларускага мастака Фёдара Ястраба пад назвай 

“Вясёлкавы след”. 

 У Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А. Грамыкі 
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http://www.chyrvonka.by/2016/08/programma-prazdnika-chereya/
http://news.tut.by/culture/509824.html
http://www.belta.by/culture/view/ijul-v-vitebske-stanet-mesjatsem-klimta-199110-2016/
http://www.belta.by/culture/view/ijul-v-vitebske-stanet-mesjatsem-klimta-199110-2016/
http://www.belta.by/culture/view/mezhdunarodnyj-shagalovskij-plener-vozrozhdajut-v-vitebske-198329-2016/
http://www.belta.by/culture/view/mezhdunarodnyj-shagalovskij-plener-vozrozhdajut-v-vitebske-198329-2016/


   КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 19 чэрвеня ў г. Холм Наўгародскай вобласці (Расійская 

Федэрацыя) падвялі вынікі міжнароднага конкурсу патрыятычнай песні 

“Сердцем причастны”. У намінацыі “выканаўцы” адразу два першых 

месца дасталіся Ліне Антохінай і Юліі Латковіч (г. Орша). Сярод 

музычных груп лепшым прызнаны дуэт народнай студыі эстрадных 

спеваў “Крэатыў” гарадскога Палаца культуры “Орша”. 

http://53news.ru/novosti/24275-zavershilsya-mezhdunarodnyj-konkurs-

patrioticheskoj-pesni-serdtsem-prichastny-v- 

 У канцы чэрвеня ў г. Апочка (Пскоўская вобласць, Расійская 

Федэрацыя) прайшоў міжнародны фестываль “Река Великая: традиции, 

культура, экология”. Беларусь на фестывалі прадставіў народны 

фальклорны калектыў “Крыніца” Янкавіцкага сельскага Дома культуры. 

Голас Расоншчыны. – 2016. – 9 ліп. – С. 3. 

 З мэтай абмену вопытам, умацавання сяброўства і 

ўзаемаразумення паміж народамі падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве 

г. Наваполацка з горадам Крушавац (Сербія). 

Витебские вести. – 2016. – 9 июля. – С. 2. 

Ансамбль народных інструментаў “Віцебскі сувенір” прадставіў 

вобласць на міжнародным музычным фестывалі імя М. Глінкі, 

прысвечаным 212-годдзю з дня нараджэння рускага кампазітара. 

Мерапрыемства адбылося ў чэрвені ў сяле Новаспаскае Ельніцкага раёна 

Смаленскай вобласці (Расійская Федэрацыя). 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2016. – 26 ліп. – С.4. 

Жыхарка Оршы Дар’я Башкова стала ўладальніцай вышэйшай 

узнагароды міжнароднага цыркавога фестывалю дзяцей і юнацтва “Мир 

полон чудес-2016”, які праходзіў у сталіцы Латвіі. Дзяўчынка займаецца ў 

цыркавой студыі “Фантазёры” (кір. С. Раўкоўская). Бронзавым медалём 

адзначаны і паветраны нумар “Журавли” Нікі Хмяльковай і Ксеніі Курчанковай. 

Витебские вести. – 2016. – 16 авг. – С. 8. 

“Белпошта” ўстанавіў каваную паштовую скрыню. Час выемкі 

карэспандэнцыі ўказаны. 

Са жніўня змяніўся статус некаторых аб’ектаў гісторыі і 

культуры вобласці. Згодна новаму Дзяржаўнаму спісу гісторыка-

культурных каштоўнасцей, зацверджанаму Саветам Міністраў Беларусі, 

будынку былога Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, які меў 

статус гісторыка-культурнай каштоўнасці 3-й катэгорыі, прысвоілі 2-ю 

катэгорыю, што надало гэтаму помніку рэспубліканскае значэнне. Такі ж 

статус набыў і Барысаў камень XII cтагоддзя ў Друі Браслаўскага раёна. 

Трэцяя катэгорыя гісторыка-культурнай каштоўнасці прысвоена Свята-

Успенскай царкве канца XIX стагоддзя ў Браславе, храмам святога 

прападобнага Сергія Раданежскага ў в. Лескавічы, Успенія Прасвятой 

Багародзіцы ў в. Пабеда Шумілінскага раёна, а таксама пабудове 1931 

года па вул. Энгельса ў Глыбокім і пушцы 1910–1930-х на тэрыторыі 

сядзібна-паркавага ансамбля ў в. Гарадзец Шаркаўшчынскага раёна. 

Статуса гісторыка-культурных каштоўнасцей пазбаўлены тры курганных 

могільніка ранняга сярэднявечча ў Докшыцкім раёне, будынак музычнай 

школы ў Лынтупах Пастаўскага раёна, частка пабудоў комплексу былой 

паштовай станцыі ў в. Паграбёнка Сенненскага раёна і гарадзішча ў 

аднайменным населеным пункце Шумілінскага раёна. 
Витебские вести. – 2016. – 18 авг. – С. 20. 

Мемарыяльная дошка ўстаноўлена ў жніўні на будынку 

чыгуначнай станцыі Бігосава Верхнядзвінскага раёна. Адкрыццё дошкі 

прымеркавана да 90-годдзя вакзала і 150-годдзя пасёлка, які ўзнік 

дзякуючы пракладцы па тутэйшых землях чыгуначнай дарогі. 

Витебские вести. – 2016. – 18 авг. – С. 20. 
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   З 29 чэрвеня па 5 ліпеня ў балгарскім Сазопалі праходзіў XIII 

Міжнародны фестываль танца “Гармония и сила”. Па выніках 

конкурсных выступленняў удзельніца аршанскага калектыву  эстраднага і 

ўсходняга танца “Dali Maissa” Ганна Пераломава стала пераможцай і 

ўладальніцай дыпломаў I ступені ў трох намінацыях (класіка, фальклор і 

табла). 

Телеком-экспресс (Орша) – 2016. – 3 авг. – С. 22. 

 21 ліпеня творчыя калектывы Віцебскага раённага Дома 

культуры сталі ўдзельнікамі V Міжрэгіянальнага фестывалю творчых 

калектываў і выканаўцаў “Велижская волна-2016”. Прыдзвінскі край 

прадставілі салісткі народнага ансамбля народнай песні “Раніца” 

С. Галавач і А. Кісялёва, салістка народнага інструментальна-вакальнага 

ансамбля “Альянс” А. Грабеннікава, кіраўнік і ўдзельнік народнага ВІА 

“Мара” С. Гаварцоў і В. Сіроткін. У святочным канцэрце, прысвечаным 

Дню горада, прынялі ўдзел самадзейныя артысты Альгоўскага сельскага 

Дома культуры – удзельнікі харэаграфічных калектываў. 

Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). – 2016. – 20 жн. – С. 7. 

 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 

 КЛУБНАЯ СПРАВА 

У аграгарадку Завозер’е Полацкага раёна 11 чэрвеня адбылося 

свята народнага майстэрства, вясковай абраднасці, традыцыйных ведаў і 

добрасуседства “Завозерская беразуха”. На свята прыехалі фальклорныя 

калектывы амаль з усяго Полацкага раёна: жаночая вакальная група з 

Астроўшчыны, ансамбль народных інструментаў “Карусель” ДШМ 

Полацкага раёна, народны фальклорны гурт ДШМ з аграгарадка Гомель і 

інш. У час святочных мерапрыемстваў адбыўся этнабатл “Танцуй, не 

ляніся, пакуль лапці не зваліліся!”, працавала бярозавая аптэка і 

экспанавалася фотавыстаўка “Бярозанька-сяброўка”. Фальклорны 

урок выдатнай асобы “Застаўся ў сэрцы вечны след вайны”, 

прымеркаваны 100-годдзю з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза 

Р.М. Кудрына (Зоркаўская сельская бібліятэка) і інш. 

 На працягу жніўня ў бібліятэках сістэмы праходзілі 

мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай акцыі “Лета з добрай кнігай”: 

літаратурны дыліжанс па “Чароўнай краіне  Васіля Віткі” (Іёдская 

сельская бібліятэка), марафон казак (Радзюкоўская сельская бібліятэка), 

турнір знаўцаў “Мова беларуская мая” (Германавіцкая сельская 

бібліятэка) і інш. 

  
 ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

 17 ліпеня Літаратурна-музычнае свята “З чаго пачынаецца 

радзіма” (сквер каля цэнтральнай раённай бібліятэкі), прысвечнае 92-

годдзю з дня ўтварэння раёна. 

 18 жніўня Літаратурнае падарожжа “Путешествие в мир 

дивных сказок” (дзіцячая бібліятэка).  

 

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ 

Арыгінальны падарунак жыхарам Глыбокага да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь зрабілі майстры прыватнага 

прадпрыемства “В Ажуре” (кір. Ю. Татарыновіч) і работнікі жыллёва-

камунальнай гаспадаркі. Кветніцу, якая нагадвае кола агляду, што ў 

сталічным парку Чалюскінцаў, устанавілі “па-суседству” з набярэжнай 

возера Кагальнае. Металічная канструкцыя дасягае дзесяці метраў у 

вышыню, важыць амаль тону, а па форме і колеру падобная на сонца. 

Веснік Глыбоччны. – 2016. – 23 ліп. – С. 8. 

У ліпені ў Віцебску па праспекце Фрунзе побач з рэтра-вагонам 

трамвайнага дэпо з’явілася скульптура, якая ўвекавечыла віцебскага 

кандуктара. Яе аўтар – скульптар Іван Казак. 

Витебские вести. – 2016. – 23 июля. – С. 6. 

 На вуліцы Леніна ў раёне плошчы Перамогі Віцебскі філіял РУП 
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  калектыў “Галасы спадчыны” паказаў інтэрактыўны тэатралізаваны абрад 

“Вяселле па-багатырску”. 

Полацкі веснік. – 2016. – 5 жн. – С. 5. 

Ва ўсіх раёнах вобласці ў ліпені і жніўні праходзілі святы вёсак, на 

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

адзначалі юбілейныя вяселлі. Святочныя праграмы рыхтавалі 

супрацоўнікі і артысты СДК і раённых цэнтраў культуры. Святы адбыліся 

ў Аршанскім раёне (вёскі Пашына і Шугайлава), Глыбоцкім раёне 

(в. Гатаўшчына), Гарадоцкім раёне (г. п. Езярышча, в. Обаль), Сенненскім 

раёне (свята вуліцы Віцебскай “З любоўю да людзей і зямлі” ў аграгарадку 

Ходцы), Шумілінскім раёне (в. Обаль), Расонскім раёне (в. Забор’е, з 

удзелам вакальнага калектыву “Жывіца”; в. Янкавічы, канцэрт народнага 

фальклорнага калектыву “Крыніца”). 

6 ліпеня свята народнага календара Купалле сабрала на Лясных 

кар’ерах лёзненцаў. Народнае гулянне ўяўляла сабой мікс з фальклорных 

традыцый, гумару, музыкі і спеваў. Адбылося тэатралізаванае 

прадстаўленне “Приключения русских бабок в купальскую ночь”, 

падрыхтаванае тэатрам эстрадных пародый і мініяцюр “ТЭМП”, выступілі 

самадзейныя артысты ДК аграгарадка Бабінавічы вакальны калектыў 

“Весялухі”, ансамбль народнай песні “Забава”, танцавальны калектыў 

“Созвездие” і інш.  

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2016. – 86 ліп. – С. 1, 6. 

 8 ліпеня, у дзень памяці святых благаверных князя Пятра і кнігі 

Феўроніі, у агарагарадку Сар’я прайшоў Дзень кахання, сям’і і вернасці. 

Падчас свята адбылася літургія і хрэсны ход, духоўнае свята 

прадоўжылася ў Сар’янскім сельскім Доме культуры, дзе былі 

размешчаны выстаўкі творчых работ людзей з абмежаванымі 

магчымасцямі ТЦСАН і майстроў гурткоў СДК, а таксама выстаўка 

духоўнай літаратуры. Канцэрт “Дай да сэрца сэрцам дакрануцца” 

прадставіў Сар’янскі СДК. 

Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). – 2016. – 12 ліп. – С. 5. 

ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня Мітынг “Беларусь. Дзяржаўнасць. Незалежнасць” 

(Фарынаўская сельская бібліятэка сумесна з сельскім Саветам). 

5 ліпеня Экскурсія для дзяцей старэйшага школьнага ўзросту 

“Выйду за околицу” да гістарычных мясцін в. Моліна (Астроўшчынская 

сельская бібліятэка). 

7 ліпеня Краязнаўчая гадзіна “Полацк: дзень учарашні, дзень 

сённяшні” ў аддзяленні дзённага знаходжання інвалідаў.  

16 ліпеня Майстар-клас па вырабе тапіарыя з кавы “Зачараваная 

кава” (Астроўшчынская сельская бібліятэка). 

20 ліпеняў Чытацкі круіз “Вокруг света по страницам книг” 

(дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога). 

 

 ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня супрацоўнікамі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя 

Е. Лось была арганізавана пляцоўка “Беларусь моя, горжусь тобою!”, на 

якой былі прадстаўлены стэнды з інфармацыяй аб выдатных мясцінах 

Беларусі, працавала выстаўка-продаж сувенірнай прадукцыі, вырабленай 

уручную, і кніжная выстаўка літаратуры беларускіх выдавецтваў “Кнігі 

маёй Радзіы” і інш. 

 

ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

14 ліпеня Акцыя-велапрабег “Мы за чытанне!” (цэнтральная 

раённая бібліятэка). 

 

ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”  

Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у бібліятэках сістэмы 

прайшлі наступныя мерапрыемствы: эстафета эрудытаў для вучняў 

сярэдняга школьнага ўзросту “Беларусам я завуся, родным краем 

ганаруся” (Лужкаўская сельская бібліятэка), інтэлектуальная гульня 

“Славутыя імёны Бацькаўшчыны” (Германавіцкая сельская бібліятэка), 
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   17 ліпеня на Міёршчыне ў дзясяты раз прайшоў фэст 

“Перабродская зорка”. У фестывалі народнай творчасці прынялі ўдзел 

латышскі Цэнтр беларускай культуры ў Даўгаўпілсе, таварыства “Уздым”, 

танцавальны гурт “Лянок” і песенны “Спадчына”, узорны ансамбль 

“Азярніцы” жыллёва-камунальнай гаспадаркі раёна. На свяце шырока 

была прадстаўлена дэкаратыўна-прыкладная творчасць. 

Витебские вести. – 2016. – 30 июля. – С. 13. 

 24 ліпеня ў Лёзненскім РЦК адбыўся гала-канцэрт праекта гэтага 

года “Точь-в-точь”. Пераможцам конкурсу стаў Юрый Крысак. Дыпломы 

I ступені атрымалі Аляксандр Усцінаў, Уладзімір і Раман Ульянавы, 

Аляксандр і Алена Шашковы. 

Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2016. – 26 ліп. – С. 1. 

На пачатку жніўня турысты з Латвійскай Рэспублікі наведалі 

аграгарадок Мазалава. Узначальвала групу ў складзе 40 чалавек акадэмік 

Латвійскай Акадэміі навук, доктар філалогіі і прафесар Латвійскага 

ўніверсітэта Яніна Курсітэ-Пакуле. Госці пабывалі ў краязнаўчым музеі 

мясцовай школы, помніку архітэктуры XIX стагоддзя, мясцовых 

установах культуры, паслухалі беларускія народныя песні ў выкананні 

ансамбля песні “Крыніцы”, паўдзельнічалі у майстар-класах, наведалі 

выстаўку музычных інструментаў. У музеі-сядзібе І. Рэпіна “Здраўнёва” 

адбылася сустрэча ўз латвійскім консулам Угісам Скуя і загадчыцай 

Цэнтра нацыянальных культур Цэнтра культуры “Віцебск” В. Шпак. 

6 жніўня ў рамках “Летняй афішы-2016” у вёсцы Шацілава 

Гаранскага сельсавета прайшло раённае свята Дзень вёскі з удзелам 

прадпрыемстваў і ўстаноў Полацкага раёна. Гасцей чакаў удзел у 

цырымоніі асвячэння ахоўнага крыжа ў вёсцы Шацілава, святы гасцінных 

гаспадароў, мудрасці і добрасуседства, “Значны дачнік” і свята калодзежа, 

шматлікія майстар-класы, выставы-прэзентацыі, прафілактычныя і 

тэматычныя акцыі. У мерапрыемствах свята прынялі ўдзел ансамбль 

“Полацкія россыпы” і спявак Васіль Граноўскі, паэтка Людміла Дзянісава. 

Полацкі веснік. – 2016. – 16 жн. – С. 4. 

ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня, у рамках святкавання Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь, у парку адпачынку была арганізавана выстава кветкавых 

кампазіцый “Красуйся, мая Беларусь!” (удзельнікі народнага клуба 

кветкаводаў “Флора” сумесна з бібліятэкарамі сістэмы). На выставе 

“Лёзненскія матывы” былі прадстаўлены рэпрадукцыі карцін М. Шагала, 

ля фантана гучалі вершы самадзейных паэтаў раёна. 

18 ліпеня Літаратурная імпрэза “Асобы знакамітых беларусаў у 

кнігах Алеся Марціновіча”, прысвечаная 70-годдзю пісьменніка. 

29 ліпеня Этнаграфічнае падарожжа “Из бабушкиного сундука” з 

удзелам метыдыста Дома рамёстваў і супрацоўнікаў Дома культуры 

(Стасеўская сельская бібліятэка). 

30 жніўня Літаратурная гасцёўня “Гучаць чароўныя радкі”, 

прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння беларускага паэта, 

перакладчыка, дзяржаўнага дзеяча Г. Бураўкіна (сельская бібліятэка 

аграгарадка Кавалі). 

 

ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

9 ліпеня Літаратурны каляндар “Паэтычны зоркапад”, 

прысвечаны творчасці паэтаў-юбіляраў 2016 года У. Някляева, Н. Гілевіча, 

Г. Бураўкіна (Лынтупская гарпасялковая бібліятэка).  

9 ліпеня Літаратурна-музычная кампазіцыя “Они цветут, сердца 

отогревая, как маленькие, тёплые костры…” у рамках клуба па інтарэсах 

“Сучаснікі” (цэнтральная раённая бібліятэка). 

9 жніўня Экалагічная гульня-марафон “Запрашаем па грыбы” 

(Варапаеўская дзіцячая бібліятэка-музей дзіцячай творчасці) 

29 жніўня Літаратурны партрэт “Маёй сілы крыніца – родны край 

Беларусь”, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння Г. Бураўкіна 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 
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  Арганізатары любімага свята браслаўчан – летняга карнавала 

“Улетная волна” – раённы Дом культуры і райкам БРСМ. У гэты раз 13 

жніўня на гарадскім пляжы ляпілі з пяску фігуры насельнікаў азёр і мораў, 

удзельнічалі ў кірмашы хэндмейда, слухалі песні ў выкананні мясцовых 

самадзейных артыстаў і інш. Працягам свята стаў традыцыйны фестываль 

рок-музыкі “Жывое неба Браслава”. У ім прынялі удзел пастаўскія 

“Скіфы”, “Fake Lab” з г. Мінска і “Atlantica” з яе арганізатарам і салістам 

браслаўчанінам А. Набеевым. 

Витебские вести. – 2016. – 25 авг. – С. 18. 

 

ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 

XXV Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у 

Віцебску” прайшоў з 14 па 18 ліпеня. У гэтым годзе музычны форум 

прымаў гасцей з 45 краін свету. Фестывальнымі тэмамі сталі Год 

культуры, тэма Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і асноўная –                 

25-годдзе фестывалю. 

14 ліпеня была адкрыта пліта новага лаўрэата спецыяльнай 

узнагароды Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Через искусство – к 

миру и взаимопониманию”. У юбілей форума “зорную” прапіску 

атрымаў Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам 

народнага артыста Беларусі Міхаіла Фінберга.  

У гэты ж дзень былі ўручаны прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне 

літаратуры і мастацтва за 2015–2016 гады. Лаўрэатам прэміі стаў народны 

артыст СССР, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор дзяржаўнага 

акадэмічнага Вялікага сімфанічнага аркестра імя П.І. Чайкоўскага 

Уладзімір Федасееў. Прэмія прысуджана аўтарскаму калектыву ў складзе 

аўтара ідэі, архітэктара, протаіерэя, настаяцеля Усіхсвятскага прыхода 

Мінска Фёдара Поўнага; скульптара, зваслужанага дзеяча мастацтваў 

Беларусі Уладзіміра Слабодчыкава; архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі Ігара Марозава. Прэміі Саюзнай дзяржавы ўдастоены 

яшчэ адзін аўтарскі калектыў ў складзе народнага артыста Беларусі і 

(Бярозкаўская сельская бібліятэка-клуб). 

30 жніўня Вечар-партрэт “Шчырая вера ў Бога”, прысвечаны 65-

годдзю з дня нараджэння пісьменніка-земляка Ф. Палачаніна 

(цэнтральная раённая бібліятэка). 

 

 ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

19 жніўня Вечар-сустрэча ўраджэнцаў вёскі Фесеўка “Мілы сэрцу 

куток” (Расасенская сельская бібліятэка). 

25 жніўня Літаратурны партрэт “Шчодры талент зямлі 

Дубровенскай” (Верамееўшчынская сельская бібліятэка). 

27 жніўня Свята вёскі Дзяцель “З любоўю да людзей і зямлі” 

(Дзяцельская сельская бібліятэка-клуб). 

 

ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня Тэматычны вечар “Наша Беларусь – краіна міру і дабра” 

(Каменская сельская бібліятэка-музей Т. Кляшторнага). 

5 ліпеня Літаратурнае меню па творчасці А. Волкава “Книги на 

все времена” (Баброўская сельская бібліятэка-музей Я. Мароза). 

6 ліпеня Народнае гулянне “Папараць-кветка” (Бароўская 

сельская бібліятэка). 

21 жніўня Выстаўка-віктарына “Дзе жывуць міфічныя 

персанажы?” у час фестывалю фальклору “У госці да Лепельскага Цмока” 

(дзіцячая бібліятэка). 

28 жніўня Літаратурнае падарожжа да 80-годдзя Г. Бураўкіна 

“Струны сэрца чыстага” (Горская сельская бібліятэка). 

На працягу жніўня ў бібліятэках сістэмы праводзіліся 

мерапрыемствы ў рамках праграмы летніх чытанняў “Летні кніжны лістапад”: 

конкурс дзіцячага малюнка “Бусы и браслеты из шкатулки лета” (Горская 

сельская бібліятэка), конкурс фантазёраў “Я знаю, я умею, я сделаю сам” 

(Юркоўшчынская сельская бібліятэка), гульнёвая праграма “Много шуток и 

затей для смекалистых детей” (Поплаўская сельская бібліятэка) і інш. 
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  мастацкага кіраўніка ансамбля “Сябры” Анатоля Ярмоленкі; кампазітара, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Алега Елісеенкава; паэта, 

уладальніка літаратурнай прэміі “Залаты купідон” Івана Юркіна. 

http://www.belta.by/culture/view/slavjanskij-bazar- 

Уладальнікам Гран-пры конкурсу маладых выканаўцаў 

эстраднай песні “Віцебск-2016” на фестывалі мастацтваў стаў Аляксей 

Грос. Першае месца прысуджана выканаўцу з Казахстана Адаму. Другое 

падзялілі Элеанора Век’ё з Італіі і Ганна Адабеску з Малдовы. Трэцяе 

заваявалі Андрыа Гвелісіяні з Грузіі і Ганна Цімафей з Ізраіля. 

Спецыяльнага прыза Прэзідэнта Беларусі “Славянская надзея” (за лепшае 

ўвасабленне ў творах вакльнага мастацтва славянскай тэмы) удастоена 

канкурсантка з Чэхіі Міхаэла Гемратава. Прэмія імя Уладзіміра 

Мулявіна, заснаваная Віцебскім аблвыканкамам, дасталася выканаўцу з 

Мексікі Хорхе Рамана. 

Гран-пры XIV Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу 

“Віцебск-2016” на фестывалі заваявала расіянка Настасся Гладзіліна. 

Першая прэмія прысуджана беларусцы Настассі Жабко. Другую прэмію 

атрымалі ўкраінка Кацярына Манузіна і Ціна Русева з Македоніі. 

Прадстаўніцы Чэхіі і Казахстана Нэла Жакава і Раміна Сармурзіна 

ўдастоены трэцяй прэміі. Юныя выканаўцы саюзнай дзяржавы Настасся 

Жабко і Настасся Гладзіліна таксама атрымалі спецыяльныя прызы ад 

Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. 

У абласным Доме культуры чыгуначнікаў у дні правядзення 

“Славянскага базару” ў 20-ты раз прайшоў Міжнародны фестываль 

творчасці інвалідаў “Віцебск-2016”. Удзел у ім прынялі дэлегацыі 

Украіны, Літвы, Расіі і Беларусі. Віцебшчыну прадстаўлялі віцябчане і 

глыбачане. У мерапрыемстве прынялі ўдзел старшыня Беларускага саюза 

кампазітараў І. Лучанок і спявак А. Ціхановіч.  

У межах XXV Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі 

базар у Віцебску” на адкрытых пляцоўках горада Віцебска з 14 па 18 

ліпеня быў рэалізаваны шэраг праектаў Віцебскага абласнога 

 ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка 

публічных бібліятэк” 

3 ліпеня ў рамках святкавання Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі ў гарадскім 

скверы прадставілі “Кніжны бульвар” (фотавыстава “Гарадоччына ўчора і 

сёння”, майстар-клас па брашуроўцы кніг “Мастерская своего дела” і 

інш.). 

7 ліпеня супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры 

цэнтральнай раённай бібліятэкі, спецыялісты раённага аддзела па 

надзвычайных сітуацыях і супрацоўнікі раённага аддзела адукацыі, 

спорту і турызму райвыканкама прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі 

“Каникулы без дыма и огня”. Выхаванцам аздараўленчага лагера “Сокал” 

у г. п. Езярышча былі паказаны лялечныя спектаклі “Злая спичка” і “Как 

медведь трубку нашёл”. 

5 ліпеня ў Пальмінскай сельскай бібліятэцы адбыўся вечар-

сустрэча “Дарогамі вайны, мужнасці і дабра”. На мерапрыемства была 

запрошана жыхарка в. Пальмінка, якая падзялілася сваімі ўспамінамі аб 

ваенных гадах. 

 

ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 
10 ліпеня Свята “Пётр-князь с женой Февронией завещали нам 

любовь” (дзіцячая раённая бібліятэка). 

17 ліпеня Свята вёскі Несцераўшчына “Вёска мая, я часцінка 

твая” (Несцераўшчынская і Тумілавіцкая сельскія бібліятэкі-клубы). 

31 ліпеня Фальклорнае свята “Запрашаем на кірмаш” у 

аграгарадку Сітцы (бібліятэкі сістэмы). 

18 жніўня Гадзіна народнай абраднасці “Яблычны Спас” 

(Порплішчанская сельская бібліятэка). 

25 жніўня Падвядзенне вынікаў летняга чытання “Чытаюць дзеці 

на планеце” (дзіцячая бібліятэка). 

26 жніўня Свята вёскі Шклянцы “У бацькоўскім куточку” 
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  метадычнага Цэнтра народнай творчасці. 

14 ліпеня на плошчы Свабоды прайшоў конкурс духавой музыкі 

“Віват, аркестр-2016!”. Прынялі ўдзел 14 духавых аркестраў 

Віцебшчыны. Пераможцамі сярод дарослых аркестраў сталі: народны 

духавы аркестр Аршанскага гарадскога Цэнтра культуры “Перамога”, 

кіраўнік Уладзімір Савіцкі (I месца), народны духавы аркестр 

Шумілінскай ДШМ, кіраўнік Руслан Матвейчук (II месца), духавы аркетр 

выкладчыкаў ДШМ № 2 г. Віцебска, кіраўнік Віктар Карнілаў (III месца).  

Пераможцы сярод дзіцячых аркестраў: узорны духавы аркестр 

Лепельскай ДШМ, кіраўнік Мікалай Гегельскі (I месца), узорны духавы 

аркестр гімназіі № 3 г. Віцебска імя А.С. Пушкіна, кіраўнік Віктар 

Будзько (II месца), узорны духавы аркестр сярэдняй школы № 8 г. Оршы, 

кіраўнік Сяргей Даронін (III месца). У свяце-конкурсе прынялі ўдзел 220 

барабаншчыц-мажарэтак вобласці. Сярод ансамбляў барабаншчыц 

пераможцамі сталі: ансамбль “Макстон” гімназіі № 7 г. Віцебска, кіраўнік 

Жанна Старавойтава, узорны ансамбль барабаншчыц “Віват” 

Глыбоцкага ГДК, кіраўнік Маргарыта Цветнікава, ансамбль 

барабаншчыц Верхнядзвінскай ДШМ, кіраўнік Яўген Ткачонак. 

15 ліпеня на плошчы Свабоды адбылося свята-конкурс народнага 

касцюма “Сцяжкі майстэрства-2016”. Гэта конкурс і маляўнічае дэфіле ў 

адноўленых традыцыйных касцюмах усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, абласцей 

рэспублікі, а таксама з г. Смаленска (Расійская Федэрацыя). Гран-пры свята-

конкурсу атрымаў Гарадоцкі Дом рамёстваў і фальклору.  

Намінацыя “Адраджэнне набойкі ў касцюме Віцебшчыны”: 

І месца – Лёзненскі Дом рамёстваў; 

II месца – філіял № 2 Глыбоцкі Дом рамёстваў ДУК “Глыбоцкая 

ЦКС”; 

II месца – ДУК “Сенненскі Дом рамёстваў”. 

Намінацыя “Аднаўленне традыцыйнага галаўнога ўбору”: 

І месца – філіял №2 Глыбоцкі Дом рамёстваў ДУК “Глыбоцкая 

ЦКС”; 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Браслаўскага 

раёна” 

5 жніўня Дзень здароўя для падлеткаў “Ты тое, што ясі” 

(Дрысвяцкая сельская бібліятэка). 

9–14 жніўня Тыдзень маладзёжнага руху (выстаўка-парада 

“Молодежь читает и советует”, гадзіна цікавай інфармацыі 

“Неформальные молодежные движения”, прагляд видэафільма 

“Неформалы VS Обычные люди” і інш.) (цэнтральная раённая 

бібліятэка). 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Верхнядзвінскага раёна” 

4 і 20 жніўня Конкурсна-гульнёвыя праграмы “Здорово, когда на 

свете есть друзья” і “Яблочный спас под гармошку в пляс” (Боркавіцкая 

сельская бібліятэка). 

5 жніўня Свята вёскі “Село моё неброское, любимое, родное” 

(Лявонішанская сельская бібліятэка сумесна з СДК). 

12 жніўня Свята вёскі Вышнарава “Ничего нет краше деревеньки 

нашей” (Каханавіцкая сельская бібліятэка сумесна з СДК). 

 

 ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма” 

2 ліпеня Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мой край дарагі, 

старонка мая”, прысвечаная Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

(Ноўкінская сельская бібліятэка). 

6 ліпеня Віртуальная экскурсія для юных чытачоў у свет міфаў і 

легенд “У госці да Купальскага дзядка” (Даўжанская сельская 

бібліятэка).  

26 ліпеня Літаратурна-гульнёвая праграма для дзяцей “Наша 

вясёлае, звонкае лета” (Тулаўская сельская бібліятэка сумесна з Цэнтрам 

культуры). 
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  II месца – НДУК “Браслаўскае раённае аб'яднанне музеяў”; 

III месца – Цэнтр рамёстваў і традыцыйнай культуры ДУК “Цэнтр 

культуры г. Наваполацка”. 

Намінацыя “Аднаўленне кашулі (сарочкі)”: 

І месца – ДУК “Аршанскі Дом рамёстваў”; 

II месца – Дубровенскі раённы Дом рамёстваў; 

III месца – Чашніцкі Дом рамёстваў. 

Намінацыя “Аднаўленне формаў плечавога адзення”: 

I месца – Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр рамёстваў; 

II месца – філіял №2 Глыбоцкі Дом рамёстваў ДУК “Глыбоцкая 

ЦКС”; 

III месца – ДУК “Шумілінскі раённы дом рамёстваў”. 

 Намінацыя “Аднаўленне прадметаў паяснога адзення”: 

І месца – Верхнядзвінскі раённы Дом рамёстваў; 

II месца – Пастаўскі раённы Дом рамёстваў; 

III месца – КГК “Залатое кальцо г. Віцебска “Дзвіна”. 

 Намінацыя “Аднаўленне традыцыйных тэхналогій вырабу 

паясоў”: 

І месца – Бешанковіцкі раённы Дом рамёстваў ДУК 

“Бешанковіцкі раённы Цэнтр культуры”; 

II месца – Дзісненскі гарадскі Дом рамёстваў; 

III месца – Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр рамёстваў. 

Намінацыя “Аднаўленне традыцыйных атрыбутаў 

касцюма”: 

I месца – НДУК “Браслаўскае раённае аб'яднанне музеяў”. 

Намінацыя “Аднаўленне традыцыйных тэхналогій 

вырабу абутку”: 

I месца –ДУК “Сенненскі Дом рамёстваў”; 

II месца – КГК “Залатое кальцо г. Віцебска “Дзвіна”; 

III месца – філіял № 2 Глыбоцкі Дом рамёстваў ДУК “Глыбоцкая 

ЦКС”. 

ўдзел паэт-сатырык і перакладчык Міхась Мірановіч, аўтары-выканаўцы 

Міхаіл Рубін і Сяргей Каробкін.  

31 жніўня Мультымедыйная прэзентацыя, прымеркаваная да Дня 

ведаў “Нам мір завешчана захаваць” (цэнтральная гарадская бібліятэка 

імя М. Горкага).  

8 жніўня Гадзіна роздуму “Міласэрнасць, дабрыня і сардэчнасць – 

такі ж вялікі дар, як розум”, прымеркаваная да Дня абароны бяздомных 

жывёл (бібліятэка імя П. Броўкі).  

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” 

У дзіцячай бібліятэцы імя. А.С. Пушкіна на працягу ліпеня 

доўжылася выстава майстра-лялечніка Зінаіды Лёцінай. У бібліятэцы імя 

К. Сіманава працавала мастацкая выстава прадметаў побыту для дома, 

дачы, пікніка “Лозоплетение. Рукам работа – сердцу радость”, 

праводзіліся майстар-класы. 

20 ліпеня ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя 

У. Маякоўскага адбылося мерапрыемства, прысвечанае 80-годдзю саліста 

балета Вялікага тэатра Саюза ССР, танцоўшчыка Марыса Ліепы. 

20 ліпеня ў дзіцячай бібліятэцы імя С. Маршака прайшоў 

шахматна-шашачны турнір “Падарожжа па шахматнай дошцы”, 

прымеркаваны да Міжнароднага дня шахмат.  

2 жніўня Літаратурна-музычнае віншаванне “За тых, хто ў 

стропах!” да 86-й гадавіны з дня ўтварэння паветрана-дэсантных войскаў 

(бібліятэка-філіял № 8 г. п. Баравуха). 

5 жніўня адкрылася выстава-падарожжа “Святлафор 

Святлафоравіч і кампанія” (дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака). 

12 жніўня Інтэлектуальная гульня-турнір “Маю права” да 

Міжнароднага дня моладзі (дзіцячая бібліятэка імя А.С. Пушкіна). 

17 жніўня Рэтра-партрэт “Ненавижу слово “играть” для 

прыхільнікаў творчасці Ф. Ранеўскай (цэнтральная гарадская бібліятэка 

імя У. Маякоўскага). 
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  Намінацыя “Прэзентацыя народнага касцюма”: 

І месца – Цэнтр рамёстваў і традыцыйнай культуры ДУК “Цэнтр 

культуры г. Наваполацка”; 

II месца – Лёзненскі Дом рамёстваў, Глыбоцкі Дом рамёстваў; 

III месца – творчы калектыў ДУК “Міёрская цэнтралізаваная 

клубная сістэма”. 

16–17 ліпеня на тэрыторыі Віцебскага абласнога метадычнага 

цэнтра народнай творчасці прайшоў конкурс майстроў па лозапляценні 

“Лазовы прут”. У ім прынялі ўдзел 30 майстроў Віцебшчыны, абласцей 

рэспублікі, члены Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, а 

таксама майстры з г. Чарнігава (Украіна), г. Даўгаўпілс (Латвія). Гран-пры 

конкурсу атрымаў Віктар Кухальскі (г. Даўгаўпілс, Латвія). 

Спецыяльны прыз “За стварэнне сімвалічнага вобраза да                    

25-годдзя Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у 

Віцебску” – Алена Гурэцкая (г. Мінск). 

Спецыяльны прыз “За захаванне сямейнай традыцыі 

лозапляцення” – Уладзімір Лук’янец (г. Браслаў). 

Спецыяльны прыз “За разнастайнасць форм і тэхнік 

лозапляцення” – Віктар Давідовіч (Гомельская вобласць). 

Намінацыя “Традыцыйны выраб”: 

І месца – Сяргей Грунтоў, Сенненскі раён; 

ІІ месца – Лідзія Ганчар, г. Чарнігаў; 

ІІІ месца – Мікалай Баршчоў, Верхнядзвінскі раён. 

Намінацыя “Творчы дэбют”: 

І месца – Андрэй Званскі, Шаркаўшчынскі раён; 

ІІ месца – Андрэй Круцялёнак, г. Гарадок; 

ІІІ месца – Мікалай Казакоў, г. Лепель. 

Намінацыя “За лепшую хатнюю калекцыю”: 

І месца – Васіль Сіманковіч, г. Гарадок; 

ІІ месца – Таццяна Сцяшонак , г. Смаргонь (Гродзенская 

вобласць); 

Арганізатар выставачнага праекта – кандыдат мастацтвазнаўства, член 

Беларускага саюза дызайнераў І. Гарбуноў. 

8 жніўня Сустрэча з кандыдатам у майстры спорту СССР, 

інструктарам па высакагорным турызме Алегам Шчыгельскім. 

18 жніўня адкрылася мастацкая выстаўка “Партрэт горада” 

віцебскага мастака Уладзіміра Літвіна. 

25 жніўня Літаратурна-музычная вечарына “Душа знаходзіць, 

што шукае…”, прысвечаная 70-годдзю з дня нараджэння паэта Алега 

Уладзіміравіча Салтука. 

 

ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” 

3 ліпеня Патрыятычная культурна-адукацыйная акцыя “Мой 

город! Моя страна! Моя Беларусь!” у гарадскім парку (бібліятэкі 

сістэмы). 

8 ліпеня Мітынг каля помніка Янкі Купалы ў Ляўках 

(супрацоўнікі ЦБС сумесна з музеем У.С. Караткевіча і філіялам 

Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы “Ляўкі”) з удзелам 

пісьменнікаў аршаншчыны К. Нілава, А. Прохарава, У Жытнова і 

І. Еўланавай, прысвечаны 134-годдзю нараджэння паэта. 

http://orshalib.by/novosti/item/593-miting-v-levkah-k-dnyu-rojdeniya-

yanki-kupali.html 

 

ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” 

10 жніўня Паэтычны відэамост “Віцебск–Іерусалім” 

(цэнтральная раённая бібліятэка імя М. Горкага). Аматары паэзіі 

пазнаёміліся з творчасцю ізраільскага паэта і парадыста Яўгенія Мініна, 

старшыні Міжнароднага Саюза пісьменнікаў Іерусаліма, лаўрэата 

шматлікіх паэтычных фестываляў. На сустрэчы прысутнічала жонка паэта 

Стэла Мініна, якая больш падрабязна пазнаёміла прысутных з творчасцю 

свайго мужа, чытала яго вершы і пародыі. У мерапрыемстве прынялі 
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  ІІІ месца – Уладзімір Мядзведзь, Брэсцкая вобласць. 

Намінацыя “Аўтарскае развіццё традыцыі”: 

І месца – Таццяна Азарава, г. Орша; 

ІІ месца – Наталля і Андрэй Піваварчык, г. Гродна;  

ІІІ месца – Таццяна Казлова, Лёзненскі раён. 

Намінацыя “Выраб мэблі”: 

І месца – Віталь Шмыгоўскі, Брэсцкая вобласць; 

ІІ месца – Сяргей Барташэвіч, г. Смаргонь (Гродзенская 

вобласці); 

ІІІ месца – Баляслаў Чарняўскі, г. Міёры. 

Намінацыя “Вырабы з лазы ў камбінацыі з іншымі прыроднымі 

матэрыяламі”: 

І месца – Таццяна Гаварцова, г. Докшыцы; 

ІІ месца – Ірына Шаўцова, г. п. Лёзна; 

ІІІ месца – Любоў Селіверстава, г. Талочын. 

Намінацыя “Дэкаратыўны выраб”: 

І месца – Святлана Навойчык, г. Глыбокае; 

ІІ месца – Таццяна Фяськова, г. Магілёў; 

ІІІ месца – Аляксей Меснік, Магілёўская вобласць. 

14–18 ліпеня на плошчы Свабоды, вуліцах Талстога і Пушкіна 

размяшчаліся тэматычныя тэатралізаваныя пляцоўкі брэндаў гарадоў 

і раёнаў Віцебскай вобласці, абласцей рэспублікі.  

У “Горадзе майстроў” працавалі майстры Беларускага Саюза 

майстроў народнай творчасці, майстры з гарадоў Масква, Пскоў, 

Арэнбург (Расійская Федэрацыя), Кіеў, Чарнігаў, Івана-Франкоўск 

(Украіна), Даўгаўпілс і Балві (Латвія). 

14–18 ліпеня на вуліцы Пушкіна і плошчы Свабоды АМЦНТ 

праводзіў конкурс майстэрства культарганізатараў “Славянская казка”. 

Гран-пры конкурсу атрымаў народны тэатр гульні “Лёлі” раённага Цэнтра 

культуры ДУК “Цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага раёна”. 

Лаўрэатамі конкурсу ў розных намінацыях сталі: творчы калектыў ДУК 

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

1 ліпеня адкрылася перасоўная фотавыстава “Мой край не 

абышла вайна”. Праект рэалізаваны ў рамках Пагаднення аб 

супрацоўніцтве паміж абласнымі ўніверсальнымі бібліятэкамі 

прыгранічных тэрыторый дзяржаў-удзельніц СНД – Віцебскай абласной 

бібліятэкай імя У.І. Леніна і Смаленскай абласной універсальнай 

бібліятэкай імя А.Т. Твардоўскага. Экспазіцыя ўключае ўнікальныя 

фотаздымкі Віцебска і Смаленска даваеннага, ваеннага і пасляваеннага 

перыядаў з фондаў Смаленскага дзяржаўнага музея-запаведніка, 

Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, прыватных калекцый, фонду 

нямецкага горада Хагена.  

7 ліпеня Літаратурная сустрэча “Віцебскі казачнік” з Н.Р. Ільіной 

(г. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя) – дачкой віцебскага 

пісьменніка Р.Л. Шакулава (1910–1987). 

18 ліпеня Творчы вечар гісторыка, краязнаўцы Л. Хмяльніцкай. 

Удзел у мерапрыемстве прыняла карэспандэнт газеты “Звязда”, журналіст, 

аўтар кнігі “Сустрэчы без абцасаў” Надзея Дрыла.  

20 ліпеня ў бібліятэцы ў рамках Міжнароднага дабрачыннага 

праекта “Трыкатажныя куплеты-2016” адбылося адкрыццё выставы 

лапікавага шыцця майстроў Беларусі і Латвіі. Праект прадставіла 

Н. Ярмух, кіраўнік народнага клуба майстроў лапікавага шыцця “Рошва” 

ДУК “Полацкі раённы цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур”. З 

адкрыццём выставы ўдзельнікаў праекта і гасцей павіншаваў кіраўнік 

Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску Угіс Скуя. Сваімі 

ўражаннямі падзяліліся вядучы метадыст па сцэнічным касцюме ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” Н. Бабровіч, 

навуковы супрацоўнік ДУ “Культурна-гістарычны комплекс “Залатое 

кальцо горада Віцебска “Дзвіна” І. Садаводава. 

26 ліпеня адкрылася выстаўка ваенна-гістарычнай мініяцюры, 

прысвечанай памяці герояў вайны 1812 года, “Жывая памяць стагоддзяў”. 
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  “Бешанковіцкі раённы цэнтр культуры”, народны тэатр гульні “Балагуры” 

філіяла № 1 “Докшыцкі ГЦК” ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці Докшыцкага раёна”, творчы калектыў ДУК “Расонскі 

раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці” (намінацыя “Народная 

казка на сучасны лад”); народны гурт тэатралізаванай гульні ДУК “Цэнтр 

культуры г. Наваполацка” (намінацыя “Казачны мікс”); творчы калектыў 

Багатырскага сельскага Дома культуры ДУК “Полацкі раённы Цэнтр 

культуры” (намінацыя “Казка, якая спявае…”); творчы калектыў ДУК 

“Верхнядвінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці” (намінацыя 

“Чароўны казачны свет”); творчы калектыў Обальскага гарадскога Дома 

культуры ДУК “Шумілінскі раённы цэнтр культуры” (намінацыя “Я – 

аўтар!”); творчы калектыў ДУК “Віцебскі раённы цэнтр культуры і 

творчасці” і клуб аматараў фальклору “Забава” аўтаклуба ДУК 

“Талачынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці” (спецыяльны 

дыплом “За актуалізацыю традыцыйных гульняў”); творчы калектыў ДУК 

“Аршанскі раённы Дом культуры” і тэатр гульні “Праяўленне” ДУК 

“Раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раёна” (спецыяльны дыплом “За лепшае майстэрства 

работы з гледачамі”); творчы калектыў Гуцкага сацыяльна-культурнага 

цэнтра (Пастаўскі раён) (спецыяльны дыплом “За арыгінальнасць 

сцэнарнай ідэі”); творчы калектыў ДУК “Глыбоцкі цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці” (спецыяльны дыплом “За лепшае 

пераўтварэнне ў вобраз”); творчы калектыў Обальскага гарадскога Дома 

культуры ДУК “Шумілінскі раённы цэнтр культуры” (спецыяльны 

дыплом “За лепшае мастацкае афармленне гульнёвай праграмы”). 

18 ліпеня адбылося закрыццё V Нацыянальнай выставы 

наіўнага мастацтва “Insita-2016”, прысвечанай 120-годдзю з дня 

нараджэння Алены Кіш, размешчанай у выставачных залах абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці, абласнога краязнаўчага музея, 

Дома кіно. 

Віцебскі АМЦНТ 

абрадавае дзеянне “Розгары” з русалкамі з Чашнік, прадстаўнікі Індыі 

пазнаёмілі з танцамі і традыцыйнай культурай свайго народа, баі на 

бяспечнай зброі прадэманстравалі госці з Японіі і Расіі. Адметнымі 

падзеямі мерапрыемства сталі выступленні гуртоў “Rosy”, “Recha”, 

“Relikt”, “Vuray”, “Рокаш” і іншых. 

Витебские вести. – 2016. – 25 авг. – С. 23. 

 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

Па выніках XXIV Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – 

асяродак нацыянальнай культуры” за 2015 год пераможцамі прызнаны 

наступныя бібліятэкі:  

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

 Барсееўская сельская бібліятэка-філіял № 3 ДУК “Лёзненская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, трэцяя прэмія (бібліятэкар Тамара 

Мікалаеўна Кухарэнка); 

– у намінацыі “За пошукавую і даследчую працу”:  

 Курынская сельская бібліятэка ДУК “Віцебская раённая 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”, першая прэмія (бібліятэкар Марыя 

Аляксандраўна Карновіч). 

Заахвочвальная прэмія прысуджана бібліятэцы-філіялу № 14 імя 

У. Караткевіча ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”, 

бібліятэцы-філіялу № 2 імя К. Сіманава ДУК “Цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма г. Наваполацка” і Полацкай цэнтральнай раённай 

бібліятэцы імя Ф. Скарыны ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма”. 

У ліпені былі падведзены вынікі ІІ Рэспубліканскага конкурсу 

“Бібліятэка – цэнтр духоўнай асветы і выхавання”за 2015 год. У 

намінацыі “Гісторыя Праваслаўя роднага краю” другое месца 

прысуджана Обрубскай сельскай бібліятэцы-філіялу № 40 ДУК 

“Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” (бібліятэкар Леакадзія 

Міхайлаўна Ільюшчанкава). 
17 20 



 З 18 па 23 ліпеня ў Глыбокім праходзілі мерапрыемствы 

раённага свята “Вішнёвы фестываль”. Сёлета разам з ганаровымі 

гасцямі, прадстаўнікамі рэспубліканскіх і абласных органаў улады ў 

фестывальных мерапрыемствах прымалі ўдзел Надзвычайны і 

Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі Цуй Цымін, 

афіцыйныя дэлегацыі больш чым з 10 рэгіёнаў і гарадоў такіх краін, як 

Латвія, Літва, Расія, Грузія, Германія і Малдова, творчыя калектывы з 

Расіі, Грузіі, Латвіі і Літвы. Усяго – каля 300 замежных гасцей. У час свята 

быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж Глыбоцкім раённым 

выканаўчым камітэтам і адміністрацыяй Грамячынскага сельскага 

пасялення Осінскага раёна Пермскага краю, а таксама пратакол намеру аб 

супрацоўніцтве паміж Глыбоцкім раённым Саветам дэпутатаў і 

Швянчонскім раённым самакіраваннем Літвы. На цэнтральнай плошчы 

горада была ўстаноўлена і ўрачыста адкрыта скульптура “Сям’я” (аўтар – 

скульптар, член Беларускага саюза мастакоў І. Казак). На працягу ўсяго 

свята ўдзельнікам прапаноўвалася разнастайная культурна-забаўляльная 

праграма. 

http://vg-gazeta.by/ 

З 28 па 31 ліпеня ў Верхнядзвінскім раёне прайшоў XXV 

юбілейны Міжнародны маладзёжны лагер “Бе-La-Русь”. У праграме 

форуму – мерапрыемствы памяці, шырокая спартыўная, культурная і 

адукацыйная праграмы. Прайшлі “Бе-La-Рускія алімпійскія гульні”, 

народныя спартыўныя гульні трох рэспублік, творчы фестываль “Бе-La-

Русские зори”, фестываль бардаўскай песні, конкурсы артыстычнага 

майстэртсва, танцавальна-забаўляльныя мерапрыемствы.  

30 ліпеня адбыўся штогадовы Міжнародны спартыўна-

музычны фестываль “Viva Braslav”. Дзённая праграма адкрылася 

спартыўнымі спаборніцтвамі па пляжным футболе, валейболе, алімпійскім 

крос-кантры. Хэдлайнерамі вячэрняга канцэрта сталі групы “Siack 

Individuals”, “Julian Calor”, “Matisse Sadko”, “MOT” і “Ногу Свело”. 

http://vivabraslav.by/ 

12 жніўня ў Докшыцах пачаліся ўрачыстасці, прысвечаныя Дню 

горада і “Фестывалю дзвюх рэк”. Сярод ганаровых гасцей святочных 

мерапрыемстваў – старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь У. Андрэйчанка, міністр культуры Рэспублікі Беларусь 

Б. Святлоў і яго намеснік В. Чэрнік, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 

Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Цуй Цымін. У 

святах прынялі ўдзел дэлегацыі горада-пабраціма Балві (Латвія), 

гарадскога пасёлка Палкіна (Расійская Федэрацыя), прадстаўнікі раёнаў-

суседзяў. У рамках шматлікіх святочных мерапрыемстваў прайшлі 

конкурсы прыгажосці і грацыі “Лэдзі Фестываль-2016”, дзі-джэяў, 

сямейнай творчасці “Кірмаш сямейных талентаў”, вакалістаў “Бярэзінскія 

напевы” і інш. 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 18 авг. – С. VII. 

 20 жніўня на радзіме вядомага садавода і селекцыянера, 

заслужанага агранома БССР І.П. Сікоры ў вёсцы Алашкі 

Шаркаўшчынскага раёна адбылося абласное свята аматарскіх 

аб’яднанняў “Яблычны фэст”, у гэты ж дзень тут прайшло і раённае 

свята “Властелин села”. Праграма свята прадугледжвала правядзенне 

экскурсіі з наведваннем “Мемарыяльнага музея садавода-селекцыянера 

І.П. Сікоры”, святочны канцэрт з удзелам вядучых калектываў мастацкай 

самадзейнасці вобласці, прэзентацыі клубаў прыродазнаўчага накірунку 

(клубы садаводаў, кветкаводаў, агароднікаў, пчаляроў, аматараў 

фларыстыкі і інш.); здаровага ладу жыцця; клубаў маладых дызайнераў-

мадэльераў, дзіцячых і маладзёжных студый і тэатраў мод; выстаўку-

дэгустацыю страў клубаў нацыянальнай кухні, акцыю “Яблычны сувенір – 

сікораўскай зямлі”, пленэр мастакоў, яблычны кірмаш і інш.  

ВАМЦНТ 

 Трэці Міжнародны фестываль міфалогіі “У госці да 

Лепельскага Цмока” 21 жніўня прайшоў у Лепелі. З Чавускага раёна 

Магілёўскай вобласці на фестываль прыехалі гурты: фальклорны 

“Незабудкі” і народнай песні “Землякі”. Упершыню пабачылі лепяльчане 
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