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Ад складальніка 

 

Дадзены бібліяграфічны дапаможнік прысвечаны творчай 

біяграфіі дацэнта кафедры выяўленчага мастацтва Віцебскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта 

культуралогіі Л. У. Вакар. Людміла Уладзіміраўна – даследчык і 

арганізатар навуковай работы па вывучэнні традыцыйнай культуры 

Віцебскай вобласці і Беларусі, аўтар манаграфій, артыкулаў, спецыяльных 

вучэбных праграм, дапаможнікаў, удзельнік міжнародных, рэспубліканскіх 

і рэгіянальных канферэнцый. 

У паказальнік уключаны даныя пра асноўныя публікацыі – кнігі, 

артыкулы са зборнікаў і энцыклапедый, перыядычных выданняў за перыяд 

з 1987 па 2021 год. Пры падрыхтоўцы выдання скарыстаны картачныя і 

электронныя каталогі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна, 

крыніцы бягучай бібліяграфіі Нацыянальнай кніжнай палаты – дзяржаўны 

бібліяграфічны паказальнік «Летапіс друку Беларусі», фонды аддзелаў 

літаратуры па мастацтве, краязнаўства, асноўнага кнігасховішча, а таксама 

матэрыялы з асабістага архіва Людмілы Уладзіміраўны Вакар. 

Бібліягафічныя запісы складзены ў адпаведнасці з міжнароднымі 

стандартамі ДАСТ 7.1-2003 «Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае 

апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы складання» і ДАСТ 7.80-2000 

«Бібліяграфічны запіс. Загаловак. Агульныя патрабаванні і правілы 

складання». У бібліяграфічных запісах прымяняюцца скарачэнні слоў і 

словазлучэнняў у адпаведнасці з СТБ 7.12-2021 «Бібліяграфічны запіс. 

Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя 

патрабаванні і правілы», ДАСТ 7.12-93 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне 

слоў на рускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы». 

Бібліяграфічны паказальнік складаецца з дзвюх частак. У першай 

частцы прыводзяцца біяграфічныя звесткі пра Л. У. Вакар і ўдзел у 

канферэнцыях. Другая частка ўключае бібліяграфічнае апісанне работ 

 

 

Прэзентацыя кнігі «Забава: народная цацка і лялька Віцебшчыны» 

ў Віцебскай абласной бібліятэцы, 2019 г. 
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мастацтвазнаўцы: манаграфіі, навукова-папулярныя выданні, артыкулы з 

энцыклапедычных даведнікаў, а таксама публікацыі з перыядычных 

выданняў. Асноўны прынцып размяшчэння запісаў – храналагічны. 

Выданне адрасавана мастацвазнаўцам, культуролагам, студэнтам і 

шырокаму колу чытачоў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аўтары кнігі «Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны» Л. У. Вакар, 

С. У. Салаўёва, Н. А. Бабровіч, Г. А. Бабровіч, г. Віцебск, 2018 г. 
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Л. У. Вакар (мастацтвазнаўца), А. А. Сабірава (старшыня Віцебскай 

абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза працаўнікоў культуры, 

інфармацыі, спорту і турызму), Т. М. Адамян (дырэктар Віцебскай 

абласной бібліятэкі). Падвядзенне вынікаў абласной выставы-агляду 

самаробнай кнігі «Кнігу горада гартаючы», 2017 г. 
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Біяграфічныя звесткі 

 

Вакар Людміла Уладзіміраўна нарадзілася ў 1957 годзе ў 

г. п. Багушэўск Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. Кандыдат 

мастацтвазнаўства. Скончыла Інстытут жывапісу, скульптуры і 

архітэктуры імя І. Я. Рэпіна па спецыяльнасці «Тэорыя і гісторыя 

выяўленчага мастацтва» (Ленінград, 1982). З 1991 па 1995 год вучылася ў 

аспірантуры Беларускай акадэміі мастацтваў. У 1996 годзе абараніла 

кандыдацкую дысертацыю «Інсітнае мастацтва Беларусі ХХ стагоддзя». 

З 1982 года працуе ў Віцебскім навукова-метадычным цэнтры 

народнай творчасці ў якасці вядучага метадыста па этнаграфіі і фальклоры. 

Займаецца арганізацыйнай, метадычнай і даследчай дзейнасцю ў галіне 

народных рамёстваў, наіўнага мастацтва. Арганізавала наступныя 

мерапрыемствы: аднайменныя выставу і форум «Народны і гістарычны 

касцюм Віцебскай вобласці» (1991), канферэнцыю і выставу пад назвай 

«Візіянерства Язэпа Драздовіча» (1993), І Рэспубліканскае свята ганчарства 

«Ганчарнае кола-97» (в. Бачэйкава, Бешанковіцкі р-н Віцебскай вобл.), 

нацыянальныя выставы і канферэнцыі па наіўным мастацтве Беларусі 

«Insita» (1994, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020) і іншыя праекты. Прадстаўляла 

калекцыю наіўнага мастацтва на Міжнароднай выставе-трыенале «Insita-

97» у Славацкай карціннай галерэі (г. Браціслава, 1997), на Міжнародным 

фестывалі наіўнага мастацтва «Фэстнаіў» (2004, 2007, 2010, 2013, 2016) у 

Маскве. З 1998 па 2001 год была куратарам праекта міжнароднага конкурсу 

майстроў народных рамёстваў у рамках Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». 

З 1995 па 2015 г. выкладала ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце 

імя П. М. Машэрава на кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры 

гістарычнага факультэта. У 1997 годзе праходзіла стажыроўку ў Інстытуце 

мастацтва Акадэміі навук Польшчы. З 2015 па 2019 год працавала ў 

Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. З 2019 па 

 

Журы свята-конкурсу майстроў цацкі «Забава-2015», якое праходзіла ў 

рамках Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». 

І. П. Хіцько (дацэнт МГФ УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П. М. Машэрава», Л. У. Вакар (кандыдат мастацтвазнаўства, метадыст 

ДУ «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці»), Г. Ф. Шаўра 

(доктар мастацтвазнаўства, прафесар УА «Беларускі ўніверсітэт культуры і 

мастацтваў»), Н. А. Бабровіч (мастацтвазнаўца, мастак-мадэльер); другі рад: 

Г. А. Бабровіч (мастак, намеснік дэкана МГФ УА «Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П. М. Машэрава»), Л. Я. Раманенка (дацэнт УА «Беларускі 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў»), Я. М. Сахута (доктар 

мастацтвазнаўства, прафесар; ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры» Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі). 
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сёняшні дзень Людміла Уладзіміраўна дацэнт кафедры выяўленчага 

мастацтва мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. Вобласць навуковых інтарэсаў: 

мастацкая культура і выяўленчае мастацтва Беларусі, наіўнае мастацтва 

(мастацтва прымітыву), народная культура. 

У 2007 г. узнагароджана Граматай Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь за дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні 

студэнцкай моладзі. У 2012 г. стала лаўрэатам ганаровага звання «Чалавек 

года Віцебшчыны» у намінацыі «Культура, мастацтва, духоўнае 

адраджэнне», у 2014 г. была ўзнагароджана Ганаровай граматай Віцебскага 

гарадскога выканаўчага камітэта за шматгадовую добрасумленную працу і 

асабісты ўклад у развіццё культуры, адраджэнне і папулярызацыю 

традыцыйных рамёстваў Віцебскай вобласці, у 2019 г. узнагароджана 

нагрудным знакам «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь. 17 лютага 2020 г. атрымала Падзяку 

старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта «За шматгадовую 

плённую працу, значны ўклад у зберажэнне і папулярызацыю 

нематэрыяльна-культурнай спадчыны Віцебскай вобласці». У лістападзе–

снежні 2020 года стала ініцыятарам і адным з арганізатараў 

VI Нацыянальнай выставы наіўнага мастацтва «Insitus-2020», па выніках 

якой адбылася навукова-метадычная канферэнцыя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прэзентацыя кнігі «Людмила и Валерий Ковальчук – керамисты 

Витебска», г. Віцебск, 2014 г. 
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Слова пра калегу 

 

Інсіта, прымітыў, прымітывізм – тэрміны, якія трывала ўвайшлі ў 

сучаснае мастацтвазнаўства. Гэтыя паняцці вызначаюць вобласць 

навуковых інтарэсаў вядомага віцебскага даследчыка, мастацтвазнаўцы і 

гісторыка мастацтва Людмілы Вакар. Гэтымі накірункамі яны не 

вычэрпваюцца, але ў значнай ступені менавіта цікаўнасць да народнага 

дэкаратыўна-прыкладнога, самадзейнага і прафесійнага мастацтва 

Віцебшчыны зрабіла мастацтвазнаўцу шырока вядомай не толькі ў 

Беларусі, але і за яе межамі, на постсавецкай прасторы, у прафесійным 

асяродку нашых бліжэйшых суседзяў. 

Вернасць галоўнай тэме і навуковыя поспехі Людмілы 

Уладзіміраўны ўмацавалі яе аўтарытэт вучонага. Бясспрэчным доказам 

гэтага аўтарытэта зрабіліся арганізаваныя ёю навуковыя праекты, да якіх з 

павагай ставяцца калегі, у прыватнасці, праведзеныя ў Віцебску 

канферэнцыі. Не сакрэт, што паспяховасць такіх мерапрыемстваў залежыць 

ад прадстаўніцтва кола спецыялістаў, якія збіраюцца на нарады з мэтай 

абмеркавання прафесійных праблем. Людміла Уладзіміраўна запрашаецца 

на навуковыя форумы, якія праводзяцца ў іншых краінах. 

Вялікую ролю ў дзейнасці вучонага мае экспедыцыйная праца. З яе 

ўсё пачыналася. Цікавай яна застаецца для даследчыка і ў сённяшнія дні. 

Тыя калекцыі, якія на працягу апошніх амаль чатырох дзясяткаў гадоў 

здолеў сабраць Віцебскі навукова-мэтадычна цэнтр народнай творчасці, 

зрабіліся вынікам сістэматычнай працы Людмілы Вакар. Трывалыя сувязі 

яна падтрымлівае з рэгіянальнымі і сталічнымі навуковымі і музейнымі 

ўстановамі, вучонымі бліжняга і дальняга замежжа. 

Вартыя ўвагі дзве грунтоўныя абагульняючыя манаграфіі 

Л. У. Вакар «Мастацтва прымітыву і прымітывізму» і «Феномен 

прымітыву: архаіка і навацыя ў выяўленчым мастацтве Беларусі ХХ – 

пачатку ХХІ стагоддзя». Вялікі фактычны матэрыял сабраны ў альбомных 

 

 

 

 

 

Адкрыццё выставы І. Басава: Л. У. Вакар, І. С. Воранава і М. І. Басаў,  

г. Віцебск, 2014 г. 
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выданнях, якія распрацаваныя на падставе аўтарскіх канцэпцый 

даследчыцы – «Народныя сувеніры Віцебшчыны», «Народныя майстры і 

мастакі Віцебшчыны», «Мастацтва insita: з гісторыі правядзення выставак 

непрафесійнага мастацтва», «Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны». Шэраг 

выданняў прысвечаны асобным майстрам прафесійнага і аматарскага 

мастацтва. Сярод іх – каталогі выстаў, зборнікі канферэнцый, асобныя 

артыкулы. Праз прызму аўтарскіх канцэпцый разглядаецца творчасць 

выдатных дзеячаў нацыянальнай культуры Юдэля Пэна, Марка Шагала, 

Язэпа Драздовіча. 

Набыўшы вялікі практычны і навуковы вопыт, Л. У. Вакар 

прыйшла да выкладчыцкай дзейнасці. Шмат гадоў яна працуе ў Віцебскім 

дзяржаўным універсітэце імя П. М. Машэрава. Выкладае курсы гісторыі 

беларускага мастацтва, распрацавала спецыяльныя курсы для студэнтаў-

гісторыкаў, музеязнаўцаў, філолагаў, мастакоў. Яе лекцыйныя курсы 

заўсёды адрознівае навукова-метадычная грунтоўнасць, высокі тэарэтычны 

ўзровень і практычная скіраванасць. Л. У. Вакар – аўтар шэрагу 

навучальных дапаможнікаў. Многія былыя вучні Людмілы Уладзіміраўны 

сёння паспяхова працуюць ва ўстановах мастатва і культуры, навучальных 

установах Віцебшчыны. 

Людмілу Уладзіміраўну адрозніваюць асабістыя якасці 

ўважлівасці і дабразычлівасці да калег і вучняў. 

Мне здаецца, што складзенае супрацоўнікамі Віцебскай абласной 

бібліятэкі бібліяграфічнае выданне, у якое ўключаныя звесткі аб навуковай, 

творчай, метадычнай працы Людмілы Уладзіміраўны Вакар, будзе 

запатрабавана карыстальнікамі, таму што прадстаўляе выдатнага вучонага 

і чалавека арыгінальнага гуманітарнага светабачання. 

Аляксандр Лісаў, 

кандыдат мастацтвазнаўства, сябра Беларускага саюза мастакоў 

 

 

 

 

 

 

 

Мастак С. Дэшалыт, мастацтвазнаўца Л. Вакар, галоўны мастак часопіса 

«Наша спадчына» А. А. Румін, арт-дырэктар выставачнай залы часопіса 

«Наша спадчына» А. У. Пашуціна, г. Масква, 2013 г. 
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Познакомило и подружило меня с Людмилой Владимировной 

Вакар наивное искусство. 

Когда я стала писать, скорее что-то изображать на картоне маслом, 

это увидела Людмила Владимировна и сказала, что я наивный художник и 

мне нужно продолжать работать. В моих первых неумелых картинках 

искусствовед увидела искренность, непосредственность, чистоту и любовь 

к избранным образам. Она всегда находила возможность посмотреть мои 

работы, дать совет, что-то подсказать. Открыла для меня творчество 

классиков примитивизма (наива), творчество витебских художников, для 

которых возможность творить сердцем, не думая о профессионализме, 

является главным. 

Вскоре я стала членом городского клуба художников «Контур», 

где многие обращаются за консультацией к Л. В. Вакар. Этому 

замечательному объединению скоро будет 75 лет. Клуб собирал и 

продолжает собирать действительно единомышленников, увлеченных 

живописью творцов. Художники активно выставляются как на городских, 

так и на республиканских и международных выставках. Благодаря 

Людмиле Владимировне витебских наивных художников знают во 

Франции, Словакии, Израиле, Польше, Украине. С 2004 года она 

представляет художников Витебской области на Международном 

фестивале наивного искусства и творчества аутсайдеров в Москве. На 

последних выставках 2013 и 2017 гг. витебские художники были 

единственными из Республики Беларусь. Следует отметить, что нас, 

земляков всемирно известного Марка Шагала принимают с большим 

уважением, размещают работы в центре экспозиции. На сопутствующих 

проекту конференциях сообщения Л. В. Вакар об истории и современном 

наивном искусстве Беларуси: о расписных коврах, о городских вывесках, о 

творчестве Федора Максимова, Марии Лариной, Язепа Дроздовича, Петра 

Зелявского, Алены Киш воспринимаются с большим интересом. 

Людмила Владимировна также является организатором и 

куратором 8-ми областных и 6-ти Национальных выставок наивного 

 

А. М. Маісеева (мастак, г. Віцебск), В. У. Дзьяканіцына (мастацтвазнаўца, 

г. Масква), Л. У. Вакар. Экспазіцыя міжнароднага фестывалю наіўнага 

мастацтва і творчасці аўтсайдараў «Фэстнаіў-2013», г. Масква 
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искусства «Insitus», которые проходят у нас в Витебске. Проекты 2012, 

2016 и 2020 года по своему масштабу стали международными: в них 

приняли участие художники из Латвии, Литвы, Украины, а также из 

Петербурга, Москвы, Казани, Вологды, Новгорода, Пскова и других 

городов России. К нам с радостью едут художники, чтобы посмотреть на 

город Марка Шагала и познакомиться с его художественными традициями. 

В феврале 2020 г. я присутствовала на заседании Беларуского 

республиканского научно-методического совета по вопросам историко-

культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь. 

Рассматривался вопрос о присвоении статуса историко-культурной 

ценности Беларуси элементу «Традиции инситного (наивного) искусства 

Витебщины». Документы для заседания подготовила и представляла 

кандидат искусствоведения Л. В. Вакар. Оппонентами были доктор 

искусствоведения О. А. Лобачевская и доктор искусствоведения 

Г. Ф. Шауро. На основании состоявшегося обсуждения было определено 

значение инситного (наивного) искусства Витебщины как элемента, 

который развивается на протяжении ХVІІ–ХХ вв., содержит в себе 

высокохудожественные произведения, известные за пределами Республики 

Беларусь, оказывает влияние на развитие искусства, духовность общества, 

является доминантным направлением народной художественной культуры 

Витебщины ХХІ в. Элемент «Традиция инситного (наивного искусства) 

Витебщины» включен в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь. 

У наивных художников Витебска и у Людмилы Владимировны 

есть мечта: создание областного музея наивного искусства. Для реализации 

этой мечты делается многое: в экспедициях собраны коллекции расписного 

ковра, деревянной скульптуры, живописи. Все это хранится в фондах ГУ 

«Витебский областной методический центр народного творчества», ГУ 

«Культурно-исторический комплекс “Золотое кольцо города Витебска 

“Двина”», УК «Витебский областной краеведческий музей». Все 

художники готовы подарить свои работы для экспозиций этого музея. 

 

 

 

 

 

 

Адкрыццё выставы «Insita-2012». Дырэктар музея наіўнага мастацтва 

г. Масквы У. І. Грозін перадае Віцебскаму АМЦНТ работы 

А. Д. Пыжовай, Л. У. Вакар, дырэктар ДУ «Віцебскі АМЦНТ» 

К. П. Лабука 
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Думаю, что если бы все эти коллекции были собраны в единую 

экспозицию, Витебск бы получил оригинальный музей художественной 

культуры. Ведь в работах наивного художника раскрывается Душа народа. 

Она жива! Как сказано в заключении Белоруского республиканского 

научно-методического совета по вопросам историко-культурного 

наследия, этот «элемент репрезентирует локальную культуру и является 

“живой традицией”». 

Я благодарна Людмиле Владимировне за 3 года совместной 

творческой работы, в результате которой появилась книга «Жыццё ў 

карцінках» (2019). Это альбом, в котором репродуцируются мои 

живописные и графические работы, размещены автобиографические 

рассказы и стихи. Людмила Владимировна является автором концепции, 

составителем и автором вступительной статьи, в которой она высоко 

оценила мое творчество. 

Антонина Моисеева, 

художник инситного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 2 

Фотаматэрыялы 

 

 

 

 

 

 

Журы міжнароднага конкурсу народных рамёслаў: супрацоўнік часопіса 

«Дэкаратыўнае мастацтва» А. Красавіна, кандыдат мастацтвазнаўства 

В. Лабачэўская, рэдактар часопіса «Дэкаратыўнае мастацтва» 

А. Сафарава, мастацтвазнаўца Л. Вакар, г. Віцебск, 1999 г. 
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Асноўныя даты навукова-арганізацыйнай дзейнасці 

 

Замежныя міжнародныя канферэнцыі 

 

The 5th international symposium Triennale of Naive Art INSITA-97 

(26–28 августа 1997 г., г. Братислава (Словакия)); 

«Wspуlne Dziedzictwo – Sztuka ziem dawniej Rzeczypaspolitej» (18–

20 октября 1999 г., Instztut sztuki PAN, г. Варшава (Польша)); 

«Славянская традиционная культура и современный мир. 

Фольклор и культурная традиция». (21–23 мая 2003 г., Государственный 

республиканский центр русского фольклора, г. Москва); 

«Феномен наивного искусства и творчества аутсайдеров в наши 

дни и его проблемы» (16–19 ноября 2004 г., Муниципальный музей 

наивного искусства, г. Москва); 

«Наивное искусство и творчество аутсайдеров в ХХІ веке: история, 

теория, практика» (15–17 ноября 2007 г., ГУК «Музей наивного 

искусства», г. Москва); 

«Современное религиозное искусство: тенденции, технологии, 

материалы» (3 июня 2013 г., Российская Академия художеств, г. Москва); 

«Искусство наивных художников в контексте отечественной и 

мировой художественной культуры» (27–28 ноября 2013 г., ГБУ «Музей 

наивного искусства», г. Москва); 

«Китч: на перекрестке народной и массовой культуры» (20 марта 

2014 г., Государственный институт искусствознания, г. Москва); 

«Идиллия и гротескный реализм в примитивизме современной 

живописи Беларуси»; научная конференция «Амплитуда колебаний». Наив 

и ар брют: от классики к современности (3 февраля 2017 г., Московский 

музей современного искусства, г. Москва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маісеева А. М. Жыццё ў карцінках: жывапіс, успаміны, вершы, 2020 г. 
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Замежныя канферэнцыі 

 

«Примитив в изобразительном искусстве» (15–19 ноября 1993 г., 

Государственный Российский Дом народного творчества, г. Москва); 

«Современное наивное искусство России» (3–5 февраля 1998 г., 

Всероссийский Дом народного творчества, г. Москва); 

«Эстетические приоритеты наивного искусства» (2 июля 1998 г., 

Московский государственный университет); 

«Наивный художник и его мир» (13–14 января 1999 г., 

Государственный музей-заповедник «Царицыно», г. Москва); 

«Шедевры наивного искусства» (26–27 июня 2000 г., МГУ имени 

М. Ломоносова, г. Москва); 

«Примитив и его место в современной художественной культуре» 

(7–8 декабря 2011 г., Музей наивного искусства, г. Ульяновск); 

ІV Варламовские искусствоведческие чтения «Место примитива в 

структуре современной художественной культуры» (10–11 октября 2012 г., 

Оренбургский областной музей изобразительных искусств); 

VI Клетновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения 

Е. Н. Клетновой (30 марта 2019 г., Администрация муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области, МБУК «Вяземский 

историко-краеведческий музей», г. Вязьма). 

 

Міжнародныя канферэнцыі ў Рэспубліцы Беларусь 

 

VІ Еўрапейская канферэнцыя Міжнароднай арганізацыі па 

народнай творчасці (ІОV) «Народная культура ва ўмовах сучасных перамен 

у розных рэгіёнах Еўропы», (23–26 верасня 1997 г., г. Мінск); 

«Восточнославянский город. К 400-летию пожалования Витебску 

Магдебургского права» (16–18 апреля 1997 г., ВГУ имени П. М. Машерова, 

г. Витебск); 

 

 

 

 

 

 

Забава: народная цацка і лялька Віцебшчыны, 2018 г. 
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«Беларусь і сусветная супольнасць: узаемадзеянне і 

ўзаемаўзбагачэнне культур» (21–25 мая 2000 г., ІІІ Міжнародны кангрэс 

беларусістаў, г. Мінск); 

«Беларусь и Европа: взаимодействие культур» (30 ноября – 

1 декабря 2000 г., ВГУ имени П. М. Машерова, г. Витебск); 

«Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире», 

(31 октября – 1 ноября 2002 г., ВГУ имени П. М. Машерова, г. Витебск); 

«Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці вербальнай 

культуры нацыі» (20–22 лістапада 2003 г., БДПУ імя М. Танка, г. Мінск); 

«Музей ХХІ стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці», 

прысвечаная 65-годдзю з дня заснавання Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь (9–11 лістапада 2004 г., Нацыянальны мастацкі музей, 

г. Мінск); 

ІІІ Няфёдаўскія чытанні «Беларускае мастацтва: гісторыя і 

сучаснасць», (19 сакавіка 2009 г., Беларуская дзяржаўная акадэмія 

мастацтваў, г. Мінск); 

«К 100-летию образования и деятельности Витебской ученой 

архивной комиссии» (5 мая 2009 г., ВГУ имени П. М. Машерова, 

г. Витебск); 

«Изобразительное искусство в системе образования», (15–

16 октября 2009 г., ВГУ имени П. М. Машерова, г. Віцебск); 

«Актуальные вопросы современного гуманитарного познания» 

(29–30 октября 2009 г., ВГУ имени П. М. Машерова, г. Витебск); 

«ІХ Аладаўскія чытанні» (24–25 мая 2011 г., Нацыянальны 

мастацкі музей, г. Мінск.); 

«Культура Беларуси: реалии современности. Культурная 

идентичность и межкультурные коммуникации» (12–13 чэрвеня 2013 г., 

Інстытут культуры Беларусі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, 

г. Мінск); 

II, III, V, VI Міжнародныя канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан 

культуры і мастацтваў» (10–11 лістапада 2011 г., 25–26 красавіка 2013 г., 

 

 

 

 

 

 

Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны, 2017 г. 
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20–21 лістапада 2014 г., 19–20 лістапада 2015 г.; Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск); 

V, VІІ, ІХ, ХІ, ХVІ, XXIII Міжнародныя шагалаўскія чытанні 

(1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2013 гг.; Музей Марка Шагала, г. Віцебск); 

Международная научно-практическая конференция 

«Национальный костюм как элемент исторического наследия в 

современной культуре» (24–28 апреля 2018 г., УК «Могилевский 

областной методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы», г. Могилев). 

 

Рэспубліканскія і рэгіянальныя канферэнцыі, круглыя сталы 

 

II канферэнцыя, прысвечаная 925-годдзю Браслава (16–

17 лютага 1991 г., г. Браслаў); 

«Сучасныя праблемы інсітнага мастацтва. Тэорыя. Практыка. 

Вопыт» (3–4 красавіка 1994 г., БелДІПК, г. Мінск); 

23–24 декабря 1997 г., «Пэн и его время» (Витебский областной 

краеведческий музей, г. Витебск); 

«Мастацкая культура Беларусі: новыя далягляды» (18–19 мая 

2002 г., БелДІПК г. Нясвіж); 

«Мастацкая прастора і космас Язэпа Драздовіча» (30 декабря 

2008 г., УК «Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”», г. Віцебск); 

«Віцебскія старажытнасці» да 50-годдзя знаходкі берасцяной 

граматы ў Віцебску і 150-годдзя з дня нараджэння А. Р. Брадоўскага (22–

23 кастрычніка 2009 г., УК «Віцебскі абласны краязнаўчы музей», 

г. Віцебск); 

«Праблемы аптымізацыі навукова-метадычнай дзейнасці ў 

кантэксце сучасных сацыякультурных працэсаў» (21–22 красавіка 2010 г., 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА «Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры і мастацтваў», Магілёўскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці, г. Магілёў); 

 

 

 

 

 

Вакар Л. У. Феномен прымітыву: архаіка і навацыя ў выяўленчым 

мастацтве Беларусі ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя, 2015 г. 
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Біблія Васіля Кораня ў кантэксце беларускай культурнай традыцыі // 

Віцебскі край: матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы (21 лістапада 2019 г., 

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», г. Віцебск); 

Біблія Васіля Кораня ў кантэксце беларускай культурнай традыцыі / 

Л. Вакар // Біблія Васіля Кораня як помнік культуры беларускага і рускага 

народаў: матэрыялы круглага стала (17 студзеня 2020 г., г. Мінск); 

Традыцыйныя вобразы і тэхналогія вырабаў гліняных народных цацак 

Аршанскага Падняпроўя і Віцебскага Падзвіння // Віцебскі край: матэрыялы 

VІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (25 лістапада 2021 г., 

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», г. Віцебск). 

 

Навукова-практычныя канферэнцыі, арганізаваныя аўтарам 

 

«Язэп Драздовіч. Асоба. Творчасць» (20–22 мая 1993 г., 

ДУ «Віцебскі АМЦНТ», Бел ІПК, г. Віцебск); 

«Інсітнае мастацтва Беларусі. Гісторыя. Тэндэнцыі развіцця» (29–

30 верасня 2000 г.; ДУ «Віцебскі АМЦНТ», г. Віцебск); 

«Працэсы мадэрнізацыі народнай культуры і вопыт устаноў 

культуры і адукацыі Віцебшчыны па захаванню традыцый» (26–27 мая 

2005 г., ДУ «Віцебскі АМЦНТ», г. Віцебск); 

«Народная культура Віцебшчыны: вывучэнне, ахова і папулярызацыя» 

(21 мая 2010 г., ДУ «Віцебскі АМЦНТ», УК «ВАКМ», г. Віцебск); 

«Прымітыў і яго формы ў сучаснай культуры» (4–5 мая 2012 г., 

ДУ «Віцебскі АМЦНТ», УК «ВАКМ», г. Віцебск); 

«Гісторыя і актуальныя формы мастацтва прымітыву» (17–

18 ліпеня 2016 г., ДУ «Віцебскі АМЦНТ»); 

«Спадчына. Інспірацыя. Дыялог», па выніках правядзення 

VІ выставы наіўнага мастацтва «ІNSITUS-2020», прысвечанай 380-годдзю 

Васіля Кораня, разьбяра і друкара, стваральніка Бібліі для народа. (4–5 

снежня 2020 г.; УК «ВАКАМ», ДУ «Віцебскі АМЦНТ»). 

 

 

 

 

 

 

Людмила и Валерий Ковальчук – керамисты Витебска, 2014 г. 
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Храналагічны паказальнік работ і публікацый 

 

Манаграфіі 

 

1. Вакар, Л. У. Мастацтва прымітыву і прымітывізму : 

манаграфія / Л. У. Вакар. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 200 с. 

2. Вакар, Л. У. Феномен прымітыву: архаіка і навацыя ў 

выяўленчым мастацтве Беларусі ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : манаграфія / 

Л. У. Вакар. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2015. – 263 с. 

 

Навукова-папулярныя выданні альбомнага і манаграфічнага 

характару 

 

3. Вакар, Л. Хведар Максімаў / Л. Вакар. – Віцебск : Сампо, 

2002. – 32 с. 

4. Народныя сувеніры Віцебшчыны [Выяўленчы матэрыял] : 

з выставы «Цвяток радзімы васілька...» / [рэд. рада: Л. У. Вакар [і інш.] ; 

Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. 

творчасці. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 304 с. 

5. Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны [Выяўленчы 

матэрыял] : [альбом] / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; Л. У. Вакар [і 

інш.]. – Віцебск : Віцеб. абл. друк., 2011. – 440 с. 

6. Вакар, Л. У. Мастацтва insita: з гісторыі правядзення выставак 

непрафесійнага мастацтва / уклад., аўт. арт. Л. У. Вакар ; рэд. савет: 

Л. У. Вакар [і інш.]. – Мінск : СтройМедиаПроект, 2013. – 304 с. : іл. 

7. Людмила и Валерий Ковальчук – керамисты Витебска / сост. 

Л. В. Вакар ; вступ. ст. Н. А. Гугнина. – Минск : Онорэ, 2014. – 120 с. 

8. Вакар, Л. Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны / Л. Вакар, 

Н. Бабровіч. – Мінск : Белстан, 2017. – 372 с. 

 

 

 

 

 

Мастацтва insita: з гісторыі правядзення выставак непрафесійнага 

мастацтва, 2013 г. 
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9. Забава [Выяўленчы матэрыял] : народная цацка і лялька 

Віцебшчыны / уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Мінск : БудМедыяПраект, 

2018. – 152 с. 

10. Маісеева, А. М. Жыццё у карцінках: жывапіс, успаміны, вершы / 

склад. і аўт. уступ. арт. Л. У. Вакар. – Мінск : БудМедыяПраект, 2020. – 296 с. 

 

Зборнікі матэрыялаў канферэнцый, выдадзеных пад рэдакцыяй 

Л. У. Вакар 

 

11. Інсітнае мастацтва Беларусі: гісторыя, суадносіны з народнай 

традыцыяй, сучаснасць, тэндэнцыі развіцця : матэрыялы навук.-практ. 

канф., 29–30 верас. 2000 г. / Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; 

склад. і аўт. прадм. Л. Вакар. – Віцебск, 2003. – 232 с. 

12. Народная культура Віцебшчыны : матэрыялы навук.-практ. 

канф. «Працэсы мадэрнізацыі народнай культуры і вопыт устаноў 

культуры і адукацыі Віцебшчыны па захаванні традыцый», 26–27 мая 

2005 г. / рэдкал.: Л. Вакар [і інш.]. – Віцебск, 2007. – 272 с. 

13. Народная культура Віцебшчыны: вывучэнне, захаванне, 

папулярызацыя : матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 165-годдзю 

М. Нікіфароўскага, 21 мая 2010 г. / Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; 

Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Л. Вакар, Л. Кернажыцкая, 

В. Шышанаў. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2012. – 235 с. 

14. Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры : 

матэрыялы навук.-практ. канф., Віцебск, 4–5 мая 2012 г. / Упр. культуры 

Віцеб. аблвыканкама ; Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; Віцеб. абл. 

краязн. музей ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 

2013. – 196 с. 

15. Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны : матэрыялы навук.-

практ. канф., Лепель, снеж. 2013 г. / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама ; 

Віцеб. абл. метад. цэнтр нар. творчасці ; [рэдкал.: Л. У. Вакар і інш.]. – 

Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2014. – 234 с. 

 

 

 

 

 

Мастацтва прымітыву і яго формы ў сучаснай культуры, 2013 г. 
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Каталогі 

 

16. Каталог абласной выстаўкі, прысвечанай 800-годдзю 

стварэння «Слова пра паход Ігаравы» / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. 

творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 

1987. – 16 с. 

17. Каталог выстаўкі народнага дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва Віцебшчыны / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., 

аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1988. – 16 с. 

18. Каталог выстаўкі «Краскі Паазер’я», прысвечанай 100-годдзю 

з дня нараджэння Язэпа Драздовіча / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. 

творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 

1988. – 10 с. 

19. Каталог І Абласной выставы народнай керамікі «Ганчарны 

круг-89» / Абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. 

Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1989. – 20 с. 

20. Каталог II Абласной выстаўкі разьбы па дрэву, прысвечанай 

500-годдзю з дня нараджэння Францыска Скарыны / Абл. навук.-метад. 

цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя 

Камінтэрна, 1989. – 8 с. 

21. Каталог выставы мастацтва-insitus «Талент шчырага сэрца» / 

Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – 

Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1992. – 44 с. 

22. Каталог выставы «Летуценьні Язэпа Драздовіча» / Беларус. ін-т 

праблем культуры ; Віцеб. абл. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., 

аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя Камінтэрна, 1993. – 24 с. 

23. Каталог выстаўкі: Фёдар Максімаў / Віцеб. абл. навук.-метад. 

цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск : Друк. імя 

Камінтэрна, 1994. – 30 с. 

24. Мастацтва insitus : першая нац. выстаўка інсітнага мастацтва ў 

Нац. мастацкім музеі Рэсп. Беларусь, 27 мая – 27 чэрв. 1994 г., г. Мінск / М-ва 

 

 

 

 

 

Народныя сувеніры Віцебшчыны, 2011 г. 
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культуры і друку Рэсп. Беларусь ; Беларус. ін-т праблем культуры ; уклад., 

аўт. тэксту Л. Вакар. – Мінск : Чатыры чвэрці, 1994. – 35 с. 

25. Insita-97 : the international Exhibition of Naiv Art unter the auspice 

of UNESCO : naiv art of Belarus : collection Vitebsk reginal sientific-metodical 

center / уступ. арт., уклад. беларус. раздзела Л. У. Вакар. –Bratislava : The 

Slovak National Gallery, 1997. – 292 р. 

26. Каталог абласной выставы народнага мастацтва ў межах 

І Рэспублiканскага фестывалю «Беларусь – мая песня» : выстаўка ў 2-х 

раздзелах : «Кругазварот» (дэкаратыўна-прыкладное мастацтва), «Святло 

душы» (жывапiс i графiка) / склад., маст. Н. Л. Федарыстава ; аўт. артык. 

Л. У. Вакар, Н. Л. Федарыстава. – Вiцебск : Абл. НМЦНТ, 1998. – 93 с. 

27. Каталог ІІ Нацыянальнай выставы інсітнага мастацтва / Абл. 

навук.-метад. цэнтр нар. творчасці ; уклад., аўт. тэксту Л. Вакар. – Віцебск, 

2001. – 24 с. 

28. Наивные художники Витебска Шагалу // Каталог выставки 

«Приношение мастеру» = Дар майстру = The gift to the master = L'Offre au 

maitre : (к 120-летию со дня рождения Марка Шагала) : живопись, графика, 

скульптура : [материалы выставки на Междунар. фестивале искусств 

«Славянский базар в Витебске»] / Гос. учрежд. культуры г. Москвы, Музей 

наивного искусства ; [авт. вступ. ст., сост. кат.: Л. Ртищева, Л. Вакар ; ред. 

С. Баранова]. – М. ; Витебск, 2007. – С. 42–79. 

 

Навучальна-метадычныя работы 

 

29. Гісторыя і тэорыя культуры : праграма дзярж. экзамена для 

студэнтаў фак. беларус. філалогіі і культуры з дадат. спецыяльнасцю 

«Сусветная і айчынная культура». – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 

2002. – 31 с. – (Сумесна з Лісавым А. Г., Часнаковай В. І. – 92 с.). 

30. Гісторыя культуры Беларусі : праграма курса, каляндар.-

тэмат. план, планы семінар. заняткаў, рэк. спіс літ., тэматыка рэф. і курс. 

работ, пытанні для залікаў і экзаменаў для студэнтаў фак. беларус. філалогіі 

 

 

 

 

 

Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны, 2011 г. 
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і культуры па дадат. спецыяльнасці «Сусветная і айчынная культура» / 

Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава ; склад. Л. У. Вакар. – Віцебск : ВДУ 

імя П. М. Машэрава, 2002. – 58 с. 

31. Гісторыя сусветнай культуры : праграма курса, каляндар.-

тэмат. планы, планы семінар. заняткаў, рэк. спіс літ., тэматыка рэф. работ, 

пытанні да залікаў і экзаменаў для студэнтаў фак. беларус. філалогіі і 

культуры з дадат. спецыяльнасцю «Сусветная і айчынная культура» : 

метад. дапам. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава, Каф. усеагульнай 

гіст. і сусвет. культуры ; склад. Л. У. Вакар, А. Г. Лісаў. – Віцебск : ВДУ 

імя П. М. Машэрава, 2002. – 120 с. 

32. Праграма для дзяржаўнага экзамена па сусветнай і айчыннай 

культуры і методыцы яе выкладання для студэнтаў 5 курса факультэта 

беларускай філалогіі і культуры для спецыяльнасці «Беларуская мова і 

літаратура. Сусветная і айчынная культура» / [склад. Л. У. Вакар і інш.]. – 

Віцебск, 2007. – С. 3–26, 49–70. 

33. Программа к государственному экзамену по всеобщей 

истории искусств для студентов 5 курса исторического факультета по 

специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» / 

[склад. Л. У. Вакар і інш.]. – Витебск, 2007. – С. 20–47. 

34. Культура Киевской Руси // Культурология: теория и история 

культуры (Культуры цивилизаций Нового времени (XVII – начало XX в.) : 

учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени П. М. Машерова. – Витебск, 

2009. – 293 с. 

35. Образование Виленской художественной школы // 

Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового 

времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени 

П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 206–212. 

36. Романтизм в Виленской художественной школе // 

Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового 

времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени 

П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 213–222. 

Дадатак 1 

Вокладкі кніг 

 

 

 

 

 

 

Вакар Л. У. Мастацтва прымітыву і прымітывізму, 2011 г. 
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37. Романтизм в художественной культуре Европы // 

Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового 

времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени 

П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 47–54. 

38. Стили в художественной культуре Европы ХVІІ–ХVІІІ вв. // 

Культурология: теория и история культуры (Культуры цивилизаций Нового 

времени (XVII – начало XX в.) : учеб. пособие / Л. В. Вакар [и др.] ; ВГУ имени 

П. М. Машерова. – Витебск, 2009. – С. 34–47. 

39. Всеобщая история искусств : учеб.-метод. комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия» / М-во образования Респ. Беларусь ; ВГУ имени 

П. М. Машерова, Каф. всеобщей истории и мировой культуры ; [склад. 

Л. У. Вакар і інш.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2010. – 161 с. 
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40. Сярод герояў Фёдара Максімава / Л. У. Вакар // Мастацтва 

Беларусі. – 1991. – № 4. – С. 34–37. 

41. Узоры мастацтва прымітыву ў творчасці разьбяроў 

Браслаўшчыны / Л. У. Вакар // Матэрыялы II навук.-практ. канф., прысвеч. 

925-годдзю Браслава / Беларус. фонд культуры ; Браслаўскі гіст.-краязн. 

музей. – Браслаў, 1991. – С. 7–11. 

42. Язэп Драздовіч і Марк Шагал : паралелі лёсу і творчасці / 

Л. У. Вакар // Культура. – 1993. – 5 ліп. – С. 8. 

43. Апраўданне інсітнай копіі / Л. У. Вакар // Мастацтва. – 1994. – 

№ 5. – С. 49–52. 

44. Моделирование как прием художественной композиции в 

творчестве примитивов : примитив в изобразительном искусстве / 

Л. В. Вакар // Материалы Всероссийской научно-практической 
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