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КУЛЬТУРА АСІПОВІЦКАГА РАЁНА 
 

 

Асноўнымі накірункамі  ў  рэалізацыі дзяржаўнай  культурнай 

палітыцы   на тэрыторыі Асіповіцкага раѐна  з’яўляюцца:  

удасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў  сферы культуры,  

выкананне сацыяльных стандартаў, забеспячэнне захаванасці музейнага 

фонду і агульнадаступнасці музейных прадметаў, забеспячэнне 

вольнага і роўнага доступу да інфармацыйных рэсурсаў і бібліятэчным 

фондам для розных груп насельніцтва, падтрымка і развіццѐ народнай 

творчасці, развіццѐ сістэмы эстэтычнага выхавання, мастацкай 

адукацыі,  уяўленне  беларускай культуры за мяжой. 

У сферы культуры   Асіповіцкага  раѐна  працуе  27 клубных 

устаноў,  30   бібліятэк, музей, кінатэатр,  3 дзіцячых школы мастацтваў 

з 6 філіяламі. Культурнае абслугоўванне    жыхароў   аддаленых і 

маланаселеных населеных  пунктаў раѐна забяспечваюць бібліебус, 

аўтаклуб і перасоўны відэакомплекс.  

 

ЭФФЕКТЫЎНАСЦЬ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ АРГАНІЗАЦЫЙ 

КУЛЬТУРЫ, УСТАНОЎ АДУКАЦЫЙ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ТЭРРЫТОРЫІ РЭГІЁНА 

У 2017 годзе  працягнута  праца  па аптымізацыі сеткі  ўстаноў 

культуры,  іх штатнай колькасці. За 2017 год    скарочана 10,5  штатных 

адзінкі, зачынена  1  Замошская сельская  бібліятэка,  рэарганізавана  8  

дзіцячых школ мастацтваў.   

Эканомія      бюджэтных сродкаў   за кошт  праведзеных 

мерапрыемстваў склала 12517,11 рублѐў. 

 Аб'ѐм бюджэтных сродкаў, накіраваных на забеспячэнне і развіццѐ 

сферы культуры    ў справаздачным годзе  склаў    больш   3,5   млн. 

рублѐў. 

 Паказчык пазабюджэтных уласных  прыбыткаў   у галіны 

выкананы на 101,8  працэнтаў да даведзенага плану.      

Даручэнне Кіраўніка дзяржавы па камплектаванню фондаў 

бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за 2017 

год  ў памеры не менш за 15%- 12 % сродкаў ад сумы бюджэтнага 

фінансавання, прадугледжанага на ўтрыманне названых устаноў, 

выканана ў  аб'ѐме 12,1. 

Колькасць чытачоў  бібліятэк раѐна складае звыш  25,5 тысяч 

чалавек. Працэнт  ахопу бібліятэчным абслугоўваннем насельніцтва 

раѐна складае 53,8  працэнты  ад агульнай колькасці жыхароў.   
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У  бібліятэчнай сетцы    працуе 20 Публічных Цэнтраў прававой 

інфармацыі.  У 2017 годзе   гарадская дзіцячая бібліятэка  адзначана  

Дыпломам  І  ступені за ўдзел у  II Міжнародным конкурсе-фестывалі 

сцэнічнага  і мастацкага майстэрства «Крым – Другое измерение» Крым 

(Расія).  

Стабільным застаецца кантынгент навучэнцаў  дзіцячых школ 

мастацтваў. Сѐння  ў   3 дзіцячых школах мастацтваў з 6 філіяламі 

займаецца 1515 навучэнцаў  (в 2014 – 1474). Ахоп эстэтычнай 

адукацыяй    дзяцей  адпаведнага ўзросту ў Асіповіцкім раѐне  складае  

31,5 працэнтаў.   

У 2017 г. найважнымі кірункамі дзейнасці Асіповіцкага раѐннага 

гісторыка-краязнаўчага музея з'яўлялісь навукова-даследчая праца, 

экспазіцыйная дзейнасць і камплектаванне фондаў.  

Музеем праведзена раѐнная краязнаўчая канферэнцыя «Асіповічы: 

1941-1945 гады» і выдадзены зборник матэрыялаў раѐннай навукова-

практычнай канферэнцыи «Вынікі археалагічнага вывучэння 

Асіповіцкага раѐна» (за 2016 г.). Супрацоўнікі музея на працягу года 

прынялі удзел у музейных чытаннях з нагоды 50-годдзя адкрыцця 

экспазіцыі Дзяржаўнага музея БССР (г.Мінск) і 5-ці міжнародных 

навуковых канферэнцыях (гарады Цвер, Санкт-Пецярбург, Мінск 

(двойчы), Магілѐў). 

У ліпені 2017 г. адбыліся арганізаваныя музеем першыя 

«Магдаленаўскія» літаратурныя чытанні ў памяць аб мэцэнатке 

Магдалене Радзівіл, якія плануецца праводзіць штогод. 

На працягу 2017 г. супрацоўнікамі музея праведзены 28 выстаў 

(камерцыйных, а таксама прадметаў з уласных фондаў і прыватных 

калекцый жыхароў горада). Ажыццяўлѐн мантаж пастаяннай экспазіцыі 

зала №3 «Асіповічы: 1917-1941 гг. ». 

У маі 2017 г. праведзены патрыятычны вечар «У шэсць гадзін 

вечара пасля вайны ...», арганізаваны ў рамках рэспубліканскай акцыі 

«Ноч музеяў-2017».  

У 2017 годзе ў клубных установах раѐна колькасць клубных 

фарміраванняў складае 228  фарміраванняў, у якіх займаюцца 2661 

чалавек. Для дзяцей арганізаваны 132 фарміравнні, якія наведваюць 

1470 дзяцей і падлеткаў.   

Напрамкі дзейнасці клубных фарміраванняў разнастайныя - у 

аматарскіх аб'яднаннях пераважаюць грамадска-культурныя клубы, 

мастацкія, бытавой культуры, прыродазнаўчыя, фізкультурна-

аздараўленчыя, сямейныя.  
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Шматпланава і жанравая спецыфіка калектываў і гурткоў 

мастацкай самадзейнасці: вакальна-харавыя, харэаграфічныя, 

тэатральныя, інструментальныя, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

канкрэтных ведаў, іншыя. 

 Клубнымі ўстановамі для  жыхароў  раѐна   арганізавана  больш  

6500  культурна-досуговых мерапрыемстваў,  у тым ліку для дзяцей  - 

2822.  

 

САДЗЕЙНІЧАННЕ  РЭАЛІЗАЦЫІ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПРАЕКТАЎ У 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ТЭРРЫТОРЫІ РЭГІЁНА, ВЫКАРЫСТАННЕ 

ПЕРАДАВЫХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ У ДЗЕЙНАСЦЬ 

АРГАНІЗАЦЫЙ КУЛЬТУРЫ 

Цэнтральнай раѐннай бібліятэкай распрацаваны і дзейнічае сайт 

бібліятэчнай сеткі. Сайт прадстаўляе зручныя сэрвісы, якія адказваюць 

запытам Інтэрнэт-карыстальнікаў, і новыя формы зносін з імі. Важнай 

састаўляючай сайта з'яўляюцца краязнаўчыя рэсурсы, у тым ліку 

электронныя базы дадзеных па Асіповіцкаму раѐну і Магілѐўскай 

вобласці. Увазе наведвальнікаў сайта прапануюцца анонсы, фота- і 

відэаматэрыялы аб бібліятэчных мерапрыемствах, навінкі літаратуры, 

якая паступіла ў фонды бібліятэк, віртуальныя выставы, шматлікія 

выданні і метадычныя дапаможнікі.    

У 2017 годзе на сайце бібліятэчнай сеткі створана старонка 

пошукава-даследчага цэнтра «Вайна. Памяць. Пошук», мэта якога- 

раскрыццѐ новых звестак аб гісторыі Вялікай Айчыннай вайны на 

тэрыторыі Асіповіцкага раѐна. Гэты Цэнтр аб'ядноўвае у сабе 8 

інавацыйных краязнаўчых праектаў, па якіх вядзецца работа 

супрацоўнікамі бібліятэкі. На віртуальных старонках Цэнтра 

размешчаны інфармацыйныя матэрыялы і фотадакументы, сабраныя 

пад час пошукавай дзейнасці, па тэмам: «Прадоўжым кнігу «Памяць», 

«Ты выжыў, салдат», «Сямейная хроніка вайны», «Пісьма з фронту – 

малітва аб Перамозе», «Я помню дзяцінства:ішла вайна», «Яны 

вярнуліся пераможцамі». У разделе «Прадоўжым кнігу «Памяць» 

надрукаваны звесткі аб 106 ураджэнцах Асіповіцкага раѐна, якія 

загінулі пры абароне і вызваленні Асіповіцкага раѐна і не ўнесены ў 

кнігу «Памяць» 2002 года выдання. Гэты раздзел паступова 

папаўняецца новымі імѐнамі. 

Аб дзейнасці і мерапрыемствах  установы культуры  «Асіповіцкі 

раѐнны гісторыка-краязнаўчы музей»  інфармацыю можна знайсці на 

сайце: osipovichi.museum.by.   
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Усю інфармацыю аб дзейнасці і мерапрыемствах  установы 

адукацыі  «Дзіцячая школа мастацтваў  № 1 г.Асіповічы» можна 

знайсці на блоге – muzosipovichi.blogspot.com.by. У структуры блога: 

навіны (фота і відэа-справаздача аб праведзеных мерапрыемствах);  

інфармацыя (раздзелы: фота-інфармацыя аб дзейнасці школы па 

ўсіх напрамках, інфармацыя аб клектывах). 

Інфармацыя аб  структуры і дзейнасці дзяржаўнай установы 

культуры «Цэнтралізаваная клубная сістэма Асіповіцкага раѐна» 

размешчана на афіцыйным сайце Асіповіцкага  райвыканкама. 

Інфармацыя аб правядзенні культурна-масавых мерапрыемствах 

клубных устаноў  размяшчаецца ў сацыяльнай сетцы на старонцы 

ok.ru/rayonnyotd. 

З 2016 года ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі» 

https://ok.ru/mptsrovesn створана група «ШПЦ «Равеснік» на старонцы 

якой размешчана інфармацыя аб 

рабоце гурткоў і клубаў па інтарэсам, анонсы мерапрыемстваў, навіны з 

жыцця установы, фотасправаздачы аб праведзеных мерапрыемствах.  

 

У раѐне ажыцяўляюцца вірутальныя праекты: 
ВІРТУАЛЬНЫ ФОТАКОНКУРС  

«ЛЕПШЫ ВЕЛІКОДНЫ КУЛІЧ» 

 

Віртуальны фотаконкурс «Лепшы велікодны куліч» праводзіўся з 

мэтай павышэнне цікавасці да беларускай нацыянальнай культуры, 

народных традыцый традыцый, адраджэння сямейных традыцый у 

Асіповіцкім раѐне, творчай самарэалізацыі жыхароў горада і раѐна.  

Удзельнікам  фотаконкурса прапаноўвалася даслаць фота 

велікодных кулічоў ў групу ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Пры 

ацэнцы вырабаў ўлічваўся знешні выгляд, арыгінальнасць формы, 

ўпрыгожванне, прыгожая ўпакоўка. У конкурсе прынялі ўдзел 12 сем'яў 

горада. Лепшы куліч, яйца «пісанкі» выбіраліся па галасаванні 80 

наведвальнікаў групы. Сем'ям пераможцам  конкурса ад арганізатараў 

дастаўся абанемент на наведванне фітнес-класа ў установе культуры 

«Шматпрофільны маладзѐжна-падлеткавы цэнтр «Равеснік» па месцы 

жыхарства». 
ВІРТУАЛЬНЫ ФОТАПРАЕКТ 

«ПРАЦЯГНІ РУКУ ДАПАМОГІ»  

 

Фотапраект  быў арганізаваны ў рамках акцыі да Сусветнага дня 

бяздомных жывѐл з мэтай прыцягнення жыхароў горада да праблем, 

звязаных з бяздомнымі жывѐламі.  

https://ok.ru/mptsrovesn
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У мерапрыемстве прыняло ўдзел 45 жыхароў горада розных 

узростаў, якія дасылалі фатаграфіі  ў групу ў сацыяльнай сетцы 

«Аднакласнікі» у раздзел «добрыя справы» з заклікамі не кідаць жывѐл 

на волю лѐсу. 

 

ВІРТУАЛЬНЫ ФОТАПРАЕКТ 

«ЖЫЦЦЁ ДОБРАЯ ШТУКА» 

 

Мэтай віртуальнага праекта «Жыццѐ – добрая штука» стала 

прафілактыка шкодных звычак, фарміраванне пазітыўнага 

правасвядомасці, папярэджання правапарушэнняў сярод навучэнцаў і 

моладзі, прапаганда ЗЛЖ.  

Фотаздымкі дасылаліся ў групу ў сацыяльнай сетцы 

«Аднакласнікі». 44 удзельніка падлеткавага і моладзевага ўзросту 

паказалі, чым можна заняць сябе ў вольны час - наведванне 

трэнажорнай залы, басейна, гурткоў і секцый, споротпляцовак і іншых 

месцаў адпачынку. 

У мэтах папулярызацыі народнай творчасці Асіповіцкага раѐна, 

захаванні  і развіцці традыцыйнай  духоўнай культуры  ў 2017 году  

працаўнікамі цэнтралізаванай клубнай сістэмы створаны фільм 

«Народная творчасць». 

 

 ТВОРЧЫЯ ПРАЕКТЫ,  РАЁННЫЯ КОНКУРСЫ 
 

РЭГІЯНАЛЬНЫ КОНКУРС НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ 

«ПРЫГАЖОСЦЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ» 

 

 У 2017 годзе ўпершыню праведзены рэгіянальны конкурс 

народнай творчасці « Прыгажосць народнай творчасці». Асноўныя мэты 

конкурсу: павышэнне сацыяльнай ролі і ідэйна-мастацкага ўзроўню 

народнай творчасці, шырокае прыцягненне жыхароў раѐна да заняткаў 

народнай творчасцю. Конкурс уключаў у сябе розныя намінацыі ў 

наступных жанрах: вакальна-харавы, інструментальны, харэаграфічны, 

тэатральны. Па кожнай намінацыі вызначаліся пераможцы. У конкурсе 

прынялі ўдзел дарослыя і дзіцячыя аматарскія калектывы мастацкай 

самадзейнасці, індывідуальныя выканаўцы. Колькасць канкурсантаў 

склала каля 250 чалавек.  
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РАЁННЫ ТВОРЧЫ КОНКУРС  

«Я ТУТ ЖЫВУ І ТУТ МОЙ ДОМ» 

 

 Напярэдадні святкавання 145-годдзя горада Асіповічы ў 2017 

годзе ўпершыню быў арганізаваны раѐнны творчы конкурс «Я тут жыву 

і тут мой дом». Творчыя работы, прысвечаныя юбілейнай даце, 

прадстаўляліся ў трох намінацыях: «Карціна», «Малюнак», 

«Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва». Асноўная мэта конкурсу – 

фарміраванне духоўна-маральных каштоўнасцяў, любові да роднага 

краю сродкамі выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а 

таксама выхаванне актыўнай грамадзянскай і жыццѐвай пазіцыі.  

 Згодна Палажэнню прадстаўленыя на конкурс работы павінны 

былі адпавядаць наступным асноўным патрабаванням - выкананы 

ўдзельнікамі па іх ўласнай задумцы, на тэму «Я тут жыву і тут мой дом» 

і прысвечаны 145-годдзю горада Асіповічы. Па выніках конкурсу 

кампетэнтнае журы вызначыла аўтараў лепшых работ у розных 

узроставых катэгорыях. 

 
МІЖРЭГІЯНАЛЬНЫ ІНКЛЮЗІЎНЫ ФЕСТЫВАЛЬ 

«У КОЛЕ СЯБРОЎ» 

 

У рамках Міжнароднага дня інвалідаў дзяржаўная ўстановы 

культуры «Шматпрофільны маладзѐжна-падлеткавы цэнтр «Равеснік 

«па месцы жыхарства» сумесна з Асіповіцкім раѐнным цэнтрам 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва стаў арганізатарам 

міжрэгіянальнага інклюзіўнага фестывалю «У коле сяброў». 

Мерапрыемства праводзілася з мэтай ўключэння людзей з інваліднасцю 

ў сацыякультурную дзейнасць, што дало магчымасць раскрыць творчы 

патэнцыял людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Правядзенне 

фестывалю паміж аддзяленнямі дзѐннага знаходжання інвалідаў шасці 

рэгіѐнаў вобласці, паспрыяла ўмацавання сяброўскіх сувязяў. У 

фестывалі прынялі удзел 6 каманд, якія атрымалі дыпломы ў розных 

намінацыях і памятныя падарункі ад спонсараў фестывалю. 

 
ПРАЕКТ «МЕЦЭНАТКА» 

 

У верасні 2016 г. у в. Дуброва на месцы былога маѐнтка 

беларускай мецэнаткі Магдалены Радзівіл (народжанай Завіша) 

адбылося адкрыццѐ памятнай інфармацыйнай дошкі, прымеркаванае да 

155-годдзя з дня яе нараджэння. 
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У ліпені 2017 г. на гэтай пляцоўцы адбыліся першыя 

«Магдаленовские» літаратурныя чытанні ў памяць аб 

благотворительнице, якія плануецца праводзіць штогод. 

 
ПРАЕКТ «ДУХОЎНЫЯ СУСТРЭЧЫ» 

 

 Асновай праекта з'яўляецца правядзенне лекцый-гутарак на 

духоўна-маральныя і рэлігійныя тэмы ў перыяд праваслаўных святаў 

(Каляды, Вялікдзень, Пакровы). Гутаркі праводзіць настаяцель храмаў у 

Прасцей і. д. Дараганава іераманах Максім (Юндзіл) пры садзейнічанні 

благачыннага Асіповіцкага акругі, настаяцеля Свята-Увядзенскага 

храма протоирея Васіля Белавуса. Усяго за  2017  год  праведзена 3 

мерапрыемства. 
ПРАЕКТ «ПАМЯЦЬ МАЦНЕЙ ЧАСУ» 

 

 У 2017 г. музеем арганізаваны шэраг мерапрыемстваў, 

закліканых прыцягнуць увагу да праблем вывучэння і захавання памяці 

аб Вялікай Айчыннай вайне: выстава ваеннага рыштунку з сходаў 

асіповіцкіх калекцыянераў, раѐнная краязнаўчая канферэнцыя 

«Асіповічы: 1941-1945 гады», патрыятычны вечар «У шэсць гадзін 

вечара пасля вайны...».  

 
КОНКУРС ЭСТРАДНАЙ ПЕСНІ «Я СПЯВАЮ!» 

 

На базе  дзяржаўнай установе культуры «Дзіцячая школа 

мастацтваў № 1 г. Асіповічы» у 2017 годзе адбыўся школьны конкурс 

эстраднай песні «Я спяваю!».  

 
ДАБРАЧЫННЫ КАНЦЭРТ «СОНЦА СВЕЦІЦЬ ЎСІМ» 

 

У рамках Міжнароднага дня аховы дзяцей настаўнікамі і 

навучэнцамі «Дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Асіповічы» у 2017 

годзе адбыўся першы дабрачынны канцэрт ў падтрымку бального 

дзіцяці. 
МУЗЫЧНЫ МАРАФОН «РАЗАМ ВЕСЕЛО ІГРАЦЬ! » 

 

 

 

У рамках агітацыйнай працы ў 2017 годзе ў Дзіцячай школе 

мастацтваў №1 г. Асіповічы стартаваў новы праект, накіраваны на 

прапаганду музычнага і  харэграфічнага мастацтва. 
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ПРАЕКТ «ЛЯЛЬКІ-ЗВАНАРКІ» 

 

 Праект Вяззеўскага сельскага Дома культуры «Лялькі-званаркі», 

пачаў рэалізоўвацца ў 2014 годзеГалоўная мэта - інавацыйны падыход у 

прыцягненні насельніцтва да народных традыцый. Па матывах 

народных абярэгавых лялек, аўтарам праекта створаны лялькі - 

«Неразлучнікі», «Жаночае шчасце», «Траўніца», «Дамавік».  

 
АБРАД УШАНАВАННЯ МАЛАДОЙ СЯМ'І  

«ВЯСЕЛЬНЫ АБРАД НА ВЯЗЗЕЎСКІ ЛАД 

 

 На тэрыторыі Вяззеўскага СДК у мэтах адраджэння і захавання 

сямейных абрадаў, абапіраючыся на народныя традыцыі, праводзіцца 

абрад «Вясельны абрад на Вяззеўскі лад» - сустрэча і ўшанаванне 

маладых з выкарыстаннем абраду трох ручнікоў.  

 
РАЁННЫ ФОТАКОНКУРС  

«ЗЯМЛЯ ПАД БЕЛЫМІ КРЫЛАМІ» 

 

 Раѐнны фотаконкурс «Зямля пад белымі крыламі», пачаў 

творчае шэсце з 2011 года і паспяхова працягвае сваю дзейнасць. 

Асноўная задача фотаконкурсу - прыцягненне жыхароў горада і раѐна 

да гісторыі, культуры, прыроды роднага краю, стымуляванне творчай, 

пазнавальнай і сацыяльнай актыўнасці фотааматараў. Нароўні з 

дарослымі, у конкурсе прымаюць удзел юныя фотааматары. Конкурс 

закліканы адкрываць новыя імѐны і падтрымліваць маладыя таленты. 

Штогод у фотаконкурсе прымае ўдзел каля 35 канкурсантаў, якімі 

ўяўляецца больш за 100 фотаработ. Лепшыя з конкурсных работ 

ўдзельнічаюць у заключнай фотавыставе. 

 
КАЛЯДНЫ ФЭСТЫВАЛЬ ТВОРЧАСЦІ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ 

«ДОМ, ДЗЕ НАРАДЖАЮЦЦА ТАЛЕНТЫ» 

 

Установай «МПЦ «Равеснік» раз ў два гады правадзіцца 

традыцыйны калядны фэстываль творчасці дзяцей і моладзі «Дом, дзе 

нараджаюцца таленты». Асноўнай мэтай дадзенага мерапрыемства 

з'яўляецца арганізацыя культурна-выхаваўчага асяроддзя, якая спрыяе 

ўдасканаленні пазітыўных падлеткавых і моладзевых ініцыятыў. 

У  2017 годзе  мерапрыемства  праведзена 24  снежня і сабрала 

больш за 100 удзельнікаў і 400 гледачоў. 
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РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ 

 «ВЕСНАВЫЯ КОЛЕРЫ» 

 

 Візітнай карткай нашага раѐна з'яўляецца фестываль народнай 

творчасці «Веснавыя колеры», які існуе ўжо 24 гады. Каля 400 

(чатырохсот) удзельнікаў штогод збірае фестываль пад сваім крылом, 

дазваляючы паказаць увесь каларыт нашага рэгіѐну, лепшыя ўзоры 

песеннага, музычнага, тэатральнага, харэаграфічнага, выяўленчага, 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, раскрыць новыя таленты. 

Адметным у свяце гэта года стала правядзенне рэгіянальнага конкурсу 

«Прыгажосць народнай творчасці».  

 
РАЁННЫ АГЛЯД  

ДЗІЦЯЧЫХ І МАЛАДЗЁЖНЫХ ТВОРЧЫХ КАЛЕКТЫВАЎ  

«ХВАЛЯ ЗБІРАЕ СЯБРОЎ» 

 

 У сѐмы раз у 2017 годзе прайшоў раѐнны агляд дзіцячых і 

маладзѐжных творчых калектываў і выканаўцаў «Хваля збірае сяброў».  

Праводзіцца агляд у мэтах выяўлення таленавітых і 

перспектыўных дзяцей і моладзі ў галіне мастацтва, падтрымкі і 

развіцця дзіцячай і маладзѐжнай творчасці, выхавання ў падрастаючага 

пакалення імкнення да захавання культурных народных традыцый і 

падтрымання цікавасці да розных жанраў мастацтва. Агляд садзейнічае 

фарміраванню эстэтычнага густу ў дзяцей і моладзі з дапамогай розных 

жанравых накірункаў, павышэнню выканальніцкага ўзроўню, 

стварэнню ўмоў для творчых зносін. Штогод у аглядзе прымае ўдзел 

больш за 100 канкурсантаў ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў у розных 

намінацыях. 

 
МАЛАДЗЕЖНЫ ФЕСТЫВАЛЬ  

«СУКВЕЦЦЕ МАЛАДОСЦІ» 

 

Маладзежны фестываль «Суквецце маладосці» праводзіўся 

дзяржаўнай ўстановай культуры «Шматпрофільны маладзѐжна-

падлеткавы цэнтр «Равеснік «па месцы жыхарства» у рамках Дня 

маладзі з мэтай творчай самарэалізацыі моладзі,  папулярызацыі 

здаровага ладу жыцця, прыцягнення моладзі ў актыўныя формы дасуга, 

удасканалення навыкаў супрацоўніцтва з грамадскімі маладзѐжнымі 

арганізацыямі горада і раена.  
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У 2017 г. фестываль праводзіўся ў рамках 145-годдзя заснавання 

горада Асіповічы і ўключыў у сябе конкурс аўтарскай песні і вершаў, 

прысвечаных юбілею горада. У конкурсе прынялі удзел 15  жыхроў 

горада і раѐна. Пераможцамі конкурсу ў розных намінацыях сталі 

дванадцаць чалавек, якім на ўрачыстым мерапрыемстве, прысвечаным 

Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і Дню горада, былі ўручаны 

дыпломы 1, 2, 3 ступені і памятныя падарункі.    

 

БІБЛІЯТЭЧНЫЕ ПРАЕКТЫ 

 

Бібліятэчнымі ўстановамі актыўна выкарыстоўваюцца  праектныя 

метады ў рабоце, рэалізуюцца праграмы і праекты, выходзячыя за вузкія 

рамкі прафесійнай дзейнасці.  

Праектнай дзейнасцю ў ДУК «ЦБС Асіповіцкага раѐна» за 

справаздачны перыяд займаліся 19 бібліятэчных устаноў. У іх 

укараняліся ў практыку работы 25 праграм і праектаў. 

 У 2017 годзе распрацаваны 15 новых праграм і праектаў. У 2017 

годзе на базе Красненскай сельскай бібліятэкі створаны музейна – 

культурны Цэнтр «Мой край. Мой дом. Мае вытокі».  

 

Работа ў Цэнтры праводзіцца па чатырох накірунках: гісторыка – 

геаграфічным - праект «З вѐскі Краснае пачынаецца Радзіма», героіка –

біяграфічным (геніалогія)- праект «Сямейныя фатаграфіі як 

адлюстраванне гісторыі», вуснай народнай творчасці - праект «Да 

вытокаў душой дакрануўшыся», дэкаратыўна- прыкладным мастацтве 

(этнаграфія) - выставачны праект «Спадчына маѐй маці». 

Зацікавіў і вызваў станоўчыя водгукі наведвальнікаў бібліятэк 

раѐна цыкл мерапрыемстваў у межах бібліяваяжа «Сустрэчы з цікавымі 

людзьмі». У час яго жыхары раѐна пазнаѐміліся з майстрамі народнай 

творчасці, мастакамі і пісьменнікамі, прадстаўнікамі розных цікавых 

прафесій- сваімі землякамі. 

Работа бібліятэк па духоўна-маральнаму выхаванню вялася ў 

цеснай садружнасці з прадстаўнікамі Праваслаўнай царквы.  

Яскравым прыкладам такога супрацоўніцтва стала арганізацыя 

мерапрыемстваў у межах праекта Школы духоўнага развіцця 

«Духоўнасць.Маральнасць.Культура».  

Цэнтральнай бібліятэкай на працягу 2016-2017 гг. рэалізаваны 

праект «От сердца к сердцу, от души к душе» па сацыяльнай інтэграцыі  

пажылых людзей у жыццѐ грамадства.   
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ТЭАТРАЛЬНА-КАНЦЭРТНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ 

АБСЛУГОЎВАННЕ СЕЛЬСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА РАЁНА  

 

На тэрыторыі Асіповіцкага раѐна канцэртнае і тэатральнае 

абслугоўванне сельскага насельніцтва ажыццяўляецца філарманічнамі 

пляцоўкамі, клубнымі ўстановамі, установамі адукацыі ў сферы 

культуры.  

На базе клубных устаноў дзяржаўнай установы культуры 

«Цэнтралізаваная клубная сістэма Асіповіцкага раѐна» дзейнічаюць 5 

пляцовак філарманічнага і тэатральнага абслугоўвання насельніцтва у 

аграгарадках Вязье, Жорнаўка, Ліпень, Ясень і пасѐлку Ялізава.  

Канцэртнае абслугоўванне насельніцтва праводзіцца на падставе 

распрацаванага плана, у ажыццяўленні якого прымаюць удзел 

прафесійныя артысты, калектывы з найменнем «народны», «узорны», 

калектывы мастацкай самадзейнасці клубных устаноў, педагогі і 

навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў, выхаванцы ўстаноў адукацыі, 

індывідуальныя выканаўцы Асіповіцкага раѐна.  

На працягу года творчымі калектывамі на філарманічных 

пляцоўках, ў сельскіх установах культуры раѐна,  для розных 

дэмаграфічных груп насельніцтва праводзяцца канцэрты, спектаклі, 

тэатралізаваныя прадстаўленні, абрады, літаратурна-музычныя 

кампазіцыі, справаздачныя канцэрты, у якіх прымаюць удзел 

танцавальныя, фальклорныя, вакальна-харавыя, інструментальныя, 

тэатральныя калектывы. Таксама арганізоўваюцца мерапрыемствы па 

канцэртнаму абслугоўванню удзельнікаў пасяўной і ўборачнай кампаніі. 

Усяго ў перыяд гарачай пары адбылося 14 мерапрыемстваў, 

наведвальнікамі якіх сталі 492 чалавекі. На палявых постацях, 

механізаваных дварах, збожжатаках, у клубных установах праводзяцца 

канцэртныя праграмы, абрады «Зажынкі», «Дажынкі» з удзелам 

калектываў мастацкай самадзейнасці, народных калектываў. Неад'емнай 

часткай канцэртных праграм з'яўляецца ўшанаванне камбайнераў, 

механізатараў, шафѐраў з уручэннем ганаровых грамат, падзяк, 

памятных падарункаў. Не застаюцца па-за ўвагай жыхары аддаленых 

вѐсак і маланаселеных пунктаў, для якіх аўтаклубам сумесна з 

калектывамі клубных устаноў арганізоўваюцца канцэртныя праграмы, 

тэатралізаваныя прадстаўленні і абрады.  

На пляцоўках філарманічнага і тэатральнага абслугоўвання 

адбыліся канцэрты з удзелам прафесійных артыстаў Магілѐўскай 

філармоніі ансамбля песні і танца «Медуніца», групы Улада Венца, 

ансамбля «Весялуха», групы абанементнага абслугоўвання.  
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Усяго на філарманічных пляцоўках за 2017 праведзена 192 

мерапрыемства, якія наведалі 7623 чалавекі. Агульная колькасць 

канцэртаў   2017  год склала 123 канцэрта, з іх 8 з удзелам прафесійных 

артыстаў.  

 

 СТВАРЭННЕ СПРЫЯЛЬНЫХ УМОЎ ДЛЯ ЭСТЭТЫЧНАГА 

ВЫХАВАННЯ І РЭАЛІЗАЦЫІ ТВОРЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ 

НАСЕЛЬНІЦТВА. ПАДТРЫМКА ТАЛЕНАВІТАЙ МОЛАДЗІ, 

СТВАРЭННЕ УМОЎ ДЛЯ ЯЕ ПЛЕННАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

У мэтах забеспячэння спрыяльных умоў для эстэтычнага 

выхавання і рэалізацыі творчага патэнцыяла насельніцтва на базе 

клубных устаноў  створаны непрафесійныя (аматарскія) калектывы 

мастацкай творчасці.  

Агульная колькасць аматарскіх калектываў ў 2017 годдзе складае 

228 (у 2016 годзе – 228), з іх для дзяцей 132 (у 2016 годзе – 133), 

займаецца  ўдзельнікаў 2661 чалавек (у 2016 годзе – 2661), з іх дзяцей 

1470 (у 2016 годзе – 1481).  

Накірункі дзейнасці аматарскіх калектываў разнастайныя – у 

аматарскіх аб'яднаннях пераважаюць грамадска-культурныя клубы, 

мастацкія, бытавой культуры, прыродазнаўчыя, фізкультурна-

аздараўленчыя, сямейныя.  Шматпланава і жанравая спецыфіка 

калектываў і кружкоў мастацкай самадзейнасці: вакальна-харавыя, 

харэаграфічныя, тэатральныя, інструментальныя, дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, пэўных ведаў, іншыя. 

У   раѐне носяць  ганаровае званне «народны» і  «ўзорны» 34 

калектыва мастацкай самадзейнасці,   якія  ўносяць вялікі ўклад  у 

эстэтычнае выхаванне насельніцтва раѐна.   

Аматарскія калектывы вядуць актыўную творчую і 

прапагандысцкую дзейнасць, удзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах  

мясцовага значэння, раѐннага, абласнога, рэспубліканскага і 

міжнароднага ўзроўню.  

Дзякуючы  аматарскім калектывам у раѐне беражліва захоўваюцца і 

адраджаюцца традыцыйныя народныя святы «Каляды», «Шчадроўкі», 

«Масленіца», «Купалле, «Гуканне вясны, «Дажынкі, «Зажынкі». 

Праводзяцца фальклорныя экспедыцыі па зборы песеннага, 

танцавальнага матэрыялу, які затым паспяхова выкарыстоўваецца ў 

рэпертуары калектываў, асабліва плѐнная праца ў гэтым накірунку 

праводзіцца калектывамі Каўгарскага СК, Вяззеўскага СДК, 

Пратасевіцкага СДК, Сасноўскага СК, Дрычынскага СДК, 

Карытненскага СДК. 
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У мэтах развіцця і павышэння выканальніцкага майстэрства 

праводзяцца фестывалі і конкурсы – рэгіянальны фестываль народнай 

творчасці «Веснавыя колеры, раѐнны агляд-конкурс дзіцячых і 

маладѐжных творчых калектываў і выканаўцаў «Хваля збірае сяброў», 

раѐнны фотаконкурс «Зямля пад беламі крыламі». 

Аматарскія калектывы Асіповіцкага раѐна з’яўляюцца 

пастаяннымі і яскравымі ўдзельнікамі Міжнароднага форуму 

«Традыцыйная культура, як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця 

грамадства» г.Магілѐў,  Міжнароднага фестывалю народнай творчасці 

«Вянок дружбы» г.Бабруйск, Міжнароднага фестывалю народнай 

музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» г.Паставы, Міжнароднага 

фестывалю дзіцячага мастацтва «Залатая пчолка» г.Клімавічы, 

рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня», 

рэспубліканскага фестывалю-кірмашу рамѐстваў «Вясновы букет» 

г.Мінск, рэспубліканскага свята «Купаллле» «Александрыя збірае 

сяброў» аграгарадок Александрыя Шклоўскага раѐна, рэспубліканскага 

конкурсу выканаўцаў беларускіх народных танцаў «Мяцеліца» г.Мінск, 

абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў сяла «Дажынкі». 

У раѐне праводзіцца   работа па адраджэнні, захаванню 

традыцыйнай матэрыяльнай культуры, народных прмыслаў і рамѐстваў. 

Дзве студыі раѐннага Цэнтра народных рамѐстваў  маюць званні 

«народны»" і «ўзорны». Гэта народная студыя лазапляцення і   ўзорная 

студыя па ткацтве «Чароўныя ўзоры».  

У цяперашні час у раѐне вядуць творчую дзейнасць 74 майстры, 

чацвѐра з'яўляюцца чальцамі Беларускага  саюзаза майстроў народнай 

творчасці.   

У 2017 годдзе па розных выглядах рамесніцтва праведзена 25 

майстар-класаў, 35 выстаў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, 

арганізаваны  штомесячныя выезды  ў  вѐскі і аграгарадкі Асіповіцкага 

раѐна.  

Майстры  цэнтра  за  2017  год   прынялі ўдзел  у  9 міжнародных,  

рэспубліканскіх і абласных мерапрыемствах, дзе   імі атрыманы   1 

дыплом гран-пры, 1   дыплом  I  ступені, 7 дыпломаў удзельніка. 

Навучэнцы   дзіцячых школ мастацтваў  раѐна  таксама   

з'яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі міжнародных, рэспубліканскіх, 

абласных аглядаў-конкурсаў выканальніцкага майстэрства, дзе, як 

правіла, паказваюць высокі ўзровень падрыхтоўкі.  
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Пры дзяржаўнай установе культуры «Дзіцячая школа мастацтваў 

№1 г.Асіповічы»  дзейнічае філармонія, мэтай якой з’яўляецца 

прапаганда музычнага і харэаграфічнага мастацтва праз актыўную 

канцэтрную дзейнасць, павышэнне ўзроўня выканаўчага майстэрства, 

распаўсюджванне традыцый дзіцячага музыцыравання.   

Школай вядзецца агітацыйна-асветніцкая дзейнасць, музычна-

эстэтычнае выхаванне, канцэртнае абслугоўванне насельніцтва.  

У 2017 годзе ў дзяржаўнай установе культуры «Дзіцячая школа 

мастацтваў № 1 г.Асіповічы» вялося навучанне на музычным 

(інструментальным і эстрадным), тэатральным, харэаграфічным 

аддзяленнях, філіяле мастацкага напрамка. 

Дзякуючы шырокай і разнастайнай накіраванасці навучання, 

навучэнцы школы атрымліваюць ўсебаковае развіццѐ ў галіне 

мастацтва, ім прадастаўляецца выбар напрамка ў дадатковай адукацыі 

па жаданні і ступені адоранасці. Акрамя бюджэтнага аддзялення, дзе 

могуць займацца навучэнцы ва ўзросце 7 – 16 гадоў, у школе працуе 

пазабюджэтнае аддзяленне для дзяцей 4 – 5 гадоў (група «Выхадны 

дзень»), для дзяцей 6 гадоў (падрыхтоўчая група інструментальнага і 

харэаграфічнага аддзялення). Таксама дарослае насельніцтва горада 

можа навучацца ў школе на платнай аснове. 

Пастаянна праводзяцца тэматычныя канцэрты, прысвечаныя 

розным святам. Настаўнікамі і навучэнцамі вядзецца сумесная 

канцэртна-лекцыйная дзейнасць.  

На платнай аснове   працуе школа ігры на інструментах для 

дарослых. 

У  дзяржаўнай установе культуры «Дзіцячая школа мастацтваў № 

1 г.Асіповічы» дзейнічае узорны аркестр народных інструментаў, які 

аб'ядноўвае навучэнцаў народна-струннага, народнага і духавога 

аддзялення школы. У 2017 годзе аркестр прыняў удзел у 9 канцэртах.  

Ўзорны хор старэйшых класаў ДШМ № 1 г. Асіповічы аб'ядноўвае 

вучняў 4-7 класаў фартэпіяннага аддзялення школы.  У цяперашні час 

удзельнікамі калектыву з'яўляецца 23 чалавекі. У мэтах удасканалення 

выканальніцкай культуры, хор рэгулярна бярэ ўдзел у гарадскіх, 

раѐнных, абласных конкурсах і фестывалях і мерапрыемствах. 

Узорны харэаграфічны ансамбль «Крынічка». У цяперашні час 

удзельнікамі калектыву з'яўляецца 52 чалавекі.У 2017 годзе ансамбль 

прыняў удзел у 38 канцэртах, 5 конкурсах, дзе заваяваў 2 дыплома 1 

ступені Міжнароднага ўзроўню, 2 дыплома 3 ступені Рэспубліканскага 

ўзроўню і 1 дыплом 1 ступені раѐннага ўзроўню. 
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У  дзяржаўнай установе культуры «Дзіцячая школа мастацтваў      

№ 2 г. Асіповічы»    дзейнічае ўзорны фальклорны   ансамбль 

«Васілінкі». У склад  ансамбля уваходзіць   24 вучні.  За 10 месяцаў 

бягучага года   калектыў прыняў удзел у 22 мерапрыемствах,  сярод якіх 

абласны фестываль фальклорнага мастацтва «Скарбніца Падняпроўя»  

(г. Магілѐў). Ансамбль выкарыстоўвае старынныя беларускія народныя 

інструменты: ліра (майстар В. Жукоўскі), жалейка (майстар В. Кульпін), 

касцюмы  выраблены кіраўніком ансамбля, вышыты самым старадаўнім 

і распаўсюджаным спосабам – працягваннем.  

На базе дзіцячай школы мастацтваў Асіповіцкага раѐна працуюць 

два дзіцячых узорных калектыву: «Узорны хор» – у Ялізаўскім філіяле,  

і  ансамбль беларускай песні і музыкі «Лянок» −у Пратасевічскім 

філіяле. Калектывы пастаянныя ўдзельнікі конкурсных, святочных і 

канцэртных мерапрыемстваў  У  2017 годзе ўдзельнікі ўзорнага 

ансамбля «Лянок» прымалі ўдзел у конкурсе выканаўцаў беларускіх 

народных танцаў «Мяцеліца», дзе былі ўзнагароджаны Дыпломам 

Лаўрэата 3 ступені і Дыпломам удзельніка.  

На базе дзяржаўнай ўстановы культуры «Шматпрофільны 

маладзѐжна-падлеткавы цэнтр «Равеснік» па месцы жыхарства» у 2017 

г. функцыянавала 6 гурткоў з агульнай колькасцю уздельнікаў 139  чал. 

(у т.л. для дзяцей – 5, удельнікаў – 105).  

Для эстэтычнага выхавання і рэалізацыі творчага патэнцыялу 

насельніцтва у Цэнтры дзейнічае 4 гуртка мастацкай самадзейнасці: 

вакальны гурток «Крышталь», мастацка-эстэтычны гурток «Арт-

вобраз», гурток народнай творчасці «Пацешкі», тэатральны гурток 

«Артыст». Агульная колькасць удзельнікаў складае 70 чалавек. 

Удзельнікі гэтых калектываў у 2017 г.  6 разоў прымалі ўдзел у 

фестывалях і конкурсах, у тым ліку ў міжнародных – 1. Атрымана 11 

Дыпломаў (І-ІІІ ступеняў - 5). 

 

 

 ПРАВЯДЗЕННЕ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ   ПА АХОВЕ 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

 

У  Асіповіцкім  раѐне ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай 

спадчыны Рэспублікі Беларусь занесена 107 помнікаў трэцяй катэгорыі, 

якія адносяцца да аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. У тым ліку 

7 помнікаў гісторыі (брацкія магілы), 99 помнікаў археалогіі, 1 помнік 

архітэктуры (былая хата сям'і Яцко). 
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У 2017 годзе рашэннем   Асіповіцкага  раѐннага Саветв  дэпутатаў 

ад 19  верасня 2017 г. № 33-7  «Аб напраўленні сродкаў раѐннага 

бюджэту» вылучаныя з абласнога бюджэту па рашэннях Магілѐўскай 

абласнога Савета дэпутатаў сродкі ў суме 5 000,0 рубля накіраваны  на 

правядзенне аднаўленчых прац на брацкіх магілах, уключаных у пералік 

аб'ектаў, якім прысвоены статут гісторыка-культурных каштоўнасцяў 

Рэспублікі Беларусь, у тым ліку Ялізаўскаму, Свіслацкаму і  

Татаркаўскаму сельскім выканаўчым камітэтам,  Асіповіцкаму 

ўнітарнаму  камунальнаму прадпрыемству жыллѐва-камунальнай 

гаспадаркі. 

У лістападзе бягучага года  пачата праца па інвентарызацыі 

помнікаў археалогіі. Супрацоўнікамі дзяржаўнай  установы  культуры 

«Асіповіцкі  раѐнны  гісторыка-краязнаўчы музей» (далей -  музей) і 

ўласнікамі (землекарыстальнікамі) візуальна агледжана 20 помнікаў 

археалогіі, 7 помнікаў гісторыі і 1 помнік архітэктуры.  

У мэтах папулярызацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў  

сярод жыхароў  раѐна    ў   раѐннай газеце «Асіповіцкі край»  створана 

рубрыка: «Гісторыка-культурная спадчына Асіповіцкага раѐна».   

У захаванні культурнай спадчыны важкае месца займаюць 

этнаграфічныя і фальклорныя экспедыцыі, якія праводзяцца раѐнным 

аддзелам народнай творчасці і культурна-асветніцкай работы, раенным 

Цэнтрам народных рамѐстваў і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

клубнымі ўстановамі раѐна, калектывамі мастацкай творчасці з 

найменнем «народны». У 2017 годзе за 10 месяцаў праведзена 15 

экспедыцый. 

У гэтым годзе раѐнным Цэнтрам рамѐстваў падчас выязных 

экспедыцый запісана інфармацыя аб традыцыйных рамѐствах 

Асіповіцкага раѐна, вывучаны асаблівасці пэўных відаў рамѐстваў: 

вышыўка, ткацтва, пляценне з лазы, роспіс па шкле і дрэве, вырабы з 

фетру, аўтарская лялька,  сабраны матэрыялы для вырабу копій 

прадметаў традыцыйнага рамяства, папаўнены банк дадзеных майстроў 

народнай творчасці і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.  

Калектывамі мастацкай творчасці з найменнем «народны» у час 

фальклорных экспедыцый ажыццяўляецца збор песеннага, 

танцавальнага матэрыялу, які потым паспяхова выкарыстоўваецца ў 

рэпертуары. Плѐнная праца ў 2017 годзе ў гэтым напрамку праводзілася 

народнымі ансамблямі народнай песні «Вяселле» Каўгарскага СК, 

«Вязанка» Вяззеўскага СДК, «Сузор'е» Пратасевічцкага СДК, «Сваякі» 

Карытненскага СДК. 
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У 2017 годзе на аснове матэрыялаў, сабраных падчас экспедыцый, 

у Жорнаўскім сельскім Доме культуры створаны музейны пакой, у 

Осаўскім сельскім клубе аформлены куток у нацыянальным стылі. Зараз 

у клубных установах дзейнічаюць 7 музейных пакояў і 10 куткоў ў 

нацыянальным стылі, якія з'яўляюцца важнымі элементамі культурнага 

асяроддзя, захавальнікамі матэрыяльнай культуры.  

 

 СТВАРЭННЕ УМОЎ ДЛЯ МІЖНАРОДНАГА КУЛЬТУРНАГА 

СУПРАЦОЎНІЦТВА, РАЗВІЦЦЯ КУЛЬТУРНЫХ СУЯЗЕЙ З 

БЕЛАРУСАМІ ЗАМЕЖЖА 

За 2017 год калектывамі мастацкай самадзейнасці раѐна 

праведзена праца па прапагандзе беларускай народнай культуры за 

межамі нашай рэспублікі.   

У 2017 годзе творчыя калектывы Асіповіцкага раѐна прадстаўлялі 

беларускую культуру за межамі нашай рэспублікі на розных 

міжнародных фестывалях, форумах, конкурсах. Вядучыя калектывы са 

званнем «народны», «узорны» пабывалі ў краінах блізкага і далѐкага 

замежжа, такіх як Славакія, Італія, Грузія, Расія. 

У верасні 2017 года Асіповіцкі раѐн у рамках III фестывалю 

мастацтваў беларусаў свету сустракаў дэлегацыю прадстаўнікоў 

грамадска-культурных аб'яднанняў беларускіх суайчыннікаў з 

Малдовы. Прадстаўнікі дэлегацыі выступілі з канцэртнай праграмай у 

гардскім Цэнтры культуры і вольнага часу, сустрэліся на творчай 

вечарыне з народным ансамблем народнай песні «Вязанка” Вяззеўскага 

СДК. 

Народны ансамбль народнай песні і музыкі «Люлечка» раѐннага 

Цэнтра культуры і вольнага часу выступаў на святочных 

мерапрыемствах «Bardejovsky jarmok 2017» Народны ансамбль 

народнай песні і музыкі «Люлечка раѐннага Цэнтра культуры і вольнага 

часу выступаў на святочных мерапрыемствах «Bardejovsky jarmok 2017» 

у г. Бардзеѐве  (Славакія). 

Народны ансамбль народнай песні і музыкі «Сузор'е» 

Пратасевіцкага сельскага Дома культуры прымаў удзел у III 

Міжнародным конкурсе «Гранд фестываль» г.Пезаро (Італія),   

Міжнародным фестывалі мастацтваў г.Батумі (Грузія). 

Узорны лялечны тэатр «Ялінка» гарадской дзіцячай бібліятэкі  

завочна ўдзельнічаў у II Міжнародным конкурсе-фестывалі сцэнічнага  і 

мастацкага майстэрства «Крым – Другое измерение» Крым (Расія) і 

адзначаны Дыпломам І ступені.  
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 КУЛЬТУРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА З ГРАМАДСКІМІ 

АБ’ЯДНАННЯМІ  І  ПРАФСАЮЗАМІ 

Установы культуры Асіповіцкага раѐна  ажыцящляюць цеснае 

супрацоўніцтва з шматлікімі грамадскімі арганізацыямі і аб’яднаннямі 

Асіповіцкага раѐна. 

Раѐнны Цэнтр культуры і вольнага часу сумесна з раѐннай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання БРСМ былі праведзены 

ўрачыстыя сходы і канцэрты, прысвечаныя Дню Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь, Дню абаронцаў Айчыны, тэматычныя канцэртныя 

праграмы, майстар-класы для членаў арганізацыі, акцыі «Спяѐм Гімн 

разам», «Мы за мір!», «Моладзь супраць СНІДу», гульнѐвыя праграмы 

«З Новым годам!» у Ясеньскім сацыяльным прытулку для дзяцей 

школьнага і дашкольнага ўзросту. У дзіцячым аддзяленні раѐннай 

бальніцы былі паказаны спектакль «Навагодняе падарожжа», 

тэатралізаваная гульнявая праграма «Навагодняя казка».  

Дзяржаўнай установай культуры «Централізаваная клубная 

сістэма Асіповіцкага раѐна» вядзецца актыўнае супрацоўніцтва з 

раѐннай арганізацыяй Беларускага грамадскага абъяднання ветэранаў, 

раѐнай арганизацыяй грамадскага абъяднання «Беларускі саюз 

ветеранаў вайны ў Аўганістане», а таксама ветэранскімі арганізацыямі 

прадпрыемстваў, якім аказваецца неабходная метадычная і практычная 

дапамога.  

Сумесна з райкомам праўсаюза працаўнікоў аграпрамысловага 

комплекса Асіповіцкага райвыканкама арганізаваны раѐнныя 

пасяджэнні клуба даярак, раѐнны кокурс «Пахарь». 

Дзяржаўная ўстанова культуры «Централізаваная бібліятэчная 

сетка Асіповіцкага раѐна» надае вялікую ўвагу сацыяльнаму 

партнѐрству з грамадскімі аб’яднаннямі і арганізацыямі, бо перад 

бібліятэкамі сѐння стаіць задача трансфармацыі напрамкаў дзейнасці ў 

адпаведнасці з найбольш актуальнымі праблемамі мясцовай 

супольнасці.  

Шырока супрацоўнічаюць бібліятэкі з ветэранскімі арганізацыямі 

раѐна, у тым ліку раѐннай арганізацыяй Беларускага грамадскага 

аб’яднання ветэранаў. Цэнтральнай раѐннай бібліятэкай  у цесным 

супрацоўніцтве з  ветэранскай арганізацыяй раѐннай бальніцы 

«Серебристый ландыш» рэалізаваны праект сацыяльнай інтэграцыі 

пажылых людзей «От сердца к сердцу, от души- к душе: библиотека 

старшему поколению», дзейнічае клуб па інтарэсах для пажылых 

людзей «Добрыя сустрэчы», актыўнымі ўдзельнікамі якога з’яўляюцца 

члены ветэранскай арганізацыі. 
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 Наладжана  супрацоўніцтва  з  Асіповіцкай раѐннай грамадскай 

арганізацыяй «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку». Сумесна 

праводзяцца мерапрыемствы для членаў арганізацыі,  рэкламуецца 

дзейнасць  і рэсурсы бібліятэк у дапамогу дадзенай катэгорыі людзей.  
Супрацоўнічае бібліятэчная сетка і з раѐннай арганізацыяй 

рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Беларускае 

таварыства «Веды». Сумесна арганізоўваліся мерапрыемствы ў межах 

Дня патрыятызму «Я страной свое горжусь, еѐ імя Беларусь!» , Дня 

ваеннай кнігі «Велик и бессмертен твой подвиг, народ! », Дня роднай 

мовы «Як ты дорага мне, мая родная мова!». 

 

 

 
 


