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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областного конкурса сценариев и сценарных разработок 

мероприятий для пожилых людей 

1. Данное положение определяет порядок организации и проведении областного 

конкурса сценариев и сценарных разработок мероприятий для пожилых людей (далее – 

конкурс).   

2. Конкурс призван содействовать развитию форм творческой работы с людьми 

пожилого возраста, ветеранами войны и труда, лицами, имеющими ограниченные 

возможности жизнедеятельности, способствовать организации содержательного досуга 

людей, относящихся к данной категории, повышению профессионального уровня, развитию 

творческого потенциала работников учреждений культуры, обобщению и распространению 

эффективного опыта работы по данному направлению, обновлению сценарной базы 

учреждений культуры. 

3. Организатором конкурса является ГУ “Витебский областной методический центр 

народного творчества”.  

4. Организатор конкурса утверждает порядок его организации и проведения, смету 

расходов; решает иные вопросы по организации и проведению мероприятия.  

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проводится среди специалистов учреждений культуры Витебской 

области (независимо от ведомственной принадлежности).  

5.2. Конкурс проводится в два этапа: районный (городской) и областной.  

Первый этап – районный (городской): проводится с 1 февраля по 15 августа 2020 

года, во время которого просматриваются и отбираются лучшие сценарии и сценарные 

разработки мероприятий региона для участия в областном этапе конкурса. После чего в срок 

до 1 сентября 2020 года заявки на участие в конкурсе и сценарии мероприятий, 

разработанные на протяжении 2020 года, направляются в ГУ “Витебский ОМЦНТ” в 

печатном виде по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Ленина, 35А и на электронный адрес: 

amcnt@yandex.ru.  

Представленные конкурсные работы должны сопровождаться фото-, видео- и 

другими материалами, подтверждающими проведение данных мероприятий.  

Второй этап – областной: проводится с 1 сентября по 1 октября 2020 года. На 

данном этапе жюри из числа специалистов ГУ “Витебский ОМЦНТ” определяет 

победителей конкурса. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– лучшая сценарная разработка, сценарий мероприятия для людей пожилого 

возраста; 

– лучшая сценарная разработка, сценарий мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности (из категории людей пожилого 

возраста). 

5.4. Требования к оформлению сценариев и сценарных разработок. 

5.4.1. Титульный лист: 

– учреждение (место работы); 

– название номинации; 

– название мероприятия; 

– возрастной адресат работы; 

– автор: фамилия, имя, отчество (полностью); должность. 

5.4.2. Пояснительная записка (актуальность, цели и задачи мероприятия, 

условия и особенности ее реализации, методические рекомендации). 

5.4.3. Литературный сценарий или сценарная разработка (с описанием 

полного текста ведущего, стихов, песен, танцев с указанием авторов). 

5.4.4. Список источников, используемых для написания сценария. 
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5.4.5. Приложение: список реквизита, фото, видеоматериалы, афиши, 

публикации в СМИ т.д.  

5.4.6. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со 

стандартными требованиями форматирования, располагается на одной стороне листа 

формата А-4 (210х297), шрифтом – 14 через одинарный интервал. При выполнении работы 

соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Заголовки печатают строчными буквами (первая – прописная). Точку в конце заголовка, 

располагаемого посередине строки, не ставят. Объем работы – не более десяти страниц. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляют на 

верхнем поле по центру. Текст работы должен быть предоставлен в печатном виде и по 

электронной почте с указанием исходных данных.  

5.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

6. Для оценки конкурсных материалов утверждается состав жюри из числа 

специалистов ГУ “Витебский ОМЦНТ”. 

7. Жюри оценивает материалы по следующим критериям: 

– полнота раскрытия темы; 

– учѐт особенностей аудитории; 

– актуальность идеи сценария, оригинальность и новизна сюжета, режиссерского и 

сценографического решения; 

– соответствие сценарного, художественного материала и музыкального репертуара; 

– использование разнообразных выразительных средств и методов, различных 

приемов активизации аудитории; 

– стилистика, орфография; 

– соответствие конкурсных работ требованиям настоящего Положения. 

8. Результаты обсуждения итогов конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается каждым членом жюри.  

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

9. Конкурсанты – победители конкурса определяются по номинациям, 

определенным в п. 5.2. настоящего Положения, и награждаются дипломами лауреатов I, II, 

III степени и призами.  

10. Жюри имеет право не присуждать то или иное звание, а также по результатам 

конкурса заявить иное (делить призовые места между конкурсантами, присуждать 

специальные дипломы).  

11. По итогам конкурса ГУ “Витебским ОМЦНТ” издается сборник лучших 

сценариев и сценарных разработок массовых праздников. 

 

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

210026, г. Витебск, ул. Ленина, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тел./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Справки по телефону: 8(0212) 35-91-49 – Медюха Василий Семенович, ведущий методист 

 
Приложение 1 

Заявка на участие  

в областном конкурсе сценариев и сценарных разработок мероприятий для пожилых людей 

Название коллектива или участника-автора (ФИО) телефон, e-mail)  

Полное название учреждения   

Номинация   

Полное название конкурсной работы (кол-во страниц)  

 

Руководитель учреждения                                                                            /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                          Подпись                     Расшифровка          
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу на лепшы салон-магазін 

сярод Дамоў (Цэнтраў) ремѐстваў 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу на лепшы салон-магазін сярод Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў (далей – Конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца з мэтай агляду, падтрымкі і ўдасканалення дзейнасці салона-

магазіна, папулярызацыі і распаўсюджвання традыцыйных народных і мастацкіх вырабаў, 

падтрымкі мерапрыемстваў па рэкламе тавараў, павышэння культуры і якасці абслугоўвання 

насельніцтва, садзейнічанне абмену вопытам работы спецыялістаў устаноў культуры.  

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца ў перыяд са студзеня па лістапад 2020 года. 

5. Арганізатарамі Конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

6. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні Конкурсу. 

7.Удзельнікамі выступаюць спецыялізаваныя або вузкаспецыялізаваныя салоны-

магазіны з пастаянным абнаўленнем асартыменту вырабаў народных промыслаў і рамѐстваў 

метадам індывідуальнага абслугоўвання. 

8. Умовы і парадак правядзення: 

8.1. Конкурс на лепшы салон-магазін праводзіцца ў два этапы: 

Першы этап праводзіцца з 1 студзеня 2020 года па 30 лістапада 2020 года. Усе 

ўстановы культуры, якія маюць салоны-магазіны да 20 студзеня  

2020 г. высылаюць заяўку на электронны адрас ДУ “Віцебскі АМЦНТ” (форма заяўкі 

дадаецца). Аргкамітэт на працягу года знаѐміцца з іх работай і адпаведнай дакументацыяй, 

выязджае з аглядам. Па выніках 11 месяцаў салоны-магазіны рыхтуюць інфармацыйна-

аналітычную даведку аб рабоце ўстановы па наступным крытэрыям: 

– фірменная назва салона-магазіна, лагатып, назва юрыдычнай асобы, указанне 

прадмета яго дзейнасці і прыналежнасць; 

– матэрыяльнае забеспячэнне і камплектацыя салона-магазіна; 

– паказчык абслугоўвання колькасці насельніцтва за месяц; 

– работа па вывучэнні попыту насельніцтва, павышэнне якасці тавара з улікам 

заўваг і прапаноў пакупніка, улікам вывучэння кан’юктуры рынку аналагічных магазінаў; 

– эффектыўнае ўздеянне на вытворчасць па абнаўлененні і ўдасканаленні 

асартыменту; 

– рэклама, публікацыі ў сродках масавай інфармацыі, размяшчэнне ў сацыяльных 

сетках, мерапрыемствы па рэкламе новых тавараў, выдавецтва анатацый, каталогаў, удзел у 

выстаўках-продажах, выстаўках-праглядах з указаннем тэрміна выпуска новых вырабаў і 

іншыя мерапрыемствы; 

– узаемадзеянне салона-магазіна з іншымі арганізацыямі па продажу вырабаў 

майстроў народных мастацкіх рамѐстваў; 

– прымяненне і забеспячэнне прагрэсіўных форм і метадаў продажу тавараў 

(самаабслугоўванне, продаж па папярэднім заяўкам і эскізам, дастаўка тавараў на дом, і 

іншыя паслугі); 

– пасляпрадажная падрыхтоўка (наяўнасць упакоўкі, выдача рэкламных візітак); 

– фота-відэа матэрыял. 

Аддзелы культуры гаррайвыканкамаў дасылаюць неабходныя дакументы для 

разгляду абласному журы па адрасу: 210026 г. Віцебск, вул. Леніна, 35А, ДУ “Віцебскі 

АМЦНТ” да 1 снежня 2020 года. 

Другі этап. На другім этапе з 1 па 15 снежня 2020 года аргкамітэт па выніках 

прадстаўленых матэрыялаў і аналізу работы дзейнасці салонаў-магазінаў, вылучае прызавыя 

месцы па наступных намінацыях: 
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– найбольш шырокае прадстаўленне вырабаў традыцыйных відаў рамѐстваў, 

майстэрскае афармленне салона-магазіна; 

–дасягненні ў галіне развіцця продажу, выкананне плана продажу, рэкламная 

актыўнасць; 

–якаснае абслугоўванне кліентаў, выдатнае веданне прадуктовай лінейкі, 

крэатыўнае прадстаўленне прадукцыі. 

9. Журы Конкурсу. 

9.1. Журы Конкурсу фарміруецца з ліку спецыялістаў устаноў арганізатараў. 

9.2. Адзнакі і рашэнне журы па выніках Конкурсу фіксуецца ў пратаколе, які 

падпісваюць усе члены журы. 

9.3. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

10. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў. 

10.1. Па выніках Конкурсу вылучаюцца пераможцы I, II, III месца ў кожнай 

намінацыі, згодна п. 8.1, астатнія ўдзельнікі ўзнагароджваюцца дыпломамі ўдзельніка 

Конкурсу. 

10.2. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца адпаведнымі дыпломамі. 

10.3. Журы можа не прысуджаць дыпломы прызѐраў той ці іншай ступені, 

дзяліць прызавыя месцы паміж канкурсантамі, прысуджаць іншыя дыпломы.  

11. Фінансаванне. 

11.1. Аргкамітэт забяспечвае выраб дыпломаў і набыццѐ прызоў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскіабласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак; 8 

(0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 

Заяўка 

на ўдзел у абласным конкурсе на лепшы салон-магазін сярод Дамоў (Цэнтраў) ремѐстваў 

Поўная назва ўстановы  

Горад (адрас)  

Кантактныя дадзеныя кіраўніка (Ф.І. імя па-бацьку, тэлефон, e-mail)  

Кароткія звесткі пра Салон-магазін (год стварэння,узнагароды, адрас сайта альбо 

старонкі ў сацыяльных сетках) 

 

Намінацыя  

 

Кіраўнік установы                                                                                             /_________/  /_____________/ 
                                                                                                                                                              Подпіс                  Расшыфроўка 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

Міжнароднай выстаўкі інсітнага (наіўнага) мастацтва “INSITA-2020”, прысвечанай 

380-годдзю нараджэння разьбяра і друкара Васіля Кораня, стваральніка Бібліі ў 

малюнках для народа 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення Міжнароднай 

выстаўкі наіўнага мастацтва “INSITA-2020”, прысвечанай 380-годдзю нараджэння разьбяра і 

друкара Васіля Кораня, стваральніка Бібліі ў малюнках для народа (далей – Выстаўка).  

2. Выстава праводзіцца з мэтай стымулявання працэсаў развіцця інсітнага (наіўнага) 

мастацтва, выяўлення новых талентаў і спрыяння іх творчаму раскрыццю; папулярызацыі 

інсітнага мастацтва сярод шырокіх колаў грамадскасці; наладжвання творчага 

супрацоўніцтва ў галіне інсітнага мастацтва з установамі культуры суседніх краін; звароту 
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сучасных мастакоў да творчага засваення і інтэрпрэтацыі спадчыны друкара і разьбяра 

Васіля Кораня, стваральніка Бібліі ў малюнках для народа. 

3. Выстава мае статус Міжнароднага праекта з удзелам творцаў з усіх абласцей 

Рэспублікі Беларусь і прадугледжвае ўдзел прадстаўнікоў з Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, 

Эстоніі, Польшчы ды іншых краін блізкага і далѐкага замежжа.  

4. Месца правядзення выстаўкі: г. Віцебск (ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці, УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”)  

5. Час экспанавання выстаўкі: 20 кастрычніка – 20 ліcтапада 2020 года.  

6. Арганізатарамі выстаўкі з’яўляюцца ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”, УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”  

7. Арганізатары выстаўкі зацвярджаюць парадак яе арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў, размяшчаюць палажэнне Выстаўкі на сайтах ДУ “Віцебскі АМЦНТ” і 

УК “ВАКМ”, вырашаюць іншыя пытанні па яе правядзенню.   

8. Удзельнікамі выстаўкі могуць быць прадстаўнікі ўсіх катэгорый насельніцтва, 

незалежна ад узросту і роду асноўнага занятку. У выстаўцы прымаюць удзел АМЦНТ, 

Дзяржаўныя музеі, галерэі, прыватныя калекцыянеры, Дамы рамѐстваў, клубы і студыі 

народных майстроў і мастакоў, якія займаюцца развіццѐм інсітнай творчасці і 

калекцыяніраваннем твораў інсітнага мастацтва. У выставе могуць прымаць удзел установы 

культуры і калекцыянеры іншых дзяржаў з паказам твораў мастакоў наіўна-рэалістычнага 

стылю і мастакоў-аўтсайдараў.  

9. Тэматыка выстаўкі абумоўлена яе прысвячэннем 380-годдзю нараджэння разьбяра 

і друкара Васіля Кораня,стваральніка Бібліі ў малюнках для народа. Дамінуючай тэмай 

Выстаўкі з’яўляецца арткніга і сінтэз візуальнага вобраза і слова ў непрафесійным 

выяўленчым мастацтве. Яна можа быць прадстаўлена ў графічных, жывапісных, пластычных 

творах, маляваных дыванах, артаб’ектах і інсталяцыях. Гістарычны раздзел складуць творы 

на тэмы: жыццѐ і дзейнасць Васіля Кораня; гісторыя і культура роднага краю праз народнае 

вытлумачэнне; вобразы народных герояў і творцаў: майстроў, асветнікаў, літаратараў, 

мастакоў. Асобны раздел складуць творы, змест якіх будзе інспіраваны 2-ма часткамі Бібліі 

Васіля Кораня: кнігай Быцця і Апакаліпсіса; творы на духоўна-рэлігійную тэматыку і творы 

візіанерскага характару (прадбачанне, прадказанне, рэлігійнае адкрыццѐ). Абавязковым 

раздзелам застаецца традыцыйная тэма паўсядзѐннасці жыцця, народных святаў і сямейных 

абрадаў, рамесна-земляробчай і любоўна-сямейнай ідыліі, прыгажосць і багацце прыроды, 

вобразы народнай смехавой культуры.  

10. Парадак правядзення Выстаўкі: 

10.1. Заяўкі на ўдзел у выставе дасылаюцца да 15 ліпеня 2020 года ў ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” па адрасе: г.Віцебск, вул. Леніна, 

35А, аддзел традыцыйнай культуры (Выстава “INSITA-2020”, або па электроннай пошце: 

amcnt@yandex.ru. Да заяўкі дадаюцца творчыя біяграфіі мастакоў і каталожныя дадзеныя 

твораў (назва твора, год стварэння, матэрыялы і тэхніка, памеры), файлы з фота 

прапануемых твораў для экспанавання, фотаздымкамі аўтараў. Даведкі па тэлефонах у 

Віцебску: 8 (0212) 42-87-71 – Вакар Людміла Уладзіміраўна, маб тэл.: (029) 713-25-18 (мтс).  

10.2. Інфармацыя пра вынікі адбору экспанатаў будзе перададзена па тэлефоне 

або факсам да 1 жніўня 2020 г. 

10.3. Завоз экспанатаў да 15 кастрычніка 2020 г.  (Віцебскі абласны краязнаўчы 

музей, вул. Леніна, 36, 210026; тэл. 8-0212-36-03-03; факс 36-05-45). 36-05-87, Варламава 

Надзея Пятроўна, Віцебскі абласны краязнаўчы музей, е-mail: vokm2006@mail.ru.  

10.4. Прадстаўленыя на абласную выставу аўтарскія творы павінны мець 2 віды 

анатацый: экспазіцыйная этыкетка з поўныя анатацыяй (лагатып установы культуры, Дома 

рамѐстваў, прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, год нараджэння, назва твора, матэрыял, 

тэхніка выканання, памеры); персаніфікаваная анатацыя (фота аўтара, творчая біяграфія, 

кароткая характарыстыка прадстаўленай калекцыі)  

10.5. Дэмантаж і выдача экспанатаў – 20 лістапада.   

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcnt@yandex.ru
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11. На прыканцы работы выстаўкі 19-20 лістапада адбудзецца навукова-практычная 

канферэнцыя.  

11.1. Асноўныя пытанні для абмеркавання: 

– Інсітнае мастацтва і яго стасункі з прафесіянальнай і народнай культурай. 

– Гістарычныя тэмы і вобразы ў інсітным мастацтве. 

– Гістарычныя ўзоры мастацтва прымітыву. 

– Паэтыка інсітнага мастацтва. Творчасць інсітных мастакоў. 

– Узоры інсітнага мастацтва і аматарства ў архітэктуры, музыцы, літаратуры і 

іншых відах творчасці. 

– Мастацтва аўтсайдараў, art-brut. 

– Калекцыі непрафесійнага выяўленчага мастацтва ў музеях, установах 

культуры і прыватных зборах. 

11.2. Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэкст выступлення неабходна даслаць у 

аргкамітэт да 1 верасня 2020 года. (Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці, 

вул. Леніна 35а, Віцебск, Беларусь, 210026; тэл./факс 8 (212) 36-43-64, е-mail: 

amcnt@yandex.ru; тэл.: 42-87-71 – Вакар Людміла Уладзіміраўна, маб тэл.: (029) 713-25-18 (мтс); 

е-mail: Lvakar@mail.ru. Аб’ѐм тэкста не болей 0,5 друкарскага аркуша (20000 знакаў), 

рэдактар Word шрыфт Times New Roman, інтэрвал 1,5; палі 2¸5 см. Спасылкі на літаратуру 

даюцца ў канцы тэкста.  

12. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў выставы 

12.1.  Адказныя арганізатары выдаюць зборнік матэрыялаў навукова-

практычнай канферэнцыі (з каталогам выставы). 

12.2.  Кожны ўдзельнік выставы атрымлівае дыплом  

13. Фінансавае забеспячэнне: 

Фінансаванне забеспячэнне выставы “Іnsіtа-2020” і навукова-практычнай 

канферэнцыі здзяйсняецца за кошт упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама і ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай твочасці” ў адпаведнасці з каштарысам 

выдаткаў і дзейнічаючым заканадаўствам. Арганізатары выставы забяспечваюць харчаванне 

і пражыванне ўдзельнікаў выставы і канферэнцыі. Выдаткі на дастаўку і вяртанне экспанатаў 

за кошт камандзіруючых устаноў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”  

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-51 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 42-87-71 – Вакар Людміла Уладзіміраўна, вядучы метадыст 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога агляду-конкурсу батлеечных 

калектываў “Батлейкі Віцебшчыны” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

агляду-конкурсу батлеечных калектываў “Батлейкі Віцебшчыны” (далей – агляд-конкурс). 

2. Мэты правядзення агляду-конкурсу – падтрымка і развіццѐ народнай батлеечнай 

творчасці; удасканаленне выканальніцкага майстэрства, развіццѐ творчых здольнасцей 

удзельнікаў і калектываў, пошук новых сцэнічных форм тэатральных пастановак; 

распаўсюджванне і ўмацаванне ўплыву батлеечнага мастацтва на фарміраванне ўнікальных 

элементаў этнаасяроддзя рэгіѐнаў вобласці; развіццѐ паміж калектывамі батлеечных тэатраў 

творчых сувязяў на партнѐрскай аснове; выкарыстанне патэнцыялу батлеечных тэатраў для 

рэалізацыі сацыяльных праектаў. 

3. Арганізатарам агляду-конкурсу з’яўляецца ДУ “Віцебскі АМЦНТ”. 

4. Арганізатар агляду-конкурсу зацвярджае парадак яго арганізацыі і правядзенне, 

каштарыс выдаткаў, вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенню мерапрыемства. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcnt@yandex.ru
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5. Конкурс праводзіцца з 20 снежня 2019г. па 13 студзеня 2020г. у выставачнай зале 

ДУ “Віцебскі АМЦНТ” і 7 студзеня 2020г. у Нацыянальным драматычным тэатры імя Якуба 

Коласа падчас правядзення абласнога свята духоўнай музыкі. 

6. Конкурс мае статус абласнога і прадугледжвае ўдзел традыцыйных батлеечных 

калектываў і батлеечных тэатраў, метадыстаў Цэнтраў культуры, а таксама майстроў Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай вобласці, незалежна ад іх прыналежнасці. 

7. Для ўдзелу ў аглядзе-конкурсе да 18 снежня 2019 года накіроўваюцца заяўкі па 

адпаведнай форме (Дадатак №1) ў адрас ДУ “Віцебскі АМЦНТ”: 

e-mail: amcnt@yandex.ru; тэл./факс 8 (0212) 35-91-43 (для Мульц В.С). 

8. Удзел у аглядзе-конкурсе прымаюць калектывы і ўдзельнікі, якім будзе 

адпраўлена афіцыйнае запрашэнне, згодна прадстаўленых заявак і фота-відэаматэрыялаў.  

9. Праграма агляду-конкурсу складаецца з двух частак: асноўная, у рамках якой 

калектывы прадстаўляюць спектакль працягласцю да 15 хвілін з выездам у г.Віцебск і 

сацыяльная, ў якой кожны калектыў выступае з выездам у сацыяльныя дзіцячыя прытулкі і 

спектаклі для шматдзетных сем’яў, сем’яў, якія выхоўваюць дзяцей з абмежаванымі 

магчымасцямі. Працягласць прадстаўленага спектакля, пастаноўкі не павінны быць менш за 

15 хвілін і не перавышаць 30 хвілін. Забараняецца прадстаўленне спектакля ў запісу. 

9.1. У сацыяльнай праграме паказваецца конкурсны спектакль, альбо іншы па 

выбары калектыву, фіксуецца выезд на відэа- і фота, прыкладаюцца водгукі ў СМІ. Увесь 

неабходны рэквізіт да спектакля, пастаноўкі (лялькі, дэкарацыі, касцюмы, грым, спецэфекты) 

забяспечваюць удзельнікі агляду-конкурсу.  

9.2. Падчас правядзення агляду-конкурсу прадугледжана правядзенне майстар-

класаў па вырабу батлеечных лялек і дэкарацый да прадстаўленняў з запрашэннем 

спецыялістаў з Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў. Пасля завяршэння агляду-конкурсу выдаецца 

метадычны зборнік ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па папулярызацыі лакальных адметнасцей 

рэгіянальных батлеек. Калектыў-удзельнік павінен прадставіць матэрыялы па даследванню 

развіцця батлейкі свайго рэгіѐна. 

10. Для адзнакі конкурсных работ ствараецца журы з ліку спецыялістаў ДУ 

“Віцебскі АМЦНТ”. 

11. Па выніках агляду-конкурсу вызначаецца Лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступені за “Лепшае 

батлеечнае прадстаўленне”, а таксама калектывы-удзельнікі ўзнагароджваюцца дыпломамі ў 

наступных намінацыях: 

– “Лепшыя традыцыйныя лялькі батлейкі”; 

– “Лепшае рэжысѐрскае рашэнне батлеечнага прадстаўлення”; 

– “Захаванне і развіцце традыцыйнай батлейкі ў рэгіѐне”; 

– “Лепшая аўтарская работа”; 

– “За аднаўленне і рэканструкцыю батлейкі”. 

12. Рашэнне журы афармляецца пратаколам і перагляду не падлягае. 

13. Крытэрыямі ацэнкі батлеечных калектываў і тэатраў батлейкі з’яўляюцца: 

– адпаведнасць традыцыям нацыянальнай мастацкай культуры; 

– тактоўная інтэрпрэтацыя батлеек ў адпаведнасці з сучаснымі ўмовамі; 

– мастацкі ўзровень батлеечных паказаў; 

– выразнасць выканання (лагічныя націскі, інтанацыя, дыкцыя, тэмп, тэмбр, эмацыйна-

экспрэсіўная афарбаванасць выступлення); 

– водгукі гледачоў і СМІ; 

– наяўнасць лакальных адметнасцей рэгіянальных батлеек, адсутнасць змястоўных, 

граматычных і маўленчых памылак у метадычных матэрыялах. 

14.  Па выніках агляду-конкурсу пераможцы і намінанты атрымліваюць прызы і 

дыпломы. 

15.  Камандзіровачныя і транспартныя выдаткі – за кошт накіроўваючай 

арганізацыі.  
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Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-47 – Мульц Вольга Сямѐнаўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 1 

Заяўка 

на удзел у абласным аглядзе-конкурсе батлеечных калектываў “Батлейкі Віцебшчыны” 

Назва калектыву-удзельніка, альбо Ф,І,І па-бацьку ўдзельніка (з базавай 

прыналежнасцю) 
 

Адрас і тэлефон установы (поўная назва)  

Кіраўнік (Ф,І,І па-бацьку тэлефон, e-mail)  

Намінацыя   

Агульная колькасць чалавек   

Назва прадстаўлення, аўтар, працягласць выступлення  

 

Кіраўнік установы                                                                                          /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                                                Подпіс                  Расшыфроўка 

 М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения областного праздника духовной музыки  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

праздника духовной музыки (далее – праздниках). 

2. Праздник проводится с целью развития хоровой культуры на Витебской земле; 

нравственного воспитания и просвещения общества посредством духовной музыки; 

популяризации духовной музыки; формирования духовного и историко-культурного 

самосознания и доведения основ православного мировоззрения доступными средствами 

(через песенное творчество); знакомства с произведениями духовной направленности 

прошлых эпох и современности; обмена творческими достижениями и опытом коллективов, 

исполняющих духовную музыку; налаживания связей с коллективами художественного 

творчества, исполняющими духовную музыку; повышения исполнительского уровня 

духовных песнопений хоровых коллективов области; создания праздничной атмосферы в 

День Рождества Христова. 

3. Организаторами праздника являются: управление культуры Витебского 

областного исполнительного комитета; отдел культуры Витебского городского 

исполнительного комитета; ГУ “Национальный академический драматический театр имени 

Якуба Коласа”; ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”. 

Партнѐром праздника является ОДО Туристическая фирма “Илва”. 

4. Место и дата проведения праздника – город Витебск, 07-08 января 2020 года. 

5. Организаторы праздника утверждают порядок его организации и проведения, 

смету расходов; принимают решение о создании организационного комитета (далее – 

оргкомитет) и утверждают его состав; решают иные вопросы по организации и проведению 

мероприятия. 

6. Для непосредственного руководства организацией и проведением праздника 

создаѐтся организационный комитет, который формируется по предложению организаторов 

праздника из представителей государственных органов (с согласия их руководителей) и 

заинтересованных организаций, участвующих в проведении данного культурного 

мероприятия. 

7. Оргкомитет праздника: 

7.1. Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

праздника; 
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7.2. Принимает заявки на участие, организует их отбор, определяет график 

выступлений участников праздника; 

7.3. Рассматривает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

праздника, образцы дипломов, сувениры. 

7.4. Осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной 

деятельности, иными организациями по вопросам подготовки, проведения праздника и его 

освещения в средствах массовой информации; 

7.5. Решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

праздника; 

7.6. может вносить изменения и дополнения во время проведения мероприятий. 

8. Порядок и сроки проведения праздника. 

8.1. В рамках праздника проходят следующие мероприятия: 

7-го января 2020 года в ГУ “Национальный академический драматический театр 

имени Якуба Коласа”: 

– выставка-продажа новогодних сувениров; 

– выступление батлеечных театров Витебской области с батлеечными 

представлениями; 

– праздничный Рождественский концерт с участием ведущих областных, 

городских и приглашѐнных коллективов художественного творчества. 

8-го января 2020 года: 

– праздничный концерт духовной музыки в “Витебской духовной семинарии 

Белорусской Православной Церкви”. 

8.2. В празднике принимают участие взрослые и детские академические хоры и 

ансамбли, солисты-вокалисты и солисты-инструменталисты. 

8.3. Коллективы, принимающие участие в праздничных мероприятиях, должны 

подготовить концертную программу, состоящую из произведений духовного плана или 

высокохудожественных классических произведений русских, белорусских, зарубежных 

композиторов. 

8.4. Отбор и прослушивание коллективов осуществляется при просмотре 

видеозаписей произведений, планируемых для выступления на областном празднике. 

8.5. До 20 декабря 2019 года коллективы, желающие принять участие в 

праздничных мероприятиях должны предоставить заявку на участие и программу в формате 

видео для просмотра и предварительного отбора. 

8.6. Программа должна включать в себя хоровые и сольные произведения общей 

продолжительностью не более 5 минут. 

8.7. Коллективы и индивидуальные исполнители, отобранные для участия в 

праздничных мероприятиях должны иметь концертный костюм и обувь, соответствующие 

тематике и направленности концертов.  

9. Оплата проезда к месту проведения мероприятий праздника (туда и обратно) 

осуществляется участниками за счет направляющей стороны либо самостоятельно за свой 

счѐт. 

10. Финансирование подготовки и проведения праздника осуществляется в 

соответствии со сметой расходов и действующим законодательством. 

За счѐт средств ГУ “Витебский областной методический центр народного 

творчества”, предусмотренных на проведение данного мероприятия, приобретаются: бумага 

для распечатки сценариев, программ, дипломов; плѐнка для ламинирования для 

изготовления дипломов; призы участникам праздника (20 шт.), а также осуществляется 

питание участников коллективов художественного творчества; изготовление афиш и 

пригласительных (их распечатка в копицентре). 
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Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

210026, г. Витебск, ул. Ленина, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тел./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Справки по телефону: 8 (0212) 35-91-49 – Лабуко Дарья Викторовна, главный хормейстер  

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласной выставы-конкурсу народнай творчасці, 

прысвечанай 75-годдзю Вялікай Перамогі 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласной 

выставы-конкурсу народнай творчасці, прысвечанай 75-годдзю Вялікай Перамогі (далей 

выстава-конкурс). 

2. Выстава-конкурс праводзіцца з мэтай захавання гістарычнай памяці пра абаронцаў 

Айчыны, працаўнікоў тылу, якія ўнеслі значны ўклад у Перамогу, дзецях вайны; 

дэманставання і папулярызацыі традыцыйных народных і мастацкіх вырабаў; грамадзянска-

патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання падрастаючага пакалення. 

3. Выстава-конкурс праводзіцца ў лютым 2020 г. у г.Віцебск (выставачная зала ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”). 

4. Выстава-конкурс мае статус абласной. 

5. Арганізатарамі выставы-конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

6. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і правядзення выставы-конкурсу, 

каштарыс выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – 

аргкамітэт), вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні выставы-конкурсу. 

7. Удзельнікамі выставы-конкурсу з’яўляюцца майстры народных мастацкіх 

рамѐстваў, працаўнікі тылу, якія ўнеслі значны ўклад у Перамогу, дзеці вайны, вязні 

канцлагераў, члены народных клубаў майстроў народных мастацкіх рамѐстваў, грамадзяне 

Рэспублікі Беларусь, якія прадстаўляюць асноўныя тэмы выставы-конкурсу: гераізм 

беларусаў падчас Вялікай Айчыннай вайны, трагічныя падзеі вайны, гераічныя подзвігі 

працаўнікоў тылу і дзяцей вайны ў баях за Бацькаўшчыну, шэсце ветэранаў, парад ваеннай 

тэхнікі, адлюстраванне мірнага жыцця, гонар за Беларусь, падарунак ветэрану і інш. 

8. Парадак правядзення. 

8.1. Аддзелы культуры гаррайвыканкамаў падаюць арганізатарам выставы-

конкурсу да 24 студзеня 2020 года заяўку на ўдзел на электронны адрас ДУ “Віцебскі 

АМЦНТ” (форма заяўкі дадаецца). 

8.2. Аддзелы культуры гаррайвыканкамаў дастаўляюць на выставу-конкурс 

конкурсныя работы да 29 студзеня 2020 года ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці” па адрасу: г.Віцебск, вул. Леніна, 35А, (аддзел традыцыйнай культуры), 

адкрыццѐ выставы адбудзецца 4 лютага. 

8.3. Памеры прадстаўленых твораў народнай творчасці не абмяжоўваюцца, 

павінны быць падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй (прозвішча, ініцыялы аўтара, год нараджэння, назва твора, матэрыял, 

тэхніка выканання, памеры), мець прыстасаванні для падвескі.  

8.4. Мантаж экспазіцыі здзяйсняюць супрацоўнікі ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

9. Намінацыі выставы-конкурсу: 

– Падарунак ветэрану (творчыя працы, кампазіцыя, сувенір у выглядзе падарунка). 

– След вайны ў гісторыі маѐй сям’і, маѐй краіны (паказ герояў і іх учынкаў часоў 

Вялікай Айчыннай вайны, трагічныя дзеянні вайны, гераічныя подзвігі ў баях за 

Бацькаўшчыну). 
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– Салют перамогі (паказ ваеннай тэхнікі, святочнае шэсце ветэранаў, падарункі 

ветэранам). 

– Нашчадкі (адлюстраванне мірнага жыцця, мірных дасягненняў, гонар за людзей 

тылу, дзяцей вайны). 

10. Журы выставы-конкурсу пры ацэнцы твораў кіруецца наступнымі крытэрыямі: 

– адпаведнасць тэме; 

– выразнасць мастацкага вобраза; 

– традыцыйнасць мастацкага вырабу; 

– завершанае кампазіцыйнае рашэнне; 

– арыгінальнае творчае выказванне. 

11. Узнагароджванне. 

11.1. Усе ўдзельнікі выставы-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі. Прызамі 

ўзнагароджваюцца ўладальнікі І месца ў намінацыях, згодна п. 9. Журы мае права 

пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыям, але агульная колькасць павінна адпавядаць 

аб’яўленай колькасці. Уладальнікі прызоў і дыпломаў могуць па жаданню пакінуць свае 

творы ў фонд музея народнай творчасці. 

12. Фінансаванне. 

12.1. Аргкамітэт забяспечвае выраб дыпломаў і набыццѐ прызоў, а таксама 

арганізацыю і адкрыццѐ экспазіцыі выставы-конкурсу ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

12.2. Транспартныя выдаткі па дастаўцы і вяртанню экспанатаў за кошт 

накіроўваючага боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак;  

8 (0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення ХІІІ абласнога агляду-конкурсу фальклорнага 

мастацтва дзяцей і моладзі “Ад прашчураў – да зор” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога агляду-

конкурсу фальклорнага мастацтва дзяцей і моладзі “Ад прашчураў – да зор” (далей – агляд-

конкурс). 

2. Агляд-конкурс праводзіцца ў мэтах актывізацыі работы фальклорных калектываў 

вобласці; развіцця фальклорнага руху і стымулявання стварэння новых дзіцячых і 

моладзевых калектываў; падтрымкі і ўдасканалення дзейнасці існуючых фальклорных 

калектываў; адлюстравання спецыфічнасці аўтэнтычнага фальклору Віцебшчыны і яго 

лакальных (мясцовых) адметнасцяў; выяўлення і вяртання ў практыку разнастайных форм 

народнай танцавальнай, песеннай, інструментальнай, вусна-апавядальнай культуры, 

рамесніцкіх традыцый. 

3. Агляд-конкурс праводзіцца 8 лютага 2020 года ў г.п. Расоны Віцебскай вобласці.  

4.Арганізатарам агляду-конкурсу выступае ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

5. Арганізатар агляду-конкурсу зацвярджае парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашае іншыя пытанні. 

6. Умовы і парадак правядзення агляду-конкурсу: 

6.1. Агляд-конкурс складаецца з наступных намінацый: 

– Конкурс дзіцяча-маладзѐжных фальклорных калектываў вобласці: 

мастацкія праграмы ўдзельнікаў дадзенай намінацыі (калектываў, гуртоў, ансамбляў, пар, 
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салістаў) фарміруюцца з узноўленых і бытуючых у сваѐй мясцовасці ўзораў каляндарнага 

(вясна-лета) і сямейна-родавага (радзіны-вяселле) цыклаў, а таксама рознажанравых 

пазаабрадавых узораў (танец, песня, гульня, найгрыш, твор народнай прозы): 

Праграма “Харэаграфічнае мастацтва” (да 15 хвілін) 

Намінацыі:  

– “Карагод”;  

– “Традыцыйны танец”;  

– “Кадрыля” (самастойная кампазіцыя без дакладнага капіравання парных 

побытавых танцаў);  

– “Полька” (парна-гуртавая форма). 

Праграма “Музычнае мастацтва” (да 9 хвілін) 

Намінацыі:  

– “Ансамблевыя спевы” (абрадавыя, на выбар– Жніво, Вяселле; дзяўчаты – 

4-8 асобаў); 

– “Ансамблевыя спевы” (змешаны склад, да 8 асобаў); 

– “Інструментальны найгрыш” (ансамблевы, да 7 асобаў; сярод выканаўцаў 

можа быць адзін педагог). 

– Конкурс музычных інструментальных капэл (ансамбляў) традыцыйнага 

складу: прымаюць удзел навучэнцы дзіцячых музычных школ (ДМШ), дзіцячых школ 

мастацтваў (ДШМ), а таксама інструментальныя ансамблі аматарскіх дзіцяча-маладзѐжных 

(да 17 гадоў) фальклорных калектываў (ці асобныя групы) рознай падпарадкаванасці. 

Самабытнасць творчасці і ўзровень выканальніцкага майстэрства капэлы дэманструюць у 

трох намінацыях: 

“Ансамблевае выканальніцтва” (да 7 чалавек з выкарыстаннем інструментаў, 

абавязковыя – дуда, скрыпка, цымбалы, або труба, кларнет, гармонік ці 

акардэон, барабан ці бубен; магчымыя – дудачка, жалейка, акарына, 

саломінка, кмены і інш.); 

“Траіста музыка” (дуда,скрыпка,барабан ці бубен; могуць быць іншыя склады 

з выкарыстаннем дуды); 

Працягласць выступлення ў 2-х намінацыях разам – да 8хвілін.  

“Музычнае суправаджэнне фальклорнай танцавальнай вечарыны” (ў складзе 

капэлы можа быць адзін педагог). 

– Турнір пар-выканаўцаў беларускіх побытавых танцаў: прымаюць удзел 

пары-выканаўцы ў розных узроставых катэгорыях, якія прадстаўляюць мясцовыя варыянты 

праграмных танцаў з захаваннем адметнага стылю выканання: 

– ад 3 да 6 год:“Мальвіна”, “Ой-ра”, “Зялѐная рошча”, “Месяц”, “Падпадолік”; 

– ад 7 да 10 год: “Картузэ”, “Ва саду лі”, “Карапет”, “Месяц”, “Матлѐт”, 

“Полька-бабачка”, “Кацярынка”; 

– ад 11 да 14 год:“Каханачка”, “Бес”, “Субота”, “На рэчанькі”, “Базар”, 

“Сямѐнаўна”, “Мікіта”; 

– ад 14 да 16 год: “Ночка”, “Барыня”, “Лысы”, “Абэрак”, “Каробачка”, 

“Кракавяк”, “Полька імправізаваная”. 

У пачатку турніру ўсе пары-выканаўцы танцуюць “Падэспань”, у канцы 

турніру – “Лявоніху”.  

– Конкурс харэаграфічнай імправізацыі (салісты) –праводзіцца сярод аматараў 

харэаграфічнай спадчыны, якія выконваюць наступныя танцы: “Заяц” (дзяўчаты), “Жабка” 

(хлопцы), “Чобаты” (хлопцы). 

– Конкурс салістаў-выканаўцаў твораў народнай спадчыны: прымаюць удзел 

як дзяўчаты, так і хлопцы ва ўзросце 13–17 гадоў – удзельнікі калектываў мастацкай 

творчасці, а таксама навучэнцы ДМШ і ДШМ. Кожны саліст павінен абавязкова прыняць 

удзел у кожнай з наступных намінацый: 
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– “Абрадавая песня” (для дзяўчат – веснавая або летняя, для хлопцаў– 

валачобная); 

– “Найгрыш з прыпеўкамі і прытанцоўкамі”; 

– “Народная проза” (Казка). 

Працяг выступлення ў трох намінацыях – да 10 хвілін. 

– “Выраб пояса” (дзіцячы; праводзіцца на працягу 2,5 гадзін). 

Вырабляецца ў адной з ткацкіх тэхнік (на дошчачках (12 шт.), на бердзечку 

(на 7-15 нітак), на ніту), уласцівых мясцовай традыцыі. Удзельнікі конкурсу 

загадзя рыхтуюць неабходны матэрыял, маюць пры сабе прыстасаванні, 

інструменты, патрэбныя для выканання конкурснага задання. Дазваляецца 

прывозіць пачатыя вырабы (даўжынѐй да 7см). 

6.2. Патрабаванні да ўдзельнікаў абласнога агляду-конкурсу: 

– адпаведнасць праграмы ўмовам агляду-конкурсу; 

– выкананне аўтарскіх ці апрацаваных твораў не дазваляецца; 

– выступленне ўдзельнікаў мерапрыемстваў ажыццяўляецца пад акампанемент 

музычных інструментальных ансамбляў або пад музыку традыцыйнага складу ў жывым 

гучанні; 

– касцюмы ўдзельнікаў турніру ўяўляюць сабой шматлікія варыянты арыгіналаў 

або рэканструцыі традыцыйных народных касцюмаў сваѐй мясцовасці; 

– для дзяўчат – валасы заплятаюцца ў косы, упрыгожваюцца стужкамі. Для 

жанчын абавязкова патрэбны галаўны ўбор. Для хлопцаў кампанентам касцюма з’яўляецца 

капялюш (ці іншы галаўны ўбор мясцовай традыцыі); 

– абутак: у прадстаўнікоў мужчынскага складу – боты, жаночага – чаравікі на 

скураной, або гумавай падэшве, на невысокіх абцасах (3-5 см). 

6.3. У аглядзе-конкурсе прымаюць удзел дзіцячыя і моладзевыя фальклорныя 

калектывы вобласці, музычныя інструментальныя капэлы (ансамблі традыцыйнага складу) 

навучэнцаў школ мастацтваў ці ўдзельнікаў аматарскіх груп, творчая дзейнасць якіх 

грунтуецца на засваенні традыцыйнай лакальнай музычнай культуры, удзельнікі калектываў 

мастацкай творчасці ўстаноў культуры, пазашкольных устаноў і вучні розных тыпаў 

адукацыйных школ, якія вывучаюць, пераймаюць і папулярызуюць аўтэнтычную мастацкую 

культуру свайго краю (ва ўзросце да 17 год). Удзел фальклорных калектываў з найменнем 

“узорны” – абавязковы.  

6.4. Для удзелу ў аглядзе-конкурсе да 20 студзеня 2020 года ў аргкамітэт па 

адрасе: 210026, г. Віцебск, вул. Леніна, 35а, (эл. адрас amcnt@yandex.ru) прадстаўляюцца 

відэаматэрыялы і арыгінал анкеты-заяўкі, завераны подпісам кіраўніка і пячаткай установы 

па форме згодна дадатку да Палажэння (заяўкі, адпраўленыя па электроннай пошце, 

прадстаўляюцца ў фармаце WORD і скан-заяўкі). 

7. Для адзнакі конкурсных выступленняў арганізатарам ствараецца журы з ліку 

спецыялістаў галіны культуры, якое ацэньвае выступленні па наступных крытэрыях: 

– жанравая разнастайнасць; 

– захаванасць мясцовага рэпертуару і мастацкага стылю; 

– адпаведнасць твораў узросту выканаўцаў; 

– здольнасць да імправізацыі; 

– узровень выканальніцкага майстэрства; 

– адпаведнасць касцюмаў традыцыйным народным строям сваѐй мясцовасці. 

8. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

9. Пераможцы агляду-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі лаўрэатаў І, ІІ, ІІІ 

ступеняў у кожнай з намінацый і каштоўнымі прызамі, усе астатнія – дыпломамі за ўдзел. 

10. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках агляду-

конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы). 
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11. Фінансаванне. 

Транспартныя выдаткі – за кошт камандыруючай арганізацыі; харчаванне 

ўдзельнікаў агляду-конкурсу, выраб дыпломаў, набыццѐ прызоў – за кошт арганізатара. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Уліновіч Надзея Васільеўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 

Анкета-заяўка 

на ўдзел у ХІІІ абласным аглядзе-конкурсе “Ад прашчураў – да зор”  

(люты 2020 года) 

1. Горад, раѐн: __________________________________________________________________________ 

2. Назва калектыву: ______________________________________________________________________ 

3. Установа, на базе якой базіруецца калектыў, яе паштовы адрас (з індэксам), тэлефон, e-mail, 

факс___________________________________________________________________________________ 

4. Прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнасцю) кіраўніка накіроўваючай арганізацыі_________________ 

5. Дата стварэння калектыву_______________________________________________________________ 

6. Дата прысваення ганаровага наймення____________________________________________________ 

7. Колькасць удзельнікаў агляду-конкурсу і іх узрост:_________________________________________ 

8. Суправаджаючых: мужчын – ____________________, жанчын –______________________________ 

9. Назва намінацыі, у якой калектыў удзельнічае______________________________________________ 

 

Звесткі пра кіраўніка:  

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнасцю)_________________________________________________ 

2.Год нараджэння______________________, стаж працы_______________________________________ 

3. Адукацыя (спецыяльнасць, што і калі закончыў)____________________________________________ 

4. Ганаровае званне, узнагароды:___________________________________________________________ 

5. Хатні адрас (з індэксам), тэлефон, e-mail:__________________________________________________ 

 

 

ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога агляду-конкурсу клубаў “Ветэран” і 

ветэранскіх творчых калектываў “Не старэюць душой ветэраны”, прысвечанага 75-

годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

агляду-конкурсу клубаў “Ветэран” і ветэранскіх творчых калектываў “Не старэюць душой 

ветэраны”, прысвечанага 75-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 

(далей – агляд-конкурс). 

2. Агляд-конкурс праводзіцца ў мэтах героіка-патрыятычнага і эстэтычнага 

выхавання насельніцтва, развіцця і папулярызацыі традыцый аматарскай творчай дзейнасці 

ветэранскіх калектываў і прадугледжвае выкананне наступных задач:  

– арганізацыя вольнага часу і адпачынку ўдзельнікаў клубаў “Ветэран” і ветэранскіх 

творчых калектываў; 

– павышэнне мастацкага ўзроўню, выканаўчага майстэрства і сцэнічнай культуры 

аматарскіх ветэранскіх калектываў мастацкай творчасці; 

– узбагачэнне рэпертуару лепшымі ўзорамі айчыннай і сусветнай мастацкай 

культуры. 

3. Агляд-конкурс мае статус абласнога і праводзіцца ў межах XV Рэспубліканскага 

фестывалю народнай творчасці ветэранскіх калектываў.  

4. Агляд-конкурс праводзіцца 14 лютага 2020 года ў г.Віцебск і 15 лютага 2020 года 

ў г.Верхнядзвінск.  
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5. Арганізатарамі агляду-конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага 

аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, Віцебскае 

абласное аб’яднанне прафсаюзаў, Віцебская абласная арганізацыя Беларускага грамадскага 

аб’яднання ветэранаў, аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама, аддзел ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Верхнядзвінскага райвыканкама.  

6. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

7. Умовы і парадак правядзення: 

7.1. Да ўдзелу ў аглядзе-конкурсе дапускаюцца асобы, якія з’яўляюцца 

ўдзельнікамі калектываў мастацкай творчасці, і асобныя выканаўцы не маладзей за 50 год. 

7.2. Праграма агляду-конкурсу прадугледжвае конкурсныя выступленні па 

асноўных жанравых напрамках: 

– вакальна-харавы (салісты, ансамблі, хары з акадэмічнай, народнай і эстраднай 

манерай выканання);  

– харэаграфічны (народны, класічны, бальны, эстрадны танцы і іншыя); 

– музычна-інструментальны (аркестры і ансамблі народных, духавых 

інструментаў, выканаўцы духоўнай, старадаўняй, класічнай, камернай, эстраднай 

музыкі і іншыя); 

– фальклорны (розных відаў і жанраў фальклору); 

– тэатральны (драматычныя, музычныя, лялечныя, прозы і паэзіі, сатыры і гумару, 

мініяцюр і іншыя). 

7.3. Агляд-конкурс праходзіць па наступных намінацыях: “Вакальны ансамбль”, 

“Харавыя спевы”, “Сольныя спевы”, “Харэаграфічнае мастацтва”, “Музычна-

інструментальнае выкананне”, “Тэатральнае мастацтва”, “Мастацкае слова”.  

7.4. Па выніках раѐнных і гарадскіх конкурсаў ветэранскіх калектываў і 

прагляду відэа- і аўдыѐматэрыялаў арганізатарамі праводзіцца адбор калектываў і 

індывідуальных выканаўцаў для прадстаўлення конкурсных выступленняў на абласных 

турах, якія адбудуцца: 

Віцебскі рэгіѐн 

(г.Віцебск, КДЦ “Першамайскі”) 

14 лютага 2020 года 

Полацкі рэгіѐн 

(г.Верхнядзвінск) 

15 лютага 2020 года 

 

1. г.Віцебск 

2. Аршанскі раѐн 

3. Бешанковіцкі раѐн 

4. Віцебскі раѐн 

5. Гарадоцкі раѐн 

6. Дубровенскі раѐн 

7. Лѐзненскі раѐн 

8. Сенненскі раѐн 

9. Талачынскі раѐн 

10. Чашніцкі раѐн 

11. Шумілінскі раѐн 

1. Браслаўскі раѐн 

2. Верхнядзвінскі раѐн 

3. Глыбоцкі раѐн 

4. Докшыцкі раѐн 

5. Лепельскі раѐн 

6. Міѐрскі раѐн 

7. Пастаўскі раѐн 

8. Полацкі раѐн 

9. Расонскі раѐн 

10. Ушацкі раѐн 

11. Шаркаўшчынскі раѐн 

12. г.Наваполацк 

 

7.5. Пры конкурсным адборы арганізатары маюць права ўносіць змены і 

скарачэнні ў рэпертуар калектываў і асобных выканаўцаў. 

7.6. Калектывы рыхтуюць конкурсную праграму да 15 хвілін, уключаючы 

розныя жанравыя накірункі.  

Для ўдзелу ў намінацыях “Вакальны ансамбль”, “Харавыя спевы” рыхтуюцца па 2 

(два) нумары; у намінацыях “Сольныя спевы”, “Харэаграфічнае мастацтва”, “Музычна-
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інструментальнае выкананне”, “Мастацкае слова” – па 1 (аднаму) працягласцю да 5 хвілін; у 

намінацыі “Тэатральнае мастацтва” – выступленне працягласцю да 10 хвілін.  

Калі ў састаў хору ўваходзіць вакальны ансамбль, то калектыў прадстаўляе 1 

харавую песню і 1 песню для ансамбля (дуэт, трыа і г.д.). 

Абавязковай умовай агляду-конкурсу з’яўляецца выкананне твораў згодна тэме 

конкурсу (пра Вялікую Айчынную вайну, Дзень Перамогі, Радзіму і г.д.).  

7.7. Калектывы мастацкай творчасці і індывідуальныя выканаўцы, адзначаныя 

“Гран-пры” і дыпломамі “лаўрэата І ступені” ў дадзеным абласным аглядзе-конкурсе ў 2018 

годзе, могуць запрашацца ў якасці гасцей свята.  

7.8. Для ўдзелу ў аглядзе-конкурсе неабходна прадставіць заяўкі па 

ўстаноўленай форме (гл. дадатак) і абавязкова відэа- ці аўдыѐзапісы конкурснай праграмы да 

15 студзеня 2020 года ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35а 

(эл.адрас: amcnt@yandex.ru). 

8. Для адзнакі конкурсых выступленняў, вызначэння пераможцаў і адбору творчых 

калектываў і выканаўцаў на заключныя мерапрыемствы, якія пройдуць у Мінску ў маі 2020 

года, ствараецца абласное журы з удзелам прадстаўнікоў Рэспубліканскага журы і 

рэжысѐрска-пастаноўчай групы фестывалю, якое ацэньвае выступленні па наступных 

крытэрыях:  

– выканальніцкае майстрэства; 

– раскрыццѐ музычна-вобразнага зместу і рэжысура конкурснай праграмы; 

– сцэнічная культура; 

– наяўнасць у конкурснай праграме твораў беларускай тэматыкі і г.д.   

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Па рашэнню рэспубліканскага і абласнога журы лепшым калектывам і асобным 

выканаўцам на занальных турах надаюцца званні “Гран-пры” (калектыў-пераможца); 

“лаўрэат І, ІІ і ІІІ ступеняў” у кожнай намінацыі згодна п. 7.2.  

11. Пераможцы агляду-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі і каштоўнымі 

прызамі, астатнія ўдзельнікі – спецыяльнымі дыпломамі.  

12. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках 

агляду-конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы).  

13. Па рашэнню журы з ліку ўдзельнікаў і пераможцаў агляду-конкурсу 

адбіраюцца ўдзельнікі заключных мерапрыемстваў Рэспубліканскага фестывалю народнай 

творчасці ветэранскіх калектываў.  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Мядзюха Васіль Сямѐнавіч, вядучы метадыст 

 
Дадатак 1 

Заяўка на ўдзел у абласным аглядзе-конкурсе клубаў “Ветэран” і ветэранскіх творчых 

калектываў “Не старэюць душой ветэраны” 

1. Горад, раѐн___________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва і базавая прыналежнасць калектыву __________________________________________ 

3. Прозвішча, імя і імя па бацьку мастацкага кіраўніка калектыву_______________________________ 

4. Адрас і кантактны тэлефон кіраўніка калектыву____________________________________________ 

5. Намінацыя згодна інструкцыі____________________________________________________________ 

6. Поўны спіс удзельнікаў калектыву і індывідуальных выканаўцаў (зацвярджаецца начальнікам 

аддзела і пячаткай). 
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№ 

п/п 

Прозвішча, імя, імя па 

бацьку ўдзельніка 

Год 

нараджэння 

Сацыяльны 

статус 

Дамашні 

адрас 

Роля ў 

калектыве 

      

7. Творчая характарыстыка калектыву і індывідуальных выканаўцаў (дадатак). 

8. Поўны спіс твораў конкурснай праграмы (з указаннем часу гучання кожнага твора) 

9. Аўдыѐ- і відэазапісы конкурсных выступленняў ветэранскага аматарскага калектыву мастацкай 

творчасці і індывідуальнага выканаўца на лічбавых носьбітах (абавязкова!).  

 

Дадатак 2 

ЗАЦВЯРДЖАЮ: 

Начальнік 

аддзела _______________ 

__________ /___________/ 

“___”__________2020 года 

М.П. 

Спіс 

удзельнікаў _____________________________________________________________________________ 
(полное название коллектива и его принадлежность) 

для участия в областном смотре-конкурсе клубов “Ветеран” и ветранских творческих коллективов 

“Не стареют душой ветераны” 

 

14 февраля 2020 года                                                                                                                         г. Витебск 

 или 

15 февраля 2020 года                                                                                                              г. Верхнедвинск 

 

№ Ф.И.О. Паспортные данные Роль в коллективе 

1. Иванов Иван Иванович  Паспорт ВМ 2222222 

выдан Браславским РОВД 

Витебской обл. 01.01.2001г. 

 

Участник  

Все должны быть 

участника ми!!! 

 

Руководитель учреждения                                П.П.Петров 

 

!!! Списки участников необходимо предварительно отправить по электронной почте 

cabinet35a@mail.ru до 26 января 2020 года. Справки по телефону: 8 (0212) 35-91-49 – Медюха 

Василий Семенович.  

!!! Списки составляются в 2-х экземплярах и их оригиналы, утверждѐнные подписью руководителя 

организации и печатью, предоставляются в день проведения мероприятия. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения областного конкурса патриотической песни 

“Песни юности наших отцов”, посвящѐнного Году малой родины и 120-летию со дня 

рождения И.О.Дунаевского 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения областного 

конкурса патриотической песни “Песни юности наших отцов”, посвящѐнного Году малой 

родины и 120-летию со дня рождения И.О.Дунаевского (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью поддержки талантливых молодых исполнителей; 

повышения уровня исполнительского мастерства; патриотического и эстетического 

воспитания подрастающего поколения на лучших образцах песенного жанра прошлых лет; 

знакомства с творчеством советских композиторов; организации свободного времени 

молодѐжи; отбора молодых и талантливых исполнителей эстрадной песни для участия в 

республиканских и международных конкурсах и фестивалях. 

3. Организаторами конкурса являются: управление культуры Витебского областного 

исполнительного комитета, ГУ “Витебский областной методический центр народного 

творчества”; отдел культуры Оршанского райисполкома; Дом культуры железнодорожников 

mailto:cabinet35a@mail.ru
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г. Орша КСЦ УП “Минское отделение Белорусской железной дороги”; ООО “Телеком-

Гарант” (далее – организаторы).  

4. Организаторы конкурса утверждают порядок его организации и проведения, смету 

расходов, состав жюри; решают иные вопросы по организации и проведению мероприятия.   

5. Условия и порядок проведения: 

5.1. Конкурс проходит в три этапа: I этап – до 14 февраля 2020 г. – региональные 

отборочные туры в городах и районах; II этап – зональные отборочные туры (согласно 

Приложения 1) в г. Полоцк (24 февраля), г. Дубровно (28 февраля); III этап – финальный тур 

19 марта 2020 г. – в г. Орша, Дом культуры железнодорожников (г. Орша, ул. Молокова, д.7). 

Даты проведения туров могут быть изменены.  

5.2. В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 16 до 31 года (по 

состоянию на 19 марта 2020 года). 

5.3. Конкурс проводится по двум номинациям: солист-вокалист и вокальный 

ансамбль (до 8 человек). 

5.4. Участники готовят к региональным и зональным отборочным турам на выбор 

две песни (лучшие образцы советской, современной и зарубежной эстрады, включая 

белорусских авторов): 

– первая песня из репертуара советского композитора Исаака Осиповича 

Дунаевского; 

– вторая песня – популярные песни белорусских композиторов (кавер-версии, в 

современной и авторской аранжировке, ремиксы и т.д. в разных стилях и направлениях). 

5.5. Использование фонограммы “плюс” не допускается. Для солистов бэк-вокал 

допускается фрагментарно, без записи основной партии; для коллективов (ансамблей) бэк-

вокал не допускается. 

5.6. Фонограммы должны быть с высоким качеством звука. 

5.7. Если одна и та же песня исполняется несколькими конкурсантами, то 

предпочтение по исполнению отдаѐтся конкурсанту, чья заявка была подана ранее. 

5.8. Замена репертуара возможна не позднее чем за 5 дней до начала конкурса. 

Замена репертуара на конкурсе запрещена. 

5.9. Участники конкурса обязаны соблюдать корректное поведение во время 

проведения мероприятия. При не соблюдении условий конкурса во время выступления жюри 

вправе снизить оценку. 

5.10. В зональных отборочных турах в каждой из номинаций от районов 

принимают участие не более трех исполнителей, от Оршанского и Полоцкого районов – не 

более шести, от города Новополоцк – не более пяти, Витебск – не более семи. 

5.11. Победители конкурса прошлых (2017-2019 гг.) лет (“Гран-при” и занявшие 

1, 2 и 3 места в каждой из номинаций) к участию в текущем году не допускаются. 

6. Для участия в конкурсе не позднее 4 февраля 2020 года в  

ГУ “Витебский ОМЦНТ” по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Ленина, 35А (эл. адрес: 

amcnt@yandex.ru) представляется оригинал заявки на участие, заверенной подписью 

руководителя и печатью учреждения, делегирующего участника (участников) по форме 

согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (заявки, направленные по электронной 

почте предоставляются в формате WORD и скан-заявки). 

6.1. В заявке (приложение 2) на участие в конкурсе в обязательном порядке 

указывается: Ф.И.О. исполнителя (название вокальной группы) и художественного 

руководителя, название произведение, год написания, авторы слов и музыки (Ф.И.О. 

полностью), хронометраж песни, музыкальное сопровождение (музыкальный инструмент, 

магнитоноситель фонограммы (мини-диск, CD и др.), количество микрофонов (для 

ансамблей). 

6.2. При невыполнении требований, указанных в заявке, исполнитель к участию в 

конкурсе не допускается.  
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7. Для оценки конкурсных выступлений участников оргкомитетом утверждается 

состав жюри, которое оценивает выступления по следующим критериям: 

– соответствие исполняемой программы возрасту исполнителей; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– вокальные данные; 

– чѐткость и артистичность исполнения; 

–сценическая культура, имидж, костюм; 

–соответствие видеоклипа исполняемому произведению; 

–выполнение условий конкурса. 

7.1. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 

жюри, оформленное протоколом. 

7.2. Результаты оглашаются в день проведения конкурса по окончании 

выступлений всех участников. 

7.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.4. Участники, получившие “Гран-при” и занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из 

номинаций награждаются дипломами и памятными подарками. Кроме того, оргкомитет 

устанавливает специальные дипломы:  

– “за артистичность”,  

– “зрительских симпатий”,  

– “за создание лучшего сценического образа”,  

– “за лучшее исполнение песни”, 

– “открытие конкурса”, 

– “за лучшее исполнение песни И.О.Дунаевского”, 

– “лучшее исполнение песни белорусских авторов”, 

– “лучшее исполнение зарубежного шлягера“, 

– “лучшая техника пения в ансамбле”, 

– “чарующий тембр конкурса”; 

– “лучшая аранжировка (кавер-версия)”. 

7.5. Все участники финала конкурса награждаются дипломамиучастника. 

7.6. Жюри имеет право не присуждать то или иное звание, а также по результатам 

конкурса заявить иное (делить призовые места между конкурсантами, присуждать 

специальные дипломы). 

8. В день выступления участникам необходимо иметь оригиналы списков в 2-х 

экземплярах, заверенные подписями руководителей и печатями учреждений, делегирующих 

участников. Списки должны содержать следующую информацию: 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рождения 

Адрес Паспортные 

данные  

Роль в коллективе 

     Участник 

9.Финансирование конкурса за счѐт организаторов в соответствии сметы и 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

10. Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящую Инструкцию. 

 

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”  

210026, г. Витебск, ул. Ленина, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тел./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Справки по телефону: 8 (0212) 35-91-49 – Лабуко Дарья Викторовна, главный хормейстер  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела культуры  

Оршанского райисполкома                                                                                         С.Д. Горбачѐв 
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Заведующий ДКЖ г.Орша 

КСЦ УП “Минское отделение  

Белорусской железной дороги”                                                                                      Т.Э. Скряго 

 

Генеральный директор 

ООО ”Телеком-Гарант“                                                                                                Г.В. Копылов 

 
Приложение 1 

ГРАФИК  

проведения отборочных зональных туров областного конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни “Песни юности наших отцов-2020” 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Адрес Участники 

24 февраля 

10.30 ч. 

г.Полоцк  г.Новополоцк 

Браславский р-н 

Верхнедвинский р-н 

Глубокский р-н 

Докшицкий р-н 

Лепельский р-н 

Миорский р-н 

Полоцкий р-н 

Поставский р-н 

Россонский р-н 

Шарковщинский р-н 

Ушачский р-н 

28 февраля 

10.30 ч. 

г.Дубровно  г.Витебск 

Бешенковичский р-н 

Витебский р-н 

Городокский р-н 

Дубровенский р-н 

Лиозненский р-н 

Оршанский р-н 

Сенненский р-н 

Толочинский р-н 

Чашникский р-н 

Шумилинский р-н 

 

Приложение 2 

Анкета-заявка 

участника областного конкурса молодых исполнителей патриотической песни  

“Песни юности наших отцов-2020” 

Исполнитель или ансамбль (Ф.И.О.)________________________________________________________ 

Дата рождения (дд/мм/гг), количество полных лет ____________________________________________ 

Паспортные данные _____________________________________________________________________ 

Место учебы или работы (название организации полностью)___________________________________ 

Творческий коллектив, в котором занимается исполнитель_____________________________________ 

Контактные телефоны (исполнителя или руководителя ансамбля)_______________________________ 

Название песен и хронометраж____________________________________________________________ 

Авторы текста и музыки, год написания ____________________________________________________ 

Носитель фонограммы____________________________________________________________________ 

Руководитель коллектива или ответственный за исполнителя (Ф.И.О., контактный телефон)________ 

Адрес организации, на который будет отправлено письмо-приглашение на участие в конкурсе 

(эл.почта, факс)__________________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи              (печать и подпись) 

Дата 
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ПАЛАЖЭННЕ  

аб правядзенні абласнога свята “Тэатральная вясна-2020” 

1. Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

свята “Тэатральная вясна-2020” (далей – свята).  

2. Свята праводзіцца з мэтай падтрымкі тэатральнага мастацтва; выкарыстання 

магчымасцей аматарскіх калектываў па стварэнню найбольш яркіх, самабытных і 

таленавітых тэатральных праектаў; павышэння прафесійнага ўзроўню і распаўсюджвання 

творчага вопыту.  

3. Арганізатарамі свята выступаюць: ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”, аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Талачынскага, Глыбоцкага райвыканкамаў, Віцебскага гарвыканкама. 

4.  Свята праводзіцца: 27 сакавіка г. Талачын; 4 красавіка г. Глыбокае; 11 красавіка 

г. Віцебск (Палац культуры “Руба”). 

5. Арганізатары свята зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенню 

мерапрыемства. 

6. Умовы і парадак правядзення: 

6.1. У свяце абавязкова прымаюць удзел аматарскія тэатральныя калектывы 

раѐнных, гарадскіх і сельскіх устаноў культуры вобласці, якія маюць найменне “народны”, 

альбо калектывы, якія прэтэндуюць на прысваенне наймення. 

6.2. На абласное свята прадстаўляецца спектакль працягласцю да 1 гадзіны (без 

перапынку).   

6.3. Афішы спектакляў, фотаздымкі акцѐраў для арганізацыі выставы-фотасушкі. 

6.4. Матэрыялы для афармлення сумеснай інтэрактыўнай акцыі-выставы “Мы – 

разам!”. 

7. Для ацэнкі выступленняў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы з ліку 

спецыялістаў галіны культуры, якое ацэньвае творчыя работы наступным чынам: Лаўрэат І, 

ІІ, ІІІ ступені ў трох зонах правядзення (г. Талачын, г. Глыбокае і г. Віцебск) за “Драматычны 

спектакль”, а таксама па намінацыях: 

– “Лепшая рэжысѐрская работа”; 

– “Лепшая мужчынская роля”; 

– “Лепшая жаночая роля”;  

– “Лепшая эпізадычная роля”; 

– “Лепшы акцѐрскі ансамбль”; 

– “Творчы дэбют”. 

8. Пры вызначэнні пераможцаў конкурсу асноўнымі крытэрыямі з’яўляюцца высокі 

мастацкі ўзровень работ, наяўнасць арыгінальных творчых ідэй і здабыткаў, якія 

садзейнічаюць развіццю тэатральнага мастацтва. 

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, лічыцца канчатковым і перагляду не 

падлягае. 

10. Журы можа не прысуджаць дыпломы прызѐраў той ці іншай ступені, дзяліць 

прызавыя месцы паміж канкурсантамі, прысуджаць іншыя дыпломы. 

11. Да 1 сакавіка 2020 года ўдзельнікі дасылаюць заяўкі (згодня Дадатку 1), відэа-, 

фота-матэрыялы конкурснага спектакля (альбо ўрывак працягласцю да 10 хвілін). Фота і 

відэаматэрыялы, сцэнарыі конкурсных работ не вяртаюцца. 

11.1. З 2 па 20 сакавіка 20120 года праводзіцца папярэдні відэапрагляд 

конкурсных пастановак для метадычнай дапамогі і выпраўленні заўваг і памылак. 

12. Пасля завяршэння прагляду конкурсных спектакляў будзе праводзіцца семінар-

практыкум для метадыстаў па тэатральнаму жанру ў г.Віцебск у красавіку 2020г. 

13. Па выніках конкурсу пераможцы кожнай з намінацый атрымліваюць прызы і 

дыпломы. 
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14. Харчаванне ўдзельнікаў – за кошт арганізатараў свята, транспартныя выдаткі за 

кошт накіроўваючага боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-47 – Мульц Вольга Сямѐнаўна, вядучы метадыст  

 
Дадатак 1 

Заяўка 

на удзел у абласным свяце “Тэатральная вясна-2020” 

Назва калектыву-ўдзельніка, альбо П,І,І па-бацьку ўдзельніка  

(з базавай прыналежнасцю) 
 

 

Адрас і тэлефон установы (поўная назва)  

Кіраўнік (П,І,І па-бацьку тэлефон, e-mail  

Намінацыя   

Агульная колькасць чалавек   

Назва прадстаўлення, аўтар, працягласць выступлення  

Тэхнічныя ўмовы    

 

Кіраўнік установы                                                                                          /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                                                         подпіс                                расшыфроўка 

 М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

свята-конкурсу па рэканструкцыі традыцыйнага сялянскага, мяшчанскага 

шляхецкага строяў і верхняга адзення “Ад панѐвы да саяна: народнае адзенне Верхняга 

Падняпроўя - 2020” 

11. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

адкрытага свята-конкурсу народнага касцюма “Ад панѐвы да саяна: народнае адзенне 

Верхняга Падняпроўя – 2020” (далей – Свята-конкурс) 

12. Свята-конкурс праводзіцца з мэтай вывучэння, адраджэння і дэманстрацыі 

жыхарам горада Лѐзна і гасцям свята разнастайнасці і багацця традыцыйных вясковых, 

мяшчанскіх і шляхецкіх строяў народнага адзення ў 5 намінацыях: калекцыя этнаграфічных 

артэфактаў традыцыйнага народнага адзення рэгіѐна; рэканструкцыя і прэзентацыя з 

майстар-класамі традыцыйнага сялянскага строя рэгіѐна; рэканструкцыя і прэзентацыя з 

майстар-класамі традыцыйнага мяшчанскага і шляхецкага строя рэгіѐна; рэканструкцыяі 

прэзентацыя з майстар-класамі верхняга адзення; Гран-пры. 

13. Свята-конкурс мае статуc адкрытага абласнога з абавязковым удзелам усходніх 

раѐнаў Віцебшчыны (Аршанскага, Бешанковіцкага, Віцебскага, Гарадоцкага, Дубровенскага, 

Лепельскага, Лѐзненскага, Сенненскага, Талачынскага, Чашніцкага, Шумілінскага) і 

прадугледжвае ўдзел прадстаўнікоў з сумежных абласцей: Магілѐўскай, Смаленскай. 

14. Месца правядзення Свята-конкурсу: г.п. Лѐзна (Лѐзненскі раѐнны цэнтр 

культуры ДУК “Лѐзненская цэнтралізаваная клубная сістэма”, Лѐзненскі раѐнны Дом 

рамѐстваў) 

15. Час правядзення Свята-конкурсу: красавік 2020 г.  

16. Арганізатарамі Свята-конкурсу з’яўляюцца: Дзяржаўная ўстанова “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Лѐзненскага райвыканкама. 

17. Арганізатары Свята-конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў, размяшчаюць палажэнне Свята-конкурсу на сайце ДУ 

“Віцебскі АМЦНТ”, вырашаюць іншыя пытанні па яго правядзенню.   
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18. Удзельнікамі Свята-конкурсу з’яўляюцца: супрацоўнікі Дамоў (Цэнтраў) 

рамѐстваў Аршанскага, Бешанковіцкага, Віцебскага, Гарадоцкага, Дубровенскага, 

Лепельскага, Лѐзненскага, Сенненскага, Талачынскага, Чашніцкага, Шумілінскага раѐнаў 

Віцебскай вобласці і сумежных Магілѐўскай і Смаленскай вобласцяў; члены народных 

клубаў народных майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і мастакоў-аматараў пры 

ўстановах культуры Віцебскай вобласці, а таксама аўтэтычныя, фальклорныя калектывы, 

народныя ансамблі, студыі касцюма і мастацкага мадэліравання, супрацоўнікі музеяў, 

студэнты творчых спецыяльнасцей вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, клубы 

краязнаўцаў, індывідуальныя творцы і калекцыянеры Віцебскай, Магілѐўскай і Смаленскай 

абласцей. 

19. Удзельнікі свята дасылаюць арганізатарам конкурсу да 15 лютага 2020 г. ў  

ДУ “Віцебскі АМЦНТ” заяўкі, агульныя спісы ўдзельнікаў і творчых калектываў у 2 

экземплярах з творчымі характарыстыкамі ўдзельнікаў конкурсу па адрасе: г. Віцебск,  

вул. Леніна, 35А, аддзел традыцыйнай культуры (Свята-конкурс “Ад панѐвы да саяна”), або 

па электроннай пошце: amcnt@yandex.by (Дадатак № 1). Спісы павінны быць завераны 

арыгінальнымі подпісамі кіраўніка і пячаткай установы.  

20. Для ўдзелу ў Свяце-конкурсе і правядзення майстар-класаў удзельнікі свята 

прыязджаюць у народных строях і прывозяць з сабой неабходныя матэрыялы і інструменты 

для дэманстрацыі тэхналогіі вырабу адзення і этнаграфічныя калекцыі артэфактаў 

традыцыйнага адзення з фондаў Дамоў рамѐстваў, музеяў і прыватных калекцый. 

Дэманстрацыя тэхналогіі вырабу можа здзяйсняцца з дапамогай лялек альбо манекенаў. 

Падчас конкурсу адбудзецца фотасесія удзельнікаў сцэнічнага паказу касцюмаў і майстар-

класаў.  

21. Парадак правядзення: 

11.1. Заезд удзельнікаў (дата удакладняецца) сакавіка па адрасе: г.п. Лѐзна, 

Лѐзненскі раѐнны цэнтр культуры, да 9-00; 

11.2. Размяшчэнне калекцый артэфактаў, працоўных пляцовак майстар-класаў і 

фотасесія у рэкрэацыйнай прасторы Лѐзненскага раѐннага Дома рамѐстваў (вул. Леніна, 65) 

Калекцыі і майстар-класы павінны суправаджацца каментарыем – 9.00 – 12.00;   

11.3. Работы журы на выставе і пляцоўцы майстар-класаў па вырабу касцюма і 

аксесуараў – 10.00 – 12.00; 

11.4. Абед – 12.00-13.00; 

11.5.  Сцэнічныя паказы свята – 13.00 – 15.30. Праграма складаецца з 

прадстаўлення майстроў-выкананцаў і дэманстратараў у рэканструяваным касцюме, творчай 

прэзентацыі усѐй калекцыі і фінальнага дэфіле. Для прадстаўлення майстроў-выканаўцаў і 

касцюма на дэманстратары дасылаецца тэкст аб’ѐмам 0,5 аркуша фармата А-4. Творчая 

прэзентацыя калекцыі касцюмаў можа быць зроблена праз побытавы танец, фальклорныя 

спевы, народны гумар, народныя абрады і святы, народную прозу і выслоўі. Тэкст сцэнарыя 

(5-7 хвілін) дасылаецца для папярэдняга абмяркавання. Фінальнае дэфіле майстроў-

выканаўцаў і дэманстратараў касцюма; 

11.6. Падвядзенне вынікаў – 15.30 – 16.00; 

11.7. Узнагароджванне пераможцаў – 16.00. 

12. Журы Свята-конкурсу ў сваѐй працы кіруецца наступнымі крытэрыямі:  

– адпаведнасць лакальным традыцыям; 

– завершаны мастацкі вобраз; 

– захаванне тэхналагічных асаблівасцяў і матэрыялаў; 

– адпаведнасць сцэнічнага каментарыя прэзентацыі сутнасці рэгіянальнага строя; 

– захаванасць мясцовага рэпертуару і мастацкага стылю падчас сцэнічнай 

прэзентацыі;  

– узровень выканальніцкага майстэрства. (Падчас правядзення майстар-класаў трэба 

паказаць і патлумачыць тэхналогію, не абавязкова завяршаць працу). 

13. Намінацыі Свята-конкурсу:  
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– Гран-пры конкурсу (узнагароджваюцца творчыя калектывы Дамоў і Цэнтраў 

рамѐстваў за сумарны вынік па ўсім намінацыям); 

– лепшая калекцыя этнаграфічных артэфактаў традыцыйнага народнага адзення 

рэгіѐна – І, ІІ, ІІІ месца (узнагароджваюцца стваральнікі калекцыі: супрацоўнікі Дамоў і 

Цэнтраў рамѐстваў, музеяў, прыватных калекцый, грамадскіх аб’яднанняў); 

– рэканструкцыя і прэзентацыя з майстар-класамі традыцыйнага сялянскага строя 

рэгіѐна (узнагароджваецца аўтарскі калектыў адноўленага строю) – І, ІІ, ІІІ месца;  

– рэканструкцы і прэзентацыя з майстар-класамі традыцыйнага мяшчанскага і 

шляхецкага строя рэгіѐна (узнагароджваюцца аўтарскі калектыў адноўленага строю); 

– рэканструкцыя і прэзентацыя з майстар-класамі лакальных адметнасцяў верхняга 

адзення рэгіѐна (узнагароджваюцца аўтарскі калектыў адноўленага строю) – І, ІІ, ІІІ месца;  

14. Узнагароджванне. Усе ўдзельнікі Свята-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі 

за ўдзел. Дыпломамі ўзнагароджваюцца пераможцы конкурсу (Гран-пры, уладальнікі І, ІІ, ІІІ 

месцаў у чатырох намінацыях; усяго 13 дыпломаў, прызамі ўзнагароджваюцца ўладальнікі 

Гран-пры, 1 месцаў у чатырох намінацыях (5 прызоў). Журы мае права пры неабходнасці 

пераразмяркоўваць узнагароды па намінацыях, але іх агульная колькасць застаецца 

адпаведна аб’яўленай лічбе. 

15. Фінансавае забеспячэнне: 

15.1 Аргкамітэт забяспечвае харчаванне ўдзельнікаў, творчых калектываў – 

удзельнікаў прэзентацыі, транспартныя выдаткі ўдзельнікаў конкурсу за кошт 

камандзіруючай арганізацыі. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак, Вакар 

Людміла Уладзіміраўна, вядучы метадыст; 8 (0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна 

Анатольеўна, вядучы метадыст; 8 (0212) 35-91-49 –Уліновіч Надзея Васільеўна, вядучы 

метадыст  

 

 

ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення патрыятычнай акцыі “Дарогамі памяці”, 

прысвечанай 75-годдзю Вялікай Перамогі сярод аўтаклубаў Віцебскай вобласці 

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення патрыятычнай 

акцыі “Дарогамі памяці”, прысвечанай 75-годдзю Вялікай Перамогі сярод аўтаклубаў 

Віцебскай вобласці (далей – акцыя). 

2. Акцыя праводзіцца ў мэтах героіка-патрыятычнага выхавання насельніцтва; 

вывучэння і папулярызацыі рэгіянальных помнікаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне; 

увекавечвання памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр вайны; добраўпарадкавання помнікаў і 

воінскіх пахаванняў; актывізацыі дзейнасці аўтаклубаў па культурным і інфармацыйным 

абслугоўванні жыхароў населеных пунктаў. 

3.  Акцыя мае статус абласной. 

4. Акцыя праводзіцца ў красавіку-ліпені 2020 года. 

5. Месцам правядзення акцыі з’яўляюцца населеныя пункты Віцебскай вобласці. 

6. Арганізатарамі акцыі выступаюць ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”, аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі (адзелы 

культуры) райгарвыканкамаў.  

7. Арганізатары акцыі зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

8. Умовы і парадак правядзення: 

8.1. Арганізатары ўсталѐўваюць графік аўтапрабега (дадаецца).  
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8.2. Падчас правядзення акцыі супрацоўнікі і калектывы мастацкай творчасці 

аўтаклубаў павінны выязджаць па месцах баявой славы Віцебшчыны, перадаючы эстафету 

Памяці з аднаго раѐна ў другі (у якасці эстафеты перадаецца агонь Памяці, кніга “Памяць”, 

карта з указаннем помнікаў, дзе адбылася сустрэча з наступнай яе перадачай ў музей імя 

М.П. Шмырова). У межах акцыі ўдзельнікамі павінны быць добраўпарадкаваны помнікі 

невядомым салдатам, месцы воінскіх пахаванняў (невядомыя або забытыя), праведзены 

экскурсіі па месцах баявых дзеянняў з наведваннем музеяў, мітынгі і іншыя тэматычныя 

мерапрыемствы, накіраваныя на зберажэнне памяці пра гераічныя подзвігі беларускага 

народа і Перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне.  

8.3. 3 ліпеня 2020 года акцыя завяршыцца ў г.Віцебск, дзе аўтаклубы прымуць 

удзел у святочных мерапрыемствах, прысвечаных Дню Незалежнсці Рэспублікі Беларусь. 

8.4. Мерапрыемствы акцыі павінны шырока асвятляцца ў сродках масавай 

інфармацыі і ўключаць гістарычныя звесткі пра памятныя мясціны, герояў і іх подзвігі.  

8.5. Усе ўдзельнікі акцыі (аўтаклубы) узнагароджваюцца спецыяльнымі 

дыпломамі, буклетамі “Дарогамі памяці”, што рыхтуюцца па выніках акцыі спецыялістамі 

ДУ “Віцебскі АМЦНТ” (выдаецца да канца 2020 года).  

8.6. Для ўдзелу ў акцыі да 1 ліпеня 2020 года ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па 

адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35а (эл.адрас: amcnt@yandex.ru) прадстаўляецца 

творчая даведка аб арганізацыі і правядзенні акцыі ў рэгіѐне. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35 91 45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара 
 

Дадатак 

Графік правядзення патрыятычнай акцыі “Дарогамі памяці”, прысвечанай 75-годдзю  

Вялікай Перамогі сярод аўтаклубаў Віцебскай вобласці 

 

Раѐны Тэрмін правядзення акцыі 

Дубровенскі – Аршанскі  з 8 да 14 красавіка 2020 года 

Аршанскі – Талачынскі  з 15 па 21 красавіка 2020 года 

Талачынскі – Чашніцкі  з 22 па 28 красавіка 2020 года 

Чашніцкі – Лепельскі  з 22 па 28 красавіка 2020 года 

Лепельскі – Докшыцкі  з 29 красавіка па 5 мая 2020 года 

Докшыцкі – Глыбоцкі  з 29 красавіка па 5 мая 2020 года 

Глыбоцкі – Шаркаўшчынскі  з 6 па 12 мая 2020 года 

Шаркаўшчынскі – Браслаўскі  з 6 па 12 мая 2020 года 

Браслаўскі – Міѐрскі  з 13 па 19 мая 2020 года 

Міѐрскі – Расонскі  з 13 па 19 мая 2020 года 

Расонскі – Полацкі  з 20 па 26 мая 2020 года 

Полацкі – Ушацкі  з 20 па 26 мая 2020 года 

Ушацкі – Шумілінскі  з 27 мая па 2 чэрвеня 2020 года 

Шумілінскі – Гарадоцкі  з 3 па 9 чэрвеня 2020 года 

Гарадоцкі – Віцебскі  з 10 да 16 чэрвеня 2020 года 

Віцебскі – Сенненскі  з 17 па 23 чэрвеня 2020 года 

Сенненскі – Лѐзненскі  з 24 да 30 чэрвеня 2020 года 

Лѐзненскі – г.Віцебск 3 ліпеня 2020 года 
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ПАЛАЖЭННЕ  

аб парадку арганізацыі і правядзенні абласной выставы-конкурсу з прэзентацыяй 

“Сям’я. Касцюм. Традыцыя” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласной 

выставы-конкурсу з прэзентацыяй “Сям’я. Касцюм. Традыцыя” (далей – Выстава-конкурс).  

2. Выстава-конкурс праводзіцца з мэтай вывучэння, адраджэння традыцый 

народнага адзення Віцебшчыны; паказу разнастайнасці і багацця народнага арнаменту, 

тэхнік дэкору традыцыйнага адзення; стымулявання комплексных распрацовак 

традыцыйных строяў для сям’і; рэканструкцый касцюма па сямейным фотаздымкам і 

захаваўшымся артэфактам; распрацовак дызайну паўсядзѐннага адзення і модных аксесуараў 

з народным арнаментам для сучаснай маладой сям’і, правядзення прэзентацый 

супрацоўнікамі Дамоў рамѐстваў і Цэнтраў рамѐстваў і нацыянальных культур напрацаваных 

калекцый, культавання сярод моладзі народных строяў і заахвочвання моладзі да вывучэння 

традыцыйнай народнай культуры. 

3. Месца правядзення Выставы-конкурсу – г. Віцебск (выставачная зала ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”).  

4. Час правядзення Выставы-конкурсу – май 2020 г.   

5. Арганізатарам Выставы-конкурсу з’яўляецца ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 

6. Арганізатар Выставы-конкурсу зацвярджае парадак яе арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў, вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенню мерапрыемства 

7. Удзельнікі:  

7.1. Удзельнікамі Выставы-конкурсу з’яўляюцца: майстры і мастакі 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якія прадстаўляюць Дамы (Цэнтры) рамѐстваў 

Віцебскай вобласці, члены клубаў майстроў народнай творчасці і мастакоў-аматараў, 

дызайнеры, студэнты каледжаў і вну, калекцыянеры ды інш. 

7.2. Заяўкі на ўдзел у выставе дасылаюцца ў Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці (210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, тэл./факс 8 (0212) 35-91-43,  

е-mail: amcnt@yandex.ru (выстава “Сям’я. Касцюм. Традыцыя”) у красавіку 2020 г. Да заяўкі 

дадаюцца творчыя біяграфіі аўтараў; каталожныя дадзеныя твораў (назва твора, год 

стварэння, матэрыялы і тэхніка, памеры) 

8. Парадак правядзення.  

8.1. На выставу прадстаўляюцца: комплексы святочных народных строяў для 

сям’і (бацькі, дзеці); комплексы і прадметы сучаснага штодзѐннага адзення з элементамі 

народнага арнаменту, традыцыйнай тэхналогіі і крою; рэплікі комплексаў і прадметаў 

гістарычнага і традыцыйнага адзення, зробленыя па сямейным фотаздымкам і захаваўшымся 

артэфактам; аксесуары для святочных народных строяў і сучаснага штодзѐннага касцюма з 

элементамі народнага арнамента і традыцыйнай тэхналогіі. Пажадана, каб экспанаты-рэплікі 

суправаджаліся фотаздымкамі арыгінала і тлумачальным тэкстам.  

8.2. Установы культуры дастаўляюць на Выставу-конкурс заяўленыя работы да 30 

красавіка 2020 г. ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” па адрасу:  

г. Віцебск, вул. Леніна, 35А, (аддзел традыцыйнай культуры). 

8.3. Прадстаўленыя на абласную выставу аўтарскія творы павінны мець 

прышытыя біркі і 2 віды анатацый: 

– Экспазіцыйная этыкетка з поўнай анатацыяй (лагатып установы культуры, Дома 

рамѐстваў, прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, год нараджэння, назва твора, матэрыял, 

тэхніка выканання, памеры)  

– Персаніфікаваная анатацыя (фота аўтара альбо аўтарскага калектыву, творчыя 

біяграфіі, кароткая характарыстыка прадстаўленай калекцыі)  

8.4. Мантаж экспазіцыі здзяйсняюць супрацоўнікі ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”  

8.5. Урачыстае адкрыццѐ Выставы-конкурсу адбудзецца 6 мая 2020 г.  На 
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адкрыцці і падчас працы выставы плануецца правядзенне тэатралізаваных прэзентацый 

прадстаўленых калекцый (паказ свята альбо падзеі, звязаных з выкарыстаннем традыцыйнага 

галаўнога ўбора; дэфіле мадэляў у суправаджэнні каментарыя).  

9. Узнагароджванне: 

9.1. Журы Выставы-конкурсу у сваіх ацэнках прадстаўленых экспанатаў, 

прэзентацый і майстар-класаў кіруецца наступнымі крытэрыямі:  

– Адпаведнасць народным традыцыям; 

– Разнастайнасць матэрыялаў і тэхнік прадстаўленай калекцыі; 

– Захаванне лакальных тэхналагічных адметнасцей; 

– Завершаны мастацкі вобраз; 

– Творчае развіццѐ тэхналогіі. 

9.2.  Намінацыі Выставы-конкурсу: 

– Гран-пры (узнагароджваецца творчы калектыў Дома (Цэнтра) рамѐстваў за 

лепшую калекцыю прадстаўленых экспанатаў, метадычнае забеспячэнне і тэатралізаваную 

прэзентацыю); 

– За лепшы комплекс святочных народных строяў для сям’і (узнагароджваюцца 

майстры, якія прадставілі творы і паказалі майстар-клас) – І, ІІ, ІІІ месца.  

– За лепшы комплекс і прадметы сучаснага штодзѐннага адзення з элементамі 

народнага арнаменту, традыцыйнай тэхналогіі і крою (узнагароджваюцца майстры, якія 

прадставілі творы, зрабілі прэзентацыю і паказалі майстар-клас) – І, ІІ, ІІІ месца. 

– За лепшую рэпліку комплексаў і прадметаў гістарычнага і традыцыйнага 

адзення, зробленага па сямейным фотаздымкам і захаваўшымся артэфактам 

(узнагароджваюцца майстры, якія прадставілі творы, зрабілі прэзентацыю і паказалі майстар-

клас) – І, ІІ, ІІІ месца. 

– За лепшы аксесуар для святочных народных строяў і сучаснага штодзѐннага 

касцюма з элементамі народнага арнамента і традыцыйнай тэхналогіі (узнагароджваюцца 

майстры, якія прадставілі творы, зрабілі прэзентацыю і паказалі майстар-клас) – І, ІІ, ІІІ 

месца. 

9.3 Усе ўдзельнікі Выставы-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі за ўдзел. 

Дыпломамі ўзнагароджваюцца пераможцы Выставы-конкурсу: Гран-пры, уладальнікі І, ІІ, ІІІ 

месцаў (усяго І3 дыпломаў). Прызамі ўзнагароджваюцца уладальнікі Гран-пры і І месца ў 

намінацыях (усяго 5 прызоў). Журы мае права пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыях, 

але агульная колькасць павінна адпавядаць аб’яўленай лічбе.  

10. Фінансаванне: 

10.1. Аргкамітэт забяспечвае выраб дыпломаў і набыццѐ прызоў, кветак, а таксама 

арганізацыю і адкрыццѐ экспазіцыі Выставы-конкурсу ў выставачнай зале ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”.  

10.2. Транспартныя выдаткі па дастаўцы і вяртанню экспанатаў за накіроўваючага 

боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак; Вакар 

Людміла Уладзіміраўна, вядучы метадыст  
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу чытальнікаў і на лепшую 

літаратурна-музычную кампазіцыю “Мы памятаем!”, прысвечанага 75-годдзю 

Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу чытальнікаў і на лепшую літаратурна-музычную кампазіцыю “Мы памятаем!”, 

прысвечанага 75-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне (далей – 

конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца ў мэтах патрыятычнага выхавання насельніцтва; развіцця і 

захавання высокіх маральных каштоўнасцяў і ідэалаў беларускага грамадства; пошуку і 

падтрымкі талентаў, развіцця іх творчых здольнасцяў. 

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца ў маі 2020 года ў г.п.Ушачы Віцебскай вобласці. 

5. Арганізатарам конкурсу выступае ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

6. Арганізатар конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

7. Умовы і парадак правядзення: 

7.1. Конкурс складаецца з конкурсу чытальнікаў і конкурсу на лепшую 

літаратурна-музычную кампазіцыю. 

7.2. Конкурс чытальнікаў: бяруць удзел як індывідуальныя выканаўцы, так і 

калектывы мастацкай творчасці (узрост не абмежаваны). Для ўдзелу ў дадзеным конкурсе 

індывідуальны выканаўца ці творчы калектыў прапануе 1 (адзін) паэтычны ці празаічны твор 

згодна тэме конкурсу (пра Вялікую Айчынную вайну, Дзень Перамогі і г.д.) працягласцю да 

3-х хвілін. З мэтай максімальнага раскрыцця мастацкага зместу і вобраза можа 

выкарыстоўвацца музычны матэрыял, які можа выконвацца на музычных інструментах або 

як фонавая фанаграма. Ад аднаго раѐна (горада) можа быць не больш за 2 (два) удзельнікі 

(калектывы).  

7.3. Конкурс на лепшую літаратурна-музычную кампазіцыю: бяруць удзел як 

індывідуальныя выканаўцы, так і калектывы мастацкай творчасці (узрост не абмежаваны). 

Для ўдзелу ў дадзеным конкурсе індывідуальны выканаўца ці творчы калектыў прапануе 1 

(адну) літаратурна-музычную кампазіцыю згодна тэме конкурсу (пра Вялікую Айчынную 

вайну, Дзень Перамогі, Радзіму і г.д.) працягласцю да 15-ці хвілін. Ад аднаго раѐна (горада) 

можа быць не больш 1 (аднаго) удзельніка (калектыву).  

7.4. Для адбору ўдзельнікаў конкурсу неабходна ў тэрмін да 1 красавіка 2020 

года накіраваць заяўку (дадатак) ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: 210026, г. Віцебск,  

вул. Леніна, 35А (эл.адрас: amcnt@yandex.ru). 

8. Для адзнакі конкурсных выступленняў і вызначэння пераможцаў ствараецца 

журы з ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ”, дзеячаў культуры і мастацтва, якое 

ацэньвае выступленні па наступных крытэрыях:  

8.1. Конкурс чытальнікаў: 

– сцэнічная культура; 

– выканальніцкае майстэрства; 

– глыбіня пранікнення ў вобраз і сэнс твора; 

– дыкцыя і культура вымаўлення; 

– адпаведнасць твора тэматычнай накіраванасці конкурсу і ўзросту ўдзельніка 

(ўдзельнікаў).  

8.2. Конкурс на лепшую літаратурна-музычную кампазіцыю: 

– адпаведнасць тэматыцы і ўмовам правядзення конкурсу; 

– адпаведнасць сцэнарыя, кампазіцыйнага пастраення і афармлення выступлення 

відавым асаблівасцям літаратурна-музычнай кампазіцыі як тэатралізаванага прадстаўлення; 

– выканальніцкае майстэрства; 
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– сцэнічная культура; 

– арыгінальнасць ідэі і музычнага афармлення.  

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Па выніках конкурсу журы вызначае перможцаў (лаўрэатаў І, ІІ і ІІІ ступеняў) 

па наступных намінацыях: 

– “Лепшы чытальнік” (у наступных узроставых катэгорыях: да 16 гадоў, ад 18 

гадоў); 

– “Лепшая літаратурна-музычная кампазіцыя”.  

11. Пераможцы агляду-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі і каштоўнымі 

прызамі, астатнія ўдзельнікі – спецыяльнымі дыпломамі.  

12. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках 

конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы).  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара 

 
Дадатак 

Заяўка 

на ўдзел у абласным конкурсе чытальнікаў і на лепшую літаратурна-музычную кампазіцыю  

“Мы памятаем!”, прысвечаным 75-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 

1. Горад/раѐн _________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва ўстановы культуры ______________________________________________________ 

3. Намінацыя__________________________________________________________________________ 

4. Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка (або назва калектыву) ____________________________ 

5. Дата нараджэння ўдзельніка __________________________________________________________ 

6. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка калектыву (адказнага) _____________________________ 

7. Кантактныя дадзеныя (нумар тэлефона) _________________________________________________ 

8. Назва нумара _______________________________________________________________________ 

9. Назва твора_________________________________________________________________________ 

10. Аўтар твора ________________________________________________________________________ 

11.  Працяг выступлення _________________________________________________________________ 

12. Неабходны рэквізіт і тэхнічныя сродкі для выступлення ___________________________________ 

 

Кіраўнік установы                                                                                          /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                                                             Подпіс                        Расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб арганізацыі IX адкрытага абласнога агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў 

“Прыдзвінскія карункі”, прысвечанага Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі 

І.А.Серыкаву 

1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення адкрытага 

абласнога агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечанага Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А.Серыкаву (далей агляд-конкурс). 

2. Агляд-конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і захавання 

беларускага народнага танца, народнага танца, танцавальнай спадчыны Заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі І.А. Серыкава; павышэння ўзроўня выканаўчага майстэрства ўдзельнікаў 

харэаграфічных калектываў і папаўнення іх рэпертуару. 

3. Арганізатарам з’яўляецца Дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 
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4. Абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечаны Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А.Серыкаву, праводзіцца ў маі 2020 

года. 

5. Месцам правядзення конкурсу з’яўляецца г.Гарадок, ДУК “Гарадоцкі гарадскі 

Дом культуры”. 

6. Умовы і парадак правядзення: 

У аглядзе-конкурсе прымаюць удзел вядучыя аматарскія харэаграфічныя калектывы 

народна-сцэнічнага, эстраднага танца, а таксама харэаграфічныя калектывы, якія маюць 

званне “Заслужаны”, найменне “народны/узорны аматарскі калектыў”, незалежна ад іх 

ведамаснай падпарадкаванасці, па наступных намінацыях: 

– на лепшае выкананне аўтарскіх танцаў Заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

І.А.Серыкава; 

– на лепшую новую балетмайстарскую пастаноўку беларускай накіраванасці;  

– на лепшы народны танец, у якім павінна быць адлюстравана нацыянальная 

тэматыка, нацыянальныя матывы. 

У конкурсе могуць ўдзельнічаць творчыя харэаграфічныя калектывы ўстаноў 

культуры, адукацыі, дадатковай адукацыі Віцебскай вобласці ў наступных узроставых 

групах: 

– першая група (да 8 год); 

– другая група (9-12 год); 

– трэцяя група (13-15 год);  

– чацвѐртая група (ад 16 і далей) 

6.2. Калектывы маюць права ўдзельнічаць у трох намінацыях або ў адной з 

вышэйназваных. 

6.3. Калектывы, выконваючыя аўтарскія танцы І.А.Серыкава, павінны прадставіць 

харэаграфічныя творы, якія не выконваліся імі на мінулых аглядах. Але тыя ж самыя танцы 

І.А.Серыкава мінулых аглядаў могуць быць паказаны калектывамі, якія іх прадстаўляюць на 

конкурс упершыню.  

6.4. Удзел у аглядзе-конкурсе народных і ўзорных калектываў абавязковы, што 

будзе ўлічвацца пры пацвярджэнні імі наймення/звання. 

У аглядзе-конкурсе могуць прыняць удзел харэаграфічныя калектывы іншых 

рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і краін бліжняга замежжа. 

7. Калектывам неабходна прадставіць відэаролікі конкурсных нумароў, на аснове 

якіх члены аргкамітэта зробяць адбор калектываў на ўдзел у аглядзе-конкурсе. 

8. Кожны калектыў падае заяўку ў электронным альбо друкаваным варыянце (форма 

заяўкі дадаецца) да 1 красавіка 2020 года па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул. Леніна, д.35А, ДУ 

“Віцебскі АМЦНТ”, або па электроннай пошце: amcnt@vitebsk.ru, або па факсу: 8 (0212)35-

91-43    

9. Крытэрыі ацэнкі: 

– дакладнае веданне кампазіцыі танца; 

– непасрэднасць і выразнасць вобразна-пластычнага самавыяўлення; 

– тэхніка выканання; 

– музычнасць выканання; 

– культура нашэння касцюма; 

– пастановачная работа. 

10. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў. 

Па рашэнню журы пераможцам прысуджаецца званне “Гран-пры”, Лаўрэат І, ІІ, ІІІ 

ступеняў у трох намінацыях, дыпламант I, II, III ступеняў у трох намінацыях, сярод 

Заслужаных і народных калекываў; прыз глядацкіх сімпатый, за зберажэнне творчай 

спадчыны І.А.Серыкава. Журы мае права змяняць колькасць месцаў, а таксама не 

прысуджаць некаторыя з іх. Астатнія атрымліваюць дыпломы за ўдзел у аглядзе-конкурсе. 

mailto:amcnt@vitebsk.ru
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Лепшыя калектывы будуць рэкамендаваны для ўдзелу ў рэспубліканскіх, абласных святах і 

фестывалях.  

11. Фінансаванне падрыхтоўкі і правядзення агляду-конкурсу ажыццяўляецца за кошт 

арганізатараў у адпаведнасці з каштарысам выдаткаў і дзейнічаючым заканадаўствам. 

Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючай арганізацыі. 

12. Спісы павінны мець наступную інфармацыю: Поўнае імя, год нараджэння, адрас, 

пашпартныя дадзеныя і ролю ў калектыве ў 2 экзэмплярах, а таксама павінны быць завераны 

арыгінальным подпісам кіраўніка і пячаткай установы па дадзенай схеме. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212)35-91-47 – Панэ Вольга Рыгораўна, галоўны балетмайстар 

 
Дадатак 1 

Спіс удзельнікаў 

IX абласнога адкрытага агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечанагаЗаслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А.Серыкаву 

 

май 2020г.                                                                                                                                             г.Віцебск 

№ п/п 
Прозвішча, імя,  імя 

па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя 

дадзеныя,  

каліі кім выдадзены 

Адрас 
Роля ў 

калектыве 

1     Удзельнік 

 

 

Дадатак 2 

Заяўка 

на ўдзел у IX абласным адкрытым аглядзе-конкурсе народнага танца “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечаным Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А.Серыкаву 

 

мая 2020 год                                                                                                                  г.Віцебск 

 

1. Поўная назва калектыву, у якім здзейснена пастаноўка______________________________________ 

2.Поўная назва ўстановы _________________________________________________________________ 
(назва калектыву, Палаца альбо Дома культуры, пры якім ѐн створаны) 

3. Намінацыя, назва твора, аўтара музыкі і прозвішча, імя, імя па бацьку балетмайстара-

пастаноўшчыка__________________________________________________________________________ 

4. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка калектыву (без скарачэння)___________________________ 

5. Акампанемент,________________________________________________________________________ 

Наяўнасць фанаграмы (ѐсць, няма),_________________________________________________________ 

тэхнічныя ўмовы паказу (флэшка,СD/DVD, міні-дыскі)________________________________________ 

6. Колькасць хвілін кожнага нумара________________________________________________________ 

7. Агульная колькасць удзельнікаў_________________________________________________________ 

8.Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка кіраўніка дэлегацыі__________________________________ 

9. Спіс удзельнікаў, зацверджаны начальнікам аддзелаідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі гаррайвыканкамаз пячаткай________________________________________________________ 

10. Кантактны тэлефон кіраўніка калектыву (службовы, хатні, мабільны) ________________________ 

 

Подпіс кіраўніка,накіроўваючай арганізацыі                                             /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                                              подпіс                        расшыфроўка 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и проведения конкурса “Браславская хоровая ассамблея” в 

рамках Международного праздника традиционной культуры “Браславские зарницы”   

1. Настоящее положение определяяет порядок организации и проведения конкурса 

“Браславская хоровая ассмаблея” (далее – конкурс) в рамках Международного праздника 

традиционной культуры “Браславские зарницы”. 

2. Конкурс проводится в целях возрождения и распространения традиций певческого 

искусства в среде профессионалов и любителей; единения людей посредством самого 

демократичного из всех видов музыкального искусства, приобщения людей к традициям 

певческого искусства; творческого общения коллективов из различных городов и регионов 

Беларуси, России, Украины и стран Прибалтики; создания творческой атмосферы для 

профессионального общения участников конкурса, обмена опытом и репертуаром; 

проведения мастер-классов и творческих встреч; открытия новых имен и талантов в области 

хорового пения; привлечения детей, молодѐжи и взрослых к традиционным видам народного 

творчества; совершенствования исполнительского мастерства хоровых коллективов; 

знакомства участников конкурса с традиционной культурой разных стран; продвижения 

белорусских коллективов в европейское и мировое культурное пространство; 

позиционирования современного хорового искусства как неотъемлемой части Республики 

Беларусь. 

3. Конкурс проводится в мае 2020 года на базе районного центра культуры ГУК 

“Централизованная клубная система Браславскаго района” по адресу: Витебская обл., г. 

Браслав, ул. Советская, 106. 

4. Организаторами конкурса являются:  

– управление культуры Витебского областного исполнительного комитета; 

– государственное учреждение “Витебский областной методический центр 

народного творчества”; 

– отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Браславского 

районного исполнительного комитета.  

5. Организаторы конкурса утверждают порядок его организации и проведения, 

состав жюри; решают иные вопросы по организации и проведению мероприятия.  

6. Условия и порядок проведения. 

6.1. В конкурсе принимают участие любительские вокально-хоровые коллективы, 

участники которых относятся к категории “взрослые хоры” (старше 18 лет), а также к 

категории “детско-юношеские хоры” (9-16 лет). 

6.2. Для участия в конкурсе приглашаются коллективы из других регионов 

Республики Беларусь, России, Украины, Латвии и Литвы. 

6.3. По составу хоры могут быть детско-юношеские, смешанные, мужские, 

женские, камерные (количественный состав участников должен быть не менее 12 человек). 

6.4. Для участия в хоровой ассамблее допускаются солисты, хореографические 

ансамбли и оркестровые группы, сопровождающие вокально-хоровой коллектив. 

6.5. Конкурс предусматривает обязательное участие коллективов Витебской 

области с наименованием “народный”, “образцовый”. 

6.6. Участники конкурса: хоровые коллективы ветеранов, коллективы 

музыкальных средне-специальных, высших учебных заведений, а так же ведомственных 

учреждений культуры. 

6.7. Для участия в конкурсе вокально-хоровой коллектив представляет 

программу, состоящую из двух разнохарактерных  произведений.  

6.8. Обязательно исполнение произведения a capella.  

6.9. Общее время конкурсной программы не должно превышать 7-8 минут (с 

учетом выхода/ухода со сцены, перерывами между произведениями) для каждой из двух 

возрастных категорий. 
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6.10. Обязательным условием является подготовка и исполнение сводных 

произведений для каждой из двух возрастных категорий (сводные произведения будут 

высланы позже). 

6.11. Порядок выступления и исполняемые произведения определяются 

организаторами. 

6.12. Для аккомпанемента допускается использование инструмента или 

оркестровых групп. 

6.13. Не допускается использование фонограммы -1 (минус 1). 

6.14. Технический райдер коллектива оговаривается при подаче заявки. 

6.15. В случае не соблюдений условий конкурса оргкомитет имеет право не 

допустить вокально-хоровой коллектив к участию.  

7. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 27 апреля 2020 года (форма 

заявки: Приложение 1) и направляются по электронному адресу: cabinet35a@mail.ru. К 

заявке прилагается творческая характеристика коллектива, фото в электронном варианте и 

списки участников, заверенные печатью направляющей организации по стандартной форме 

(Приложение 2), а так же ноты исполняемых произведений (Приложение 3). 

8. Выступление участников оценивает профессиональное жюри.  

8.1. Решение жюри оформляется протоколом, пересмотру и обсуждению не 

подлежит. 

9. Победители конкурса определяются по следующим номинациям: “Народное 

пение”, “Академическое пение”, “Детско-юношеский хор” и награждаются дипломами I, II, 

III степени с присвоением звания “Лауреат конкурса”.  

Гран-при присваивается одному коллективу-победителю конкурса. 

Конкурсанты-победители награждаются памятными призами и специальными 

дипломами.  

Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за участие в 

конкурсе.  

По решению жюри могут быть учреждены дополнительные номинации и разделены 

призовые места между конкурсантами. 

10. Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и изменять 

количество и название номинаций в зависимости от количества коллективов. 

 
Приложение 1 

Заявка  

на участие в областном конкурсе “Браславская хоровая ассамблея” в рамках Международного 

праздника традиционной культуры “Браславские зарницы”  

май 2020 года 

Страна, область, город, район _____________________________________________________________ 

Полное название хора (Фамилия, имя, отчество солиста (при его наличии на белорусском и русском 

языках): _______________________________________________________________________________ 

Состав (подчеркните) мужской, женский, смешанный, камерный, детский _______________________ 

Количество хористов-участников __________________________________________________________ 

ФИО и телефон (мобильный) руководителя (на белорусском и русском языках) ___________________ 

Почтовый адрес (индекс) _________________________________________________________________ 

Название учреждения, которое направляет на конкурс, факс, на который высылается письмо-

приглашение на участие или электронный адрес. _____________________________________________ 

Технический райдер (фортепиано, количество микрофонов, стульев, скамейки и др. оборудование) __ 

ФИО дирижера полностью (на белорусском и русском языках) _________________________________ 

Список исполняемых произведений (табл. 1): 

№ Автор слов и музыки, 

аранжировка (полностью) 

Название 

произведения 

Инструмент 

(или a- cappella) 

Время звучания 

(не более 7-8 минут) 

     

Ноты исполняемых произведений. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

(название организации, 

направляющей коллектив,  

подпись начальникаорганизации,  

печать организации)  

Список 

(полное название коллектива, организации, которая направляет коллектив, (город, село, страна),  

принимающего участие в областном конкурсе “Браславская хоровая ассамблея” в рамках 

Международного праздника традиционной культуры “Браславские зарницы”  

 

май 2020 г.                             г. Браслав 

№ Фамилия, имя, отчество 

(расшифровать 

полностью) 

Паспортные данные (№, серия, кем и 

когда выдан; для детей свидетельство о 

рождении) 

Место 

жительства 

Роль в 

коллективе 

 

1. Иванов Иван Иванович ВМ2345678 Октябрьским РОВД  

г. Витебска 05.03.2011 

г. Орша Участник 

 

(Должность                                                  Ф.И.О.                                                              Подпись) 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні абласнога агляду-конкурсу эстраднай музыкі “ВІАton-

2020” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

агляду-конкурсу эстраднай музыкі “ВІАton-2020” (далей – конкурс).       

2. Конкурс праводзіцца з мэтай выяўленне і падтрымка маладых таленавітых 

выканаўцаў вакальна-інструментальнай музыкі; асвятленне дзейнасці музыкаў, іх творчых 

поспехаў і дасягненняў; павышэнне творчага майстэрства і выканальніцкай культуры 

музыкаў; выхаванне моладзі на лепшых традыцыях інструментальнага жанру. 

3. Конкурс мае статут абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца ў чэрвені 2020 года. 

5. Месцам правядзення конкурсу з’яўляецца г.п.Шуміліна. 

6. Арганізатарамі конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

7. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства.  

8. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем конкурсу ствараецца 

арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

9. Аргкамітэт конкурсу: 

9.1. Здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем конкурсу; 

9.2. Уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на арганізацыю і 

правядзенне конкурсу; 

9.3. Прымае заяўкі на ўдзел; 

9.4. Вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенню конкурсу. 

10. Умовы і парадак правядзення:  

10.1. Для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца вакальна-інструментальныя ансамблі, 

якія іграюць сучасную эстрадную музыку ў сучасных стылях: рок, джаз, дыска, электронная 

музыка і г.д. Удзел калектываў з найменнем “народны” абавязковы. Узрост канкурсантаў: ад 

16 і старэй гадоў;  

10.2. Кожны калектыў рыхтуе неабходнае музычнае абсталяванне (музычныя 

інструменты, гукаўзмацняльную апаратуру, ноўтбукі, мікрафоны, стойкі пад мікрафоны, і 

г.д. У складзе ансамбля неабходна прысутнасць гукааператара обо гукарэжысѐра).  

Мерапрыемства праводзіцца прыкладна з 18.00 да 24.00 гадзін. Неабходныя 
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ўмовы для падключэння да электрасеткі ў г.Шуміліна, афармленне сцэнічнай пляцоўкі, 

забяспячае аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Шумілінскага 

райвыканкама. 

10.3. Для ўдзелу ў конкурсе ВІА дасылаюць заяўку (форма дадаецца) і праграму 

на 25-30 хвілін ў якой павінны быць:  

– 1 песня-візітка (адлюстроўвае напрамак музыкі, стыль, назву ансамбля і 

г.д.); 

– 1-3 аўтарскія песні (сл. і муз.кіраўніка або ўдзельнікаў ансамбля, 1 песня 

пажадана танцавальнага характару); 

– 2-3 песні-шлягеры (кавер-версіі) 1970-2000 гадоў рускіх, беларускіх або 

замежных аўтараў (пажадана танцавальнага характару); 

– 1 крэатыўны нумар з элементамі шоў (магчыма ўжыванне незвычайных 

музычных і электронных інструментаў, дадатковага абсталявання і 

светавога суправаджэння, харэаграфіі, сольных імправізацый і г.д.).  

10.4. Не дапускаецца выкарыстанне плюсавых вакальных фанаграм, 

інструментальных імправізацый. Дапускаецца частковае прымяненне сістэмы “плейбека” 

(“падложкі”) ў мэтах насычэння жывога гучання.  

10.5. Аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, аддзелы 

культуры гаррайвыканкамаў Віцебскай вобласці дасылаюць арганізатарам заяўкі на ўдзел, 

праграму калектыву і агульныя спісы дэлегацыі ў 2-х экзэмплярах да 20 мая 2019 года па 

адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”; на электронны адрас: cabinet35a@mail.ru. (для Сліньковай А.П.) 

10.6. Спіс дэлегацыі ўдзельнікаў завяраецца арыгінальнымі подпісамі кіраўніка і 

пячаткай накіроўваючай арганізацыі і павінны мець інфармацыю: поўнае імя, год 

нараджэння, месца жыхарства, пашпартныя дадзеныя і ролю ў дэлегацыі: 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя, 

Імя па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя 

дадзеныя 

Адрас Роля ў дэлегацыі 

     Удзельнік 

11. Для правядзення конкурсу ствараецца журы, якое фармуецца з ліку вядучых 

спецыялістаў жанру народнай музыкі, выкладчыкаў і кіраўнікоў аркестраў народных 

інструментаў (усклад журы ўваходзяць не менш за 5і не больш за 9 спецыялістаў). 

12. Журы конкурсу ацэньвае выступленне канкурсантаў, сумуе асобныя балы і 

выводзіць агульны бал. Па выніках агульнага бала прысуждаецца месца ўдзельніку конкурсу. 

13. Журы абласнога конкурсу вызначае лепшыя калектывы, якія ўзнагароджваюцца 

дыпломам Гран-пры і дыпломамі лаўрэатаў I, II, III ступені.  

Лаўрэаты і ўладальнік “Гран-пры” ўзнагароджваюцца прызамі. 

Канкурсанты, якія не занялі прызавыя месцы, атрымоўваюць дыпломы за ўдзел. 

Журы мае права пры неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 

14. Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючых арганізацый.  

15. Фінансаванне конкурсу ажыццяўляецца за кошт упраўлення культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: cabinet35a@mail.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-

43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Слінькова Антаніна Паўлаўна, галоўны дырыжор 
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Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел у абласным аглядзе-конкурсе эстраднай музыкі “ВІАton-2020” 

 

Поўная назва калектыву__________________________________________________________________  

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку кіраўніка калектыву (на беларускай і рускай мове)__________________ 

Тэлефон (мабільны, дамашні), электронны адрас кіраўніка калектыву____________________________  

Поўная назва арганізацыі, якая напраўляе калектыў (тэлефон, факс, электронны адрас на які 

дасылаецца запрашэнне на конкурс)________________________________________________________  

 

Праграма калектыва (у выглядзе табліцы) 

№ Назва песні Аўтар слоў і музыкі  Выканаўца  

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні абласнога конкурсу народнай музыкі і прыпеўкі “А 

музыкі граюць, граюць...” у межах XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу народнай музыкі і прыпеўкі “А музыкі граюць, граюць...” у межах XXIX 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” (далей – конкурс).       

2. Конкурс праводзіцца з мэтай зберажэння традыцыйнай музычнай культуры; 

прапаганды творчасці музыкаў-інструменталістаў і вакалістаў, развіцця старажытных і 

сучасных форм выканаўчага майстэрства на народных інструментах; раскрыцця і падтрымцы 

маладых і перспектыўных музыкаў; папулярызацыі традыцыйнай беларускай прыпеўкі; 

зберажэння нацыянальнай самабытнасці праз гумарыстычна-песенны жанр; зберажэння і 

распаўсюджвання музычнага матэрыялу мелодый і найгрышаў прыпевак свайго рэгіѐна. 

3. Конкурс мае статут абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца ў ліпені 2020 года ў межах XXIX Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”.  

5. Месцам правядзення конкурсу з’яўляецца г.Віцебск (плошча Свабоды). 

6. Арганізатарамі конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

8. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. Для непасрэднага 

кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем конкурсу ствараецца арганізацыйны камітэт (далей 

– аргкамітэт). 

9. Аргкамітэт конкурсу: 

9.1. Здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем конкурсу; 

9.2. Уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на арганізацыю і 

правядзенне конкурсу; 

9.3. Прымае заяўкі на ўдзел; 

9.4. Вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенню конкурсу. 

10. Умовы і парадак правядзення:  

10.1. Для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца салісты-прыпевачнікі (жанчыны, 

мужчыны), індывідуальныя выканаўцы на гармоніку, ансамблі народных інструментаў з 

раѐнаў і гарадоў Віцебскай вобласці. Дзеці для ўдзелу не дапускаюцца. Узрост канкурсантаў: 

ад 18 да 75 гадоў;  

10.2. Кожны ўдзельнік павінен быць апрануты ў народны касцюм свайго рэгіѐна. 

У якасці акампанемента прыпеўкам дапускаецца народны інструмент: гармонік, баян, 

акардэон, цымбалы і г.д.; 



*В положениях в течение года возможны изменения 

39 

10.3. Выкарастанне плюсавых фанаграм і фанаграм з запісамі мелодый прыпевак 

не дапускаюцца. Канкурсанты прадстаўляюць свае прыпеўкі “жывым” гукам у 

суправаджэнні “жывога” інструмента. Канкурсанты-гарманісты і ансамблі народных 

інструментаў выконваюць свае музычныя творы на памяць. Забараняецца выкарыстоўваць 

ненарматыўную лексіку і жарганізм; 

10.4. Усе канкурсанты-прыпевачнікі дзеляцца на групы з аднолькавай колькасцю 

чалавек. Конкурс прыпевачнікаў праводзіцца ў чатырох намінацыях. Пасля кожнай 

намінацыі журы называе ўдзельнікаў, якія выбываюць з конкурсу (іх можа быць ад 1 да 2 

чалавек з кожнай групы);  

10.5. Намінацыі конкурсу прыпевачнікаў: 

– “Адметныя прыпеўкі” – прыпеўкі на адметныя, мясцовыя мелодыі і тэксты (па 

5 прыпевак); 

– “Прыпеўкі з незвычайным прыпевам” (напрыклад: “трынцы, брынцы, гоп- ца-

ца...”; “чувэр-навэр-вэр...”; “тундары-дундары...”) – па 5 прыпевак ад кожнага ўдзельніка; 

– “Прыпеўкі на мелодыі побытавых танцаў” – па 5 прыпевак ад кожнага 

ўдзельніка (дапускаецца выкарыстоўванне танцавальных элементаў);  

– “Адзін на аднаго” на тэму “Любоўны марафон” – усе ўдзельнікі па чарзе 

спяваюць прыпеўкі пра каханне. Колькасць прыпевак неабмежавана. Па выніках апошняй 

намінацыі журы вызначае пераможцу конкурсу прыпевак. 

10.6. Канкурсанты-гарманісты (індывідуальныя выканаўцы, ансамблі 

гарманістаў, народных інструментаў) прадстаўляюць адзін конкурсны нумар; 

10.7. Аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, аддзелы 

культуры гаррайвыканкамаў Віцебскай вобласці дасылаюць арганізатарам заяўкі на ўдзел, 

праграму і творчую характарыстыку калектыву і агульныя спісы дэлегацыі ў 2-х экзэмплярах 

да 20 чэрвеня 2020 года па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”; на электронны адрас: cabinet35a@mail.ru. 

10.8. Спіс дэлегацыі ўдзельнікаў завяраецца арыгінальнымі подпісамі кіраўніка і 

пячаткай накіроўваючай арганізацыі і павінны мець інфармацыю: поўнае імя, год 

нараджэння, месца жыхарства, пашпартныя дадзеныя і ролю ў дэлегацыі: 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя, 

Імя па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя 

дадзеныя 

Адрас Роля ў дэлегацыі 

     Удзельнік 

11. Для правядзення конкурсу ствараецца журы, якое фарміруецца з ліку вядучых 

спецыялістаў жанру народнай музыкі, выкладчыкаў і кіраўнікоў аркестраў народных 

інструментаў (у склад журы ўваходзяць не менш за 5 і не больш за 9 спецыялістаў). 

12. Журы конкурсу ацэньвае выступленне канкурсантаў, сумуе асобныя балы і 

выводзіць агульны бал. Па выніках агульнага бала прысуждаецца месца ўдзельніку конкурсу. 

13. Журы конкурсу вызначае лепшыя калектывы і салістаў, якія ўзнагароджваюцца 

дыпломамі лаўрэатаў I, II, III ступені сярод прыпевачнікаў, дыпломамі лаўрэатаў I, II, III 

ступені сярод ансамбляў народных інструментаў і дыпломамі лаўрэатаў I, II, III ступені 

сярод салістаў-гарманістаў.  

Дыплом Гран-пры прысуждаецца адзін сярод усіх канкурсантаў-прыпевачнікаў.  

Лаўрэаты і ўладальнік “Гран-пры” ўзнагароджваюцца прызамі. 

Канкурсанты, якія не занялі прызавыя месцы, атрымоўваюць дыпломы за ўдзел у 

намінацыях: 

– “Папулярызацыя і адраджэнне нацыянальнай прыпеўкі”; 

– “Зберажэнне і папулярызацыя беларускай музычнай спадчыны”; 

– “Віртуозны музыка”; 

– “Арыгінальны падыход да прыпеўкі”; 

– “Зберажэнне традыцыйнай музычна-песеннай культуры рэгіѐна”; 

– “За адраджэнне адметнай прыпеўкі”. 

Журы мае права пры неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 
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14. Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючых арганізацый.  

15. Фінансаванне конкурсу ажыццяўляецца за кошт упраўлення культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: cabinet35a@mail.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-
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Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Слінькова Антаніна Паўлаўна, галоўны дырыжор 

 
Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел у абласным конкурсе народнай музыкі і прыпеўкі “А музыкі граюць, граюць...” у межах 

XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

 

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку ўдзельніка (на беларускай і рускай мове) для індывідуальных 

выканаўцаў на народных інструментах, прыпевачнікаў________________________________________ 

Поўная назва калектыва (для ансамбляў народных інструментаў)_______________________________ 

Намінацыя (прыпеўкі, ансамблі народных інструментаў, індывідуальны выканаўца)_______________ 

Тэлефон (мабільны, гарацкі), электронны адрас______________________________________________ 

Поўная назва арганізацыі, якая напраўляе калектыў (тэлефон, факс, электронны адрас на які 

дасылаецца запрашэнне на конкурс)________________________________________________________  

Праграма калектыву (у выглядзе табліцы) для ансамбляў народных інструментаў і індывідуальных 

выканаўцаў 

№№ Назва твора  Аўтар  музыкі  выканаўца  

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні адкрытага абласнога свята-конкурсу духавой музыкі 

“Віват, аркестр-2020!” у межах XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення адкрытага 

абласнога свята-конкурсу духавой музыкі “Віват, аркестр-2020!” у межах XXIX 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” (далей – свята-конкурс).       

2. Свята-конкурс праводзіцца з мэтай зберажэння традыцыйнай музычнай культуры; 

раскрыцця і падтрымцы маладых і перспектыўных музыкаў; актывізацыі творчай дзейнасці 

самадзейных духавых аркестраў; павышэнню мастацкага ўзроўню рэпертуару; прапагандзе 

духавой музыкі. 

3. Свята-конкурс мае статут адкрытага абласнога. 

4. Свята-конкурс праводзіцца ў ліпені 2020 года ў межах XXIX Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”.  

5. Месцам правядзення свята-конкурсу з’яўляецца г.Віцебск (плошча Свабоды). 

6. Арганізатарамі свята-конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

7. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

расходаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства.  

8. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем конкурсу ствараецца 

арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

9. Аргкамітэт конкурсу: 

9.1. Здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем конкурсу; 

9.2. Уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на арганізацыю і 
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правядзенне конкурсу; 

9.3. Прымае заяўкі на ўдзел; 

9.4. Вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенню конкурсу. 

10. Умовы і парадак правядзення:  

10.1. Для ўдзелу ў свяце-конкурсе запрашаюцца дарослыя і дзіцячыя духавыя 

аркестры з раѐнаў і гарадоў вобласці з найменнем “народны”, “узорны” і без наймення з 

колькасцю не болей 30 чалавек (у склад аркестра дапускаюцца ансамблі барабаншчыц 

(мажарэтак) не болей 16 чалавек). У склад духавога аркестра могуць уваходзіць: у дарослыя 

– не больш 20% дзяцей, у дзіцячыя – не большь 20 % дарослых. Запрашаюцца духавыя 

аркестры з Расіі, Латвіі, Літвы і Украіны. 

10.2. Аркестры павінны мець геральдычную групу (штандарт з надпісам горада 

(раѐна), назвай аркестра), сцяг, герб горада (раѐна). Удзельнікі павінны быць апрануты ў 

сцэнічныя касцюмы, дапускаюцца галаўныя ўборы і выкарыстоўванне рэквізіту 

(рознакаляровыя сцяги, стужкі, кветкі і г.д.).   

10.3. Конкурсная праграма аркестра павінна адлюстроўваць стыль духавой 

музыкі, найлепшым чынам паказваць выканаўчыя і творчыя магчымасці, майстэрства 

асобных груп і музыкантаў аркестра. У рэпертуары могуць быць прадстаўлены творы 

беларускіх, рускіх, замежных і сучасных кампазітараў. Для удзелу ў конкурсе аркестры 

прадстаўляюць 2 музычных творы, адзін з якіх абавязкова – дэфіле духавога аркестра, другі – 

на выбар калектыву.  

10.4. Духавыя аркестры павінны мець у рэпертуары 1-2 музычныя п’есы для 

выканання іх у пралогу свята-конкурсу на плошчы Свабоды (не віртуознага характару, 

магчыма з барабаншчыцамі (мажарэткамі), жывым гукам (падключэнне апаратуры не 

прадугледжваецца).  

10.5. Свята-конкурс духавых аркестраў і ансамляў барабаншчыц пройдзе на 

адкрытай пляцоўцы (сцэна на плошчы Свабоды). Аркестр конкурсную праграму выконвае 

без нот і стоячы.  

10.6. Плануюцца выступленні дарослых духавых аркестраў на сцэнічных 

пляцоўках горада Віцебска, дзе аркестр павінен даць канцэртную праграму на 10-15 хвілін.  

10.7. Аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, аддзелы 

культуры гаррайвыканкамаў Віцебскай вобласці дасылаюць арганізатарам заяўкі (дадатак 1) 

на ўдзел, праграму і агульныя спісы дэлегацыі ў 2-х экзэмплярах да 20 чэрвеня 2020 года па 

адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”; на электронны адрас: cabinet35a@mail.ru. 

10.8. Спіс дэлегацыі ўдзельнікаў завяраецца арыгінальнымі подпісамі кіраўніка і 

пячаткай напраўляючай арганізацыі і павінны мець інфармацыю: поўнае імя, год 

нараджэння, месца жыхарства, пашпартныя дадзеныя і ролю ў дэлегацыі: 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя, 

Імя па бацьку 

Пашпартныя дадзеныя Роля ў дэлегацыі 

   Удзельнік 

11. Для правядзення конкурсу ствараецца журы, якое фарміруецца з ліку вядучых 

спецыялістаў жанру духавой музыкі, выкладчыкаў і кіраўнікоў духавых аркестраў (у склад 

журы ўваходзяць не менш за 5 і не больш за 9 спецыялістаў). 

12. Журы конкурсу ацэньвае выступленне канкурсантаў, сумуе асобныя балы і 

выводзіць агульны бал. Па выніках агульнага бала прысуждаецца месца ўдзельніку конкурсу. 

13. Журы абласнога  конкурсу вызначае лепшыя калектывы, якія ўзнагароджваюцца 

дыпломамі лаўрэатаў I, II, III ступені сярод дзіцячых духавых аркестраў, дыпломамі 

лаўрэатаў I, II, III ступені сярод дарослых духавых аркестраў і дыпломамі лаўрэатаў I, II, III 

ступені сярод ансамбляў барабаншчыц, мажарэтак. Гран-пры прысуждаецца аднаму 

калектыву сярод дзіцячых і дарослых духавых аркестраў. Ансамблі барабаншчыц 

(мажарэтак) не удзельнічаюць у конкурсе на дыплом Гран-пры.    

Лаўрэаты і ўладальнік “Гран-пры” ўзнагароджваюцца дыпломамі і прызамі. 
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Канкурсанты, якія не занялі прызавыя месцы, атрымоўваюць дыпломы за ўдзел.  

Журы мае права пры неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 

14. Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючых арганізацый.  

15. Фінансаванне конкурсу ажыццяўляецца за кошт упраўлення культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: cabinet35a@mail.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-
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Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Слінькова Антаніна Паўлаўна, галоўны дырыжор 
 

Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел у адкрытым абласным свяце-конкурсе духавой музыкі “Віват, аркестр-2020!” у межах XXIX 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

 

Поўная назва калектыву__________________________________________________________________  

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку кіраўніка калектыву (на беларускай і рускай мове)__________________ 

Тэлефон (мабільны, дамашні), электронны адрас кіраўніка калектыву____________________________  

Поўная назва арганізацыі, якая напраўляе калектыў (тэлефон, факс, электронны адрас на які 

дасылаецца запрашэнне на конкурс)________________________________________________________ 

 

Праграма калектыва (у выглядзе табліцы) 

№ Назва твора (абавязкова указаць дэфіле) Аўтар музыкі Выканаўца 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и проведения ІV Международного фестиваля-конкурса 

барабанщиц и мажореток в рамках XXIX Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске”, посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IV 

Международного фестиваля-конкурса барабанщиц и мажореток в рамках XXIX 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” (далее фестиваль-

конкурс). 

2. Целями и задачами фестиваля-конкурса являются: популяризация и дальнейшее 

развитие направления “мажоретный танец” Витебской области (создание коллективов 

барабанщиц и мажореток); укрепление международных связей в области хореографического 

искусства и мажорет-спорта; формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей на 

примерах лучших образцов мажоретного танца; повышение профессионального уровня 

руководителей коллективов, художественного уровня репертуара коллективов, а также 

исполнительского мастерства участников; знакомство и сплочение коллективов, обмен 

опытом между руководителями, педагогами, спортсменами и танцорами; пропаганда 

здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение к занятиям 

детей, подростков и молодежи. 

3. Фестиваль-конкурс имеет статус международного и предусматривает участие 

конкурсантов из областей Республики Беларусь и зарубежных стран. 

4. Место проведения фестиваля-конкурса: пл. Победы, г. Витебск. 

5. Фестиваль-конкурс проводится в июле 2020 года в рамках XXIX Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” и включает в себя показ по всем 

конкурсным номинациям, проход-дефиле по улицам города Витебска, марш-парад, 

mailto:cabinet35a@mail.ru


*В положениях в течение года возможны изменения 

43 

посвящѐнный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, возложение цветов 

к Вечному огню. 

6. Организаторами фестиваля-конкурса являются: управление культуры Витебского 

облисполкома; государственное учреждение “Витебский областной методический центр 

народного творчества”.  

7. Дисциплины (регламент соответствует нормативам Федерации батон твирлинга и 

мажореток) Международной ассоциации мажореток MWF: 

7.1. Конкурсные секции (номинации): 

– Секция – “Помпон”; 

– Секция – “Мажорет-шоу”; 

– Секция – “Барабанщицы”; 

– Секция – “Классические мажоретки”; 

– Секция – “Батон”; 

– Секция – “Классические ударные инструменты”;  

– Секция – “Ансамбль ударных инструментов без элементов дефиле” 

– Секция – “Ансамбль ударных инструментов с элементами шоу” (использование 

этнических ударных инструментов, музыкальных и инструментальных эффектов, необычных 

инструментов, ярких и необычных костюмов, музыки, элементов хореографии).  

8. Конкурсные реквизиты: 

8.1. Секция “Помпон”. 

Два помпона для каждой участницы:  

– во время конкурсного выступления можно употреблять дополнительный 

помпон; 

– дополнительный реквизит не может находиться ни на подиуме, ни около него; 

– во время выступления не допускается употребление какого-либо иного 

реквизита. 

8.2. Секция “Мажорет-шоу”. 

Хореография на подиуме для групп мажореток. Выступление должно быть 

тематическое и иметь название. Отсутствие название ведет к снижению оценки судей. 

Тему выступления могут выражать такими элементами как музыка, костюмы, 

макияж, хореография, инвентарь, декорация или их сочетанием. 

Судьями оценивается как ошибка выступления: несоответствие исполняемых 

элементов возрасту участниц, несоответствие элементов с темой выступления, 

несоответствие декораций и реквизита теме выступления. 

8.2.1. Реквизиты для “Мажорет-Шоу”. 

Под реквизитом Шоу понимаются предметы, которые используют 

конкурсантки во время выступления (флаги, веера и т.д). Может использоваться любой 

реквизит, но в случае использования “Батона” и “Помпона” необходимо придерживаться 

следующих правил: 

Реквизиты “Батон” и “Помпон” не могут быть использованы как основные и 

единственные ни отдельно, ни вместе в комбинации.  

Эти реквизиты могут использоваться исключительно как дополняющие другие 

реквизиты. 

Время использования реквизита “Батон” и “Помпон” должно быть коротким и 

не может превышать времени использования какого-либо другого реквизита.  

Выступление должно быть с обязательным использованием реквизита. 

Количество используемого реквизита может быть различным, оценивается 

разнообразие и обоснованность использования данного реквизита в соответствии с темой и 

хореографией выступления – излишний реквизит, используемый в течение очень короткого 

времени, может снизить общую оценку выступления. 

8.2.2. Декорации, кулисы и другой инвентарь для “Мажорет-шоу”: 
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Под декорациями понимается оформление подиума для выступления, 

характеризующее тему выступления; 

Инвентарь – это предметы, помогающие раскрыть тему выступления. 

Декорации и инвентарь (если они присутствуют в выступлении) не должны 

быть статичны, они должны всегда выполнять какую-либо функцию. Они должны 

располагаться только на конкурсной поверхности. Выносить, устанавливать и уносить какие-

либо предметы могут только участники выступления; 

Более высокая оценка выступления ставится тому коллективу, который 

выполняет свою композицию сразу с необходимым реквизитом без предварительной 

подготовки сцены (т.е. без повторного выхода на сцену). 

8.3. Секция “Барабанщицы”. 

Допускается использовать барабан и 1 или 2 барабанные палочки. 

Допускается комбинация барабанов с другими реквизитами (флагам, “батонами”, 

“помпонами”). 

8.3.1. Дополнительные реквизиты: 

К прочим реквизитам относятся транспаранты, таблички с надписями 

коллектива, города, страны, спонсора и т.д., которые не употребляются во время 

конкурсного выступления. 

Все дополнительные реквизиты нельзя располагать на трассе марш-парада, на 

конкурсном подиуме. Их можно располагать в зоне зрителей, чтобы они не мешали 

конкурсным выступлениям и работе жюри.  

В случае невыполнении данных требований оценка выступления коллективов 

будет снижена. 

8.4. Секция “Классические мажоретки”. 

Допускается 1 батон для каждой мажоретки.  

9. Участники конкурса: 

9.1. Группы: 

– 8-25 человек. В группе “батон” могут выступать исключительной девочки. В 

группе “помпон” и “Мажорет-шоу”, в которой более чем 12 человек, могут выступать 1/6 

мальчиков. 

9.2. Возрастные категории: 

– кадетки – 8-11 лет; 

– юниорки – 12-14 лет; 

– сеньерки – 15 лет и старше. 

Засчитывается возраст, который имеет участник в том году, в котором проводится 

конкурс. 

В группах возраст всех мажореток должен быть в соответствии с возрастной 

категорией. В случае необходимости для каждой категории кадеток и юниорок допускается 

участие 20% старших мажореток в составе одной группы. 

Количество человек в группе и допустимый лимит старших по возрасту:  

– количество 8-12 допустимый лимит = 2; 

– количество 13-17 допустимый лимит = 3; 

– количество 18-22 допустимый лимит = 4; 

– количество 23-25 допустимый лимит = 5. 

Старшие по возрасту мажоретки могут быть старше только на 1 год: 

– кадетки – макс. 12 лет; 

– юниорки – макс.15 лет. 

Если лимит старших по возрасту участников превышен, тогда:  

– группа выступает в другой возрастной категории (согласно возрасту, старших 

мажореток); 

– либо группа может изменить численность мажореток. 
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Количество младших по возрасту участников группы не ограничено. Младше 

можно быть на 1 категорию:  

– кадетках от 6 лет; 

– в юниорках от 8 до 11 лет; 

– в сеньорках от 12 до 14 лет. 

Возрастной состав группы может иметь значение при оценках и общем 

впечатлении от выступления. 

10. Дисциплины: 

10.1. Группы; 

10.2. Марш-парад “Батон”, “Помпон”, “Барабанщицы”. 

Длина трассы – 100 метров, ширина – 6 метров. 

Трасса может иметь 4 поворота.  

Продолжительность – максимально 3 минуты. 

10.3. Показ на подиуме “Батон”, “Помпон”, “Мажорет-шоу”, “Барабанщицы”, 

“Классические мажоретки”. 

Поверхность сцены 12х12 метров. 

Продолжительность – 2.30 мин (минимально), 3.00 мин (максимально) без 

времени, предназначенном на вход-выход на подиум. 

11. Марш-парад: 

11.1. Порядок проведения: 

– выход на старт; 

– марш-парад; 

– проход финишной черты; 

– конечная позиция, стоп-фигура. 

11.2. Начало марш-парада. 

Выход группы: стартующая группа находится в начале 100-метровки передстарт – 

линией. 

Последующие группы не должны стоять непосредственно за стартующими. 

Время марш-парада начинается с момента начала звучания музыки. 

Перед этим нельзя пересекать старт-линию (штрафные очки -0,10). 

11.3. Прохождение марш-парада: 

Характер дисциплины: выполняется маршевым шагом, техника шага должна 

соответствовать ритму музыки, элементы спортивного танца необходимо сократить до 

минимума, во время парада запрещены гимнастические элементы – перевороты, сальто и т.д. 

Темп исполнения: марш-парад должен быть исполнен в ровном темпе на всей 

трассе, танцевальные композиции на месте не допускаются, можно остановиться на короткое 

время исключительно для смены фигуры марша. 

Техника шага: шаг должен быть ритмичен и в такт музыке, высота подъема колен 

и стоп не регламентируется. 

11.4. Окончание марш-парада: 

– Прохождение трассы: Группа должна пройти всю трассу, уйдя с нее только за 

финишной линией, ошибкой считается, если после окончания музыки группа или ее часть 

останется на трассе, а не за финишной чертой; 

– Время окончания выступления определяется, когда участницы встанут в стоп – 

фигуру за финишной линией; 

– Марш-парад считается законченным, когда группа остановится за финишной 

линией в стоп – фигуре, обращенной к зрителям и жюри, несоответствие музыки и времени 

окончания марш-парада считается ошибкой хореографии. 

12. Выступление на подиуме: 

12.1. Порядок проведения: 

– Выход (сбор участников у подиума после объявления ведущего); 

– Выход на начальную позицию (стоп -фигура); 
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– Конкурсный показ; 

– Окончание (стоп - фигура); 

– Уход с подиума. 

13 .Выход участников на подиум. 

Характеристика выступления на подиуме: Участницы могут выйти на подиум только 

после объявления их номера ведущим (за несоблюдение этого требование штрафной бал – 

0,20пнк.); выход должен проходить без музыкального сопровождения, быть коротким и 

быстрым, не может содержать элементы хореографии и должен заканчиваться стоп-фигурой. 

Время выступления не включает времени выхода на подиум, а начинается только с 

момента звучания музыкального сопровождения номера. 

13.1. Конкурсный показ. 

Характеристика: музыка к выступлению должна заканчиваться одновременно с 

окончанием выступления и не может продолжаться во время ухода конкурсанток с подиума; 

несоответствие этому требованию ведет к снижению оценки выступления; конкурсное 

выступление считается законченным после установки группы в финишной стоп-фигуре. 

Сочетание танцевальных и спортивных элементов: выступление может содержать 

элементы разнообразных танцевальных направлений, а также гимнастические элементы, 

если они не нарушают хода выступления и не становятся целью самого выступления, а 

являются составной частью танцевальных фигур; если спортивные элементы выполняет 

часть группы, то оставшиеся конкурсантки не должны стоять неподвижно; составной частью 

выступления с “Батонами” не может быть переворот или сальто; подъем (пирамида) 

конкурсанток в выступление с “Батонами” может быть только в конечной стоп-фигуре. 

Время выступления заканчивается, когда конкурсантки останавливаются в 

конечной стоп – фигуре и с окончанием музыкального сопровождения; несоответствие 

окончанию выступления и окончанию музыки является ошибкой хореографии 

13.2. Уход с подиума: 

Уход с подиума должен осуществляться без музыкального сопровождения (при 

несоответствии этого штрафной балл – 0,20); уход должен быть быстрым и коротким не 

должен содержать элементов хореографии. 

14. Критерии оценки: 

Диапазон А – уровень хореографии и композиция: 

– Оригинальность: выбор и разнообразие элементов – круги, квадраты, шеренги, 

колонны и т.п., смена фигур, использование танцевальных и гимнастических элементов, 

синхронность и оригинальность исполняемой композиции, использование поверхности 

подиума; жюри оценивает исполнение разнообразных шагов (вперед, назад, в бок и.т.д.), 

шеренг (обычных, с изгибом, ломаная линия и т.д.) и других танцевальных фигур. 

– Разнообразие темпа: монотонный темп считается ошибкой хореографии, 

конкурсантки не должны находится долго в одной и той же позиции, оценивается 

разнообразие темпа, т.е. смена быстрых и медленных фрагментов и т.д. 

– Исполнение, общее впечатление: оценивается соответствие музыки возрасту 

участников, а также соответствие костюмов возрасту, слаженность работы конкурсанток; 

костюм должен соответствовать категории и возрасту участников (например, в секции 

“Батон” не может быть костюмов в стиле диско, такой костюм может использоваться только 

в секции помпон, прическа и макияж должны соответствовать категории и возрасту, 

предметам и музыке и т.п. 

– Максимальная оценка – 10 баллов. 

Диапазон В – техника движения: 

– За ошибки считаются: опущенные плечи и голова, неритмичность шага, положение 

ног, колен и стопы, оба колена должны подниматься на одну и ту же высоту, движение рук 

должно быть в соответствии с ритмом музыки, нога должна опускаться на пальцы либо на 

середину стопы, шаг с пятки считается ошибкой хореографии, стопы должны становится 



*В положениях в течение года возможны изменения 

47 

параллельно, если о время марш-парада пальцы ног направлены в центр или в бок – это 

считается за ошибку. 

– Ритм и синхронность исполнения: характер движения тела и предметов должен 

соответствовать музыкальному сопровождению, полная координация движения всех 

участников композиции, исполнение композиции в такт музыке и т.п. 

– Максимальная оценка – 10 баллов. 

Диапазон С – Работа с предметами: 

Выбор, разнообразность и трудность исполняемых элементов: 

Жюри оценивает, в какой степени композиция содержит: 

– Основные вращения, специфические вращения и т.п. (основные вращения, 

восьмерки, круги и т.д., вращение вокруг различных частей тела, позицию рук, 

использование правой и левой руки, использование других частей тела, вращение вокруг 

талии, ног, шеи); 

– Подбрасывание и обмен реквизитом (подбрасывание одного или двух батонов, 

подбрасывание с поворотом, и пируэтом или без поворота, синхронизация и скорость 

вращения батона, обмен батонами между отдельными мажоретками и группами мажореток, 

расстояние между участницами во время обмена: маленькое до 2 метров, большое – более 2 

метров; подбрасывание перед туловищем, за туловищем, под ногой и т.д., ловить батон 

можно за перекладину или за наконечник); 

– Координация движений и позиции участниц (передом, боком или спиной друг и к 

другу, быстрота исполнения фигур, исполнение номера не должно содержать только набор 

самостоятельных элементов с реквизитом, не должно быть простаивание без реквизита во 

время выступления, элементы с реквизитом должны быть дополнены хореографическими, 

танцевальными или гимнастическими элементами). 

15. Уверенность исполнения программы: 

Жюри оценивает: 

– Влияние падения реквизита на дальнейшее исполнение программы 

(индивидуальное или групповое нарушение исполнения программы, реквизит был поднят 

сразу после падения, позднее или совсем не был поднят до конца выступления); 

– Количество падений (падение единичное или многократное, индивидуальное или в 

группе, ошибки делает одна участница, подгруппа или вся группа); 

– Обстоятельства падения (технически неудавшийся элемент, исключительно 

трудный технический элемент, погодные условия: ветер, холод, дождь, солнце или 

технические особенности поверхности выступления: скользкая поверхность, освещение 

поверхности и т.д.). 

Возможности поднять реквизит после падения: 

15.1. утерянный реквизит остается на территории конкурса (может его подать 

другая участница или несколько участниц при взаимной работе, участницы должны 

выступать совместно в данной конкурсной композиции); 

15.2. утраченный реквизит находится вне конкурсной территории (может его 

подать другая участница или несколько участниц при взаимной работе, участницы должны 

выступать совместно в данной конкурсной композиции, реквизит может подать ассистент 

организатора таким образом, что положит его на краю подиума в месте обнаружения, 

толерантное отношение к тому, что реквизит может подать зритель); 

Контакт с реквизитом во время выступления (во время выступления разрешается, 

чтобы одна или больше участниц работали с 1 или более реквизитом, взятым у своих коллег 

по команде, во время выступления последних, с реквизитом необходимо производить 

движения, а не только кратковременно держать его в руках; во время выступления можно 

положить реквизит на подиум, если этого требует композиция выступления, но на подиуме 

он не должен оставаться слишком долго – не более одного музыкального фрагмента) иначе 

это учитывается как ошибка выступления); 
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Контакт с реквизитом в конце выступления (участницы должны закончить 

выступление с реквизитом в руках или в контакте с ним какой-либо части тела; разрешается 

чтобы с одним реквизитом была в контакте несколько участниц или одна участница была в 

контакте с несколькими реквизитами.) 

Характеристика критериев в Диапазоне D: 

Технические ошибки: 

Несоответствие времени выступления – за каждую секунду сверх положенного 

времени снижение на 0,05 баллов (в марш-параде свыше 3.00 мин, в показе на подиуме для 

группы свыше 3.00 мин, в показе для соло-формаций свыше 1,30 мин.); 

Падение реквизита (баллы снижаются за каждый случай падения реквизита, за 

нарушение формации при подъеме реквизита, не подъем реквизита до конца выступления; 

баллы не снижаются за потерянный реквизит, который находится за пределами конкурсной 

площадки, пересечение линии ограждения подиума во время подъема реквизита, подача 

реквизита другой участницей, принимающей участие в конкурсе); 

Снижение баллов за ошибки при проведении конкурса (группа не подготовилась к 

выступлению после объявления выхода, выход на подиум раньше объявления группы 

ведущим, неподготовленная музыка по вине участников, низкое качество музыкального 

сопровождения, прерывание вступления по вине участников, неразрешенное общение между 

участниками (напр. возглас, счет вслух и т.п.), неразрешенное общение руководителей групп 

(напр. подсказки участникам во время вступления и т.п.); 

Бонус за использование сапог + 0,10 (только в марш-параде номинации “Батон” 

сеньорки). 

РАЗБРОС БАЛЛОВ в каждом диапазоне: 

Низкий уровень 6,50 – 8,45 баллов; 

Средний уровень 8,50 – 9,35 баллов; 

Высокий уровень 9,40 – 10,00 баллов. 

16. Для оценки конкурсных выступлений создаѐтся жюри.в состав которого входят: 

– 3-5 главных членов жюри; 

– секретарь конкурса. 

16.1. Система работы жюри 

Каждый член жюри оценивает выступление по следующей системе: 

– Хореография и композиция; 

– Техника движения; 

– Работа с реквизитом. 

17. Проведение конкурса. 

17.1. Стартовые листы. Порядок выступления. 

Очередность выступления участников в номинациях оговаривается заранее (не 

позднее 3х дней до начала конкурса) и заносится в стартовые листы. 

17.2. Поведение участников: 

– Участницы должны приготовиться к выступлению согласно стартовым листам; 

– За опоздание или неподготовленность к выступлению участники получают 

штрафные балы;  

– Участницам в категориях юниорок и сеньорок во время выступления не 

разрешается голосовой контакт или помощь в виде других звуковых сигналов (например, 

свисток и т.п.). 

17.3. Поведение руководителей коллективов: 

– Во время конкурсной программы руководители не должны давать 

конкурсанткам никаких советов; 

– Во время программы, перерывов между выступлениями и по окончанию 

программы руководителям групп не разрешается контактировать с членами жюри. 

17.4. Нарушение программы конкурса. 
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За нарушение программы конкурса и несоответствующее поведение участников, 

руководителей и членов делегаций считается: 

словесные или физические угрозы в адрес жюри, а также оскорбление конкурса, 

результатов и ведения конкурса либо в СМИ и интернете. В противном случае организатор 

может дисквалифицировать всех участников данной группы, аннулировать результаты 

конкурса. 

17.5. Поведение членов жюри. 

Во время проведения конкурса, в перерывах между выступлениями и по 

окончании выступлений членам жюри нельзя контактировать с руководителями делегаций, 

групп, хореографами и участниками конкурса. 

17.6. Нерегламентированные случаи: 

Перед выступлением внезапное недомогание участников конкурса 

непосредственно перед выходом не является изменения порядка выступления на стартовом 

листе. 

Организатор в связи с вышеуказанными причинами может приостановить конкурс 

на 5 минут. 

После истечение этого времени руководитель группы должен принять решение о 

замене заболевшего участника резервным или отказаться от выступления в конкурсе. 

Во время выступления внезапное недомогание участников конкурсу во время 

выступления не является поводом для вторичного выступления группы. 

17.7. Уход с конкурсной площадки. 

Если участницы конкурса прервут выступление и уйдут с конкурсной площадки 

перед окончанием выступления, выступление оцениваться не будет. 

Группа или участницы соло-формаций не имеют права на повторение 

выступления. 

17.8. Смена костюма: 

Обязательная смена костюма между выступлениями не является причиной 

изменения очередности выступления в стартовых листах. 

Организатор имеет право изменить очередность дисциплин в соло-формациях или 

прервать конкурс на 5 минут. 

17.9. Повтор конкурсного выступления: 

Группа или участницы соло-формаций, которые прервали выступление не по 

собственной вине (напр. отключение электричества, изменение погодных условий и т.п.) 

имеют право повторить конкурсное выступление 

17.10. Объявление результатов. 

В зависимости от технических и организационных условий конкурса организатор 

может объявлять результаты конкурса непосредственно после выступления конкурсанток. 

18. Музыка к конкурсным композициям: 

18.1. Все композиции должны выполняться под музыку.  

18.2. Можно применять целое произведение или его часть. 

18.3. Исполняемое произведение может быть, как в оркестровой обработке, так и 

вокальной интерпретации.  

18.4. Музыка должна быть подобрана в соответствии с возрастными категориями 

участниц. 

18.5. Если композиция собрана из разных музыкальных фрагментов, то они 

должны быть хорошо технически скомпонованы (за технические ошибки снимаются баллы). 

18.6. Музыкальные носители. 

Используется музыка на носителях CD, MD (минидиск), USB флешки, 

представленная участниками. 

Использование живой музыки (например, оркестра) возможно только по 

согласованию с организаторами. 

18.7. Музыка к марш-параду. 
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Произведение должны быть размером 2/4 или 4/4 с регулярным ритмом, 

исполняемое духовым или симфоническим оркестром, возможно с песенным 

сопровождением. 

Для классического стиля сопровождающая танец музыка может быть полька или 

марш. 

Для современного стиля модно использовать музыку в произвольном стиле, 

однако она должна соответствовать маршевому характеру дисциплины. 

Сопровождения в стиле техно, хэви-металл и т.п. не разрешены для секции марш-

парад с “батоном”. 

18.8. Музыка для выступления на подиуме. 

Нет нормативных положений для музыкального сопровождения данной 

номинации, желательно употреблять классический шаг мажореток. 

Музыка в стиле техно, хэви-металл, фанки, хип-хоп и т.п. разрешена в случае 

новой оркестровой аранжировки. Соответствие музыки хореографии и возрасту участниц 

оценивает жюри. 

19. Костюмы участников. 

19.1. Общие положения. 

Костюмы, прическа и макияж должны быть подобраны в соответствии с 

возрастом участников и характером музыки. 

Не позволяются прозрачные блузки без подкладки.  

Цвет костюма и их комбинация могут быть различны, капитан  может иметь иные 

цвета костюма. 

Жюри может оценивать соответствие прически и макияжа возрасту участниц и 

используемой музыки. 

В ”мажорет-шоу“ должны соответствовать хореографической теме. 

Костюмы в номинации ”барабанщиц“ должны иметь характерные элементы 

гусарского костюма. 

19.2. Костюмы в номинации “батон”. 

Должны содержать элементы традиционных костюмов для мажореток. 

Позволяются индивидуальные модификации, разнообразные народные мотивы, 

элементы национальных костюмов. 

Не должен иметь исключительно характер комбинезона, боди, гимнастического 

костюма, купальника и не может иметь характер костюма для номинации “помпон”. 

Высокие сапоги не обязательны. Обувь должна иметь жесткий каблук. В марш-

параде сеньоркам желательно иметь высокие сапоги. 

19.3. Костюм в номинации “помпон”. 

Характер номинации предполагает разнообразные костюмы типа шоу, диско данс 

и т.п. 

Костюм может содержать элементы костюма мажореток (но не обязательно). 

19.4. Прическа и макияж. 

Должны соответствовать возрасту участниц и характеру композиции. 

Одинаковы прически и макияж усиливают эстетическое восприятие выступления 

участниц. 

20. Награды. 

В каждой категории устанавливаются І, ІІ, ІІІ места. Гран-при всего конкурса. Все 

участники награждаются дипломами.  

21. Условия участия в конкурсе. 

В конкурсе имеют право участвовать хореографические и спортивные коллективы, в 

арсенале которых есть композиции, соответствующие регламенту конкурса. 

Для участия необходимо на адрес оргкомитета подать заявку по определенному 

образцу. После получения заявки оргкомитет высылает приглашение для участия в конкурсе. 

Последний срок подачи заявки (приложение 1) 25 июня 2020 г. 
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Конкурс проводится и включает в себя показ по всем конкурсным номинациям, 

проход дефиле по улицам города. 

Коллектив имеет право участвовать во всех предложенных номинациях и 

возрастных категориях, представленных в конкурсе. 

Транспортные расходы до места проведения конкурса и проживание оплачивает 

направляющая сторона. Питание (обед) в день проведения конкурса за счѐт принимающей 

стороны. 

Организаторы фестиваля-конкурса предоставляют площадки для проведения 

конкурсных мероприятий, звук, технические условия, квалифицированное жюри, дипломы 

каждому коллективу. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Справки по телефону: 8(0212) 35-91-47 – Панэ Ольга Григорьевна, главный балетмейстер 

 
Приложение 1 

Заявка на участие в ІV Международном фестивале-конкурсе барабанщиц и мажореток в рамках XXIX 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” посвящѐнного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Информация о коллективе: 

Название коллектива 

 

Город (адрес)  

ФИО руководителя  

Контактные данные руководителя (телефон, e-mail)  

Краткая информация о коллективе (год создания, награды, звания, адрес сайта или 

страницы в социальных сетях, прочее) 

 

Конкурсная секция (номинация)  

Возрастная категория 

А 

Б 

С 

 

Количество участников 

Из них юношей 

Из них девушек 

 

Общее количество человек (участники, руководители, сопровождающие)  

Программа (Автор музыки, название композиции, хронометраж, постановщик, 

количество участников) 

 

 

Подпись и печать отправляющей стороны. 

Замена номеров во время проведения конкурса запрещена 

 

Приложение 2 

Утверждаю: 

Начальник__________ 

_______ 2020г.  

 

Список 
участников ансамбля ___ “__________”, принимающих участие в ІV Международном фестивале-

конкурсе барабанщиц и мажореток в рамках XXIX Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске”, посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

июля 2020 г.                                                                                                                                        г.Витебск 
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№ п/п Фамилия, имя,  

отчество 

Год  

рождения 

Паспортные данные,  

Когда и кем выдан 
Адрес 

Роль в 

коллективе 

1     Участник 

      

Руководитель коллектива                                                                                __________________ 
Инициалы, фамилия (подпись) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения открытого праздника-конкурса мастеров 

народных художественных ремесел по народной декоративной росписи “Фарбы 

нябѐсаў-2020” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств “Славянский базар 

в Витебске” 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

праздника-конкурса мастеров народных художественных ремесел по народной декоративной 

росписи “Фарбы нябѐсаў-2020” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях сохранения и развития традиций народной 

декоративной росписи Витебщины и Беларуси, популяризации творчества ведущих мастеров 

народной декоративной росписи, повышения профессионального уровня и установления 

тесных творческих контактов между мастерами народной декоративной росписи из разных 

регионов области и республики, а также других государств: России, Украины, Литвы, 

Латвии, Польши. 

3. Конкурс имеет статус открытого и предусматривает участие конкурсантов из 

регионов Республики Беларусь и зарубежных стран. 

4. Место проведения Конкурса – г. Витебск (ул Пушкина, ярмарка ремесел “Город 

мастеров”). 

5. Время проведения Конкурса – 18-19 июля 2020 г.  

6. Организаторами Конкурса являются Управление культуры Витебского 

облисполкома; ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”. 

6.1 Организаторы Конкурса утверждают порядок его организации и проведения, 

смету расходов; решают другие вопросы по организации и проведению мероприятия. 

7. Участники:  

7.1. Участниками Конкурса являются: мастера народных художественных 

ремесел по народной декоративной росписи, которые представляют Дома (Центры) ремесел 

Витебской области, клубы мастеров народного творчества (до 3-х человек), члены 

Белорусского Союза мастеров народного творчества, которые представляют Республику 

Беларусь (10 человек); мастера – гости из других областей Беларуси (до 3-х человек); также 

мастера из России (1-2 человека из каждой области), Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, 

Польши (по 3-5 из каждой страны). 

7.2. Участвовать в Конкурсе могут и индивидуальные мастера, которые 

занимаются народной декоративной росписью, члены Белорусского Союза мастеров 

народного творчества. Для участия мастера предоставляют организаторам заявку (см. 

Приложение 2) до 15 июня 2020 года, а также фото-, видеоматериалы изделий по 

электронному адресу: amcnt@yandex.ru (Конкурс “Фарбы нябѐсаў”). До 20 июня 2020 года 

организаторы Конкурса рассматривают заявление и сообщают своѐ решение об участии. При 

положительном решении, участники выполняют все условия данного положения. 

8. Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи (отделы 

культуры) горрайисполкомов, учреждения культуры и правление Белорусского Союза 

мастеров народного творчества отправляют организатарам Конкурса до 25 июня 2020 года в 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” общие списки по 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcnt@yandex.ru
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форме (см. приложение 1) участников Конкурса по адресу: 201026, г. Витебск, ул. Ленина, 

35А, отдел традиционной культуры (Конкурс “Фарбы нябѐсау”). При регистрации 

участников во время Конкурса обязательно предоставить организаторам оригиналы списков 

в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя и печатью. 

9. Для участия в Конкурсе мастера привозят с собой коллекции домашних работ, 

материалы и необходимые инструменты для изготовления конкурсной работы.  

10.  Порядок проведения.  

10.1. Заезд участников 18 июля 2020 года до 9-00 в ГУ “Витебский ОМЦНТ”  

(ул. Ленина, 35-а)  

10.2. Размещение участников на конкурсной площадке (ул. Пушкина, ярмарка 

“Город мастеров”) с 9-00 до 11-00. Мастера должны иметь своѐ раскладное оборудование: 

стол, витрины и скамейки для выставки изделий и торговли, а также должны быть одеты в 

белорусский национальный костюм, а мастера из других регионов и стран – в костюмы, 

которые соответствуют их регионам. Допускается использование навесов, палаток, если они 

эстетически оформлены в национальном стиле. 

10.3. Торжественное открытие Конкурса планируется в 12-00 на  

пл. Свободы. Мастера (2-3 чел.) в национальных костюмах представляют свой регион. При 

себе должны иметь эмблему, герб региона, который представляют. Мастера обращаются с 

приветственным словом к участникам и гостям фестиваля (по желанию). 

10.4. Жюри Конкурса оценивает домашние коллекции конкурсантов и 

изготовленные практические работы. Жюри конкурса руководствуется  следующими 

критериями:  

– соответствие локальным традициям; 

– сохранение технологических особенностей; 

– завершѐнный художественный образ; 

– творческое развитие традиции. 

11. Награждение.  

12.1. Номинации Конкурса: 

– “ Гран-при”   

– “Лучшая домашняя коллекция”; 

– “Роспись по ткани (маляванка)” (1, 2, 3 степень); 

– “Набойка (крашанина)” (1,2, 3 степень); 

– “Роспись по дереву” (1,2, 3 степень); 

– “Роспись по стеклу” (1,2, 3 степень); 

– “Лаковая миниацюра (папье-маше)” (1,2, 3 степень); 

– “Писанка” (1,2, 3 степень). 

11.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. Дипломами 

лауреатов и призами награждаются победители конкурса: Гран-при, номинации “Лучшая 

домашняя коллекция” и обладатели І, ІІ, ІІІ мест в 6  номинациях, согл. п.11.1 (всего 20 

дипломов и призов). Жюри имеет право при необходимости перераспределить награждение 

по номинациям, но их общее количество должно соответствовать объявленной сумме. 

Участники по желанию могут оставить свои работы в фонд создания музея народного 

творчества. 

12. Финансирование: 

12.1. Оркомитет обеспечивает питание и проживание участников, транспортные 

расходы – за счѐт направляющей стороны. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 35-91-49 – Улинович Надежда Васильевна, ведущий методист; 

8 (0212) 42-87-71 – Перлина Анна Вадимовна, главный художник  
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Приложение 

Заявка  

участника конкурса  мастеров соломоплетения “Фарбы нябѐсаў-2020” в рамках ХXІХ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника(ов) ____________________________________________________ 

2. Название организации и района, который представляет мастер _______________________________ 

3. Адрес организации, телефон, факс, е-mail_________________________________________________ 

4. Данные участника(ов): год рождения, название студии/клуба, в который входит мастер __________ 

 
Список 

участников конкурса мастеров народной декоративной росписи “Фарбы нябѐсаў – 2020”  

в рамках ХXVІХ Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

№

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

(полностью на 

двух языках) 

Год 

рождения 

Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

Адрес Участие 

1 Иванова Ольга 

Николаевна 

1964 ВМ 1665835 

Октябрьским РОВД   

г. Витебск 

20.07.2001 

г. Витебск, 

ул. Чкалова, 

35/3 

Участник 

 

 

Подпись руководителя учреждения  

М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения открытого пленэра мастеров народных 

художественных ремесел по декоративной живописи “Райскі сад – 2020”, посвящѐнный 

100-летию витебской художницы Марии Лариной, в рамках ХХІХ Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

пленэра мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи “Райскі сад 

– 2020” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

(далее – Пленер). 

2. Пленэр проводится в целях стимулирования творчества мастеров декоративной 

живописи, носителей традиции расписного ковра Витебского Поозерья (элемента, 

внесѐнного в Государственный список нематериального культурного наследия Республики 

Беларусь), привлечения к данной традиции молодых авторов, популяризации истории и 

творчества современных художников расписных ковров среди широкого круга любителей 

народной культуры.  

3. Основные жанры Пленэра – расписной ковѐр, столочка (половина большого 

ковра), макатка (четверть ковра), декоративное панно. Основные темы Пленэра: 

традиционные мотивы декоративной живописи Витебского Поозерья, творчество Марии 

Лариной и народных маляров (художников городской вывески и живописной декорации для 

фотографирования) Беларуси. Особое внимание следует уделить истории, 

достопримечательностям, современной культурной жизни, фестивальным традициям г. 

Витебска. Привествуются темы истории и народной культуры соседних народов, образы 

малой Родины. В основе поэтики расписного ковра лежит идиллическая картина мира, где 

господствует гармония между человеком и природой. Мотив или сюжет для центрального 

медальона ковровой росписи может быть заимствован из классического искусства, обобщѐн 

и фольклоризирован. Цветочные растительные композиции могут иметь самодостаточность, 

формируя картину райского цветения.  
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4. Пленэр имеет статус открытого мероприятия и предусматривает участие 

художников из других областей Республики Беларусь, а также стран ближнего зарубежья.   

5. Время проведения Пленэра – 16-19 июля 2020 г. 

6. Место проведения Пленэра – г. Витебск. С целью создания эскизов для 

творческих работ во время пленера состоятся экскурсии по городу Витебску, экскурсии в 

Художественный музей, Музей М. Шагала в Витебске, Музей Витебского народного 

художественного училища, Музей-усадьбу И.Е. Репина “Здравнѐво”.  

7. Организаторами Пленэра являются Управление культуры Витебского 

облисполкома, ГУ “Витебский ОМЦНТ”, УК “Витебский областной краеведческий музей” 

(филиал Музей-усадьба И.Е. Репина “Здравнѐво”).  

8. Организаторы Пленэра утверждают план его проведения, смету расходов, решают 

другие вопросы по организации и проведению мероприятия.   

9. Участники:  

9.1. Участниками Пленэра явяляются члены клубов мастеров народных 

художественных ремесел и художников-любителей, мастера декоративной росписи Домов и 

Центров ремѐсел Витебской области, Беларуси и учреждений культуры соседних областей 

России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии.  

9.2. Заявки на участие в Пленэре отправляются в ГУ “Витебский областной 

методический центр народного творчества” (210026, г. Витебск, ул. Ленина, д. 35А, тел./факс 

8 (0212) 35-91-43, 23-64-32 е-mail: amcnt@yandex.ru (Пленер расписных ковров) до 16 июня 

2020 г. К заявке прилагаются творческие биографии авторов, фотографии 3-5 произведений 

заявленных авторов.   

9.3. До 20 июня 2020 года организаторы Пленэра рассматривают заявления и 

сообщают своѐ решение об участии. При положительном решении, участники выполняют 

все условия данного Положения. 

10. Для участия в Пленэре отделы идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи (отделы культуры) горрайисполкомов и другие учреждения культуры отправляют 

организатарам Пленэра до 25 июня 2020 года в ГУ “Витебский областной методический 

центр народного творчества” общие списки по форме (см. приложение 1) участников 

Пленэра по адресу: 201026, г. Витебск, ул. Ленина, 35А, отдел традиционной культуры 

(Пленэр расписных ковров). При регистрации участников обязательно предоставить 

организаторам оригиналы списков в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя и 

печатью учреждения культуры  

11. Порядок проведения.  

11.1. Участники Пленэра привозят с собою домашние работы (2-5 готовых 

произведений) для выставки на конкурсной площадке фестиваля. Все участники должны 

быть одеты в национальные костюмы.  

11.2. Организаторы Пленэра представляют участникам материалы для работы 

(ткань, рейки для подрамника, кисти и краски). Участники по желанию могут привезти с 

собою приготовленные для работы форматы и получить в обмен рейки и ткань.  Пленэрные 

работы остаются у организаторов. 

11.3. Участники Пленэра работают 4 дня по следующей программе:  

– 16 июля. Заезд и регистрация до 10-00 в ГУ “Витебский ОМЦНТ (ул. Ленина, 

35А). Экскурсии по городу Витебску и музеям города  до 14-00. Работа над эскизами  

(ГУ “ВОМЦНТ”) с 15.00 до 19.00. 

– 17 июля. 9-00 - экскурсия в музей-усадьбу “Здравнѐво”. Работа над эскизами 

(ГУ “ВОМЦНТ”) с 15.00 до 19.00.  

– 18 июля. Мастера, которые являются носителями элемента “Росписные ковры 

Витебского Поозерья”, внесѐнного в Государственный список нематериального культурного 

наследия, проводят мастер-классы для участников праздника-конкурса мастеров народной 

декоративной росписи “Фарбы нябѐсаў - 2020”. Остальные участники Пленэра могут 
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принимать участие в конкурсах праздника-конкурса мастеров народной декоративной 

росписи “Фарбы нябѐсаў – 2020” или продолжать работать в рамках пленера.   

– 19 июля. Завершение пленэрных работ с 10-00 до 14-00. Круглый стол. 

Подведение результатов Пленэра.   

12. Финансирование: 

12.1. Оргкомитет обеспечивает питание и проживание участников Пленэра, 

транспортные расходы за счѐт направляющей стороны. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 35-91-49 – Улинович Надежда Васильевна, ведущий методист; 

8 (0212) 42-87-71 – Перлина Анна Вадимовна, главный художник 

 
Приложение 

Заявка 

участников Пленэра мастеров декоративной живописи “Райскі сад – 2020”, посвящѐнный 100-

летию витебской художницы Марии Лариной, в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 
  

1. Фамилия, имя, отчество участника(ов) ____________________________________________________ 

2. Название организации и района, который представляет мастер _______________________________ 

3. Адрес организации, телефон, факс, е-mail_________________________________________________ 

4. Данные участника(ов): год рождения, название студии/клуба, в который входит мастер__________ 

 

Список 

участников Пленэра мастеров декоративной живописи “Райскі сад – 2020”, посвящѐнный 100-летию 

витебской художницы Марии Лариной, в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 

 

№

 п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

(полностью на 

двух языках) 

Год 

рождения 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Адрес Участие 

1 Иванова Ольга 

Николаевна 

1964 ВМ 1665835 

Октябрьским РОВД   

г. Витебск 

20.07.2001 

г. Витебск, 

ул. Чкалова, 

35/3 

Участник 

 

 

Подпись 

руководителя учреждения  

М.П.  

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення VII адкрытага турніра нацыянальных танцаў у 

межах XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення  

VII адкрытага турніра нацыянальныхтанцаў у межах XXIX Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” (далей – турнір). 

2. Турнір праводзіцца з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і захавання беларускага 

нацыянальнага народнага танца, развіцця фальклорнага руху, стварэння новых і падтрымцы 

дзейнасці існуючых фальклорных і харэаграфічных калектываў Віцебскай вобласці і 

рэспублікі. 

3. Месцам правядзення турніра з’яўляецца г. Віцебск, пл. Свабоды. 
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4. Турнір нацыянальных танцаў праводзіцца ў межах XXІХ Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” у ліпені 2020 года. 

5. Арганізатарам турніру з’яўляецца ўпраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама, 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

6.Умовы і парадак правядзення: 

6.1 У турніры прымаюць удзел пары-выканаўцы ў розных узроставых 

катэгорыях: 

– ад 16 да 30 год: “Какетка”,“Кацярынка”, “Падэспань”, “Полька імправізаваная”, 

“Матлѐт”, “Субота”, “Верацяно”, “Мікіта”. 

Падчас выканання танца “Мікіта” жэрдачкі памерам 1,6-1,9м., пакладзеныя 

накрыж, не павінны быць змацаваныя паміж сабой; 

– ад 30 да 50 год: “Каханачка”, “Зялѐная рошча”, “Казачок”, “Кракавяк”, “На 

рэчанькі”, “Ойра”, “Барыня”. 

– ад 50 і далей: “Ва саду лі”, “Ночка”, “Лысы”, “Вальс”, “Каробачка”,“Полька-

бабачка”, “Падэспань”, “Цыганачка”. 

Абавязковыя танцы для ўсіх пар: “Лявоніха”, “Базар”. 

6.2.  Танцавальныя пары прадстаўляюць мясцовыя варыянты праграмных танцаў з 

захаваннем адметнага стылю выканання;  

7. У межах турніру пар-выканаўцаў нацыянальных танцаў адбудзецца конкурс 

харэаграфічнай імправізацыі – БАТЛ (салісты): “Сямѐнаўна”, “Cербіянка”, “Чобаты” 

(хлопцы). 

8. Патрабаванні да ўдзельнікаў: 

– адпаведнасць праграмы ўмовам турніру; 

– выкананне аўтарскіх ці апрацаваных твораў не дазваляецца; 

– выступленне ўдзельнікаў мерапрыемстваў ажыццяўляецца пад акампанемент 

музычных інструментальных ансамбляў або пад музыку традыцыйнага складу ў жывым 

гучанні; 

– касцюмы ўдзельнікаў турніру ўяўляюць сабой шматлікія варыянты арыгіналаў або 

рэканструцыі традыцыйных народных касцюмаў сваѐй мясцовасці; 

– для дзяўчат – валасы заплятаюцца ў касу, упрыгожваюцца стужкамі; 

– для жанчын абавязкова патрэбны галаўны ўбор. Для хлопцаў і мужчын 

кампанентам касцюма з’яўляецца капялюш (ці іншы галаўны ўбор мясцовай традыцыі); 

– абутак: у прадстаўнікоў мужчынскага складу – боты, лапці, жаночага – чаравікі на 

скураной, або гумавай падэшве, не на высокіх абцасах (3-5 см). 

9. Кожны рэгіѐн (раѐн, горад) Віцебскай вобласці павінен прадставіць не менш за 3 

пары ў любой ўзроставай катэгорыі.  

10. Пара ўдзельнікаў падае заяўку ў электронным альбо друкаваным варыянце (гл. 

дадатак 1) да 25 чэрвеня 2020 года на адрас: 210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, ДУ 

“Віцебскі АМЦНТ” або па электроннай пошце: amcnt@yandex.ru, па факсу: 8 (0212) 35-91-

43.   

11. Крытэрыі ацэнкі выступлення ўдзельнікаў: 

– жанравая разнастайнасць; 

– захаванасць мясцовага рэпертуару і мастацкага стылю; 

– адпаведнасць твораў узросту выканаўцаў; 

– здольнасць да імправізацыі; 

– узровень выканальніцкага майстэрства; 

– адпаведнасць касцюмаў традыцыйным народным строям сваѐй мясцовасці. 

12. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў: 

12.1. Для падвядзення вынікаў турніру ствараецца журы; 

12.2. Па рашэнню журы пераможцам прысуджаецца званне “Гран-пры”, Лаўрэат 

І, ІІ, ІІІ ступеняў у кожнай узроставай катэгорыі, конкурс харэаграфічнай імправізацыі 

(салісты). Журы мае права змяняць колькасць месцаў, а таксама не прысуджаць некаторыя з 
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іх.  

13. Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючай арганізацыі, харчаванне – за 

кошт арганізатараў. 

14. У дзень выступлення выканаўцы павінны мець спісы ўдзельнікаў, якія павінны 

мець наступную інфармацыю: прозвішча, імя, імя па бацьку, год нараджэння, адрас, 

пашпартныя дадзеныя і ролю ў калектыве, ў 2-х экзэмплярах, а таксама павінны быць 

завераны арыгінальным подпісам кіраўніка і пячаткай установы. 

15. Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў свята ў адпаведнасці з 

каштарысам выдаткаў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Тэлефон для даведак: 8 (0212)35-91-47 – Панэ Вольга Рыгораўна, галоўны балетмайстар 

 
Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел уVII адкрытым турніры нацыянальных танцаўу межах XXIX Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

 

1. Раѐн _______________________________________________________________________________ 

2. Прозвішча, Імя, Імя па бацьку кожнага ўдзельніка турніра _________________________________ 

3. Дата нараджэння ____________________________________________________________________ 

4. Месца работы, вучобы _______________________________________________________________ 

5. Назва танца _________________________________________________________________________ 

6. Носьбіт ______________________________ год нараджэння ________________________________ 

7. Вѐска, ў якой былі запісаны танцы _____________________________________________________ 

8. Наяўнасць акампаніятара _____________________________________________________________ 

9. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка групы (без скарачэння) _____________________________ 

10. Кантактны тэлефон кіраўніка групы (службовы, хатні, мабільны) ___________________________ 

 

Подпіс кіраўніка, накіроўваючай арганізацыі 

 

Дадатак 2 

Спіс удзельнікаў 

VII адкрытага турніру нацыянальных танцаўу межах XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” 

___ліпеня 2020 г.                                                                                                                                г. Віцебск 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя,  

імя па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя дадзеныя,  

калі і кім выдадзены 
Адрас 

Роля ў 

калектыве 

1     Удзельнік 

      

 

Подпіс кіраўніка, накіроўваючай арганізацыі 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога агляду-конкурсу гульнѐвых праграм 

“Вясѐлкавы карагод” у межах ХХІХ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі 

базар у Віцебску” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

агляду-конкурсу гульнѐвых праграм “Вясѐлкавы карагод” у межах ХХІХ Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” (далей – агляд-конкурс). 



*В положениях в течение года возможны изменения 

59 

2. Агляд-конкурс праводзіцца ў мэтах дэманстрацыі магчымасцяў і патэнцыялу 

гульні, адраджэння, захавання і папулярызацыі традыцый нацыянальнай гульнѐвай культуры 

і прадугледжвае выкананне наступных задач:  

– павышэнне прафесійнага ўзроўню і творчага майстэрства культарганізатараў; 

– папулярызацыя новых форм і ідэй у арганізацыі актыўнага адпачынку розных 

узроставых груп насельніцтва; 

– метадычнае абнаўленне праз падрыхтоўку і выпуск зборнікаў гульнѐвых праграм; 

– распаўсюджванне лепшага творчага вопыту па гульнѐвай дзейнасці. 

3. Агляд-конкурс мае статус абласнога. 

4. Агляд-конкурс праводзіцца ў ліпені 2020 года ў г.Віцебск.  

5. Арганізатарам агляду-конкурсу выступае ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

6. Арганізатар конкурсу зацвярджае парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

7. Умовы і парадак правядзення: 

– Да ўдзелу ў аглядзе-конкурсе запрашаюцца спецыялісты ўстаноў культуры 

вобласці: культарганізатары, аніматары, творчыя калектывы і іншыя зацікаўленыя асобы, 

якія выкарыстоўваюць у сваѐй дзейнасці гульнѐвыя праграмы, прызначаныя для дарослай, 

маладзѐжнай, дзіцячай і змешанай аўдыторыі.  

– Удзел калектываў з найменнем “народны”, “узорны” абавязковы.  

– Тэматыка, формы праграм і колькасць удзельнікаў не абмяжоўваюцца. 

– Працягласць праграмы павінна складаць не менш за 20 хвілін.  

– Агляд-конкурс будзе правадзіцца на адкрытых пляцоўках. Таму для выступлення 

неабходна ўлічваць наяўнасць раставых лялек, аб’ѐмнасць рэквізіту і г.д. 

– Для ўдзелу ў аглядзе-конкурсе неабходна прадставіць заяўкі па ўстаноўленай 

форме (гл. дадатак) і сцэнарый праграмы (абавязкова!) да 1 чэрвеня 2020 года ў ДУ ”Віцебскі 

АМЦНТ“ па адрасе: 210026, г. Віцебск, вул. Леніна, 35А (эл.адрас: amcnt@yandex.ru). 

– Конкурсныя матэрыялы не вяртаюцца, а лепшыя з іх па выніках агляду-конкурсу 

будуць змешчаны ў інфармацыйна-метадычным выданні ДУ “Віцебскі АМЦНТ”. 

8. Для адзнакі конкурсых выступленняў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы 

з ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ”, якое ацэньвае выступленні па наступных 

крытэрыях:  

– творчая задума і арыгінальнасць ідэі гульнѐвай праграмы; 

– актуальнасць выбару тэмы; 

– кампазіцыйная пабудова; 

– разнастайнасць гульнѐвых формаў; 

– майстэрства арганізацыі сцэнічнай прасторы; 

– выканальніцкае майстэрства; 

– мастацкае і музычнае афармленне праграмы.   

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Па выніках агляду-конкурсу журы вызначае перможцаў Гран-пры і лаўрэатаў І, 

ІІ і ІІІ ступеняў па наступных намінацыях: 

– “Лепшая гульнѐвая праграма для дарослых”; 

– “Лепшая гульнѐвая праграма для моладзі”; 

– “Лепшая гульнѐвая праграма для дзяцей і падлеткаў”; 

– “Лепшая гульнѐвая праграма для змешанай аўдыторыі”.  

11. Пераможцы агляду-конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі і каштоўнымі 

прызамі, астатнія ўдзельнікі – спецыяльнымі дыпломамі: “За актуалізацыю традыцыйных 

гульняў”, “За арыгінальнасць сцэнарнай ідэі”, “За лепшае майстэрства работы з гледачамі”, 

“За лепшую раставую ляльку”, “Лепшая аўтарская праграма” і інш.  

mailto:amcnt@yandex.ru
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12. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках 

агляду-конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы).  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35 91 45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара 

 
Дадатак 

Заяўка 

на ўдзел у абласным аглядзе-конкурсе гульнѐвых праграм “Вясѐлкавы карагод” 

у межах ХХІХ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

 

1. Горад/раѐн ___________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва ўстановы культуры ________________________________________________________ 

3. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (аўтараў) ____________________________________________ 

4. Кантактныя тэлефоны _________________________________________________________________ 

5. Назва гульнѐвай праграмы і яе працягласць _______________________________________________ 

6. Намінацыя ___________________________________________________________________________ 

7. Агульная колькасць удзельнікаў ________________________________________________________ 

 

Кіраўнік установы                                                                                                          /_____/ /___________/ 
                                                                                                                           подпіс            расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки ремесел “Город мастеров” в рамках ХХІХ Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-2020” 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения ярмарки 

ремесел “Город мастеров” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств “Славянский 

базар в Витебске-2020”. 

2. Целью ярмарки ремесел “Город мастеров” в рамках ХХІХ Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-2020” является возможность 

продемонстрировать жителям города Витебска и гостям Международного фестиваля 

искусств “Славянский базар в Витебске” разные виды традиционных ремесел мастеров 

Домов (Центров) ремесел Витебской области, мастеров народных художественных ремесел 

из других областей Беларуси, а также гостей из России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, 

Польши; организовать ярмарку ремесел “Город мастеров” содержательно, красиво и 

зрелищно, с участием ведущих мастеров Витебской области и членов Белорусского Союза 

мастеров народного творчества; представить творчество мастеров и их учеников – 

приемников традиций и будущих носителей народного ремесла из Витебской и других 

областей Беларуси; представить творческий потенциал мастеров Витебской области и др.; 

познакомить зрителей с историей ремесла Витебщины и Беларуси, а также с культурой 

других государств: России, Украины, Литвы, Латвии, Польши. 

3. Организаторы: управление культуры Витебского облисполкома, ГУ “Витебский 

областной методический центр народного творчества”. 

4. Ярмарка ремесел “Город мастеров” проводится в рамках ХХІХ Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-2020” с 16 июля по 20 июля. 

5.  Участники:  

5.1. Участниками ярмарки ремесел “Город мастеров” являются: мастера народных 

художественных ремесел по всем видам народного творчества, которые представляют Дома 

(Центры) ремесел Витебской области, клубы мастеров народного творчества (3 человека), 
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члены Белорусского Союза мастеров народного творчества, которые представляют 

Республику Беларусь (10 человек); мастера – гости из других областей Беларуси (5 человек); 

также мастера из России (по 3-5 человек из каждой области), Украины, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Польши (по 3-5 из каждой страны). 

5.2. Участвовать в ярмарке ремесел могут и индивидуальные мастера, которые 

занимаются традиционными видами народного творчества, члены Белорусского Союза 

мастеров народного творчества. Для участия мастера предоставляют организаторам заявку 

(см. Приложение 2) до 15 мая 2020 года, а также фото-, видеоматериалы изделий по 

электронному адресу: amcnt@yandex.ru (Город мастеров) До 11 июня 2020 года 

организаторы ярмарки ремесел “Город мастеров” рассматривают заявление и сообщают своѐ 

решение об участии. При положительном решении, участники выполняют все условия 

данного положения. 

6. Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи (отделы 

культуры) горрайисполкомов, учреждения культуры и правление Белорусского Союза 

мастеров народного творчества отправляют организатарам ярмарки ремесел “Город 

мастеров” до 25 июня 2020 года в ГУ “Витебский областной методический центр народного 

творчества” общие списки по форме (см. приложение 1) участников ярмарки по адресу: 

201026, г. Витебск, ул. Ленина, 35А, отдел традиционной культуры (Город мастеров). При 

регистрации участников во время ярмарки ремесел обязательно предоставить организаторам 

оригиналы списков в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя и печатью. 

7. В первый день фестиваля на площади Свободы состоится торжественное 

открытие ярмарки ремесел “Город мастеров”. Мастера (2-3 чел.) в национальных костюмах 

представляют свой регион. При себе должны иметь эмблему, герб региона, который 

представляют. Обращаются с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля (по 

желанию). 

8. Участники ярмарки ремесел “Город мастеров” готовят выставку-продажу своих 

работ. Мастера должны иметь свое раскладное оборудование: стол длиной 2 м., 2 витрины и 

скамейки для выставки изделий и торговли на ярмарки, а также должны быть одеты в 

белорусский национальный костюм, а мастера из других регионов и стран – в костюмы, 

которые соответствуют их регионам. Допускается использование навесов, палаток, если они 

эстетически оформлены в национальном стиле. 

9. Финансирование: 

9.1. Оргкамитет обеспечивает участников бесплатным местом для выставки-

продажи изделиями традиционных ремѐсел, бронируют места в общежитии для проживания, 

в столовых и кафе для питания. Участники ярмарки в обязательном порядке подают заявки 

(приложение 2), ведомость своих изделий; 

9.2. Транспортные расходы за счѐт направляющей стороны. Заезд за 1 день до 

начала работы ярмарки “Город мастеров”. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак;  

8 (0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcnt@yandex.ru
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

горрайисполкома 

_________________________ 

подпись ФИО 

“____” __________ 2020 г. 

М.П. 

 

Список 

участников ярмарки ремѐсел “Город мастеров” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 

 
(название организации и района, который представляют мастера) 

дата с___ по___                                                                                                                   г. Витебск 

 

№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) на 

двух языках 

Год 

рожде-

ния 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем 

икогда выдан) 

Адрес 

Вид творчес-

кой деятель-

ности 

Учас-тие 

1. Іванова Вольга 

Мікалаеўна 

(Иванова Ольга 

Николаевна) 

1964 ВМ 1665835 

Октябрьским 

РОВД 

г. Витебск 

20.07.2001 

 

г. Витебск, 

ул. Чкалова, 

35/3 

Роспись по 

дереву 

участни

к 

 

 

 

 

Необходимость в жилье (указать количество) ________________________________________ 

Марка транспорта с указанием фамилии, имени, отчества водителя ______________________ 

 

Директор                                                                                  _____________________________ 

                                                                                                                        подпись           фамилия 

 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в ярмарке ремѐсел “Город мастеров” в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 

дата с___ по___    г. Витебск 

 

Район/город  

ФИО участника (возраст)  

Вид творчества  

ФИО контактного лица, телефон  

Краткая творческая характеристика мастера  

 

Необходимость в жилье за счѐт собственных средств (указать количество) ________________ 

Марка транспорта с указанием фамилии, имени, отчества водителя ______________________ 

 

_______________________________ 

подпись                   ФИО участника 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения открытого областного праздника-конкурса 

мастеров традиционной свистульки“Соловейка-2020” в рамках Международного 

праздника “Вишнѐвый фестиваль” 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

VІ областного праздника-конкурса мастеров традиционной свистульки “Соловейка-2020” в 

рамках Международного праздника “Вишнѐвый фестиваль” (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях возрождения и сохранения традиций глиняной 

свистульки Витебщины и Беларуси, популяризации творчества ведущих мастеров 

традиционной свистульки, повышения профессионального уровня и установления тесных 

творческих контактов между мастерами по керамике из разных регионов области и 

республики, а также других государств: России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. 

3. Конкурс имеет статус открытого и предусматривает участие конкурсантов из 

регионов Республики Беларусь и зарубежных стран. 

4. Место проведение Конкурса – Центральная лощадь г. Глубокое. 

Конкурс проходит 2 дня во время проведения Международного праздника 

“Вишнѐвый фестиваль”.  

5. Организаторами Конкурса являются Управление культуры Витебского 

облисполкома, ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”, Отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Глубокского райисполкома.  

6. Организаторы Конкурса утверждают порядок его организации и проведения, 

смету расходов; решают другие вопросы по организации и проведению мероприятия. 

7. Участники:  

– Участниками Конкурса являются: мастера по керамике, которые представляют 

Дома (Центры) ремесел Витебской области, клубы мастеров народного творчества (3 

человека), члены Белорусского Союза мастеров народного творчества, которые 

представляют Республику Беларусь (10 человек); мастера из друих областей Беларуси (до 3-х 

человек); также мастера из России (по 3-5 человек из каждой области), Украины, Латвии, 

Литвы, Эстонии, Польши, индивидуальные мастера.  

– Для участия мастера предоставляют организаторам заявку (см. Приложение 2) до 

15 июня 2020 года, а также фото-, видеоматериалы изделий по электронному адресу: 

amcnt@yandex.ru (Конкурс “Салавейка-2020”). До 1 июля 2020 года организаторы Конкурса 

рассматривают заявление и сообщают своѐ решение об участии. При положительном 

решении, участники выполняют все условия данного положения.  

8. Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

горрайисполкомов и правление Белорусского Союза мастеров народного творчества 

отправляют организатарам Конкурса до 15 июля 2020 года в ГУ “Витебский областной 

методический центр народного творчества” общие списки по форме (см. приложение 1) 

участников Конкурса по адресу: 201026, г. Витебск, ул. Ленина, 35А, отдел традиционной 

культуры (Конкурс “Соловейка-2020”). При регистрации участников во время Конкурса 

обязательно предоставить организаторам оригиналы списков в 2-х экземплярах, заверенные 

подписью руководителя и печатью. 

9. Порядок проведения.  

9.1. Заезд участников 24 июля 2020 г. до 11-00 (Глубокский Дом ремѐсел, ул. 

Гагарина, 4)   

9.2. Размещение участников на конкурсной площадке с 11-00 до 12-00. Мастера 

должны иметь свое раскладное оборудование: стол, витрины и скамейки для выставки 

изделий и торговли на ярмарки, глину и необходимые инструменты для работы. Участники 

должны быть одеты в белорусский национальный костюм, а мастера из других регионов и 

стран – в костюмы, которые соответствуют их регионам. Допускается использование 

навесов, палаток, если они эстетически оформлены в национальном стиле. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcnt@yandex.ru
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9.3. Торжественное открытие Конкурса в 12.00 на Центральной площади г. 

Глубокое. Мастера в национальных костюмах представляют свой регион: демонстрируют 

эмблему, герб региона. Все мастера участвуют в коллективной демонстрации звучания 

традиционной свистульки на открытии и закрытии Конкурса. По желанию мастера могут 

обратиться с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля. 

9.4. Для участия в Конкурсе мастера привозят с собой коллекции домашних работ 

(неограниченное количество обожженных и 2-3 единицы сухих работ для загрузки в печь), 

необходимые материалы для исполнения конкурсной работы.  

10. План работы: 

24 июля: открытие Конкурса, работа на конкурсной площадке и загрузка сухих работ 

в печь – 18-00 (Глубокский Дом ремѐсел). 

25 июля: 11-00 – выемка из печи обожжѐнных работ; 12-00 – репетиция сводного 

номера по исполнению мелодии; 13-00 – работа на конкурсной площадке; закрытие 

Конкурса – 15.00; отъезд – 16-00. 

11. Жюри Конкурса оценивает домашние коллекции конкурсантов и работу мастеров 

на Конкурсе, руководствуясь следующими критериями: 

– разнообразие форм и образов домашней коллекции; 

– соответствие локальным традициям; 

– сохранение технологических особенностей; 

– завершѐнный художественный образ; 

– творческое развитие традиции. 

12. Номинации Конкурса 

– “ Гран-при”;   

– “Народная традиционная свистулька”; 

– “Игрушка антропоморфного и сюжетного характера”; 

– “Авторская интерпретация традиционной свистульки”; 

– “Свистулька лучшего звучания”; 

– “Традиционная окарина”; 

– “Творческий дебют”. 

13. Награждение.  

13.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. Дипломами 

лауреатов награждаются  победители конкурса: Гран-при, лауреаты І, ІІ, ІІІ мест во всех шести 

номинациях (всего 19 дипломов). Призами награждаются обладатели Гран-при, І и ІІ мест в 

шести номинациях (всего 13 призов). Жюри имеет право при необходимости 

перераспределить награждение по номинациям, но их общее количество должно 

соответствовать объявленной сумме. Участники могут по желанию оставить Оргкомитету 

свои работы в фонд музея народного творчества. 

14. Финансирование: 

14.1. Оркомитет обеспечивает питание и проживание участников, транспортные 

расходы за счѐт направляющей стороны. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак;  

8 (0212) 35-91-49 – Уліновіч Надзея Васільеўна, вядучы метадыст 

 
Приложение 

Заявка 

участника конкурса традиционной свистульки “Соловейка-2020” в рамках Международного 

праздника“Вишнѐвый фестиваль” 

1. Фамилия, имя, отчество участника(ов) ____________________________________________________ 

2. Название организации и района, который представляет мастер _______________________________ 
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3. Адрес организации, телефон, факс, е-mail_________________________________________________ 

4. Данные участника(ов): год рождения, название студии/клуба, в который входит мастер__________ 

 

Список 

участников конкурса традиционной свистульки “Соловейка-2020” в рамках Международного 

праздника“Вишнѐвый фестиваль” 

п/п Фамилия, имя и 

отчество 

(полностью на 

двух языках) 

Год 

рождения 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Адрес Участие 

1 Иванова Ольга 

Николаевна 

1964 ВМ 1665835 

Октябрьским РОВД   

г. Витебск 

20.07.2001 

г. Витебск, 

ул. Чкалова, 

35/3 

Участник 

 

 

Подпись руководителя учреждения  

 

М.П. 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога свята аматарскіх аб’яднанняў 

“Яблычны фэст” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога свята 

аматарскіх аб’яднанняў “Яблычны фэст” (далей – свята). 

2. Свята праводзіцца ў мэтах падтрымкі сацыяльна значных творчых ініцыятыў 

аматарскіх аб’яднанняў і клубаў па інтарэсах і прадугледжвае выкананне наступных задач: 

папулярызацыя “брэндаў” гарадоў і раѐнаў Віцебшчыны сродкамі культуры; далучэнне 

насельніцтва да нацыянальных традыцый і духоўных каштоўнасцяў; эстэтычнае і экалагічнае 

выхаванне насельніцтва пры дапамозе мастацтва. 

3. Свята мае статус абласнога. 

4. Свята праводзіцца 15 жніўня 2020 года. 

5. Месцам правядзення свята з’яўляецца тэрыторыя ўстановы культуры 

“Мемарыяльны музей садавода-селекцыянера І.П.Сікоры” ў в.Алашкі Шаркаўшчынскага 

раѐна. 

6. Арганізатарамі свята выступаюць упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” і 

Шаркаўшчынскі раѐнны выканаўчы камітэт. 

7. Арганізатары свята зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

8. Умовы і парадак правядзення: 

8.1. Праграма свята прадугледжвае правядзенне:  

8.1.1. квэста-экскурсіі з наведваннем установы культуры “Мемарыяльны 

музей садавода-селекцыянера І.П. Сікоры”;  

8.1.2. святочнага канцэрта з удзелам аматарскіх аб’яднанняў і клубаў па 

інтарэсах творчага накірунку з рэгіѐнаў вобласці;  

8.1.3. творчай прэзентацыі дзейнасці клубаў прыродазнаўчага накірунку 

(клубы садаводаў, кветкаводаў, агароднікаў, пчаляроў, аматараў фларыстыкі і інш.), 

гісторыка-краязнаўчага накірунку (клубы аматараў гісторыі, гістарычнай рэканструкцыі і 

г.д.), здаровага ладу жыцця, літаратурнай накіраванасці;  

8.1.4. акцыі “Сувенір з малой радзімы – сікораўскай зямлі”; 

8.1.5. святочнай дзеі па прыгатаванні варэння “Яблычка да яблычка”; 

8.1.6. конкурсу “Маладзільны яблык” і іншых мерапрыемстваў. 
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8.2. Аматарскія аб’яднанні, клубы па інтарэсах прыродазнаўчага, гісторыка-

краязнаўчага і літаратурнага накірункаў рыхтуюць праграму-прэзентацыю свайго калектыву 

працягласцю да 5-ці хвілін, а таксама – выставу-прэзентацыю сваѐй дзейнасці. 

Клубы здаровага ладу жыцця прапануюць гульнѐвыя праграмы на яблычную 

тэматыку. 

Кожны ўдзельнік (індывідуальны выканаўца, калектыў) удзельнічае ў акцыі 

“Сувенір з малой радзімы – сікораўскай зямлі”, падрыхтаваўшы брэндавы сувенір рэгіѐна і 

прэзентуе яго падчас правядзення мерапрыемства на тэму “Запрашаем у госці да нас” (2-3 

хвіліны). Акрамя таго кожны рэгіѐн прымае ўдзел у святочнай дзеі па прыгатаванні 

агульнага варэння “Яблычка да яблычка” (у дзень правядзення свята неабходна мець самыя 

прыгожыя і смачныя яблыкі для творчай укладкі пры прыгатаванні стравы).  

У конкурсе “Маладзільны яблык” прымаюць удзел жанчыны ва ўзросце ад 58 

гадоў, якія павінны сябе творча прэзентаваць: раскрыць “сакрэт маладосці” і прадставіць 

тэматычны касцюм (да 3-х хвілін), а таксама прыгатаваную страву з яблыкаў – “Пірог з 

сакрэтам” (прэзентацыя павінна быць да 3-х хвілін і пачынацца са слоў “Мой пірог самы 

лепшы, таму што...”).  

9. Для адзнакі конкурсных выступленняў і вызначэння пераможцаў у конкурсе 

“Маладзільны яблык” ствараецца журы з ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” і 

спецыялістаў сферы культуры. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Удзельнікі свята ўзнагароджваюцца сувенірамі і дыпломамі за папулярызацыю 

аматарскай творчасці, а удзельніцы конкурсу “Маладзільны яблык” – дыпломамі лаўрэата І, 

ІІ і ІІІ ступеняў і каштоўнымі прызамі, спецыяльнымі дыпломамі.  

11. Для ўдзелу ў свяце да 10 ліпеня 2020 года ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: 

210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35А (эл.адрас: amcnt@yandex.ru) прадстаўляюцца арыгіналы 

заявак, завераныя подпісам кіраўніка і пячаткай установы згодна дадатку да Палажэння 

(заяўкі, адпраўленыя па электроннай пошце, прадстаўляюцца ў фармаце скан-заяўкі). 

12. Транспартныя выдаткі за кошт камандыруючай арганізацыі.  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара 

 
Дадатак 

Заяўка 

на ўдзел у абласным свяце аматарскіх аб’яднанняў “Яблычны фэст” 

 

1. Горад/раѐн ___________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва ўстановы культуры ________________________________________________________ 

3. Поўная назва калектыву мастацкай творчасці (або ўдзельніка (для ўдзелу ў конкурсе 

“Маладзільны яблык” неабходна ўказаць дату нараджэння) ____________________________________ 

4. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка калектыву _________________________________________ 

5. Кантактныя тэлефоны _________________________________________________________________ 

6. Агульная колькасць удзельнікаў ________________________________________________________ 

 

Кіраўнік установы                                                                                                          /_____/ /___________/ 
                                                                                                                                                                                                              подпіс          расшыфроўка 

М.П. 
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб арганізацыі і правядзенні абласной інтэрактыўнай выставы-конкурсу мастацкіх 

вырабаў “Птушыны перапалох” у межах экалагічнага свята “Жураўлі і журавіны 

Міѐрскага краю” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласной 

выставы-конкурсу мастацкіх вырабаў “Птушыны перапалох” у межах экалагічнага свята 

“Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю” (далей-Конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца з мэтай фарміравання высокай экалагічнай культуры; 

павышэння сацыяльнай актыўнасці ў пытаннях аховы навакольнага ассяроддзя; уяўлення аб 

неабходнасці захавання прыроднага свету; паказаць значэнне птушак у прыродзе і іх 

практычнае значэнне для чалавека; прыцягнення ўвагі да праблемы аховы птушак; 

папулярызацыі і распаўсюджвання традыцыйных народных і мастацкіх вырабаў; 

адлюстраванне адзінства прыроды і чалавека ў мастацкай культуры. 

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Час правядзення: верасень 2020 года. 

5. Месца правядзення: г.Міѐры, Віцебская вобласць. 

6. Арганізатарамі Конкурсу выступаюць упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

7. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

расходаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні Конкурсу. 

8. Удзельнікамі выступаюць майстры народных мастацкіх рамѐстваў і мастакі з 

раѐнаў і гарадоў Віцебскай вобласці; удзельнікі і лаўрэаты раѐнных, абласных, 

рэспубліканскіх выстаў і фестываляў; творчыя калектывы Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў 

Віцебскай вобласці; члены клубаў майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і мастакоў-

аматараў. 

9. Умовы і парадак правядзення: 

9.1.Аддзелы культуры, аддзелы ідэалагічнай работы культуры і па справах 

моладзі гаррайвыканкамаў падаюць арганізатарам выставы-конкурсу да 15 жніўня 2020 года 

заяўку на ўдзел на электронны адрас ДУ “Віцебскі АМЦНТ” (форма заяўкі дадаецца), а 

таксама ў дзень правядзення дастаўляюць конкурсныя работы па адрасе: г.Міѐры, Віцебская 

вобл, паўвостраў. 

9.2. Майстры народных мастацкіх рамѐстваў (аўтары конкурсных работ) павінны 

зрабіць эстэтычнае афармленне, відовішчна прадэманстраваць свае конкурсныя мастацкія 

вырабы. 

9.3. Памеры прадстаўленных твораў народнай творчасці не абмяжоўваюцца, 

павінны быць падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй (прозвішча, ініцыялы аўтара, год нараджэння, назва твора, матэрыял, 

тэхніка выканання, памеры). Пажадана выкарыстанне экалагічных матэрыялаў. 

10. Намінацыі Конкурсу: 

–“Кармушка для птушак”. 

Кармушка абавязкова павінна быць з дахам, каб прыкрываць корм ад снега і дажджу, 

павінна дазваляць птушцы свабодна пранікаць у кармушку і пакідаць яе. На Конкурс 

прымаюцца завершаныя вырабы, арыгінальныя кампазіцыі, даўгавечныя канструкцыі, 

складаныя ў тэхнічным выкананні, эстэтычныя на знешні выгляд. 

–“Лепшы птушыны домік” (шпакоўні, сінічнікі, мухаловачнікі). 

Домік павінен быць дабротным, без шчылін, быць зручным для птушак, можа мець 

крэатыўны дызайн, аформлены з мастацкім густам. 

–“Лепшая выява птушак Беларусі”. 

Дапускаюцца творы выяўленчага мастацтва, пано з пласкастной саломкі ці дрэва, 

мастацкі роспіс, выцінанка і інш. Прыарытэтнымі лічацца птушкі, зона арэалу якіх Беларусь. 

–“Лепшая аб’ѐмна-прасторавая кампазіцыя беларускіх птушак”. 
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Удзельнічаюць інсталяцыі, макеты, кампазіцыйна-сюжэтныя мастацкія вырабы і 

выявы птушак і іх побыту. 

11. Журы Конкурсу 

11.1. Журы Конкурсу фарміруецца з ліку спецыялістаў культуры. 

11.2. Адзнакі і рашэнне журы па выніках Конкурсу фіксуецца ў пратаколе, які 

падпісваюць усе члены журы. 

11.3. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

12. Узнагароджванне. 

12.1. Усе ўдзельнікі Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі. Прызамі 

ўзнагароджваюцца уладальнікі за 1 месца ў намінацыях, згодна п.10.  

12.2. Журы мае права пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыям, але 

агульная колькасць павінна адпавядаць аб’яўленай колькасці. Уладальнікі прызоў і 

дыпломаў могуць па жаданню пакінуць свае творы ў фонд музея народнай творчасці 

г.Міѐры. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак;  

8 (0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 

Заяўка 

на ўдзел ў абласной інтэрактыўнай выставе-конкурсу мастацкіх вырабаў “Птушыны перапалох” у 

межах экалагічнага свята “Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю” 

Дадзеныя аўтара(аў) (Ф.І. імя па-бацьку, тэлефон, год нараджэння, назва студыі/клуба, у 

які ўваходзіць майстар) 

 

Назва арганізацыі і раѐна, які прадстаўляе аўтар  

Намінацыя  

Тэхніка выканання  

 

Кіраўнік установы                                                                                            /_________/  / _____________/ 
                                                                                                                                                                                                подпіс                       расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб правядзенні абласнога свята-конкурсу аматарскіх дзіцячых тэатральных 

калектываў “Малая сцэна” 

1. Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

свята-конкурсу аматарскіх дзіцячых тэатральных калектываў “Малая сцэна” (далей – свята-

конкурс).  

2. Свята-конкурс праводзіцца адзін раз удва гады ў мэтах папулярызацыі 

аматарскага тэатральнага мастацтва сярод падрастаючага пакалення, адраджэння 

нацыянальных тэатральных традыцый, павышэння прафесійнага ўзроўню і распаўсюджванне 

творчага вопыту тэатральных дзіцячых калектываў. 

3. Арганізатарамі свята-конкурсу выступаюць: ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Лепельскага райвыканкама. 

4. Свята-конкурс праводзіцца: 31 кастрычніка 2020 г. у г.Лепель. 

5.  Арганізатары свата зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенню 

мерапрыемства. 

6.  Умовы і парадак правядзення: 
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6.1. У свяце-конкурсе абавязкова прымаюць удзел аматарскія тэатральныя 

калектывы раѐнных, гарадскіх і сельскіх устаноў культуры вобласці, якія маюць найменне 

“узорны”, альбо калектывы, якія прэтэндуюць на прысваенне наймення. 

6.2.  Падчас правядзення свята-конкурсу прадугледжана правядзенне майстар-

класаў па акцѐрскаму майстэрству ад вядучых акцѐраў і рэжысѐраў ТВУ “Беларускі тэатр 

“Лялька” і выкладчыкаў УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”. 

6.3.  На свята-конкурс прадстаўляецца спектакль (жанры: камедыя, драма, 

трагедыя), казка (акрамя навагодняй), мюзікл без перапынку працягласцю да 40 хвілін 

(дапускаецца фанаграма песень +1); фота-візітка калектыву фармату А2, а таксама буклет 

калектыву. 

6.4.  У выпадку перавышэння ўдзельнікамі устаноўленых часовых рамак журы 

пакідае за сабой права прыпынку сцэнічнага дзеяння. 

6.5. Кожны калектыў-удзельнік свята-конкурсу рыхтуе для журы праграмкі (не 

менш за 5 асобнікаў з указаннем установы, назвы калектыву, назвы спектакля, аўтараў, 

дзеючых асоб і выканаўцаў з указаннем іх узросту – абавязкова!), рэжысѐра і г. д. 

7. Для ацэнкі выступленняў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы з ліку 

спецыялістаў галіны культуры і тэатральнага мастацтва, якое ацэньвае творчыя работы 

наступным чынам: Лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступені, а таксама па намінацыях: 

– “Лепшы акцѐр”; 

– “Лепшая актрыса”;  

– “Лепшая эпізадычная роля”; 

– “Лепшы акцѐрскі ансамбль”; 

– “Творчы дэбют”. 

8. Пры вызначэнні пераможцаў свята-конкурсу асноўнымі крытэрыямі з’яўляюцца 

папулярызацыя беларускай нацыянальнай спадчыны, сучаснасць ідэі спектакля, яго 

маральная і эстэтычная накіраванасць, актуальнасць творчай задумы спектакля для  дзіцячай 

аўдыторыі, адпаведнасць магчымасцей выканаўцаў выбранаму мастацкаму твору, 

кампазіцыйная цэласнасць спектакля, мастацкі ўзровень і стылістычнае адзінства. 

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, лічыцца канчатковым і перагляду не 

падлягае. 

10. Журы можа не прысуджаць дыпломы прызѐраў той ці іншай ступені, дзяліць 

прызавыя месцы паміж канкурсантамі, прысуджаць іншыя дыпломы. 

11. Да 10 верасня 2020 года ўдзельнікі дасылаюць заяўкі (згодня Дадатку), відэа-, 

фота-матэрыялы конкурснага спектакля (альбо ўрывак працягласцю да 10 хвілін). Фота- і 

відэаматэрыялы, сцэнарыі конкурсных работ не вяртаюцца. 

11.1. З 10 па 23 сакавіка 2020 года праводзіцца папярэдні відэапрагляд 

конкурсных пастановак для метадычнай дапамогі і выпраўленні заўваг і памылак. 

12. Па выніках свята-конкурсу пераможцы кожнай з намінацый атрымліваюць 

прызы і дыпломы. 

13. Харчаванне ўдзельнікаў – за кошт арганізатараў свята, транспартныя выдаткі за 

кошт накіроўваючага боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 35-91-47 – Мульц Вольга Сямѐнаўна, вядучы метадыст. 

 
Дадатак 1 

Заяўка на удзел у абласным свяце-конкурсе ”Малая сцэна-2020“ 

Назва  калектыву-удзельніка, альбо Ф,І,І па-бацьку ўдзельніка (з базавай прыналежнасцю)  

Адрас і тэлефон установы (поўная назва)  

Кіраўнік (П,І,І па-бацьку тэлефон, e-mail  

Намінацыя   
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Агульная колькасць чалавек   

Назва прадстаўлення, аўтар, працягласць выступлення  

Тэхнічныя ўмовы    

Кіраўнік установы                                                                                          /__________/   /_____________/ 
                                                                                                                                                                                              подпіс                        расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу на лепшы каталог-даведнік 

“Народныя інструменты і майстры-музыканты” 

1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу на лепшы каталог-даведнік “Народныя інструменты і майстры-музыканты” (далей 

– конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца з мэтай зберажэння традыцыйнай музычнай культуры 

рэгіѐна і беларускіх нацыянальных музычных інструментаў, якія бытавалі і бытуюць у 

рэгіѐне; прапаганды творчасці музыкаў-інструменталістаў і майстроў народных 

інструментаў; раскрыцця і падтрымцы маладых і перспектыўных музыкаў і майстроў; 

актывізацыі работы фальклорных калектываў і калектываў народнай музыкі; папулярызацыі 

музычнага фальклору Віцебшчыны, які мае гісторыка-культурную каштоўнасць для 

культуры Беларусі. 

3. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

4. Конкурс мае статус абласнога. 

5. Конкурс праводзіцца у студзені-лістападзе 2020 года.  

6. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем конкурсу ствараецца 

арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

7. Аргкамітэт здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем 

конкурсу, разглядае і сцвярджае: склад журы абласнога конкурсу на лепшы каталог-даведнік 

“Народныя інструменты і майстры-музыканты”, якое фарміруецца з ліку вядучых 

спецыялістаў жанру народнай музыкі, выкладчыкаў і кіраўнікоў калектываў народных 

інструментаў (у склад журы ўваходзяць не менш за 5 і не больш за 9 спецыялістаў); 

прыклады дыпломаў і прызоў; здзяйсняе ўзаемадзеянне паміж іншымі суб’ектамі культурнай 

дзейнасці.    

8. Умовы правядзення: 

8.1. У конкурсе прынімаюць удзел установы культуры раѐнаў і гарадоў Віцебскай 

вобласці: метадысты па фальклору, кіраўнікі фальклорных і інструментальных калектываў, 

мастацкія кіраўнікі Дамоў культуры і сельскіх клубаў, музеі і Дамы фальклору. Колькасць 

удзельнікаў ад раѐна (горада) неабмежавана.  

8.2. Канкурсанты павінны прадставіць:  

– скарочаныя звесткі аб музыках і майстрах народных інструментаў, якія ігралі і 

іграюць на народных інструментах;  

– майстра, які вырабляе, рамантуе народныя інструменты ў цяперашні час (звесткі 

аб майстры: фота, скарочаная аўтабіяграфія, ад каго навучыўся вырабляць, рамантаваць. 

Узрост майстроў і музыкаў неабмежаваны); 

Фота старадаўніх музычных інструментаў, гістарычныя звесткі аб музыках, якія 

ігралі або выраблялі музычныя інструменты. 

Фота ансамбляў народнай музыкі традыцыйнага складу (музычныя капэлі, 

траістыя музыкі, ансамблі гарманістаў, цымбалістаў і г.д.). Скарочаныя звесткі аб 

калектывах (год стварэння, скарочаная творчая характарыстыка, удзел у мерапрыемствах 

іг.д.) 

9.3. Каталог-даведнік ад раѐна, (горада) павінен быць аформлены ў адпаведным 

выглядзе: друкаваны тэкст (у друкаваным выглядзе і электроным варыянце на беларускай 
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мове); 

10. Матэрыял дасылаецца да 1 кастрычніка 2020 года ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па 

адрасе: г. Віцебск, вул. Леніна 35А, з паметкай – галоўнаму дырыжору Сліньковай А.П.  

11. Для адзнакі конкурсных работ аргкамітэт сцвярджае склад журы з ліку 

спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ”.  

12. Журы конкурсу ацэньвае выданні, сумуе асобныя балы і выводзіць агульны бал. 

Па выніках агульнага бала прысуждаецца месца ўдзельніку конкурсу і вызначаюцца лепшыя 

выданні, якім прысвойваецца: дыпломы лаўрэатаў I, II, III ступені. Канкурсанты, якія не 

занялі прызавыя месцы атрымоўваюць дыпломы за удзел.  

13. Журы ацэньвае метадычнае выданне па наступных крытэрыях: гістарычная 

каштоўнасць прадстаўленнага матэрыялу; адпаведнасць мясцовым музычным традыцыям; 

якасць афармленне метадычнага выдання. 

14. Журы мае права пры неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: cabinet35a@mail.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-

43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-49 – Слінькова Антаніна Паўлаўна, галоўны дырыжор 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения областного праздника театров мод “Модный 

дивертисмент – 2020” 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

праздника театров мод “Модный дивертисмент – 2020” (далее праздник-конкурс). 

2. Праздник проводится в целях развития и популяризации различных видов и 

направлений творческой деятельности театров мод; выявления и поддержки коллективов, 

талантливых авторов в области моды; повышения художественного мастерства участников, 

эстетического воспитания детей и молодѐжи на основе национальных традиций и культуры. 

3. Организатором праздника является: ГУ “Витебский областной методический 

центр народного творчества”.  

4. Праздник проводится в декабре 2020 года в г. Витебск. 

5. Организаторы праздника утверждают порядок его проведения, смету расходов, 

состав жюри; решают иные вопросы по организации и проведению мероприятия.  

6. Условия и порядок проведения. 

6.1. В рамках праздника проходит конкурс (далее конкурс), в котором принимают 

участие коллективы театров моды, студии костюма, объединения моделирования и 

конструирования одежды учреждений культуры и искусства, учреждений образования всех 

типов и видов в следующих номинациях: 

–“Современность” (представляется авторская коллекция современной одежды – 

интерпретация своих впечатлений в образах современной моды); 

–“Карнавальный (новогодний) костюм” (решение темы – подготовка к Новому 

году); 

–“Спадчына” – Семья. Костюм. Традиция (представляется коллекция изделий с 

использованием элементов традиционного народного костюма (вышивка, пояс и т.п.); 

–“Ростовая кукла” (представляется как брэнд культурно-массовых праздников);  

–“Лучший демонстратор одежды”, по следующим возрастным категориям: 

– младшая группа (4-10 лет); 

– средняя  группа (11-13 лет); 

– старшая группа (14 и старше). 

Обязательная программа: 

– дефиле, повороты на 90˚, 180˚и 360˚ – для всех возрастных категорий. 
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Для демонстрации можно использовать костюм любой тематики. 

6.2. Каждый коллектив-участник определяет своѐ название коллекции, тему. 

Тематика коллекции должна соответствовать возрастным особенностям конкурсантов.  

6.3. В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и 

вспомогательные материалы, аксессуары, изготовленные конкурсантами. Допускаются 

различные приѐмы обработки и декора.  

6.4. Во время демонстрации коллекций (продолжительность – до 5 минут) 

возможно использование театрализации, музыкального оформления, усиливающих эффект 

представляемых коллекций, раскрывающих творческий замысел и мастерство художников и 

модельеров.  

6.5. Музыкальные фонограммы, записанные на flash-карты, передаются перед 

началом демонстрации звукорежиссѐру.  

7. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный (отборочный) и финальный.  

Заочный (предварительный) этап проходит с 1 ноября по 1 декабря 2020 года 

(необходимо предоставить видеоматериал  и фото коллекций). 

Прошедшие I этап и предварительный отбор, проходят в финал. 

8. Жюри оценивает каждое конкурсное выступление по десятибалльной  системе  по 

следующим критериям: национальный колорит; актуальность и новизна идеи, 

оригинальность (творческий подход в использовании материалов и технологических 

решений), дизайн; мастерство и эстетический уровень исполнения коллекций; целостность 

коллекции и создание чѐткой, ярко выраженной стилевой направленности; образное и 

музыкально-художественное воплощение; уровень исполнительского мастерства и др.  

9. Подведение итогов и награждение победителей. 

9.1. Основанием для награждения победителей праздника служит решение жюри, 

оформленное протоколом.  

9.2. Результаты конкурса оглашаются в день проведения праздника по окончании 

выступлений участников. 

9.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.4. Конкурсанты – победители праздника определяются в каждой номинации, 

согласно п.6.1 и награждаются дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ степени.  

9.5. Жюри имеет право не присуждать то или иное звание, а также по результатам 

конкурса делить призовые места между конкурсантами, присуждать специальные дипломы. 

10. В рамках праздника проводятся: выставки, фотовыставки,мастер-классы по 

парикхмахерскому искусству, аквагримму, маникюру, консультации косметологов и т.д. 

11. Финансирование осуществляется за счѐт организаторов в соответствии со 

сметой, предусмотренной на проведение мероприятия. Транспортные расходы за счѐт 

направляющей стороны. 

12.Для участия в празднике-конкурсе не позднее 30 ноября 2020 года в ГУ 

“Витебский ОМЦНТ” (г. Витебск, ул. Ленина, 35а; факс 8 (0212) 35-91-43) или по 

электронной почте (amcnt@vitebsk.by) необходимо предоставить: 

– заявку установленной формы (Приложение 1); 

– краткую аннотацию к каждой коллекции (не более 3-х предложений). 

В день выступления участникам необходимо иметь оригиналы списков в 2-х 

экземплярах, заверенные подписями руководителей и печатями учреждений, делегирующих 

участников. Списки должны содержать следующую информацию: ФИО участников, год 

рождения, паспортные данные, адрес проживания и роль в коллективе – участник. 

(Приложение 2) 

 

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”  

210026, г. Витебск, ул. Ленина, д.35А,e-mail: cabinet_6omcnt@mail.ru. 

Справки по телефону: 8 (0212) 35-91-47 – Панэ Ольга Григорьевна, главный балетмейстер 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном праздникетеатров мод “Модный дивертисмент2020” 

(заполняется на каждую номинацию отдельно) 

 

1.  Город   

2.  Полное название коллектива  

3.  Название учреждения   

4.  Ф.И.О. руководителя (руководителей) коллектива (полностью); 

Ф.И.О. педагогов, работающих в коллективе (хореограф, стилист и т.д.) 

 

5.  Контактный мобильный телефон, e-mail  

6.  Номинация/кол-во участников  

7.  Название коллекции, продолжительность  

8.  Аннотация к коллекции  

9. 

 

В номинации “Конкурс манекенщиц”:  

а) возрастная категория 

б) фамилия, имя, возраст. 

 

 

Руководитель учреждения                                            __________________/ ________________________ 

     “____” _____________ 2020 г. 

 

Приложение 2  

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник  

_______ 2020г.  

Список 

участников театра моды “___”, принимающих участие в областном празднике театров мод  

“Модный дивертисмент” 

___ декабря  2020 г.г.Витебск 

 

№ п/п Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рождения 

Паспортные данные, 

когда и кем выдан 
Адрес 

Роль в 

коллективе 

1     Участник 

      

Руководитель коллектива__________________/ ________________________ 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу на лепшы сцэнарый года 

“Ад ідэі – да падзеі” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу на лепшы сцэнарый года “Ад ідэі – да падзеі” (далей – конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца ў мэтах удасканалення зместу формаў і метадаў культурна-

дасугавай дзейнасці ўстаноў культуры клубнага тыпу ў сучасных умовах; павышэння 

ўзроўню майстэрства спецыялістаў устаноў культуры вобласці і актывізацыі іх творчай 

дзейнасці; развіцця творчай ініцыятывы; папаўнення абласнога сцэнарнага фонду. 

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца на працягу 2020 года. 

5. Арганізатарам конкурсу выступае ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

6. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

7. Умовы і парадак правядзення: 
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7.1. Конкурс праводзіцца ў два этапы: раѐнны (гарадскі) і абласны. 

7.1.1. Першы этап – раѐнны (гарадскі): праводзіцца са студзеня па лістапад 

2020 года, падчас якога вызначаюцца лепшыя сцэнарыі (аўтарскія або кампілятыўныя), 

падрыхтаваныя работнікамі клубных устаноў культуры вобласці на беларускай або рускай 

мове, для ўдзелу ў абласным этапе конкурсу. Пасля чаго ў тэрмін да 1 снежня 2020 года 

сцэнарыі мерапрыемстваў, распрацаваныя ў бягучым годзе, накіроўваюцца ў ДУ “Віцебскі 

АМЦНТ” па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35А (эл.адрас: amcnt@yandex.ru).  

Прадстаўленыя конкурсныя работы павінны аформлены ў партфоліа (папку) 

і суправаджацца фота-, відэа і іншымі матэрыяламі, што пацвярджаюць правядзенне 

дадзеных мерапрыемстваў.  

7.1.2. Другі этап – абласны: праводзіцца з 1 па 20 снежня 2020 года. На 

дадзеным этапе журы вызначае пераможцаў конкурсу. 

7.2. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:  

– “Лепшая сцэнарная распрацоўка для дзяцей і падлеткаў”; 

– “Лепшая сцэнарная распрацоўка для моладзі”; 

– “Лепшая сцэнарная распрацоўка для дарослых”; 

– “Лепшая сцэнарная распрацоўка для змешанай аўдыторыі”. 

7.3. Патрабаванні да афармлення конкурсных матэрыялаў: 

7.3.1. Тытульны ліст: поўная назва ўстановы, назва намінацыі, форма і 

назва мерапрыемства, аўтар (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада і кантактныя дадзеныя). 

7.3.2. Літаратурны сцэнарый павінен уключаць поўнае апісанне тэкста 

вядучага, вершаў, песень, танцаў і г.д. 

7.3.3. Спіс выкарастаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэкста ў 

алфавітным парадку.  

7.3.4. У дадатку змяшчаюцца фота-, відэаматэрыялы, афішы, публікацыі ў 

СМІ і г.д. 

7.3.5. Таксама афармляецца заяўка (згодна дадатка).  

7.3.6. Работа выконваецца ў кампутарным наборы, размяшчаецца на адным 

баку ліста фармата А4, шрыфтам – 14 праз адзінарны інтэрвал. Пры выкананні работы 

пакідаюцца наступныя палі: левае – 30 мм, правае – 10 мм, верхняе – 20 мм, ніжняе – 20 мм. 

Агульны аб’ѐм друкаванай работы павінен быць не больш за 10 старонак, якія патрэбна 

нумераваць арабскімі лічбамі ў ніжнім полі па цэнтры. Тэкст прадстаўляецца ў друкаваным і 

электронным носьбітах.  

7.4. Конкурсныя матэрыялы не вяртаюцца, а лепшыя з іх будуць надрукаваны ў 

метадычным выданні, падрыхтаваным ДУ “Віцебскі АМЦНТ” з указаннем аўтарства.  

8. Для адзнакі конкурсых матэрыялаў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы з 

ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ”, якое ацэньвае выступленні па наступных 

крытэрыях:  

– актуальнасць ідэі сцэнарыя; 

– арыгінальнасць рэжысѐрскага і сцэнаграфічнага рашэння пры раскрыцці 

прадстаўленай тэмы; 

– адпаведнасць сцэнарнага матэрыялу і музычнага (танцавальнага, песеннага) 

рэпертуару заяўленай узроставай катэгорыі; 

– адсутнасць змястоўных, граматычных і моўных памылак; 

– адпаведнасць конкурсных работ патрабаванням дадзенага Палажэння.  

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Па выніках другога этапу конкурсу журы вызначае перможцаў (лаўрэатаў І, ІІ і 

ІІІ ступеняў) па намінацыях (згодна п. 7.2. дадзенага Палажэння). 

11. Пераможцы і ўдзельнікі конкурсу ўзнагароджваюцца адпаведнымі дыпломамі 

падчас прэзентацыі, што адбудзецца напрыканцы 2020 года ў Віцебскім АМЦНТ. 

mailto:amcnt@yandex.ru
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12. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках 

конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы).  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара 

 
Дадатак 

Заяўка на ўдзел у абласным конкурсе на лепшы сцэнарый года “Ад ідэі – да падзеі” 

1. Горад/раѐн ___________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва ўстановы культуры ________________________________________________________ 

3. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (аўтараў) ____________________________________________ 

4. Кантактныя тэлефоны _________________________________________________________________ 

5. Форма і назва мерапрыемства __________________________________________________________ 

6. Намінацыя ___________________________________________________________________________ 

 

Кіраўнік установы                                                                                                        /______/ /___________/ 
                                                                                                                                                                                                            подпіс            расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу на лепшую публікацыю пра 

работніка культуры ў СМІ “Служу культуры” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога 

конкурсу на лепшую публікацыю пра работніка ўстановы культуры клубнага тыпу ў СМІ 

“Служу культуры” (далей – конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца з мэтай павышэння прэстыжу і сацыяльнай значнасці 

прафесіі работніка культуры; выяўлення і падтрымкі работнікаў, якія ўнеслі важкі ўклад у 

захаванне і развіццѐ культуры Віцебшчыны; садзейнічання прафесійнаму росту 

спецыялістаў, рэалізацыі іх творчых здольнасцяў; узаемадзеяння і супрацоўніцтва работнікаў 

устаноў культуры клубнага тыпу са сродкамі масавай інфармацыі. 

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца ў снежні 2020 года – студзені 2021 года. 

5. Арганізатарам конкурсу выступае ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”, Віцебская абласная арганізацыя Беларускага прафесійнага саюза 

работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму. 

6. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і правядзення, 

каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

7. Умовы і парадак правядзення: 

7.1. У конкурсе прымаюць удзел работнікі ўстаноў культуры клубнага тыпу ва 

ўзросце ад 18 гадоў незалежна ад займаемай пасады, якія павінны падрыхтаваць матэрыял 

(эсэ, аповяд, нарыс і г.д.) для публікацыі ў друкаваных сродках масавай інфармацыі 

(раѐнных, абласных, рэспубліканскіх газетах і часопісах) пра творчага работніка (работнікаў) 

клубных устаноў (матэрыял можа змяшчаць інфармацыю як пра сучаснага работніка, так і 

пра ветэранаў працы, сямейныя дынастыі і г.д.).  

7.2. Аўтарскія правы прадстаўленых на конкурс матэрыялаў належаць выключна 

канкурсантам.  

7.3. Матэрыялы павінны быць апублікаваны ў друкаваных сродках масавай 

інфармацыі да 15 снежня 2020 года. 

7.4. Ад аднаго канкурсанта можа быць прадстаўлена не больш за 5 матэрыялаў.  
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7.5. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна ў тэрмін да 25 снежня 2020 года 

накіраваць у ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35а (эл.адрас: 

amcnt@yandex.ru) ксеракопію (скан) надрукованых матэрыялаў і заяўку (згодна дадатка).    

7.6. Прадстаўленыя на конкурс матэрыялы не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца.  

8. Для адзнакі конкурсных матэрыялаў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы з 

ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” з прыцягненнем прадстаўнікоў СМІ, якое ацэньвае 

выступленні па наступных крытэрыях:  

– інфармацыйная насычанасць матэрыяла; 

– аўтарскі стыль і форма напісання; 

– арыгінальнасць падачы; 

– раскрыццѐ заяўленай тэмы; 

– адпаведнасць конкурсных работ патрабаванням дадзенага Палажэння.  

9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца кожным членам журы. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не належыць. 

10. Па выніках конкурсу журы вызначае перможцаў (лаўрэатаў І, ІІ і ІІІ ступеняў). 

11. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі і сувенірамі, астатнія 

ўдзельнікі – спецыяльнымі дыпломамі на выніковай калегіі ўпраўлення культуры Віцебскага 

аблвыканкама.  

12. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае званне, а таксама па выніках 

конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж удзельнікамі, прысуджаць 

спецыяльныя дыпломы).  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 35-91-45 – Струнчанка Андрэй Андрэевіч, намеснік 

дырэктара; 8 (0212) 35-91-46, Лялькіна Ала Міхайлаўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 

Заяўка на ўдзел у абласным конкурсе на лепшую публікацыю пра работніка культуры ў СМІ 

“СЛУЖУ КУЛЬТУРЫ” 

 

1. Горад/раѐн ___________________________________________________________________________ 

2. Поўная назва ўстановы культуры ________________________________________________________ 

3. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара _____________________________________________________ 

4. Кантактныя тэлефоны _________________________________________________________________ 

5. Назва публікацыі _____________________________________________________________________ 

6. Назва СМІ ___________________________________________________________________________ 

7. Дата публікацыі матэрыяла _____________________________________________________________ 

 

Кіраўнік установы                                                                                                          /_____/ /___________/ 
                                                                                                                                                                                                                             подпіс             расшыфроўка 

М.П. 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і рэалізацыі арт-праекта “Партрэт майстра” – персанальныя 

выставы майстроў народных рамѐстваў” 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і рэалізацыі арт-праекта 

“Партрэт майстра” – персанальныя выставы майстроў народных рамѐстваў” (далей – арт-

праект). 

2. Арт-праект праводзіцца ў мэтах дэманстравання і папулярызацыі традыцыйных 

народных і мастацкіх вырабаў; фарміравання эстэтычных густаў жыхароў Віцебшчыны на 

ўзорах лепшых твораў народнага і выяўленчага мастацтва; вывучэння прыѐмаў работы і 
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абмену творчага вопыту паміж майстрамі народных рамѐстваў і мастакамі; прэзентацыя 

лепшых узораў народнай творчасці і мастацтва; падтрымка і заахвочванне творчасці 

майстроў і мастакоў Віцебскай вобласці. 

3. Арт-праект ўключае ў сябе:  

3.1. Персанальныя выставы лепшых твораў народных рамѐстваў і мастацтва. 

3.2. Майстар-класы па дэкаратыўна-прыкладным і выяўленчым мастацтве, якія 

праводзяцца ўдзельнікамі праекта – аўтарамі персанальных выстаў. 

3.3. Творчы сустрэчы ўдзельнікаў праекта з майстрамі і мастакамі дадзенага 

накірунку. 

3.4. Выпуск каталога з біяграфіямі і фотаздымкамі работ ўдзельнікаў арт-праекта. 

4. Арганізатарамі арт-праекта выступаюць упраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта і ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

5. Арт-праект рэалізуецца на працягу 2020 года згодна плана выстаў. 

6. Арганізатары зацвярджаюць парадак  арганізацыі і рэалізацыі, каштарыс 

выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт), 

вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні арт-праекта. 

7. Удзельнікамі арт-праекта выступаюць майстры народных мастацкіх рамѐстваў і 

мастакі з раѐнаў і гарадоў Віцебскай вобласці; удзельнікі і лаўрэаты раѐнных, абласных, 

рэспубліканскіх выстаў і фестываляў. 

8. Парадак правядзення. 

8.1. Для персанальнай выставы прымаюцца толькі індывідуальныя працы аўтара, 

усе работы павінны быць творчымі і адказваць высокаму мастацкаму ўзроўню. Асноўныя 

крытэрыі адбору: арыгінальнасць ідэі, цэласнасць кампазіцыі, унікальнасць экспаната, 

майстэрства. 

8.2. Удзельнікі арт-праекта дасылаюць творчыя біяграфіі і фотаздымкі работ на 

электронны адрас: annaperlina@mail.ru, Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак. 

8.3 Памеры прадстаўленых твораў народнай творчасці не абмяжоўваюцца, 

павінны быць падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй, мець прыстасаванні для падвескі (Прозвішча, ініцыялы аўтара, год 

нараджэння, назва твора, матэрыял, тэхніка выканання, памеры). 

8.4. Ва ўстаноўлены час даставіць экспанаты ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” па адрасе: г.Віцебск, вул. Леніна, 35А, (аддзел традыцыйнай 

культуры), правесці мантаж экспазіцыі. 

8.5. Кожны ўдзельнік арт-праекта падчас правядзення ўрачыстага адкрыцця сваѐй 

персанальнай выставы ў актыўнай форме знаѐміць удзельнікаў праекта і ўсіх жадаючых са 

сваім майстэрствам, праводзіць майстар-класы. Для майстар-класа аўтар выбірае простую ў 

выкананні, але арыгінальную працу. Час, месца, форма і план правядзення майстар-класа 

ўзгадняюцца з аргкамітэтам арт-праекта. 

8.6. Адна аўтарская праца застаецца ў фондзе ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. Дадзеная работа будзе экспанавацца на выставах розных 

узроўняў.  

9. Узнагароджванне. 

9.1. За высокі ўзровень творчых работ аўтары персанальных выстаў 

ўзнагароджваюцца дыпломамі і кветкамі падчас урачыстага адкрыцця выставы. Усім 

удзельнікам уручаецца выніковы каталог арт-праекта з біяграфіямі і фотаздымкамі прац 

ўдзельнікаў. 

10. Транспартныя выдаткі па дастаўцы і вяртанню экспанатаў за кошт мясцовых 

сродкаў. 
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Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тэл./факс: 8 (0212) 35-91-43  

Телефон для справок: 8 (0212) 42-87-71 – Перліна Ганна Вадзімаўна, галоўны мастак;  

8 (0212) 33-60-47 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 

 
Дадатак 

План выстаў удзельнікаў арт-праекта 

№ Удзельнік Час правядзення 

1 Персанальная выстава майстра Андрэя Рэцікава “Цуды з  “КапялюШа” 

(батлейкі); 

студзень 

2 Персанальная выстава народнага майстра Тэрэсы Худзяковай 

“Саламяны цуд” (саломапляценне) 

сакавік 

3 Персанальная выстава майстроў Вольгі Квашко і Вольгі Загвоздавай 

“Па адзѐжы сустракаюць” (традыцыйны касцюм Сенненскага і 

Шумілінскага раѐнаў) 

красавік 

4 Персанальная выстава майстра Алесі Аўчыннікавай “Майстар на ўсе 

рукі” 

чэрвень 

5 Персанальная выстава майстра Святланы Скавырка “Чароўны свет 

маляванкі” 

ліпень 

6 Персанальная выстава майстра Ганны Перлінай “Сонца праз фіранку” 

(выцінанка) 

лістапад-снежань 

7 Персанальная выстава народнага майстра Наталлі Петуховай “Час 

лялек” 

снежань 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения проекта “Культура Витебщины – 2020” 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок реализации проекта “Культура 

Витебщины-2020” (далее – Проект). 

2. Проект осуществляется в целях:  

– информирования о событиях в сфере культуры и искусства, рассказ о наиболее 

ярких и талантливых проектах учреждений культуры Витебщины: фестивалях, конкурсах, 

выставках, спектаклях, концертах, издательских новинках и др. Выявление креативных¸ 

инновационных культурных проектов, знакомство с интересными личностями-

профессионалами в области культуры, лучшими коллективами народного творчества;  

– популяризации и сохранения интереса к развитию народного творчества, 

традиционной белорусской культуре, к профессии работника культуры и искусства, к 

деятельности Центров и Домов ремесел, Домов, Центров культуры, музеев, библиотек и т.д.; 

– обмена опытом работы, преемственности, взаимного сотрудничества и творческих 

контактов между учреждениями и специалистами; 

– эстетического воспитания зрителя на положительных образцах народного 

творчества через возможности телевидения и других мультимедийных средств, создание 

видео и фото презентаций, видеофильмов о деятельности учреждений культуры; 

– создания архива для дальнейшей исследовательской работы в сфере народного 

творчества; 

– сохранения нематериального культурного наследия Витебщины. 

3. Проект реализуется на протяжении 2020 года. 

4. Организаторами Проекта являются управление культуры Витебского областного 

исполнительного комитета, Государственное учреждение “Витебский областной 

методический центр народного творчества”, телерадиокампания “Витебск” (далее – 

организаторы Проекта).  

5. Организаторы Проекта утверждают порядок его проведения. 
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5.1. ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

осуществляет подготовку, рекламу и проведение мероприятий проекта, предоставляет 

помещение выставочного зала для съемок, направляет специалистов для записи 

видеофильмов по фиксации элементов НКН и различных сюжетов по деятельности в сфере 

культуры в регионы Витебщины, а также для съемки значимых интересных мероприятий по 

заявкам учреждений культуры (услуга платная), ведет съѐмку видеосюжетов с областных 

мероприятий – фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, выставок, презентаций для 

создания видеоархива. 

5.2. ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

сотрудничает с телерадиокампанией “Витебск” (по специальному плану) и другими 

телевизионными каналами и проектами, рекламируя достижения учреждений культуры 

Витебщины в сфере народного творчества. 

6. Участниками Проекта являются все учреждения культуры Витебской области 

клубного типа, библиотеки, музеи, коллективы художественного творчества, клубы по 

интересам и любительские объединения, мастера народных художественных ремесел, 

артисты театра и филармонии и т.д. 

7. Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отделы культуры 

гор(рай)исполкомов области предоставляют заявки на проведение видеосъемки сюжетов о 

масштабных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры районов (праздники, 

конкурсы, концерты, выставки), выступлениях творческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей, сюжетах о лучших работниках культуры, материалах по сохранению 

нематериального культурного наследия и других проявлений в сфере фольклора и 

традиционной культуры (услуга платная). 

Запись осуществляется за счет финансирования районных отделов, областных 

учреждений с бюджетных или внебюджетных средств на основе договора. 

8. Областные мероприятия (фестивали, праздники, смотры-конкурсы и т.д.) 

записываются на электронные носители для создания видеоархива, обработанный материал 

может быть предоставлен регионам по их запросам для использования в работе.         

9. ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” имеет 

право использовать и распространять аудио и видеоматериалы, печатную и иную 

продукцию, созданную в рамках деятельности проекта. 

10. Совместно с телевизионным каналом “Витебск” ГУ “Витебский областной 

методический центр народного творчества” осуществляет видеосъемку некоторых 

телевизионных сюжетов по различным проектам в культурной жизни области, что 

предполагает творческие командировки в районы, съемку в телевизионной студии и на 

сценических площадках г. Витебска и учреждений культуры области.   

 

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

210026, г. Витебск, ул. Ленина, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.ru, тел./факс: 8 (0212) 35-91-43 

Справки по телефону: 8(0212) 35-91-49 – Медюха Василий Семенович, ведущий методист 
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