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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу на лепшую 

публікацыю пра работнікаў культуры ў друкаваных СМІ “СЛУЖУ 

КУЛЬТУРЫ” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і 

правядзення абласнога конкурсу на лепшую публікацыю пра работнікаў 

культуры ў друкаваных сродках масавай інфармацыі (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; умацаванню сямейных адносін праз 

сумесную працу; узаемадзеяння і супрацоўніцтва работнікаў устаноў 

культуры клубнага тыпу са сродкамі масавай інфармацыі. 

3. Конкурс мае статус абласнога. 

4. Конкурс праводзіцца на працягу студзеня – снежня 2022 года. 

5. Падвядзенне вынікаў адбудзецца ў лютым 2023 года. 

6. Арганізатарамі конкурсу выступаюць: ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” і Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафесійнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту 

і турызму.  

7. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па 

арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. 

8. Умовы і парадак правядзення: 

8.1. У конкурсе прымаюць удзел работнікі ўстаноў культуры 

клубнага тыпу ва ўзросце ад 18 гадоў незалежна ад займаемай пасады, 

якія павінны падрыхтаваць паўнавартасны матэрыял (эсэ, аповяд, нарыс і 

г.д.) для публікацыі ў друкаваных сродках масавай інфармацыі (раѐнных, 

абласных, рэспубліканскіх газетах і часопісах) пра творчага работніка 

(работнікаў) устаноў культуры (матэрыял можа змяшчаць інфармацыю як 

пра працуючых работнікаў, так і пра ветэранаў працы сферы культуры, 

сямейныя дынастыі, творчыя калектывы і г.д.).  

8.2. Аўтарскія правы прадстаўленых на конкурс матэрыялаў 

належаць выключна канкурсантам.  

8.3. Матэрыялы павінны быць апублікаваны ў друкаваных сродках 

масавай інфармацыі да 31 снежня 2022 года. 
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8.4. Ад аднаго канкурсанта можа быць прадстаўлена 1-3 

матэрыялы.  

8.5. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна ў тэрмін да 15 студзеня 2023 

года даслаць у ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: 210026, г.Віцебск, 

вул.Леніна, 35а: заяўку з подпісам і пячаткай (згодна дадатка), матэрыял-

арыгінал, якасную ксеракопію ці скан надрукаваных матэрыялаў (з 

паметкай ‟На конкурс ‟Служу культуры”). 

8.6. Прадстаўленыя на конкурс матэрыялы не вяртаюцца і не 

рэцэнзуюцца.  

9. Для адзнакі конкурсных матэрыялаў і вызначэння пераможцаў 

ствараецца журы з ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі АМЦНТ”, Віцебскай 

абласной арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму, якое ацэньвае матэрыялы па 

наступных крытэрыях:  

– інфармацыйная насычанасць матэрыяла; 

– аўтарскі стыль і форма напісання; 

– арыгінальнасць падачы; 

– раскрыццѐ заяўленай тэмы; 

–адпаведнасць конкурсных работ патрабаванням дадзенага 

палажэння.  

10. Лепшым будзе лічыцца матэрыял, які выкананы з улікам усіх 

запатрабаваных крытэрыяў ці большасці з іх. 

11. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду 

не падлягае. 

12. Па выніках конкурсу вызначаюцца пераможцы (лаўрэаты І, ІІ і ІІІ 

ступеняў). 

13. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі і сувенірамі, 

астатнія ўдзельнікі – спецыяльнымі дыпломамі на Савеце дырэктароў 

(люты).  

14. Журы мае права не прысуджаць тое ці іншае месца, 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. 

Тэлефоны для даведак: Уліновіч Надзея Васільеўна, намеснік дырэктара 

ДУ “Віцебскі АМЦНТ”– 8(0212)26-29-28. 

Лялькіна Ала Міхайлаўна, начальнік аддзела ДУ ‟Віцебскі АМЦНТ” – 

8(0212)26-29-17.  
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ЗАЯЎКА  

на ўдзел у абласным конкурсе на лепшую публікацыю пра работнікаў 

культуры ў друкаваных сродках масавай інфармацыі (СМІ) 

“СЛУЖУ КУЛЬТУРЫ” 

 

1.Горад/раѐн.  

2.Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, пасада, поўная назва ўстановы 

культуры, тэлефон. 

3.Прозвішча, імя, імя па бацьку і кантактныя тэлефоны адказнага за 

падачу заяўкі.   

4.Назва публікацыі, дата  і поўная назва друкаванага СМІ.  

 

 

Кіраўнік установы                                            /________/ /______________/ 

                                                                         Подпіс        Расшыфроўка 

М.П. 

 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб правядзенні абласнога відэа-конкурсу майстар-класаў народных 

мастацкіх рамѐстваў “Залатыя рукі” 

 

1. Дадзенае Палажэнне зацвярджае парадак арганізацыі і 

правядзення абласнога відэа-конкурсу майстар-класаў народных 

мастацкіх рамѐстваў “Залатыя рукі” (далей – конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца сярод Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай 

вобласці на працягу года.  

Конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі беларускіх народных 

мастацкіх рамѐстваў, абмена вопытам работы па захаванні і развіцці 

традыцыйных мастацкіх рамѐстваў сярод удзельнікаў, выяўленне і 

павышэння творчага ўзроўню майстроў народных мастацкіх рамѐстваў. 

2.1. Конкурс праводзіцца дыстанцыйна.  

2.2. Арганізатарам конкурсу з'яўляецца: ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”; 

2.3. Для падрыхтоўкі і правядзення конкурсу ствараецца 

арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт).  

3. Аргкамітэт конкурсу:  
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3.1. Зацвярджае парадак яго арганізацыі і правядзення, каштарыс 

выдаткаў, вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні 

мерапрыемства, ажыццяўляе  непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкі  і 

правядзенне конкурсу; 

3.2. Прымае заяўкі на ўдзел, ажыццяўляе іх адбор, вызначае графік 

правядзення конкурсных праглядаў;  

3.3. Разглядае і зацвярджае склад журы, узоры дыпломаў, прызы, 

арганізуе кансультатыўна-метадычнае забяспячэнне конкурсу. 

4. Умовы і парадак правядзення:  

4.1. I этап: з 1 студзеня па 1 верасня 2022 года (кансультатыўны) – 

удзельнікі робяць відэазапіс майстар-класа; 

  II этап: з 1 верасня па 1 кастрычніка 2022 года (асноўны) – 

канкурсанты дасылаюць заяўку, відэазапіс на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by; 

4.2. З 1 па 8 кастрычніка 2022 года работы ацэньваюцца членамі 

журы ў адпаведнасці з намінацыямі конкурсу. 

5. Намінацыі конкурсу: 

5.1. “Лепшы Дом (Цэнтр) рамѐстваў” (відэаагляд, прэзентацыя), дзе  

павінны быць адлюстраваны наступныя дадзеныя: 

– узровень матэрыяльна-тэхнічнай базы (аснашчанасць тэхнічным 

абсталяваннем, папаўненне і абнаўленне інструментарыя, стварэнне ўмоў 

для наведвальнікаў у адпаведнасці з іх інтарэсамі і запатрабаваннямі); 

– мастацка-эстэтычны ўзровень афармлення памяшканняў майстэрні; 

– пошук і ўкараненне інавацыйных форм і метадаў работы з улікам 

асаблівасцяў розных катэгорый насельніцтва; 

– колькасць майстар-класаў ва ўстанове і выязных; 

– колькасць культурна-забаўляльных мерапрыемстваў, разлічаных на 

абслугоўванне сацыяльна не абароненых груп насельніцтва: людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі, сталага ўзросту (пералік у слайдзе); 

– колькасць розных мерапрыемстваў, арыентаваных на дзяцей і 

падлеткаў (пералік у слайдзе); 

– узаемадзеянне з ведамаснымі ўстановамі адукацыі, моладзі, 

сацыяльнага забеспячэння;  

– удзел у абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, 

фестывалях, святах (пералік у слайдзе); 

– праца са сродкамі масавай інфармацыі, інфармацыйная і PR-

дзейнасць. 

5.1.1. Працягласць відэазапісу “Лепшы Дом (Цэнтр) рамѐстваў” –  да 

15 хвілін. 

5.2. “Лепшае відэа майстар-класа”, у якім павінны быць 

адлюстраваны наступныя дадзеныя: 
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– імя і прозвішча канкурсанта, пасада; 

– аўтарская распрацоўка; 

– выразны паэтапны працэс выканання; 

– тэхнічная арыгінальнасць выканання; 

– інфармацыйнае напаўненне павінна прыцягваць увагу гледача; 

5.2.1. Працягласць відэазапісу ў намінацыі “Лепшае відэа майстар-

класа” – да 10 хвілін. 

6. Крытэрыі ацэнкі: 

Дасланы відэаматэрыял ацэньваецца па наступных крытэрыях: 

– уменне прэзентаваць свой вопыт;  

– своеасаблівасць і навізна вопыту; 

– камунікатыўная культура; 

– крэатыўнасць, творчы падыход; 

– цэласнасць; 

– сумесная выніковасць майстра і вучняў. 

7. Журы конкурсу:  

7.1. Журы конкурсу фарміруецца з ліку спецыялістаў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”; 

7.2. Ацэнкі і рашэнні журы аб выніках конкурсу фіксуюцца ў 

пратаколе, які падпісваюць усе члены журы. 

7.3. Рашэнне журы з'яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

8. Вынікі конкурсу:  

8.1. Да 8 кастрычніка 2022 года журы і аргкамітэт вызначаюць 

лепшае відэа шляхам прагляду і аналізу дасланага відэаматэрыялу ад 

ўдзельнікаў. 

9. Узнагароджанне:  

9.1. Журы конкурсу вызначае пераможцаў, якія ўзнагароджваюцца 

дыпломамі за I, II і III месца ў кожнай намінацыі, астатнія ўдзельнікі 

ўзнагароджваюцца дыпломамі за ўдзел;  

9.2. Журы пакідае за сабой права дабаўляць дадатковыя намінацыі, 

якія адзначаюцца спецыяльнымі заахвочвальнымі дыпломамі. 

 

 

Кантактная інфармацыя:  

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

 210026, г.Віцебск, вул.Леніна 35А, email: amcnt@yandex.by, тел./факс 

8(0212) 26-29-27. 

Тэлефон для даведак: 

8 (0212) 26-29-40 – Кіркавец Марына Аляксандраўна, вядучы метадыст.
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Дадатак 1 

 

ЗАЯЎКА на ўдзел у абласным відэа-конкурсе майстар-класаў народных 

мастацкіх рамѐстваў “Залатыя рукі”. 

 

Назва творчага напрамку ўдзельніка, цалкам  

Кіраўнік, удзельнік (імя па бацьку цалкам), 

Тэлефон, E-mail  

 

Адрас і тэлефон ўстановы (поўная назва)   

Намінацыя (згодна з Палажэннем)   

Спасылка на відэазапіс, загружаная на 

відэахостынг YouTube (альбо іншы)  

 

 

Кіраўнік установы                                           /__________/   /_____________/ 

                                                                          Подпіс         Расшыфроўка 

М.П. 

 

 

“__”  _____ 2021 год 

 

 

* Паважаныя кіраўнікі! Пасля адпраўкі заяўкі абавязкова звяжыцеся 

з аргкамітэтам і пераканайцеся, што Ваша інфармацыя атрымана і 

заяўка зарэгістраваная.  
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного конкурса сценариев и 

авторских стихотворений “Мы едины”, посвящѐнного Дню народного 

единства 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса сценариев и авторских стихотворений 

“Мы едины”, посвящѐнного Дню народного единства (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится среди специалистов учреждений культуры 

клубного типа. Конкурс призван содействовать развитию различных форм 

организации досуга населения ко Дню народного единства, повышению 

профессионального уровня, развитию творческого потенциала работников 
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учреждений культуры в написании сценариев, стихотворений, обобщению 

и распространению эффективного опыта работы по организации и 

проведению тематических мероприятий с населением, методическому 

обновлению учреждений культуры. 

3. Конкурс имеет статус областного.  

4. Организатором конкурса является ГУ “Витебский областной 

методический центр народного творчества”. 

5. Организатор конкурса утверждает порядок его организации и 

проведения, смету расходов, состав жюри; решает иные вопросы по 

организации и проведению мероприятия.  

6. Условия и порядок проведения конкурса: 

6.1.Конкурс проводится в период с 3 января по 1 августа 2022 года. 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– лучший тематический сценарий ко Дню народного единства для 

разных возрастных категорий; 

– лучшее авторское стихотворение о Беларуси, о своей малой 

Родине, о семье, природе, людях, единении народа: от отдельных 

участников (по 1-2 стихотворения от каждого); от литературных, 

поэтических клубов (в количестве до 3-х участников клуба по 2 

стихотворения от каждого). 

Материалы на конкурс предоставляются как на белорусском, так и на 

русском языках, написанные в период проведения конкурса. 

6.3.Требования к оформлению сценариев и сценарных разработок: 

6.3.1.Титульный лист: 

– учреждение (место работы); 

– название номинации; 

– название мероприятия; 

– возрастной адресат работы; 

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

6.3.2. Пояснительная записка (актуальность, цели и задачи 

мероприятия, условия и особенности его реализации, методические 

рекомендации по проведению). 

6.3.3. Литературный сценарий или сценарная разработка (с 

описанием полного текста ведущего, стихов, песен, танцев с указанием 

авторов). 

6.3.4. Список источников, используемых для написания сценария. 

Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со 

стандартными требованиями форматирования, располагается на одной 

стороне листа формата А4 (210х297), шрифтом – 14 через одинарный 

интервал. При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Заголовки печатаются 



*В положениях в течение года возможны изменения 

10 
 

строчными буквами (первая – прописная). Точка в конце заголовка, 

располагаемого посередине строки, не ставится. Номер страницы 

проставляется на верхнем поле по центру.  

Сценарии и авторские стихи предоставляются оформленными в папку и 

отправленными на адрес: 210026, г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, ГУ 

“Витебский областной методический центр народного творчества” и на          

e-mail: amcnt@yandex.by.  

6.4. Конкурсные материалы не возвращаются. 

6.5. Авторы дают согласие на дальнейшее использование 

конкурсных материалов в работе учреждений культуры области. 

7. Для оценки конкурсных материалов утверждается состав жюри из 

числа специалистов ГУ “Витебский областной методический центр 

народного творчества” и представителей Витебского областного 

отделения ОО “Союз писателей Беларуси”. 

8. Жюри оценивает материалы по следующим критериям: 

– полное раскрытие темы; 

– актуальность идеи сценария, оригинальность и новизна сюжета; 

– оригинальность режиссерского и сценографического решения; 

– соответствие сценарного материала и музыкального репертуара 

заявленной возрастной категории; 

– использование разнообразных выразительных средств и методов, 

различных приемов активизации аудитории; 

– отсутствие содержательных, грамматических и речевых ошибок; 

– соответствие конкурсных работ требованиям настоящего 

Положения. 

9. Итоги конкурса будут подведены в августе 2022 года. 

10. Результаты обсуждения итогов конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается каждым членом жюри.  

11. Победители конкурса определяются по номинациям, 

определенным в п. 6.2. настоящего Положения, и награждаются 

дипломами I, II, III степени с присвоением звания лауреата конкурса.  

Победители конкурса награждаются памятными призами и специальными 

дипломами.  

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

результатам конкурса заявить иное (делить призовые места между 

конкурсантами, присуждать специальные дипломы).  

13. По итогам конкурса ГУ “Витебский областной методический 

центр народного творчества” издает сборник лучших сценариев и 

авторских стихотворений. 

Телефон для справок: 8(0212) 26-29-17 – Лялькина Алла 

Михайловна, начальник отдела. 
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                                                                                                          ПРАЕКТ 

ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога агляду-конкурсу 

клубаў “Ветэран” і ветэранскіх творчых калектываў “НЕ 

СТАРЭЮЦЬ ДУШОЙ ВЕТЭРАНЫ” 

 

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і 

правядзення абласнога агляду-конкурсу клубаў “Ветэран” і ветэранскіх 

творчых калектываў “Не старэюць душой ветэраны” (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  

XVІ Рэспубліканскага фестывалю народнай творчасці ветэранскіх 

калектываў.  

4. Агляд-конкурс праводзіцца 11 лютага 2022 года ў г.Полацк,  

12 лютага ў г. Орша, 11 сакавіка ў г.Браслаў і 25 сакавіка 2022 года ў 

аг.Ноўка Віцебскага раѐна. 

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 культуры 

Аршанскага райвыканкама, аддзел культуры Полацкага райвыканкама,  

аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Браслаўскага 

райвыканкама, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Віцебскага 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: 
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7.1. Да ўдзелу ў аглядзе-конкурсе дапускаюцца асобы, якія 

з’яўляюцца ўдзельнікамі калектываў мастацкай творчасці, і асобныя 

выканаўцы не маладзей 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: “Харавыя 

спевы”, “Вакальны ансамбль”,  “Сольныя спевы”, “Харэаграфічнае 

мастацтва”, “Музычна-інструментальнае выкананне”, “Тэатральнае 

мастацтва”, “Мастацкае слова”.  

7.4. Па выніках раѐнных і гарадскіх конкурсаў ветэранскіх 

калектываў і прагляду відэаматэрыялаў арганізатарамі праводзіцца адбор 

калектываў і індывідуальных выканаўцаў для прадстаўлення конкурсных 

выступленняў на абласным турах, якія адбудуцца: 

                           

г.Віцебск і Віцебскі рэгіѐн 

(аг.Ноўка, Віцебскі РДК ) 

25 сакавіка 2022 года 

Полацкі рэгіѐн 

(г.Браслаў) 

11 сакавіка 2022 года 

 

1. г.Віцебск 

2. Бешанковіцкі раѐн 

3. Віцебскі раѐн 

4. Гарадоцкі раѐн 

5. Дубровенскі раѐн 

6. Лѐзненскі раѐн 

7. Сенненскі раѐн 

8. Талачынскі раѐн 

9. Чашніцкі раѐн 

10. Шумілінскі раѐн 

1. Браслаўскі раѐн 

2. Верхнядзвінскі раѐн 

3. Глыбоцкі раѐн 

4. Докшыцкі раѐн 

5. Лепельскі раѐн 

6. Міѐрскі раѐн 

7. Пастаўскі раѐн 

8. Расонскі раѐн 

9. Ушацкі раѐн 

10. Шаркаўшчынскі раѐн 
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г.Орша і Аршанскі раѐн 

12 лютага 2022 года 

(г.Орша, ДУК “Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры “Перамога”) 

 

Ветэранскія калектывы г.Полацка і Полацкага раѐна, г.Наваполацка 

11 лютага 2022 года 

(г.Полацк, ДУК “Полацкі ГПК”) 

 

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-інструментальнае выкананне”, 

“Мастацкае слова” – па 1 (аднаму) працягласцю да 5 хвілін; у намінацыі 

“Тэатральнае мастацтва” – выступленне працягласцю да 10 хвілін.  

Калі ў склад 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 пра 

Радзіму, гераічную гісторыю Беларусі, родныя мясціны і г.д.).  

Калектывы мастацкай творчасці і індывідуальныя выканаўцы, 

адзначаныя “Гран-пры” і дыпломамі “Лаўрэата І ступені” ў дадзеным 

абласным аглядзе-конкурсе ў 2020 годзе не ўдзельнічаюць ў конкурснай 

праграме, а могуць запрашацца ў якасці гасцей свята.  

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

ўстаноўленай форме (гл. дадатак) і абавязкова відэа- ці аўдыязапісы 

конкурснай праграмы  да 21 студзеня 2022 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 2022 года, ствараецца абласное журы з 

удзелам прадстаўнікоў Рэспубліканскага журы, спецыялістаў па розных 

жанрах мастацкай творчасці, якое ацэньвае выступленні па наступных 

крытэрыях:  

– выканальніцкае майстрэства; 

– рэжысѐрскае вырашэнне праграмы; 

– выкарыстанне розных сродкаў мастацкага ўвасаблення;          

– касцюміраванне;  

– сцэнічная культура; 

–наяўнасць у конкурснай праграме твораў беларускай тэматыкі  і г.д. 
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9. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду 

не падлягае. 

10. Па рашэнню абласнога журы лепшым калектывам і асобным 

выканаўцам па выніках усіх занальных тураў надаюцца званні “Гран-пры” 

(калектыў-пераможца) і “Лаўрэат І, ІІ і ІІІ ступеняў” ў кожнай намінацыі 

згодна п. 7.3. Пераможцы ўзнагароджваюцца адпаведнымі дыпломамі. 

Уладальнікі “Гран-пры” і “Лаўрэаты І ступені” ўзнагароджваюцца 

каштоўнымі прызамі.   

11. Удзельнікі, якія не з’ўляюцца пераможцамі, узнагароджваюцца 

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. 

14. Фінансаванне агляду-конкурсу ажыццяўляецца за кошт 

арганізатара – дзяржаўнай установы “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. Для правядзення агляду-конкурсу набываюцца: 

фотапапера для вырабу дыпломаў – 3 пачкі; папера офісная для 

раздрукоўкі сцэнарыя, праграм, ацэначных лістоў, заявак – 1 пачка; прызы 

пераможцам агляду-конкурсу колькасцю 8 штук: за 1 месца ў кожнай з 7-

мі намінацый і “Гран-пры”. Арганізатар забяспечвае аплату харчавання 

ўдзельнікаў агляду-конкурсу. Транспартныя выдаткі – за кошт 

камандыруючых арганізацый. 

 

Кантактная інфармацыя:  

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35а, тэл./факс: 8 (0212) 26 29 27, (e-mail: 

amcnt@yandex.ru). 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26 29 24, Мядзюха Васіль Сямѐнавіч, 

начальнік аддзела аматарскай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 
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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). 

 

№ 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!).  

 

 

 

 

                                                                                                          ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні ІІ абласнога агляду-конкурсу 

калектываў мастацкай творчасці і аматарскіх аб’яднанняў з 

найменнем “народны, узорны” “Званне пацвярджаю” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

ІІ абласнога  (І агляд-конкурс адбыўся ў 2018 годзе) агляду-конкурсу 

калектываў мастацкай творчасці і аматарскіх аб’яднанняў з найменнем 

“народны, узорны” “Званне пацвярджаю” (далей – агляд-конкурс).       
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2. Агляд-конкурс праводзіцца з мэтай актывізацыі работы 

калектываў  мастацкай творчасці Віцебшчыны з найменнем “народны”, 

“узорны”; развіцця ўсіх відаў і жанраў аматарскай творчасці, 

стымулявання стварэння новых аматарскіх калектываў мастацкай 

творчасці; выяўлення яркіх, самабытных  талентаў мастацкай  творчасці, 

стварэння ўмоў для рэалізацыі іх творчага патэнцыялу; павышэння 

ўзроўню выканаўчага майстэрства; адбору аматарскіх  калектываў 

мастацкай творчасці для ўдзелу ў рэспубліканскіх і міжнародных  

конкурсах і фестывалях.  

3. Агляд-конкурс праводзіцца з 1 лютага па 19 снежня 2022 года ў 

гарадах і раѐнах  вобласці па  асобнаму графіку.  

4. Арганізатарамі агляду-конкурсу з’яўляюцца: упраўленне культуры 

Віцебскага абвыканкама і дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

5. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў, прымаюць рашэнне аб стварэнні 

арганізацыйнага камітэта, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні мерапрыемства.  

6. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем агляду-

конкурсу ствараецца арганізацыйны камітэт з ліку членаў рэспубліканскай 

атэстацыйнай камісіі (далей – аргкамітэт). 

7. Аргкамітэт агляду-конкурсу: 

7.1. здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем 

агляду-конкурсу; 

7.2. уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на 

арганізацыю і правядзенне агляду-конкурсу; 

7.3. прымае заяўкі на ўдзел; 

7.4. вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенні агляду-

конкурсу. 

8. Умовы і парадак правядзення.  

8.1. У аглядзе-конкурсе абавязкова прымаюць удзел аматарскія 

калектывы мастацкай творчасці з найменнем “народны”, “узорны”, 

падпарадкаваныя Міністэрству культуры (акрамя драматычных і 

лялечных  тэатраў, цыркаў, клубаў майстроў народных мастацкіх 

рамѐстваў). 

8.2. Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, 

аддзел культуры гаррайвыканкама складае канцэртную праграму, дзе 

кожны калектыў з найменнем “народны”, “узорны” прадстаўляе 2 нумары 

(агульнай працягласцю не больш за 8 хвілін). Тэатры моды, аматарскія 

аб’яднанні і клубы па інтарэсах могуць прадставіць прэзентацыю сваѐй 
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дзейнасці (да 10 хвілін) па-за межамі канцэртнай праграмы. Усе творы 

выконваюцца пад жывы акампанімент або “мінусавую” фанаграму. 

8.3. Аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, 

аддзелы культуры гаррайвыканкамаў размяшчаюць рэкламу аб 

мерапрыемстве, запрашаюць гледачоў, забяспечваюць работу вядучых, 

гукааператара, прадстаўляюць журы праграму мерапрыемства (абавязкова 

за тыдзень да мерапрыемства на электронны адрас АМЦНТ 

amcnt@yandex.by). 

8.4. Да 1 лютага 2022 года аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і 

па справах моладзі, аддзелы культуры гаррайвыканкамаў на e-mail 

АМЦНТ: amcnt@yandex.by дасылаюць прапановы аб даце правядзення  

мерапрыемства ў раѐне.  

9. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджаванне. 

9.1. Для правядзення агляду-конкурсу ствараецца журы з ліку 

спецыялістаў галіны культуры, якое ацэньвае ўдзельнікаў па наступным 

крытэрыям: 

– выканальніцкае майстэрства; 

– узровень музычнага суправаджэння; 

– кампазіцыйнае пастраенне нумара; 

– сцэнічная культура; 

– артыстызм, раскрыццѐ мастацкага вобраза; 

– творчы падыход да падбору рэпертуару; 

– мастацкае афармленне, рэквізіт, светлавое рашэнне. 

9.2. У кожнай  намінацыі (вакальныя ансамблі, харавыя спевы, 

эстрада, харэаграфія, інструментальныя ансамблі, інструментальныя 

аркестры, тэатры моды), аматарскія  аб’яднанні і клубы па інтарэсах, 

фальклор  вылучаюцца Лаўрэаты І, ІІ і ІІІ ступені. 

9.3. Пераможцы І, ІІ і ІІІ ступені ў кожнай намінацыі 

ўзнагароджваюцца дыпломамі пераможцаў, астатнія – дыпломамі 

ўдзельнікаў. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне  адбудзецца на 

выніковай калегіі ўпраўлення культуры. Журы мае права пры 

неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 

10. Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў у 

адпаведнасці з каштарысам і дзеючым заканадаўствам.  

10.1. ДУ “Віцебскі АМЦНТ” забяспечвае  выраб  дыпломаў 

пераможцам і ўдзельнікам агляду-конкурсу. 

10.2. Транспартныя выдаткі – за кошт накіроўваючага боку. 
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Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д. 35а, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс: 

8 (0212) 26-29-27 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-28 – Уліновіч Надзея Васільеўна, 

намеснік дырэктара. 

 

 

 

 

 

                   ПРОЕКТ 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения областного конкурса 

патриотической песни “Песни юности наших отцов”. 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса патриотической песни “Песни юности 

наших отцов” (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 и белорусских 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 (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 6 февраля 2022 г. – 

районные отборочные туры в городах и районах Витебской области; II 

этап – зональные отборочные туры (согласно Приложению 1) в г.Глубокае 

(18 февраля), г.Толочин (25 февраля); III этап – финальный тур 19 марта 

2022 г. – в г.Орша. Даты проведения туров могут быть изменены.  
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5.2. В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 16 

до 35 лет (по состоянию на 19 марта 2022 года). 

5.3. Конкурс проводится по двум оценочным категориям: солист-

вокалист и вокальный ансамбль (до 8 человек). 

5.4. Участники готовят к региональным и зональным отборочным 

турам на выбор две песни – хиты 70-х – 90-х годов (лучшие образцы 

советской, белорусской и зарубежной эстрады: 

– первая песня – “Нам песня строить и жить помогает” (песни 

патриотической направленности); 

– вторая песня – на выбор участника (советский, белорусский, 

зарубежный хит). Общий хронометраж песен не должен превышать 8 

минут.   

К конкурсу не допускаются песни с призывами к дискриминации, 

насилию и разжиганию национальной, межконфессиональной розни, а 

также противоречащие законодательству РБ. 

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 произведения отдаѐтся 

конкурсанту, чья заявка была подана ранее, а другому конкурсанту 

предлагается заменить песню. 

5.8. Замена репертуара возможна не позднее чем за 10 дней до 

начала зональных отборочных туров конкурса, замена репертуара на 

конкурсе запрещена. 

5.9. Участники конкурса обязаны соблюдать корректное поведение 

во время проведения мероприятия. При несоблюдении 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 г.Новополоцк – не более пяти, 

г.Витебск – не более семи.  

5.11. Победители конкурса прошлых лет (“Гран-при” и занявшие 1 

места) к участию в текущем году не допускаются. 

6. Для участия в конкурсе не позднее 8 февраля 2020 года в ГУ 

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

(e-mail: amcnt@yandex.by) предоставляется заявка на участие по форме 

согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (заявки, направленные 

по электронной почте необходимо предоставить в формате WORD). 
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6.1. В заявке (приложение 2) на участие в конкурсе в обязательном 

порядке указывается: Ф.И.О. исполнителя (или название вокальной 

группы) и художественного руководителя, название произведений, год 

написания, авторы слов и музыки  (Ф.И. полностью), хронометраж песни, 

количество предполагаемых для выступления микрофонов (для ансамблей 

или бэк-вокала). 

6.2. При невыполнении требований, указанных в заявке, а также в 

данной инструкции оргкомитет вправе не допустить исполнителя к 

участию в конкурсе.  

7. Для оценки конкурсных выступлений участников оргкомитетом 

утверждается состав жюри, которое оценивает выступления по 

следующим критериям: 

– соответствие исполняемой программы возрасту исполнителей; 

– соответствие тематике конкурса; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма, умение 

пользоваться микрофоном); 

– вокальные данные (тембр и сила голоса, чистота интонации и 

качество звучания); 

– чѐткость и артистичность исполнения; 

– сценическая культура, имидж, костюм; 

– выполнение условий конкурса. 

7.1. Основанием для награждения победителей конкурса служит 

заключение жюри, оформленное протоколом. 

7.2. Результаты зональных отборочных туров оглашаются в течение 

5 дней после проведения на официальном сайте  

ГУ “Витебского ОМЦНТ” (https://omcnt.by/) и в группе в 

“Вконтакте” (https://vk.com/omcnt). 

Результаты финального тура будут объявлены 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 2-х категорий награждаются дипломами и памятными призами. 

Кроме того, оргкомитет устанавливает специальные дипломы:  

– “за артистичность”,  

– “зрительских симпатий”,  

– “за создание лучшего сценического образа”,  

– “за лучшее исполнение патриотической песни”, 

– “открытие конкурса”, 

– “за лучшее исполнение песни белорусских композиторов”, 
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– “лучшая техника пения в ансамбле”, 

– “чарующий тембр конкурса”; 

7.5. Все участники финала конкурса награждаются дипломами 

участника. 

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 (Приложение 3). 

9. Финансирование конкурса осуществляется за счѐт организаторов в 

соответствии со сметой и действующим законодательством Республики 

Беларусь. Направляющая организация берѐт на себя расходы, связанные с 

доставкой участников и сопровождающих их лиц на зональные 

отборочные туры и финальный тур, по оплате фонограмм и другие 

расходы по участию в конкурсе. Питание сопровождающих лиц на 

зональных отборочных и финальном турах конкурса осуществляется за 

счѐт командирующей стороны.  

Оплата питания участников конкурса во время проведения конкурса, 

оплата бумаги для изготовления дипломов, оценочных листов жюри, 

сценариев конкурсной программы, программ праздника, приобретение 

рамок для дипломов – за счѐт средств ГУ “Витебский областной 

методический центр народного творчества”. 

10. Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящую 

Инструкцию. 

 

Контактный телефон в ГУ “Витебский ОМЦНТ”: 8 0212 26 29 24, 

Медюха Василий Семенович – начальник отдела любительского 

творчества и культурно-досуговой деятельности.  
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Приложение 1 

ГРАФИК 

проведения отборочных зональных туров областного конкурса 

молодых исполнителей патриотической песни 

“Песни юности наших отцов – 2022” 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Адрес Участники 

18 февраля 

10.30 ч. 

г.Глубокае  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 

Ушачский р-н 

Шарковщинский р-н 

 

25 февраля 

10.30 ч. 

г.Толочин  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  
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 Приложение 2 

Анкета-заявка  

участника областного конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни “Песни юности наших отцов – 2022” 

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

 

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) 

 

Песня 1. 

Название  

Автор слов 

Автор музыки 

Год написания 

Хронометраж  

 

Песня 2. 

Название  

Автор слов 

Автор музыки 

Год написания 

Хронометраж  

 

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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      Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

отдела идеологической работы,                

культуры и по делам молодежи  

_______________ райисполкома 

______________ 

“____”____________ 2022 г 

 

Список 

участников областного конкурса патриотической песни 

“Песни юности наших отцов” 

 

18.02.2022 г.        г.Докшицы 

или 25.02.2022 г.       г.Толочин 

 

№ 

п/п 

ФИО Паспортные 

данные 

Роль в 

коллективе 

1 Иванов Иван Иванович ВМ2345623, 

выдан 

Октябрьским 

РОВД 

г.Витебска 

Участник 

 

    

   Директор         А.А.Петров 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении областного (заочного) конкурса  

“Я – Ведущий!” 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации 

и условия проведения областного (заочного) конкурса “Я – Ведущий!” 

(далее – конкурс). 

2. Организатором конкурса является государственное учреждение 

“Витебский областной методический центр народного творчества” (далее 

– организатор). 
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3. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых 

ведущих концертных и тематических программ, праздников и 

мероприятий, повышение их исполнительского мастерства.  

4. Задачи конкурса: пропаганда профессии ведущего; развитие 

речевой культуры; воспитание художественной выразительности речи; 

расширение возможностей самореализации; выявление талантливых 

исполнителей, ведущих; возрождение лучших традиций разговорного 

жанра. 

5. Конкурс проводится с 1 марта по 1 мая 2022 года. 

6. Конкурс проводится заочно. Форма проведения – просмотр 

конкурсных работ по видеозаписям. 

6.1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, 

снятые одним дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и 

склейки кадров). Каждый видеофайл должен содержать только один 

отдельный конкурсный номер. На видеозаписях участников номинации 

должны быть видны руки, ноги и лица конкурсантов. 

6.2. Для передачи файла (видео конкурсного выступления) 

необходимо загрузить на облачное хранилище с бесплатным доступом. 

Адрес ссылки для скачивания указывается в заявке (рекомендуемые 

сервисы: яндекс.диск, drive.google, облако mail.ru, и т.п.), иметь открытый 

доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента окончания 

срока приема заявок. Всю ответственность за исполнение произведений 

(разрешение авторов) несет исполнитель.  

6.3. Представляя свои выступления на конкурсе, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ и т.д. 

II. Участники конкурса 

Участие в конкурсе обязательно от всех районов и городов 

Витебской области. Возраст участников – от18 лет и старше. 

III. Условия проведения 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- “Ведущий академической манеры ведения”; 

- “Ведущий народной манеры ведения”; 

- “Ведущий развлекательных шоу-программ”; 

- “Конферанс” (одиночный, парный, групповой). 

2. Участникам конкурса необходимо подготовить: 

А) Визитную карточку “Ведущий – это моѐ призвание” – до 3 

минут, где в творческой форме (проза, стихотворение, песня и т.д.) 

рассказать о себе, своей деятельности в роли ведущего выбранной 

номинации, также может быть представлен интересный случай из 

творческой биографии, профессиональные мечты. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&cc_key=
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Критерии оценки визитной карточки: выразительность речи; 

способность раскрыть тему визитной карточки; умение держать себя на 

сцене; зрелищность; внешний вид (костюм); интересный образ (если он 

предусмотрен); умение использовать отведенное время. 

В) Домашнее задание “Идея. Проект. Воплощение” – до 5 минут.  

По собственному сценарию, разработанному заранее, подготовить 

отрывок концерта, праздника, развлекательной, или познавательной 

программы (в соответствии с выбранной номинацией).  Плюсом в 

выступлении является включение момента активизации зала. 

Критерии оценки домашнего задания: оригинальность идеи, 

использование средств художественной выразительности, умение 

общаться с публикой, культура речи, эмоциональность, соответствие 

выступления правилам проведения той или иной формы мероприятия в 

соответствии с выбранной номинацией. 

2.1. При подготовке визитной карточки и домашнего задания 

можно использовать мультимедийное сопровождение 

выступления. 

2.2. Общие критерии оценки конкурсных работ: 

– поставленная речь (тембр и громкость голоса, ораторские 

способности, грамотность речи); 

– умение импровизировать, свободно держаться на сцене; 

– идея выступления (оригинальность, уникальность, 

авторство); 

– чувство юмора; 

– музыкальное оформление (умение взаимодействовать со 

звукорежиссером, степень соответствия музыкального 

оформления материалу); 

– внешний вид (стиль, сценический костюм, аксессуары, 

прическа); 

– энергетика, позитив (умение зарядить аудиторию, 

эмоциональная подача, искренность), харизма (отличие от 

других ведущих); 

– режиссура выступления (грамотно построенное 

выступление), соблюдение тайминга. 

IV. Условия конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2022 г. на 

электронный адрес организатора amcnt@yandex.by представить 

следующие конкурсные материалы с пометкой в теме – конкурс “Я – 

Ведущий!”: 

– заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

– ссылку на видео конкурсного выступления участников (см. п. I /7); 
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– скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса.  

В течение 5-ти дней после завершения приема конкурсных 

материалов на сайте организатора (http://omcnt.by/) будет опубликован 

список всех участников конкурса. 

 Внимание! Данные, указанные в заявке, будут напечатаны далее в 

дипломе, поэтому рекомендуем проверять правильность заполнения 

заявки перед отправкой. 

Контактные телефоны: 8-0212-26-29-27 (приѐмная); координатор 

конкурса Мульц Ольга Семеновна 8-0212-26-29-41; +375 33 3246718 (мтс). 

V. Подведение итогов и состав жюри 

1. Победителем конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

2. Жюри конкурса формируется организаторами. В состав жюри 

войдут: специалисты ГУ “Витебский областной методический центр 

народного творчества”, преподаватели УО “Витебский государственный 

колледж культуры и искусств”, известные ведущие областных 

мероприятий. 

3. Информация о проведении и результатах конкурса будет 

размещена на официальном сайте организатора. 

4. Организатор конкурса оставляет за собой право внесения в данное 

положение изменений и дополнений, о чем будут информированы 

участники конкурса дополнительно на сайте организатора. 

5. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 

Победители конкурса (1 места в четырѐх номинациях) получают 

приглашение на участие в качестве ведущих областных, республиканских 

и международных мероприятий, проводимых в Витебской области, а 

также призы от организатора. 

VI. Правила конкурса 

Подача официальной заявки и конкурсного видеоматериала на 

участие в конкурсе является подтверждением и принятием всех условий 

данного положения. 

Тексты конкурсантов (в том числе на иностранном языке) не должны 

содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные слова и 

выражения. 

VII. Финансовые условия конкурса 

Финансирование расходов на организацию конкурса осуществляется 

за счет заявочных взносов участников. Заявочные взносы формируются 

организатором конкурса.  

Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при 

предоставлении отдельной заявки на каждую номинацию. За участие в 

каждой дополнительной номинации предоставляется скидка 20%.  
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В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по 

уважительной причине), заявочный взнос не возвращается. 

Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с 

обязательным указанием Ф.И.О. участника(-ов).  
Размер заявочного взноса составляет:  

ВНИМАНИЕ! Оплата комиссии банка производиться отдельно от заявочного 

взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке). 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (можно через интернет-банкинг): 

Наименование и 

адрес получателя 

210026 г.Витебск, ул.Ленина, 35а 

р/с ВY22 BLBB36320300002319001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области 

BIK BLBBВY2X 

УНП 300002319 ОКПО 05561051 

ГУ «Витебский областной методический центр народного 

творчества» 

Наименование 

платежа 

Заявочный взнос за участие в открытом областном (заочном) 

конкурсе «Я – Ведущий!» 

(Ф.И.О. участника(-ов), количество человек) 

Размер платежа  

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в открытом областном (заочном) конкурсе “Я – Ведущий!” 

 

1. Ф.И.О. участника (-ов) или полное название коллектива  

2. Номинация  

3. Количество участников в номере  

4. Возраст участника (на день проведения конкурса, в группе 

указать возраст каждого участника)  

 

5. Полное название учреждения (центра, студии и т.д.) (без 

сокращения, для диплома) 

 

6. Ф.И.О. руководителя (-ей) (без сокращение, для диплома), 

контактный телефон 

 

7. Подробный почтовый адрес участника или учреждения, 

контактный телефон, факс, е-mail   

 

8. Адрес ссылки для скачивания конкурсного номера  

(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word). 

 

С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________ 

            (ФИО лица, заполнившего заявку) 

                                                                        “___”____________2022 г. 

Форма 

(участники) 

Цена за 1 участника 

(BYN руб., коп.) 

Индивидуальные исполнители (ведущие) 10.00 BYN 

Коллектив (2  и более человек) – (конферанс) 7.00 BYN 
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ПАЛАЖЭННЕ  

аб правядзенні абласнога свята “Тэатральная вясна-2022”, 

прысвечанага Году гістарычнай памяці 

 

1. Дадзеным Палажэннем вызначаецца парадак арганізацыі і 

правядзення абласнога свята “Тэатральная вясна – 2022” (далей – свята).  

2. Свята праводзіцца ў мэтах 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: упраўленне культуры Віцебскага 

аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

4.  Свята праводзіцца: сакавік – снежань 2022 года (па графіку) на базе, 

на якой дзейнічае калектыў-канкурсант з запрашэннем журы. 

5. Арганізатары свата 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 прэм’ерны спектакль (без 

перапынку) працягласцю не больш за 1 гадзіну 10 хвілін.   

6.3.  Афішы спектакляў, фотаздымкі акцѐраў прадстаўляюцца для 

арганізацыі выставы-фотасушкі. 

7. Для ацэнкі выступленняў і вызначэння пераможцаў ствараецца журы 

з ліку спецыялістаў галіны культуры, якое ацэньвае творчыя работы 

наступным чынам: Гран-пры, лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступені ў намінацыі 

“Лепшая рэжысѐрская работа”, а таксама па дадатковых намінацыях: 

- “Лепшая мужчынская роля”; 

- “Лепшая жаночая роля”;  

- “Лепшая эпізадычная роля”; 

- “Лепшы акцѐрскі ансамбль”; 

- “Творчы дэбют”. 

8. Пры вызначэнні пераможцаў свята асноўнымі крытэрыямі 

з’яўляюцца: высокі мастацкі ўзровень работ, наяўнасць арыгінальных 

творчых ідэй і здабыткаў, якія садзейнічаюць развіццю тэатральнага 

мастацтва. 
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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 лютага 2022 года ўдзельнікі дасылаюць заяўкі (згодня Дадатку 

1). 

12. Па выніках свята пераможцы атрымліваюць прызы і дыпломы. 

13. Кантактная інфармацыя: ДУ “Віцебскі АМЦНТ”: 210026, г.Віцебск, 

вул.Леніна, д.35а, эл.адрас amcnt@yandex.by.Тэл./факс  8 (0212) 26-29-27.  

Даведкі па тэлефоне: 8 (0212) 26-29-41, галоўны рэжысѐр Мульц 

Вольга Сямѐнаўна. 

Дадатак 1 

 

ЗАЯЎКА 

на удзел у абласным свяце “Тэатральная вясна – 2022” 

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 

 

 

Назва прадстаўлення, аўтар, 

працягласць выступлення 
 

Дата конкурснага выступлення  

 

Кіраўнік установы                             /__________/   /_____________/ 

                                                                           Подпіс                                         М.П. 

 

 

Палажэнне  

аб парадку арганізацыі і правядзення абласной выставы-конкурсу па 

дэкаратыўна-прыкладным мастацтве “Велікодныя ўзоры” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

абласной выставы-конкурсу па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве 

“Велікодныя ўзоры” (далей – выстава-конкурс). 

2. Выстава-конкурс праводзіцца ў мэтах папулярызацыі 

традыцыйных мастацкіх вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з 

лакальнымі адметнасцямі велікодных атрыбутаў; прыцягнення ўвагі 

моладзі да традыцыйнай культуры і творчасці вядучых майстроў ў галіне 
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рэлігійнага мастацтва і сувенірнай вытворчасці; фарміравання эстэтычнага 

густу насельніцтва на ўзорах творчасці майстроў, якія займаюцца 

распрацоўкай велікодных сувеніраў.  

3. Месца і дата правядзення: выставачная зала ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці” (г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А),  

11 сакавіка – 3 красавіка 2022 года. 

4. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта; дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 

5. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і правядзення 

выставы-конкурсу, каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па 

арганізацыі і правядзенні. 

6. Удзельнікі: майстры Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў, члены народных 

клубаў майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і мастакоў-аматараў 

устаноў культуры Віцебскай вобласці.  

7. Парадак правядзення. 

7.1. Асноўныя крытэрыі адбору вырабаў для ўдзелу ў  

выставе-конкурсе: цэласнасць кампазіцыі; адлюстраванне ў вырабе тэмы 

экспазіцыі; унікальнасць экспаната, арыгінальнасць ідэі мастацка-

вобразнага рашэння; майстэрства выканання і ступень мастацкага 

самавыяўлення; наяўнасць неабходнага афармлення работ. 

7.2. Заяўкі на ўдзел дасылаюцца ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці” на электронны адрас: amcnt@yandex.by (з 

паметкай “Велікодныя ўзоры”) да 4 сакавіка 2022 года. Да заяўкі 

дадаецца: творчая характарыстыка аўтара, каталожныя дадзеныя твора 

(назва твора, год стварэння, матэрыялы і тэхніка выканання, памер). 

7.3. На выставу прадстаўляюцца абразы ў розных тэхніках і 

матэрыялах, карціны з велікодным сюжэтам, выцінанкі; распісаныя 

велікодныя яйкі і падстаўкі пад яйкі; плеценыя кошыкі, вербныя букеты, 

кветкавыя кампазіцыі; тэматычныя аб’ѐмныя кампазіцыі і інсталяцыі на 

тэму Велікоднага цыклу; дэкаратыўныя ўпрыгожванні і посуд для 

святочнага стала і дома, ручнікі, сурвэткі і абрусы; велікодныя сувеніры. 

7.4. Памеры прадстаўленых вырабаў народнай творчасці не 

абмяжоўваюцца, павінны мець прыстасаванні для мантажу, быць 

падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй (назва ўстановы з эмблемай, прозвішча, імя, імя па 

бацьку аўтара; год нараджэння; назва твора; матэрыял і тэхніка 

выканання; памер). 

7.5. Завоз экспанатаў да 8 сакавіка ў ДУ “Віцебскі абласны 

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

д.35А (аддзел традыцыйнай культуры). 
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7.6. Мантаж экспазіцыі здзяйсняюць супрацоўнікі ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

8. Намінацыі: 

– “Лепшая мастацкая выява” (карціны з велікодным сюжэтам, 

абразы ў розных тэхніках і матэрыялах, выцінанкі, маляванкі, роспіс па 

шкле) 

– “Велікоднае яйка” (распісаныя велікодныя яйкі, “пісанка”, 

“шкрабанка”, “крашаніна”, падстаўкі пад яйкі) 

– “Лепшая тэматычная інсталяцыя” (тэматычныя аб’ѐмныя 

кампазіцыі і інсталяцыі) 

– “Этнаграфічны артэфакт” (этнаграфічныя артэфакты з фондаў 

Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў, музеяў, прыватных калекцый) 

– “Велікодны сувенір” (плеценыя кошыкі, вербныя букеты, 

кветкавыя кампазіцыі, дэкаратыўныя ўпрыгожванні, посуд для святочнага 

стала і дома, ручнікі, сурвэткі, абрусы). 

9. Журы. 

9.1. Журы фарміруецца з ліку спецыялістаў у сферы культуры. 

9.2. Адзнакі і рашэнне журы па выніках правядзення  

выставы-конкурсу фіксуецца ў пратаколе, які падпісваюць усе члены 

журы. 

9.3. Журы мае права пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыях, 

але іх агульная колькасць павінна адпавядаць заяўленай лічбе. 

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

10. Узнагароджванне. 

10.1. За высокі ўзровень выканання творчых работ арганізатары 

выставы-конкурсу забяспечваюць узнагароджванне ўсіх удзельнікаў 

дыпломамі. 

10.2. Прызамі ўзнагароджваюцца ўладальнікі дыпломаў І, ІІ і ІІІ 

ступеняў у намінацыях, згодна п.8. 

10.3. Уладальнікі дыпломаў І ступені пакідаюць свой выраб у фонд 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

11. Фінансаванне.  

11.1 Арганізатары выставы-конкурсу забяспечваюць набыццѐ 

прызоў і паперы для вырабу дыпломаў. 

11.2. Транспартныя выдаткі на дастаўку і вяртанне экспанатаў – за 

сродкі камандзіруючых устаноў.  

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс:  

8(0212) 26-29-27.  
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Тэлефон для даведак: 8(0212) 26-29-40 – Кіркавец Марына 

Аляксандраўна, вядучы метадыст. 

 

 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога фестывалю 

беларускай нацыянальнай кухні “Дзвінскі смак” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

абласнога фестывалю беларускай нацыянальнай кухні “Дзвінскі смак” 

(далей – фестываль). 

2. Фестываль праводзіцца ў мэтах адраджэння, папулярызацыі і 

далейшага развіцця беларускай нацыянальнай кухні як састаўной часткі 

традыцыйнай культуры; прапаганды нацыянальных традыцый 

гасціннасці; падтрымкі і стымулявання клубаў нацыянальнай кухні, 

фальклору і гульні вобласці, творчая дзейнасць якіх арыентавана на 

захаванне мясцовых рэцэптаў страў і элементаў фальклору; укаранення 

страў беларускай нацыянальнай кухні ў сучасную кулінарную практыку.  

3. Фестываль праводзіцца на працягу чэрвеня – жніўня 2022 года на 

тэрыторыі музея-сядзібы Іллі Рэпіна “Здраўнѐва”.  

4. Арганізатарамі фестывалю выступаюць: УК “Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей”, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці“”. 

5. Арганізатары фестывалю зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні. 

6. Умовы і парадак правядзення фестывалю: 

6.1. Для арганізацыі і правядзення фестывалю ствараецца рабочая 

група, якая складаецца з прадстаўнікоў УК “ВАКМ” і ДУ “Віцебскі 

АМЦНТ”. 

6.2. Рабочая група: 

- узгадняе месца і дату правядзення фестывалю;  

- вызначае ўдзельнікаў фестывалю; 

- спрыяе інфармацыйнаму суправаджэнню правядзення фестывалю 

(прэс-рэліз, рэклама, афішы). 

6.3. УК “ВАКМ”: 

- прадастаўляе месца для выставы-дэгустацыі з прэзентацыяй страў 

беларускай нацыянальнай кухні. 
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6.4. ДУ “Віцебскі АМЦНТ”: 

- складае графік удзелу ў фестывалі клубаў нацыянальнай кухні, 

фальклору і гульні; 

- вырабляе і выдае ўдзельнікам дыпломы “За зберажэнне і 

папулярызацыю страў беларускай нацыянальнай кухні”. 

6.5. Раѐнныя ўстановы культуры: 

- накіроўваюць клубы нацыянальнай кухні, фальклору і гульні для 

ўдзелу ў фестывалі. 

7. Умовы і парадак правядзення фестывалю: 

7.1. У фестывалі прымаюць удзел клубы нацыянальнай кухні, 

фальклору і гульні згодна распрацаванага і зацверджнага графіка 

выступленняў. Удзел калектываў з найменнем “народны” – абавязковы. 

7.2.Удзельнікі павінны арганізаваць выставу-дэгустацыю рэгіянальных 

страў беларускай нацыянальнай кухні. Падчас выставы-дэгустацыі 

адбудзецца прэзентацыя страў, дзе могуць выкарыстоўвацца элементы 

мясцовага фальклору – гульні, прыпеўкі, прыказкі, прымаўкі і г.д. 

7.3. Удзельнікі павінны мець абрусы, сталовы і аднаразовы (для 

дэгустацыі) посуд, прылады і атрыбутыку для афармлення сталоў у 

нацыянальным стылі.  

7.4. На ўсе стравы павінны быць аформлены прэзентацыйныя карткі-

таблічкі з назвай стравы, указаннем месца і носьбіта, дзе быў запісаны 

рэцэпт, інгрэдыенты. 

7.5. Усе ўдзельнікі фестывалю ўзнагароджваюцца дыпломамі “За 

зберажэнне і папулярызацыю страў беларускай нацыянальнай кухні”. 

7.6. Для ўдзелу ў фестывалі да 1 чэрвеня 2022 года ў аргкамітэт па 

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

прадстаўляецца арыгінал 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). 

8. Фінансаванне. 

Транспартныя і камандыровачныя выдаткі – за кошт накіроўваючай 

арганізацыі; выраб дыпломаў – за кошт ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей” 

згодна дагавору з аддзеламі ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі гаррайвыканкамаў прадастаўляе месца для выставы-дэгустацыі 

страў беларускай нацыянальнай кухні. 

9. У Палажэнне могуць уносіцца змяненні і дапаўненні прадстаўнікамі 

двух бакоў: УК “ВАКМ” і ДУ “Віцебскі АМЦНТ” 

 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-28 – намеснік дырэктара Уліновіч 

Надзея Васільеўна; тэл./факс 8 (0212) 26-29-27.  
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення пленэра непрафесійных 

(інсітных) мастакоў “Лета ў Здраўнѐва” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

пленэра непрафесійных (інсітных) мастакоў “Лета ў Здраўнѐва” (далей – 

пленэр). 

2. Пленэр праводзіцца з мэтай папулярызацыі ў шырокіх глядацкіх 

колах інсітнага (наіўнага) мастацтва і фарміравання цікавасці да 

мастацкай спадчыны Іллі Яфімавіча Рэпіна. 

3. Задачы пленэра: стымуляванне працэсаў развіцця інсітнага 

(наіўнага) мастацтва і выяўленне новых мастакоў, спрыянне іх творчаму 

развіццю; фарміраванне інтарэса да жыцця і творчай дзейнасці І.Я.Рэпіна; 

наладжванне творчага супрацоўніцтва ў галіне інсітнага мастацтва 

ўстаноў культуры Віцебскай вобласці, абласцей Рэспублікі Беларусь і 

іншых краін; далучэнне да традыцыйнага мастацтва ўсіх узроставых 

катэгорый насельніцтва. 

4. Дата правядзення: з 14 па 17 ліпеня 2022 года. 

5. Пленэр мае статус адкрытага і прадугледжвае ўдзел мастакоў з 

усіх абласцей Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.  

6. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта; дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”; установа культуры “Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей”. 

7. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі, праграму 

работы, графік правядзення майстар-класаў ўдзельнікамі пленэра, 

каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні пленэра. 

8. Праграма пленэра прадугледжвае напісанне эцюдаў, правядзенне 

майстар-класаў і выставы работ удзельнікаў пленэра, наведванне 

выставачных залаў музея-сядзібы І.Я.Рэпіна “Здраўнѐва” і іншых музеяў 

г.Віцебск. 

9. Удзельнікі: непрафесійныя (інсітныя) мастакі, самадзейныя 

мастакі, члены клубаў майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і 

мастакоў-аматараў з усіх абласцей Рэспублікі Беларусь і Расійскай 

Федэрацыі. 

10. Парадак правядзення. 

10.1. Удзельнікі пленэра дасылаюць заяўку на ўдзел, даведку аб 

сваѐй творчай дзейнасці, фотаздымкі работ на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by альбо па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А  
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(ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” (з 

паметкай: “Лета ў Здраўнѐва”) да 27 чэрвеня 2022 года. 

10.2. Да 4 ліпеня 2022 года арганізатары пленэра разглядаюць заяўкі 

і паведамляюць аб сваім рашэнні ўдзельнікам пленэра. Мастакі-ўдзельнікі 

выконваюць усе ўмовы дадзенага Палажэння. 

10.3. Для ўдзелу ў пленэры аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і 

па справах моладзі (аддзелы культуры) гаррайвыканкамаў і іншыя 

ўстановы культуры адпраўляюць арганізатарам пленэра ў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” агульныя спісы 

ўдзельнікаў па форме (Дадатак 1) па адрасе: 201026, г.Віцебск, вул.Леніна, 

35А (з паметкай: “Лета ў Здраўнѐва”). Пры рэгістрацыі ўдзельнікі 

прадастаўляюць арганізатарам арыгіналы спісаў, завераныя подпісам 

кіраўніка і пячаткай установы культуры ў 2-х экзэмплярах. 

10.4. Удзельнікі пленэра прывозяць з сабой хатнія работы (2-3 

палатна) для выставы на тэрыторыі музея-сядзібы І.Я.Рэпіна “Здраўнѐва”; 

матэрыялы, інструменты і неабходнае абсталяваннне для работы. 

10.5. Удзельнікі пленэра працуюць з 14 па 17 ліпеня (4 дні) па 

праграме, зацверджанай арганізатрамі (Дадатак 2). 

11. Арганізатары пленэра забяспечваюць уручэнне ўсім удзельнікам 

сертыфікатаў за высокі ўзровень выканання творчых работ. 

12. Фінансаванне.  

12.1. Арганізатары пленэра здзяйсняюць фінансавую падрыхтоўку 

пленэра: афармленне афіш, праграм, забяспечваюць набыццѐ паперы для 

вырабу сертыфікатаў удзельнікам. 

12.2. Арганізатары пленэра забяспечваюць дастаўку ўдзельнікаў на 

тэрыторыю музея-сядзібы І.Я.Рэпіна “Здраўнѐва” і вяртанне ў г.Віцебск; 

забяспечваюць правядзенне экскурсіі па музеі-сядзібе І.Я.Рэпіна. 

12.3. Пры неабходнасці, для ўдзельнікаў пленэра браніруюць месцы 

для пражывання ў інтэрнатах горада Віцебск (указваецца ў заяўцы на 

ўдзел). 

12.4. Харчаванне, пражыванне і транспартныя выдаткі – за сродкі 

накіроўваючага боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

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

26-29-27.  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-40 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, 

вядучы метадыст. 
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ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку правядзення абласнога конкурсу дзіцячай творчасці  

“Лепш за ўсіх!” 

 

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і 

правядзення абласнога конкурсу дзіцячай творчасці “Лепш за ўсіх” (далей 

– конкурс).  

1.2 Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: упраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”, Віцебская абласная арганізацыя беларускага 

прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і 

турызму, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Шаркаўшчынскага райвыканкама. 

1.3 Конкурс праводзіцца з мэтай выяўлення творчага патэнцыялу і 

здольнасцей дзяцей; павышэння мастацкага ўзроўню дзіцячай творчасці; 

папулярызацыі лепшых узораў музычнага, тэатральнага, харэаграфічнага, 

дэкаратыўна-прыкладнога і іншых відаў і жанраў  мастацтва; развіцця 

практычных навыкаў дзяцей;  выхавання павагі да народнай культуры.  

1.4. Для арганізацыі і правядзення конкурсу фарміруецца 

прафесійнае журы з ліку спецыялістаў і выкладчыкаў устаноў культуры, 

адукацыі і іншых арганізацый.  

II. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ  

2.1 У конкурсе прымаюць удзел толькі індывідуальныя выканаўцы. 

Абавязковы ўдзел 2-3 удзельнікаў з кожнага раѐна, якія прадстаўляюць 

свае выступленні па розных жанрах.  

2.2 Узроставая катэгорыя ўдзельнікаў конкурсу – ад 3 да 12 гадоў (на 

момант падачы заяўкі).  

III. УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. 1 тур – завочны – відэапрагляд конкурсных нумароў (5 красавіка 

– 1 мая 2022 года). У гэты перыяд журы конкурсу праглядвае відэавізіткі, 

альбо відэазапісы конкурсных нумароў, у якіх поўнасцю адлюстроўваецца 

захапленне дзіцяці (відэаролік не больш за 4 хвіліны!);  2 тур – гала-

канцэрт, які адбудзецца 14 мая 2022 года ў г.п.Шаркаўшчына і будзе 

складацца з лепшых нумароў 1 тура. 

3.2. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:  

•   Мастацкая творчасць па жанрах: 

- вакальна-харавы (сола); 

- харэаграфічны (сола ў розных харэаграфічных напрамках); 

- арыгінальны жанр (сола – пластыка, клаўнада, цыркавое 

мастацтва); 
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- інструментальны (сола); 

- тэатральны (індывідуальны выкнаўца – маналог, верш, байка, 

проза, пантаміма); 

- выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (розныя 

віды). 

 

• Рознабаковыя захапленні дзяцей – хобі: 

- актыўныя захапленні (баявое мастацтва, пінг-понг, картынг і 

квадрацыклы, скейтборд, сѐрфінг, страйкбол, лазертаг, боўлінг, більярд, 

каспей і гістарычная рэканструкцыя і іншыя віды спорту); 

- хобі для здароўя (пілатэс, фітнес, йога, аэробіка і інш.); 

- турызм (падарожжы, кемпінг і інш.); 

- хобі ў гаражы (рамонт аўтамабіляў, аэраграфія, электроніка і 

інш.); 

- хобі для развіцця інтэлектуальных магчымасцей (вывучэнне 

розных навук і замежных моў,  псіхалогія і трэнінгі, разгадванне 

галаваломак, красвордаў, сканвордаў, судоку; настольныя гульні; збор 

кубіка Рубіка за адведзены час і іншае); 

- хобі, звязанае з камп’ютарам (блогерства, цік-ток, 

камп’ютарныя гульні, вывучэнне новых камп’ютарных праграм, 

распрацоўка сайтаў, стварэнне мультфільмаў, фільмаў і інш.); 

- хобі, звязанае з прыродай і жывѐламі (кветкаводства, 

раслінаводства, дрэсіроўка жывѐл, пчалярства, бансай, валанцѐрства і 

іншае); 

- дызайн і маляванне (аэраграфія, бацік, бодзіарт, фатаграфія, 

дызайн адзення, дудлінг і зентангл, каліграфія, жывапіс, акварэль і іншае); 

- Hand-made (інтэр’ерныя лялькі, бізіборд, дэкупаж, амігурумі, 

канзашы, тапіарый, румбокс, бісер, макрамэ, мылаварэнне, роспіс, 

скрапбукінг, вязанне, вышыванне, выжыганне, пэчворк і іншае);        

- іншыя хобі (калекцыяніраванне, фэн-шуй, кулінарыя і інш.).  

IV. КРЫТЭРЫІ АДЗНАКІ  

4.1. Пры ацэнцы відэавізіткі, альбо відэазапісаў конкурсных нумароў 

улічваецца:  

- узровень выканаўчага майстэрства; 

- складанасць прадстаўленых работ і рэпертуару; 

- рэжысура нумароў; 

- музычнае суправаджэнне; 

- мастацкі густ; 

- экспазіцыйна-тэматычнае рашэнне; 

- прымяненне новых тэхнік і тэхналогій; 

- выставачная і грамадска-карысная дзейнасць; 
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- арыгінальнасць творчай ідэі, майстэрства выканання; 

- паўната раскрыцця тэмы; 

- сцэнічная культура; 

- выкананне ўмоў Інструкцыі. 

V. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ  

Усе ўдзельнікі конкурсу атрымліваюць дыплом і медаль удзельніка. 

Удзельнікі, якія прайшлі ў 2 тур запрашаюцца для ўдзелу ў гала-канцэрце 

(харчаванне – за кошт арганізатараў, транспартныя выдаткі – за кошт 

накіроўваючага боку).  

Пераможцы - I, II, III ступені ў кожнай намінацыі (“Мастацкая 

творчасць” і “Хобі”) атрымліваюць дадатковыя прызы. 

VІ. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ  

6.1. Заяўкі (Дадатак 1) і відэаматэрыялы прадстаўляюцца                                        

да 5 красавіка 2022 года! ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці” на эл.адрас amcnt@yandex.by. 

6.2. На працягу 10-ці дзѐн пасля завяршэння прыѐму конкурсных 

матэрыялаў на сайце арганізатара (http://omcnt.by/) будзе апублікаваны 

спіс усіх удзельнікаў конкурсу. Увага! Дадзеныя, указаныя ў заяўцы, 

будуць надрукаваныя далей у дыпломе, таму рэкамендуем правяраць 

правільнасць запаўнення заяўкі перад адпраўкай. 

Контактныя тэлефоны: 8-0212-26-29-27 (прыѐмная); 8-0212-26-29-41, +375 

33 3246718 (мтс), каардынатар конкурсу Мульц Вольга Сяменаўна. 

VІI. ФІНАНСАВЫЯ ЎМОВЫ КОНКУРСУ 

Фінансаванне выдаткаў на арганізацыю конкурсу ажыццяўляецца за 

кошт заявачных узносаў удзельнікаў. Заявачныя ўзносы фарміруюцца 

арганізатарам конкурсу. Удзельнікі маюць права ўдзельнічаць у некалькіх 

намінацыях пры прадастаўленні асобнай заяўкі на кожную намінацыю. За 

ўдзел у кожнай дадатковай намінацыі прадастаўляецца зніжка 20%. У 

выпадку адмовы ўдзельніка ад удзелу ў конкурсе (у тым ліку па ўважлівай 

прычыне), заявачны ўзнос не вяртаецца. Аплата заявачнага ўзносу за 

ўдзел у конкурсе павінна быць з абавязковым указаннем прозвішча, імя, 

імя па бацьку ўдзельніка. 

 

Памер заявачнага ўзносу складае:  

Форма 

(ўдзельнік) 

Кошт за 1 удзельніка 

(BYN руб., кап.) 

Прозвішча, імя, імя па-

бацьку 

10.00 BYN 
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Увага! Аплата камісіі банка аплачваецца асобна ад заявачнага ўзносу 

(памер камісіі ўдакладняецца пры аплаце ў банку). Рэквізіты для аплаты 

заявачнага ўзносу (можна праз інтэрнэт-банкінг): 

 
Найменне і адрас 

атрымальніка 

210026 г.Віцебск, вул.Леніна, 35а 

р/р ВY22 BLBB36320300002319001001 

Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай 

вобласці 

BIK BLBBВY2X 

УНП 300002319 ОКПО 05561051 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці” 

Найменне аплаты Заявачны ўзнос за ўдзел у абласным конкурсе дзіцячай 

творчасці “Лучше всех” 

(П.І.Імя па бацьку ўдзельніка) 

Памер плацяжу  

 

Дадатак 1 

 

Заяўка 

на ўдзел у абласным конкурсе дзіцячай творчасці “Лучше всех” 

 
1. П.І.Імя па бацьку ўдзельніка  

2. Намінацыя (назва работы)  

3. Узрост удзельніка (на дзень падачы заяўкі)   

4. Поўная назва ўстановы (цэнтра, студыі і г.д.) 

(без скарачэнняў, для дыплома) 

 

5. П.І.І па бацьку кіраўніка  (без скарачэнняў, 

для дыплома) 

кантактны тэлефон, адрас эл.пошты 

 

6. Падрабязны паштовы адрас удзельніка, або 

ўстановы, кантактны тэлефон, факс, е-mail   

 

7.  Адрас спасылкі для скачвання конкурснай 

работы 

 

(Заяўка запаўняецца толькі ў друкаваным выглядзе ў праграме Word). 

З інструкцыяй конкурсу азнаѐмлены(-а) ___________________________ 

            (П.І.І па бацьку, хто запаўняў заяўку) 

                                                                        “___” ____________2022 г. 
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і рэалізацыі праекта 

“Казкі з маляванкі” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і рэалізацыі 

праекта “Казкі з маляванкі”: – выставы-конкурсу маляванак; – 

прэзентацыі размалѐвак для дзяцей (далей – праект). 

2. Праект праводзіцца ў мэтах папулярызацыі традыцыйных 

мастацкіх вырабаў і фальклорнай спадчыны, традыцыйнай культуры 

Віцебшчыны – крыніцы вобразаў і матываў для нацыянальнай літаратуры 

Беларусі. 

3. Задачы выставы: папулярызацыя ў шырокіх глядацкіх колах 

традыцый маляванага дывана Віцебскага Паазер’я (элемента, унесенага ў 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі 

Беларусь); абуджэнне ў грамадстве цікавасці да беларускага фальклору – 

казак; далучэнне да традыцыйнага мастацтва ўсіх узроставых катэгорый 

насельніцтва, асабліва – дашкольнікаў і малодшых школьнікаў; 

фарміраванне эстэтычнага густу насельніцтва на ўзорах дзейнасці 

майстроў маляванага дывана; падтрымкі і заахвочвання творчасці 

майстроў і мастакоў па роспісу маляваных дываноў Віцебскай вобласці. 

4. Праект уключае ў сябе два тэматычных блока: 

– Выстава-конкурс маляванкі; 

– Прэзентацыя размалѐвак для дзяцей 

5. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта; дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 

6. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і рэалізацыі 

праекта, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні праекта. 

7. Удзельнікі: майстры па роспісе маляваных дываноў Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай вобласці, члены клубаў майстроў 

народных мастацкіх рамѐстваў і мастакоў-аматараў, самадзейныя мастакі. 

8. Парадак правядзення. 

8.1. Майстры-ўдзельнікі праекта выконваюць контурныя эскізы 

(лайнарты) да будучых твораў на тэму казак (беларускай народнай альбо 

аўтарскай) у чорна-белым колеры на фармаце А4, якія будуць у далейшым 

выкарыстаныя пры вырабе дзіцячых размалѐвак. 

8.2. Для ўдзелу ў выставе-конкурсе майстры выконваюць маляваныя 

дываны па эскізах, выкананых майстрам па матывах казкі – беларускай 

народнай альбо аўтарскай (літаратурнай) казкі. 
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8.3. Удзельнікі дасылаюць заяўку на ўдзел у праекце, даведку аб 

сваѐй творчай дзейнасці, фотаздымкі работ і эскізы на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by альбо па пошце да 28 красавіка 2022 года. 

8.4. Для ўдзелу ў выставе-конкурсе маляванкі ад майстроў 

прымаюцца толькі тыя работы (маляваныя дываны), якія былі выкананы 

па дасланых раней контурных эскізах і якія адказваюць высокаму 

мастацкаму ўзроўню выканання. Плагіят недапушчальны. 

8.5. Прадстаўленыя вырабы народнай творчасці – маляваныя 

дываны, павіны быць памерам ад 60 см х 50 см (не менш) да 200 см х 140 

см; быць падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя 

этыкеткі з поўнай інфармацыяй (назва ўстановы з эмблемай; прозвішча, 

імя, імя па бацьку, год нараджэння аўтара; назва твора; матэрыял і тэхніка 

выканання; памер); абавязкова павінны мець прыстасаванні для мантажу. 

8.6. Колькасць твораў, прадстаўленых ад аднаго майстра на выставе-

конкурсе, павінна быць не больш за тры. 

8.7. Удзельнікі праекта ва ўстаноўлены час, згодна плану 

правядзення выстаў у 2022 годзе, дастаўляюць экспанаты ў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” па адрасе: г.Віцебск, 

вул.Леніна, д.35А, (аддзел традыцыйнай культуры). 

8.8. Мантаж экспазіцыі здзяйсняюць супрацоўнікі ДУ ”Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці“. 

8.9. Падчас урачыстага адкрыцця выставы-конкурсу маляванкі, 4 мая 

2022 года ў 15:00, адбудзецца прэзентацыя размалѐвак для дзяцей, 

выкананых па эскізах удзельнікаў праекта. 

8.10. Аўтары работ, па жаданню, пакідаюць адзін з твораў, 

прадстаўленых у экспазіцыі выставы-конкурсу маляванкі, у фонд  

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

9. Асноўныя крытэрыі адбору маляваных дываноў для ўдзелу ў Выставе-

конкурсе маляванкі: 

- адлюстраванне ў вырабе тэмы экспазіцыі; 

- адпаведнасць заяўленай казцы і аналогія контурнаму эскізу 

(лайнарту); 

- унікальнасць і арыгінальнасць ідэі, мастацка-вобразнага рашэння;  

- цэласнасць кампазіцыі; 

- майстэрства выканання і мастацкае самавыяўленне; 

- наяўнасць неабходнага афармлення работ. 

10. Журы. 

10.1. Журы фарміруецца з ліку спецыялістаў сферы ўстаноў 

культуры. 
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10.2. Адзнакі і рашэнне журы па выніках правядзення  

Выставы-конкурсу маляванкі фіксуецца ў пратаколе, які падпісваюць усе 

члены журы. 

10.3. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не 

падлягае. 

10.4. Вынікі Выставы-конкурсу публікуюцца ў групе ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” сацыяльнай сетцы 

“Вконтакте”. 

11. Узнагароджванне. 

11.1 За высокі ўзровень выканання творчых работ арганізатары 

выставы-конкурсу маляванкі забяспечваюць узнагароджванне ўсіх 

удзельнікаў праекта дыпломамі. 

11.2. Прызамі ўзнагароджваюцца ўладальнікі дыпломаў І, ІІ і  

ІІІ ступеняў у Выставе-конкурсе маляванкі. 

11.3.Усім удзельнікам праекта уручаецца дзіцячая размалѐўка па 

выніках правядзення выставы-конкурсу маляванкі з фотаздымкамі работ 

удзельнікаў. 

12. Фінансаванне.  

12.1 Арганізатары праекта забяспечваюць набыццѐ паперы для 

вырабу дыпломаў і размалѐвак, набыццѐ прызоў. 

12.2. Транспартныя выдаткі на дастаўку і вяртанне экспанатаў – за 

сродкі камандзіруючых устаноў 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс: 

 8 (0212) 26-29-27.  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-40 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, 

вядучы метадыст. 

 

 

            Проект 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке организации и проведения открытого конкурса  

“Браславская хоровая ассамблея” в рамках Международного 

праздника традиционной культуры “Браславские зарницы”   

 

1. Настоящая инструкция определяет порядок организации и 

проведения открытого конкурса “Браславская хоровая ассмаблея” (далее – 
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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; 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 культуры 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 2022 года в лесопарке “Лесничѐвка” – 

категория “взрослые хоры” и ГУК “Централизованная клубная система 

Браславскаго района” (ул.Советская,106) – категория “детско-юношеские 

хоры”. 

 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, стран ближнего зарубежья. При 
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необходимости творческие делегации зарубежных стран обеспечиваются 

услугами переводчиков за счет организаторов конкурса. 

 6.3. По составу хоры (ансамбли, вокальные группы) могут быть 

детско-юношеские, смешанные, мужские, женские, камерные 

(количественный состав участников должен составлять не менее 12 

человек без учѐта руководителя коллектива). 

 6.4. Для участия в хоровой ассамблее допускаются солисты, 

небольшие хореографические ансамбли и оркестровые группы, 

сопровождающие вокально-хоровой коллектив. 

 6.5. Конкурс предусматривает обязательное участие коллективов 

Витебской области с наименованием “народный” и “образцовый”. 

 6.6. К участию в конкурсе не допускаются вокально-хоровые 

коллективы ветеранов, коллективы музыкальных средне-специальных, 

высших учебных заведений, профессиональные коллективы, а так же 

коллективы 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  

8 минут (с учетом выхода/ухода со сцены, перерывами между 

произведениями) для каждой из двух возрастных категорий. 

 6.10. Обязательным условием является подготовка и исполнение 

сводных произведений для категории “взрослые хоры” (исполняются на 

торжественном открытии праздника): 

- муз. В.Коризны, сл. В.Коризны “Браслаўскі край”; 

- муз. И.Лученка, сл. И.Титовца “Святая Радзіма”; 

         (информация о третьем исполняемом произведении будет дослана 

дополнительно). 

6.11. Порядок выступления коллективов и исполняемые 

произведения определяются организаторами конкурса. 

6.12. Для аккомпанемента допускается использование инструмента 

или небольших оркестровых групп. 

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

 6.14. Технический райдер коллектива оговаривается при подаче 

заявки. 
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6.15. В случае не соблюдения условий конкурса оргкомитет имеет 

право не допустить вокально-хоровой коллектив к участию.  

7. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 апреля 2021 

года (форма заявки: Приложение 1) и направляются по электронному 

адресу: cabinet35a@mail.ru. К заявке в обязательном порядке прилагается 

творческая характеристика коллектива, фото в электронном варианте и 

список участников, заверенные печатью направляющей организации по 

стандартной форме в электронном варианте (Приложение 2). 

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 лауреата 

конкурса.  

Гран-при присваивается одному коллективу-победителю конкурса в 

каждой из двух возрастных категорий. 

Конкурсанты-победители награждаются памятными призами и 

специальными дипломами.  

Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами в 

номинациях: 

“Высокое исполнительское мастерство”; 

“Возрождение и распространение традиций певческого искусства”; 

“Сбережение и пропаганда хорового искусства”; 

“Сбережение национального культурного наследия”; 

“Лучшее исполнение народной песни”; 

“Лучшее исполнение песни патриотической направленности”; 

“Лучший сольный вокал в сопровождении хора”; 

“Лучшее исполнение классического произведения”; 

“Лучший дирижер”; 

“Лучшая хоровая аранжировка”. 

10. Организаторы конкурса оставляют за собой право при 

необходимости разделять призовые места между конкурсантами, 

редактировать и изменять количество и название номинаций в 

зависимости от количества коллективов. 

11. Финансирование конкурса осуществляется за счѐт организаторов 

в соответствии со сметой и действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

11.1. Транспортные расходы участников конкурса осуществляются 

за счѐт направляющей стороны. 
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Приложение 1 
 
Заявка  

на участие в  открытом конкурсе “Браславская хоровая ассамблея” 

в рамках Международного праздника традиционной культуры   

“Браславские зарницы” 

май 2022 года 

  

Страна, область, город, район………………………………………………… 

Название хора (расшифровать полностью, фамилия, имя, отчество солиста 

(при его наличии) на белорусском и русском языках): …………….............. 

Состав (нужное подчеркнуть) мужской,  женский, смешанный, камерный, 

детский 

Количество хористов-участников (с учѐтом руководителя) ………………... 

ФИО (расшифровать полностью на белорусском и русском языках) и 

телефон (мобильный) руководителя …………………………………………. 

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 (расшифровать полностью на белорусском и 

русском языках) ………………….…………………………………………….. 

Исполняемые произведения (табл. 1):  

 

№ Автор слов и 

музыки, 

аранжировка 

(расшифровать 

полностью) 

Название 

произведения 

Инструмент* 

(указать какой), 

оркестровая группа 

(указать состав) 

или a- cappella 

Время 

звучания 

(в сумме не 

более 8 

минут) 

1.     

2.     

Ноты исполняемых произведений (желательно). 

*За исключением фортепиано (в категории “взрослые хоры”) 
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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 открытом конкурсе  

“Браславская хоровая ассамблея”  в рамках Международного праздника 

традиционной культуры  “Браславские зарницы”  

 __  мая 2022 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 

Оршанским РОВД 

05.03.2001 

 

г.Орша 

 

Участник 

 

 

 

(Должность    Ф.И.О.    Подпись) 

 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

 аб арганізацыі і правядзенні ІІ адкрытага конкурсу народнага танца  

“Паазерскія тапаткі” ў межах Міжнароднага свята традыцыйнай 

культуры “Браслаўскія зарніцы” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення                 

ІІ адкрытага конкурсу народнага танца “Паазерскія тапаткі” ў межах 
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Міжнароднага свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” (далей 

– конкурс). 

2.  Конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і 

захавання нацыянальнага народнага танца сваѐй краіны; развіцця 

танцавальнага руху; падтрымкі і ўдасканалення дзейнасці харэаграфічных 

калектываў; садзейнічання стварэнню ў культурна-асветніцкіх, 

навучальных установах, працоўных калектывах харэаграфічных гурткоў. 

3. Месцам правядзення конкурсу з’яўляецца г.Браслаў Віцебскай 

вобласці. 

4. Конкурс праводзіцца ў межах Міжнароднага свята традыцыйнай 

культуры “Браслаўскія зарніцы” ў чэрвені 2022 года. 

5. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: ўпраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

6. Удзельнікі конкурсу: 

6.1. Для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца харэаграфічныя калектывы 

ва ўзроставай групе ад 16 гадоў з Віцебскай і іншых абласцей Рэспублікі 

Беларусь, замежных краін. 

6.2. Удзельнікі конкурсу накіроўваюць заяўкі ў электронным альбо 

друкаваным варыянце да 15 мая 2022 года на адрас ДУ ”Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці“: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 

д.35А, тэл./факс: 8 (0212) 26-29-27, amcnt@yandex.by. 

7. Умовы і парадак правядзення конкурсу. 

7.1. У конкурсе прымаюць удзел пары-выканаўцы ў наступных 

намінацыях:  

– “Народны танец”; 

– “Беларускі народны танец”; 

– “Народны танец у сучаснай інтэрпрэтацыі”; 

7.2. Патрабаванні да ўдзельнікаў конкурсу: 

– павінны быць апрануты ў нацыянальны касцюм сваѐй краіны; 

– выкананне аўтарскіх ці апрацаваных твораў дазваляецца; 

– выступленне ўдзельнікаў ажыццяўляецца пад акампанемент 

музычных інструментальных ансамбляў або музычную фанаграму. 

8. Для падвядзення вынікаў і вызначэння пераможцаў ствараецца 

журы з ліку спецыялістаў культуры, якое ацэньвае выкананне танцаў 

ўдзельнікамі танцавальнага конкурсу; афармляе пратаколы вынікаў 

танцавальнага конкурсу; вызначае пераможцаў танцавальнага конкурсу; 

інфармуе ўдзельнікаў пра вынікі танцавальнага конкурсу. 

8.1. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы.  
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8.2. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляецца журы адкрытым 

галасаваннем па кожным з удзельнікаў.  

8.3. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не 

належыць.  

8.4. Крытэрыі ацэнкі выступленняў удзельнікаў конкурсу: 

- жанравая разнастайнасць; 

- захаванасць нацыянальнага рэпертуару і мастацкага стылю; 

- здольнасць да імправізацыі; 

- узровень выканальніцкага майстэрства; 

- адпаведнасць касцюмаў нацыянальным традыцыям сваѐй 

краіны. 

9. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне ўдзельнікаў танцавальнага 

конкурсу. 

9.1. Лепшым харэаграфічным калектывам прысуджаюцца званні: 

“Гран-пры”; “Дыпламант” І, ІІ, ІІІ ступеняў у кожнай з намінацый. 

Астатнія ўдзельнікі атрымліваюць дыпломы за ўдзел у конкурсе. Журы 

мае права не прысуджаць усе дыпломы.   

10. 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 (Дадатак 2). 

11. Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў конкурсу ў 

адпаведнасці з каштарысам выдаткаў. 

Даведкі па тэлефоне: 8(0212) 26-29-41, +37529 212-87-75, Панэ Вольга 

Рыгораўна, галоўны балетмайстар  
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Дадатак 1 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у ІІ адкрытым конкурсе народнага танца “Паазерскія тапаткі” ў 

межах Міжнароднага свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” 

 

 чэрвеня 2022 г.                                                                      г.Браслаў 

    

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 аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі (аддзела культуры) 

гаррайвыканкама з пячаткай___________________________________ 

10. Кантактны тэлефон кіраўніка калектыву (службовы, хатні, 

мабільны)__________________________________________________ 
 

Подпіс кіраўніка,  

накіроўваючай арганізацыі     _________________                                                      

м.п.  
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Дадатак 2 

Спіс удзельнікаў  

ІІ адкрытага конкурсу народнага танца “Паазерскія тапаткі” ў межах 

Міжнароднага свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” 

 

чэрвеня 2022 г.            г. Браслаў 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя,  

імя па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя   

дадзеныя, 

калі і кім 

выдадзены 

Адрас 
Роля ў 

калектыве 

1     Удзельнік 

 

2      

Подпіс кіраўніка накіроўваючай арганізацыі 

 

 

                                                                                                      ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога пленэра па 

спіральным пляценні ў рамках рэгіянальнага свята народнай 

творчасці, беларускай паэзіі і фальклору “Гарадоцкі Парнас”, 

прысвечанага паэту-земляку, аўтару паэмы К.Вераніцыну 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення   

абласнога пленэра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па спіральным 

пляценні ў рамках рэгіянальнага свята народнай творчасці, беларускай 

паэзіі і фальклору “Гарадоцкі Парнас”, прысвечанага паэту-земляку, 

аўтару паэмы  К.Вераніцыну  (далей – Пленэр). 

2. Пленэр праводзіцца 4 чэрвеня 2022 года.  

3. Месцам  правядзення Пленэра з'яўляецца  ўрочышча Вараб’ѐвы 

горы г.Гарадка Віцебскай вобласці, якое адпавядае неабходным 

патрабаванням дзейнасці майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і 

садзейнічае вырашэнню мастацкіх задач пленэра. 
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4. Мэты правядзення пленэра: падтрымка народнай творчасці і 

народных мастацкіх рамѐстваў, выяўленне сучаснага стану і перспектыў 

развіцця народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, аднаўленне 

рэдкіх і забытых відаў традыцыйных мастацкіх рамѐстваў і стымуляванне 

іх развіцця, дэманстрацыя творчага патэнцыялу майстроў народных 

мастацкіх рамѐстваў, папулярызацыя відаў рамѐстваў, унесеных у 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. 

5. Арганізатарамі пленэра з'яўляюцца: упраўленне культуры 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, дзяржаўная ўстанова 

”Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці“, аддзел 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гарадоцкага 

райвыканкама. 

6. Пленэр мае статус абласнога, прадугледжвае ўдзел майстроў з 

іншых абласцей  Рэспублiкi Беларусь i суседніх краін. 

7. Кiраўнiцтва арганiзацыяй i правядзеннем пленэра ажыццяўляе 

арганiзацыйны камiтэт пленэра (далей – аргкамiтэт)  

7.1. Склад аргкамiтэта фармiруецца з прадстаўнiкоў устаноў-

арганiзатараў пленэра, іншых юрыдычных асоб і грамадзян (з іх згоды), 

якiя прымаюць удзел у арганiзацыi i правядзеннi пленэра. Члены 

аргкамiтэта ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы на грамадскiх пачатках. 

7.2. Аргкамiтэт пры неабходнасцi: 

- разглядае i зацвярджае план мерапрыемстваў па арганiзацыi i 

правядзеннi пленэра, праграму мерапрыемства, спiс удзельнiкаў, у тым 

лiку майстроў, якiя ўдзельнiчаюць у пленэре, сiмволiку, iншую 

атрыбутыку; 

- ажыццяўляе ўзаемадзеянне з суб’ектамi культурнай дзейнасцi, 

iншымi юрыдычнымi асобамi па пытаннях арганiзацыi i правядзення 

пленэра i яго асвятлення ў сродках масавай iнфармацыi; 

- вызначае вiды i формы iнфармацыйна-рэкламнай падтрымкi 

пленэра; 

- уносіць на разгляд арганiзатараў прапановы па каштарысе 

выдаткаў на арганiзацыю i правядзенне пленэра; 

- вырашае iншыя пытаннi па арганiзацыi i правядзеннi пленэра. 

8. Праграма пленэра прадугледжвае:  

– правядзенне майстар-класаў майстроў спіральнага пляцення;  

– выраб кожным удзельнікам за час правядзення пленэра “сявалкі” 

(кошыка для насення, які выкарыстоўвалі пры ручной сяўбе);  

– выставу работ, ў тым ліку кірмаша рамѐстваў “Гарадоцкі кірмаш”; 
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– канцэртныя выступленні аўтэнтычных фальклорных і аматарскіх 

калектываў мастацкай творчасці, у тым ліку цырымоній адкрыцця, 

урачыстага закрыцця, дэманстрацыю іншых відаў і напрамкаў творчай 

дзейнасці, якія не супярэчаць мэтам пленэра. 

9. У пленэры прымаюць удзел майстры народных мастацкіх 

рамѐстваў, якія прадстаўляюць клубы майстроў народных мастацкіх 

рамѐстваў, Дамы (Цэнтры) рамѐстваў, установы культуры клубнага тыпу, 

дзіцячыя школы мастацтваў, а таксама іншыя фізічныя асобы, якія 

пастаянна ці перыядычна займаюцца спіральным пляценнем.  

9.1. Майстрам, удзельнікам пленэра, неабходна мець матэрыялы, 

інструменты для правядзення майстар-класаў і вырабу вясновай прылады 

для ручной сяўбы – “сявалкі” канца ХIX – пачатку ХХ ст.    

10. Для ўдзелу ў пленэры да 25 мая 2022 г. накіроўваюцца заяўкі 

(Дадатак) на адрас дзяржаўнай установы “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: 

amcnt@yandex.by, тэл./факс: 8(0212) 26-29-27. 

10.1. Да заяўкі дадаецца спіс удзельнікаў з указаннем звестак аб 

майстрах народных мастацкіх рамѐстваў (прозвішча, імя, імя па бацьку, 

тэхніка работы, месца асноўнай працы, кантактны тэлефон), кароткая 

характарыстыка творчай дзейнасці, фотаздымкі ў нацыянальным касцюме 

ў электронным варыянце (памерам не менш за 800х600 пікселяў) у 

фармаце “JPG”,”JPEG”. 

11. Фiнансаванне падрыхтоўкi i правядзення пленэра ажыццяўляецца 

за кошт сродкаў арганізатараў, прадугледжаных абласным бюджэтам на 

правядзенне цэнтралізаваных культурных мерапрыемстваў, а таксама 

iншых крынiц, не забароненых заканадаўствам. 

11.1. Усе ўдзельнiкі пленэра атрымліваюць сертыфікаты аб удзеле у 

абласным пленэры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва па спіральным 

пляценні ў рамках рэгіянальнага свята народнай творчасці, беларускай 

паэзіі і фальклору  “Гарадоцкі Парнас”, прысвечанага паэту-земляку, 

аўтару паэмы К.Вераніцыну. 

11.2. Арганізацыйны камітэт забяспечвае харчаванне ўдзельнікаў 

пленэра, выраб рэкламы, сертыфікатаў. 

  11.3. Праезд удзельнікаў пленэра ажыццяўляецца за кошт 

накіроўваючага боку, альбо за асабістыя сродкі ўдзельнікаў. 
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Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026,  

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс:  

8(0212) 26-29-27  

Тэлефон для даведак: 8(0212) 26-29-24, +375(29)514-34-56 (МТС) –  

Рэзкіна Лілія Пятроўна, начальнік аддзела традыцыйнай культуры 

 

 Дадатак  

ЗАЯЎКА
*
 

на ўдзел у абласным пленэры па спіральным пляценні ў рамках 

рэгіянальнага свята народнай творчасці, беларускай паэзіі і фальклору 

“Гарадоцкі Парнас”, прысвечанага паэту-земляку, аўтару паэмы 

К.Вераніцыну 

Прозвішча, імя, імя па-бацьку, 

Майстра – удзельніка пленэра 

 

Назва арганізацыі і раѐна, які 

прадстаўляе майстар 

 

Адрас, тэлефон, е-mail установы, 

клуба, студыі (поўная назва) 

 

Дадзеныя ўдзельніка: год нараджэння, 

ад каго прыняў майстэрства па 

спіральнаму пляценню (год 

нараджэння і месца нараджэння 

носьбіта) 

 

 

                                                                                                                

ПРАЕКТ 

ІНСТРУКЦЫЯ 

аб арганізацыі і правядзенні абласнога агляду-конкурсу эстраднай 

музыкі “ВІАton-2022” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

абласнога агляду-конкурсу эстраднай музыкі “ВІАton – 2022” (далей – 

конкурс).       
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2. Конкурс праводзіцца з мэтай выяўлення і падтрымкі маладых 

таленавітых выканаўцаў эстраднай вакальна-інструментальнай музыкі, 

асвятлення дзейнасці музыкаў, іх творчых поспехаў і дасягненняў, 

павышэння творчага майстэрства і выканальніцкай культуры музыкаў, 

выхавання моладзі на лепшых традыцыях вакальна-інструментальнага 

жанру. 

3. Конкурс праводзіцца ў чэрвені 2022 года ў г.Паставы ў межах 

Міжнароднага фестывалю народнай музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік”. 

4. Арганізатарамі конкурсу выступаюць: упраўленне культуры 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, дзяржаўная ўстанова 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, аддзел 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Пастаўскага 

райвыканкама. 

5. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і правядзення 

конкурсу, каштарыс выдаткаў, прымаюць рашэнне аб стварэнні 

арганізацыйнага камітэта, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні мерапрыемства.  

6. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем 

конкурсу ствараецца арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

7.   Аргкамітэт конкурсу: 

7.1. здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем 

конкурсу; 

7.2. уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на 

арганізацыю і правядзенне конкурсу; 

7.3. прымае заяўкі на ўдзел; 

8. Умовы і парадак правядзення:  

8.1. для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца вакальна-інструментальныя 

ансамблі, якія выконваюць эстрадную музыку ў сучасных стылях: рок, 

джаз, поп, дыска, электронная музыка і г.д. Удзел калектываў з найменнем 

“народны” абавязковы. Узрост канкурсантаў: ад 16 гадоў.  

8.2. ДУК “Пастаўскі раѐнны Дом культуры” забяспечвае правядзенне 

конкурсу гукаўзмацняльнай апаратурай і іншымі сродкамі,  а кожны 

калектыў рыхтуе музычнае абсталяванне, неабходнае для свайго 

выступлення (музычныя інструменты, блокі эфектаў, дадатковую 

гукаўзмацняльную апаратуру, ноўтбукі, мікрафоны (пры неабходнасці) і 

г.д.). У складзе ансамбля неабходна прысутнасць гукааператара або 

гукарэжысѐра.  

    Мерапрыемства праводзіцца з 18.00 да 24.00 гадзін. Неабходныя 

ўмовы для падключэння да электрасеткі ў г.Паставы, афармленне 

сцэнічнай пляцоўкі забяспячвае аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Пастаўскага райвыканкама. 
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8.3. для ўдзелу ў конкурсе калектывы прадстаўляюць праграму на 

30-35 хвілін ў якой павінны быць:  

- 1 песня-візітка (адлюстроўвае напрамак музыкі, стыль, назву 

ансамбля і г.д.); 

- 1-2 аўтарскія песні (словы і музыка кіраўніка або ўдзельнікаў 

ансамбля, 1 песня пажадана танцавальнага характару); 

- 1-2 песні-шлягеры (кавер-версіі) 1970-2000 гадоў рускіх, беларускіх 

або замежных аўтараў (пажадана танцавальнага характару); 

- 1-2 кампазіцыі сучасных аўтараў або выканаўцаў; 

- 1 крэатыўны нумар з элементамі шоў (магчыма ўжыванне 

незвычайных музычных і электронных інструментаў, дадатковага 

абсталявання і светавога суправаджэння, харэаграфіі, сольных 

імправізацый і г.д.).  

8.4. не дапускаецца выкарыстанне плюсавых вакальных фанаграм, 

інструментальных імправізацый. Дапускаецца частковае прымяненне 

сістэмы  “плейбека” (“падложкі”) ў мэтах насычэння жывога гучання. 

Умовай конкурсу з’яўляецца тое, што ў конкурснай праграме павінны 

быць творы на беларускай мове або беларускіх аўтараў.  

8.5. аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, 

аддзелы культуры гаррайвыканкамаў дасылаюць арганізатарам заяўкі на 

ўдзел (Дадатак 1), праграму выступлення і агульныя спісы дэлегацыі 

(Дадатак 2) да 6 мая 2022 года ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

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

9. Для правядзення конкурсу ствараецца журы, у склад якога 

ўваходзяць вядучыя спецыялісты па вакальнаму і інструментальнаму 

жанрах ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, 

спецыялісты і выканаўцы ў жанры эстраднай музыкі. 

10. Журы конкурсу ацэньвае выступленне канкурсантаў і вызначае 

пераможцаў, якія ўзнагароджваюцца дыпломам Гран-пры і дыпломамі 

лаўрэатаў I, II, III ступені. Лаўрэаты і ўладальнік “Гран-пры” 

ўзнагароджваюцца прызамі. Канкурсанты, якія не з’яўляюцца 

пераможцамі, атрымоўваюць дыпломы “За папулярызацыю вакальна-

інструментальнага жанру ў сучаснай музычнай творчасці”. Журы мае 

права пры неабходнасці пераразмяркоўваць узнагароды. 

11. Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў у 

адпаведнасці з каштарысам. Транспартные выдаткі за кошт 

накіроўваючага боку. 
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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) 26-29-27 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-24 – Мядзюха Васіль Сямѐнавіч, 

начальнік аддзела. 

 

 

Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел у абласным аглядзе-конкурсе эстраднай музыкі “ВІАton – 2022” 

 

1. Поўная назва калектыву______________________________________ 

2. Прозвішча, Імя, Імя па бацьку кіраўніка калектыву (на беларускай і 

рускай мове)_____________________________________________________ 

3. Тэлефон (мабільны, дамашні), электронны адрас кіраўніка 

калектыву_______________________________________________________ 

4. Поўная назва арганізацыі, якая напраўляе калектыў (тэлефон, факс, 

электронны адрас на які дасылаецца запрашэнне на конкурс)___________                                                                                                                                                                                                      

 5.  Праграма выступлення калектыву (у выглядзе табліцы) 

 

№ Назва песні Аўтар слоў і музыкі  Хранаметраж  

    

Подпіс кіраўніка ўстановы 
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Дадатак 2 

                                                              ЗАЦВЯРДЖАЮ 

                                                              Начальнік  

                                                              аддзела ідэалагічнай работы,                                                            

                                                               культуры і па справах моладзі 

                                                              (аддзела культуры) 

                                                              ______________ 

 рай(гар)выканкама 

                                                               ____________    /_____________/ 

                                                               “___” _______________2022 г. 

 

 

Спіс удзельнікаў 

абласнога агляду-конкурсу эстраднай музыкі “ВІАton – 2022” 

ад _____________раѐна 

 

         “___” чэрвеня 2022 года                                                        г.Паставы 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя, Імя 

па бацьку 

Год 

нарад

жэнн

я 

Пашпартныя                        

дадзеныя 

Роля ў 

калектыве 

    Удзельнік 

Подпіс кіраўніка калектыву (установы) 

 

 

ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення 

Міжнароднага конкурсу  

майстроў традыцыйнага ткацтва “Палатняныя пераплѐты – 2022” 

у межах XXXI Міжнароднага фестывалю мастацтваў  

“Славянскі базар у Віцебску” 

 

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

Міжнароднага конкурсу майстроў традыцыйнага ткацтва “Палатняныя 

пераплѐты – 2022” у межах XXXI Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” (далей – Конкурс). 
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2. Конкурс праводзіцца ў мэтах адраджэння, папулярызацыі і падтрымкі 

традыцыйных рэгіянальных відаў мастацкага ўзорыстага ткацтва Віцебшчыны і 

ўвогуле Беларусі; асвятлення сучаснага стану валодання практыкай стварэння 

самаробных тканых рэчаў; прадстаўлення ўсяго дыяпазону формаў вырабаў і 

прыѐмаў работы рамяства віцця і пляцення паясоў; ткацтва паясоў на 

дошчачках, на ніту, на бердзечку; ткацтва на кроснах. 

3. Конкурс мае статус міжнароднага і прадугледжвае ўдзел канкурсантаў 

з рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і замежных краін. 

4. Месца правядзення Конкурсу – г.Віцебск. 

5. Час правядзення Конкурсу – 14-17 ліпеня 2022 года. 

6. Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца Упраўленне культуры Віцебскага 

аблвыканкама; ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

6.1 Арганізатары Конкурсу сцвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні мерапрыемства. 

7. Удзельнікі: 

7.1 Удзельнікамі Конкурсу з’яўляюцца: лепшыя майстры ткацтва з 

вучнямі, якія прадстаўляюць Дамы (Цэнтры) рамѐстваў Віцебскай вобласці; 

майстры-госці з іншых абласцей Беларусі (2-3 чал. з кожнай вобласці) і сябры 

Беларускага Саюза майстроў народнай творчасці (да 5 чал.); таксама майстры з 

замежных краін (да 3 чал. з кожнай краіны). 

7.2 Для ўдзелу майстры прадастаўляюць арганізатарам заяўку 

(гл. дадатак 1) да 15 чэрвеня 2022 года, а таксама фота-, відэаматэрыялы 

вырабаў па электронным адрасе: amcnt@yandex.by (Конкурс “Палатняныя 

пераплѐты – 2022”). Арганізатары конкурсу разглядаюць заяўку і паведамляюць 

сваѐ рашэнне аб удзеле. Пры станоўчым вырашэнні, удзельнікі выконваюць усе 

ўмовы дадзенай Інструкцыі. 

8. Аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

гаррайвыканкамаў і праўленне Беларускага Саюза майстроў народнай творчасці 

адпраўляюць арганізатарам Конкурсу да 24 чэрвеня 2022 года  

ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” агульныя спісы 

па форме (гл. дадатак 2) удзельнікаў Конкурсу па адрасе: 201026, г.Віцебск, 

вул.Леніна, д.35А, аддзел традыцыйнай культуры (Конкурс “Палатняныя 

пераплѐты – 2022”). Пры рэгістрацыі ўдзельнікаў падчас Конкурсу абавязкова 

прадаставіць арганізатарам арыгіналы спісаў у 2-х экзэмплярах, завераныя 

подпісам кіраўніка і пячаткай. 

9. Удзельнікі Конкурсу прыязджаюць у народных строях, якія 

адпавядаюць іх рэгіѐнам жыхарства і прывозяць з сабой неабходныя матэрыялы 

і інструменты для дэманстрацыі рамесных лакальных і рэгіянальных спосабаў 

віцця, пляцення і ткацтва з запраўленай асновай і пачатым конкурсным 

вырабам, калекцыі хатніх работ.  

10. Парадак правядзення: 

10.1 Удзельнікі Конкурсу працуюць чатыры дні. 
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10.2 Урачыстае адкрыццѐ Конкурсу на пл.Свабоды. Майстры (1-2 чал.) у 

нацыянальных касцюмах прадстаўляюць свой рэгіѐн. Пры сабе павінны мець 

эмблему, герб рэгіѐна, які прадстаўляюць. 

11. Журы Конкурсу: 

11.1 У склад журы ўваходзяць вядучыя спецыялісты па народных 

мастацкіх рамѐствах Рэспублікі Беларусь. 

11.2 Журы Конкурсу ацэньвае хатнія калекцыі канкурсантаў і 

вырабленыя практычныя работы. Журы ў сваѐй працы кіруецца наступнымі 

крытэрыямі:  

– адпаведнасць лакальным і рэгіянальным традыцыям;  

– захаванне традыцыйных тэхналагічных асаблівасцяў і матэрыялаў;  

– завершаны мастацкі вобраз;  

– узровень выканальніцкага майстэрства (падчас правядзення майстар-

класаў трэба паказаць і патлумачыць тэхналогію). 

12. Намінацыі Конкурсу: 

– Гран-пры конкурсу; 

– Лепшая хатняя калекцыя – I, ІІ, ІІІ месца; 

– Ткацтва дываноў, посцілак і палавікоў – I, ІІ, ІІІ месца; 

– Ткацтва ручнікоў – I, ІІ, ІІІ месца; 

– Віццѐ, пляценне і ткацтва паясоў – I, ІІ, ІІІ месца; 

– Аднаўленне рэдкай лакальнай ткацкай тэхналогіі – I, ІІ, ІІІ месца;  

– Творчы дэбют – I, ІІ, ІІІ месца.  

13. Фінансаванне: 

13.1 Усе ўдзельнікі Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі за ўдзел. 

Дыпломамі лаўрэатаў ўзнагароджваюцца пераможцы Конкурсу: Гран-пры, 

уладальнікі I, ІІ, ІІІ месцаў ва ўсіх шасці намінацыях (усяго 19 дыпломаў). 

Прызамі ўзнагароджваюцца ўладальнікі Гран-пры і I месца ў шасці намінацыях 

(усяго 7 прызоў). Журы мае права пры неабходнасці пераразмеркаваць 

узнагароджанне па намінацыях, але іх агульная колькасць павінна адпавядаць 

абвешчанай суме.  

13.2 Творы ўладальнікаў Гран-пры і I месцаў у кожнай намінацыі 

перадаюцца ў фонды ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

13.3 Аргкамітэт забяспечвае харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў 

Конкурсу, выраб рэкламы, дыпломаў, а таксама набыццѐ прызоў. 

13.4 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.by, тэл./факс: 8 (0212) 26-

29-27 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-58 – Гейст Кацярына Аляксееўна, галоўны 

мастак; 

8 (0212) 26-29-40 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы метадыст 
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Дадатак 1 

З А Я Ў К А  

удзельніка Міжнароднага конкурсу майстроў традыцыйнага ткацтва  

“Палатняныя пераплѐты – 2022” у межах Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 
 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка(аў) ____________________________ 

2. Назва арганізацыі і раѐна, які прадстаўляе майстар ______________________ 

3. Адрас арганізацыі, тэлефон, факс, е-mail  _______________________________ 

4. Дадзеныя ўдзельніка(аў): год нараджэння, назва студыі/клуба, у які 

ўваходзіць майстар ___________________________________________________ 
 

Дадатак 2 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Начальнік  
аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі 
гаррайвыканкама 
______________________ 

(подпіс, ініцыялы, прозвішча) 

 “____” __________ 2022 г. 

 
М.П. 

СПІС  

удзельнікаў____________________________ 

 (назва мерапрыемства) 

 

(Дата правядзення )       г. Віцебск 

 
№

 № 

п/п 

Прозвішча, 

Імя, Імя па 

бацьку (на 

дзвух мовах) 

Год 

нараджэ

ння 

Пашпартныя дадзеныя 

(серыя, нумар, 

кім і калі выдадзены) 
Адрас 

 

Від творчай 

дзейнасці 
Удзел 

1. Іванова 

Вольга 

Мікалаеўна 

1964 ВМ 1665835 

Кастрычніцкім 

РАУС 

г. Віцебск 

20.07.2000 

г.Віцебс

к, 

вул.Чкал

ава, 35/3 

Ткацтва Удзельнік 

 

Подпіс 
кіраўніка ўстановы  
М.П. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведении Международного праздника-

конкурса кузнечного ремесла в рамках ХХХІ Международного фестиваля 

искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Международного праздника-конкурса кузнечного ремесла в рамках 

ХХХІ Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

(далее – праздник). 

2. Праздник проводится в целях сохранения и развития традиций 

кузнечного ремесла в Республике Беларусь, популяризации применения 

металла в оформлении интерьеров и благоустройстве, повышения 

профессионального мастерства и установления тесных творческих контактов 

между мастерами из разных регионов республики, а также зарубежных стран. 

3. Праздник имеет статус международного и предусматривает участие 

мастеров из регионов Республики Беларусь и зарубежных стран. 

4. Место проведения праздника – г.Витебск (ул.Толстого). 

5. Время проведения праздника – 14 - 17 июля 2022 года.  

6. Организаторами праздника являются: Министерство культуры 

Республики Беларусь, управление культуры Витебского облисполкома. 

 6.1 Организаторы праздника утверждают порядок его организации и 

проведения, смету расходов; решают другие вопросы по организации и 

проведении мероприятия. 

7. Участники:  

7.1 Участниками праздника являются: мастера кузнечного ремесла, 

художественной ковки, художники по металлу, которые представляют Дома 

(Центры) ремесел, клубы мастеров народных художественных ремѐсел, члены 

Белорусского Союза мастеров народного творчества, которые представляют 

Республику Беларусь; мастера – гости из других областей Беларуси; также 

мастера из зарубежных стран; торговые предприятия, которые занимаются 

продажей кованых и металлических изделий. 

7.2 Для участия мастера предоставляют организаторам заявку (см. 

Приложение 1) до 15 июня 2022 года, а также фото-, видеоматериалы изделий 

по электронному адресу: amcnt@yandex.by (праздник кузнечного ремесла). 

Организаторы праздника 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 организаторам праздника до 25 июня 2022 года в ГУ 

“Витебский областной методический центр народного творчества” общие 

списки по форме (см. приложение 2) участников праздника по адресу: 201026, 

г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, отдел традиционной культуры (праздник 
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кузнечного ремесла). При регистрации участников во время праздника 

обязательно предоставить организаторам оригиналы списков в 2-х экземплярах, 

заверенные подписью руководителя и печатью направляющей организации. 

9. Для участия в празднике мастера привозят с собой коллекции 

домашних работ, материалы и необходимые инструменты для изготовления 

конкурсной работы.  

10.  Порядок проведения.  

10.1 Мастера должны иметь необходимое оборудование для работы и 

выставки изделий. Должны быть одеты в белорусский национальный костюм, а 

мастера из других регионов и стран – в костюмы, которые соответствуют их 

регионам. Допускается использование навесов, палаток, эстетически 

оформленных в национальном стиле. 

10.2 В рамках праздника состоится:  

- выставка-продажа кованых изделий; 

- конкурс кузнечного мастерства по изготовлению символа 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”;  

- мастер-классы по кузнечному ремеслу. 

10.3 Жюри праздника оценивает домашние коллекции участников и 

изготовленные практические работы. Жюри праздника руководствуется  

следующими критериями:  

- соответствие кузнечным традициям; 

- сохранение древних технологий; 

- завершѐнный художественный образ; 

- творческое развитие традиции; 

- индивидуальный почерк мастера. 

11. Номинации праздника кузнечного мастерства: 

- Гран-при   

- Лучшая домашняя коллекция (І место); 

- Художественная ковка (І место); 

- Сохранение древних технологий (І место); 

- Авторское изделие (І место); 

- Изготовление символа Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” (І, ІІ, ІІІ место). 

12. Финансирование: 

12.1.  Все участники праздника награждаются дипломами за участие. 

Дипломами лауреатов награждаются победители: Гран-при, обладатели І, ІІ, ІІІ 

мест в номинациях, указанных в п.11 данного положения (всего 8 дипломов). 

Призами награждаются обладатели Гран-при и обладатели І, ІІ, ІІІ мест в 

номинациях, указанных в п.11 данного положения (всего 8 призов). Жюри 

имеет право при необходимости перераспределить награждение по 

номинациям, но их общее количество должно соответствовать объявленной 

сумме. Работы, по которым мастера получили Гран-при и І, ІІ, ІІІ место в 

номинации “Изготовление символа Международного фестиваля искусств 
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“Славянский базар в Витебске”, передаются в фонд Международного фестиваля 

искусств “Славянский базар в Витебске”. 

12.2. Оркомитет обеспечивает питание и проживание участников 

праздника, изготовление рекламы, дипломов, а также приобретение призов. 

12.3.  Транспортные расходы – за счѐт направляющей стороны.  

 

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества”  

210026, г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тел./факс:  

8 (0212) 26-29-27  

Телефон для справок: 8 (0212) 26-29-24 – Резкина Лилия Петровна ,начальник 

отдела традиционной культуры.  

 

Приложение 1 

З А Я В К А 

участника праздника-конкурса кузнечного ремесла в рамках ХХХІ 

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______________________________________________ 

5. Участие в выставке-продаже кованых изделий ___ (Да/ Нет) 

6. Участие в конкурсе: 

Буду ковать на фестивале _________ (Да/ Нет) 

Привезу готовую конкурсную работу _______ (Да/ Нет) 

 

Приложение 2 

 

С П И С О К 

участников праздника-конкурса кузнечного ремесла в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

14-17 июля 2022 г.        г.Витебск 
№

 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.) 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения V Международного фестиваля-

конкурса барабанщиц и мажореток в рамках XXXI Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и 

проведения V Международного фестиваля-конкурса барабанщиц и 

мажореток в рамках XXXI Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” (далее фестиваль-конкурс). 

2. Целями и задачами фестиваля-конкурса являются: популяризация 

и дальнейшее развитие направлений: искусство владения барабаном и  

“мажоретный танец” Витебской области – создание коллективов 

барабанщиц и направления 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 и  участниками коллективов; пропаганда 

здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, 

привлечение к занятиям детей, подростков и молодежи; патриотического 

воспитания молодѐжи. 

3.Фестиваль-конкурс имеет статус Международного и 

предусматривает участие конкурсантов из областей Республики Беларусь 

и зарубежных стран. 

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

5. Фестиваль-конкурс проводится 14 – 15 июля 2022 года в рамках 

XXXI Международного фестиваля искусств “Славянский базар в 

Витебске” и включает в себя показ по всем конкурсным номинациям, 

марш-парад ансамблей барабанщиц, мажореток и духовых оркестров по 

главной улице города Витебска (дефиле). 

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”; 
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- Секция – “Барабанщицы”; 

- Секция – “Классические мажоретки”; 

- Секция – “Батон”; 

- 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. Участники конкурса 

8.1. 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. 

8.2. Возрастные категории: 

А) кадетки – 8-11 лет 

Б) юниорки – 12-14 лет 

С) сеньорки – 15 лет и старше 

Д) гранд-сеньорки 

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. 

Количество младших по возрасту участников группы не ограничено. 

Младше можно быть на 1 категорию:  

- кадетках от 6 лет   
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- 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. 

9. Дисциплины 

9.1. Группы 

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

Длина трассы – 100 метров, ширина – 6 метров. 

Трасса может иметь 4 поворота.  

Продолжительность – максимально 3 минуты. 

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

“Барабанщицы”, “Классические мажоретки” 

Продолжительность – 2.30 мин (минимально), 3.00 мин 

(максимально) без времени, предназначенном на вход-выход на подиум. 

10. Марш-парад 

10.1. Порядок проведения: 

выход на старт, 

марш-парад  

проход финишной черты, 

конечная позиция, стоп-фигура.  

10.2. Начало марш-парада: 

выход группы: стартующая группа находится в начале 100-метровки 

перед старт-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). 

10.3. 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. 

10.4. Окончание марш-парада: 
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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. 

11. Выступление на подиуме: 

11.1. Порядок проведения: 

выход (сбор участников у подиума после объявления ведущего) 

выход на начальную позицию (стоп-фигура) 

конкурсный показ 

окончание (стоп - фигура) 

уход с подиума. 

11.2 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 – 0,20); 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. 

12. 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. 
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Время выступления заканчивается, когда конкурсантки 

останавливаются в конечной стоп-фигуре и с окончанием музыкального 

сопровождения; несоответствие окончанию выступления и окончанию 

музыки является ошибкой хореографии 

12.1. 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. 

13. 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 

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. 
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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). 

14. 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 Возможности поднять реквизит после падения: 

14.1 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); 

14.2 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 
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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); 

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); 

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 

15. Условия участия в конкурсе  

В конкурсе имеют право участвовать хореографические и 

спортивные коллективы, в арсенале которых есть композиции, 

соответствующие регламенту конкурса.  

Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме, согласно 

Приложению №  и направляется по электроннай почте: amcnt@yandex.ru 

до 1 июля 2021 года.  

Для каждой номинации заявка заполняется отдельно.  
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         Коллектив имеет право участвовать во всех предложенных 

номинациях и возрастных категориях, представленных в конкурсе. 

 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). 

16. Для оценки конкурсных выступлений создаѐтся 

квалифицированное  

жюри , в состав которого входят: 

- 3-5 главных члена жюри  

- секретарь конкурса 

17. Жюри оценивает каждое конкурсное выступление по следующим 

критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- артистизм, раскрытие художественного образа; 

- композиционное построение номера. 

17.1. Система работы жюри: 

Каждый член жюри оценивает выступление по следующей системе: 

А. Хореография и композиция 

Б. Техника движения 

С. Работа с реквизитом    

18. Результаты итогов конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается каждым членом жюри.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

19. Конкурсанты – победители конкурса определяются в каждой 

возрастной группе по номинациям и награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ 

степени с присвоением звания лауреата конкурса, Гран-при всего 

конкурса. 

Все конкурсанты – участники, не ставшие победителями, 

награждаются дипломами за участие.  

          20. Финансирование осуществляется за счѐт организаторов в 

соответствии со сметой, предусмотренной на проведение мероприятия.  

Транспортные расходы до места проведения конкурса и проживание 

оплачивает направляющая сторона. Питание (обед) в день проведения 

конкурса – за счѐт принимающей стороны. 
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Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного творчества” 

210026, г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, тел./факс: 8 (0212) 26-29-27, 

amcnt@yandex.ru. 

Справки по телефону: 8(0212) 26-29-41, +37529 212-87-75, Панэ Ольга 

Григорьевна, главный балетмейстер  

  

В положении могут быть изменения. Программа фестиваля-конкурса 

высылается дополнительно за месяц до мероприятия. 

 

Приложение 1 

                                                     

                                 

                                          ЗАЯВКА 

на участие в V Международном фестивале-конкурсе барабанщиц и  

мажореток в рамках XXXI Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 

 

 

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. 
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Приложение 2 
         

УТВЕРЖДАЮ: 
       Начальник  
       отдела идеологической работы, 
       культуры и по делам молодѐжи 
       горрайисполкома 
       “___”  ______ 2022г.  

               СПИСОК 
участников ансамбля  “…”…”, принимающих участие  
в V Международный фестивале-конкурсе барабанщиц и мажореток в 

рамках XXXI Международного фестиваля искусств ”Славянский базар в 

Витебске“ 

 

….июля 2022 г.                       г.Витебск 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Год  

рождения 

Паспортные 

данные,  

Когда и кем 

выдан 

Адрес 
Роль в 

коллективе 

1     Участник 

2     Участник 

 

Руководитель коллектива  ____________       Инициалы, фамилия 

(подпись) 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні абласнога конкурсу народнай музыкі і 

прыпеўкі “А музыкі граюць, граюць...” у межах XXXI 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 XXXI 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; выяўлення і падтрымкі самабытных выканаўцаў; 
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раскрыцця і падтрымкі маладых і перспектыўных музыкаў; 

папулярызацыі традыцыйнай беларускай прыпеўкі і яе разнастайных 

разнавіднасцяў; 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 2022 года ў межах XXXI 

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”. 

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. 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 да 

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.; 

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 жарганізмы; 
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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 “Страдания” – усе ўдзельнікі па чарзе 

спяваюць прыпеўкі пра неўзаемнае 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 17 чэрвеня 

2022 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: 

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 
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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. 

14. Транспартныя выдаткі – за кошт камандыруючых арганізацый.  

 

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) 26-29-27 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-24 – Рэзкіна Лілія Пятроўна, 

начальнік аддзела традыцыйнай культуры 

Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел у абласным конкурсе народнай музыкі і прыпеўкі “А музыкі 

граюць, граюць...” у межах XXXІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску” 

 

1. Прозвішча, Імя, Імя па бацьку ўдзельніка (на беларускай і рускай мове) 

для індывідуальных выканаўцаў на народных інструментах, пыпевачнікаў  

2. Поўная назва калектыву (для ансамбляў народных інструментаў) 

3. Намінацыя (прыпеўкі, ансамблі народных інструментаў, індывідуальны 

выканаўца) 

4. Тэлефон (мабільны, гарадскі), электронны адрас 

5. Поўная назва арганізацыі, якая напраўляе калектыў (тэлефон, факс, 

электронны адрас на які дасылаецца запрашэнне на конкурс)  

6. Праграма калектыву (у выглядзе табліцы) для ансамбляў народных 

інструментаў і індывідуальных выканаўцаў 

 

№№ Назва твора  Аўтар  музыкі  выканаўца  
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ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення  

ІХ Міжнароднага турніру нацыянальных танцаў “Танчым разам” 

у межах XXXІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі 

базар у Віцебску” 

 

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і 

правядзення ІХ Міжнароднага турніру нацыянальных танцаў “Танчым 

разам” у межах XXXІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі 

базар у Віцебску” (далей – турнір). 

2. Турнір праводзіцца з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і 

захавання беларускага і нацыянальных народных танцаў іншых краін, 

развіцця фальклорнага руху, стварэння новых і падтрымцы дзейнасці 

існуючых фальклорных і харэаграфічных калектываў Віцебскай вобласці і 

рэспублікі. 

3. Месцам правядзення турніру з’яўляецца г.Віцебск, пл.Свабоды. 

4. Турнір нацыянальных танцаў праводзіцца ў межах XXХІ 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 16 

ліпеня 2022 года. 

 5. Арганізатарамі турніру з’яўляюцца: 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 3-х намінацыях 

у розных узроставых катэгорыях: 

– ад 16 да 30 год: “Кракавяк”, “Лявоніха”, “Барыня”, “Полька 

імправізаваная”, “Какетка”, “Мікіта”, “Абэрак”, “Яблычка”, “Cербіянка”, 

“Лявоніха”; 

 Падчас выканання танца “Мікіта” жэрдачкі памерам 1,6 –1,9 м., 

пакладзеныя накрыж, не павінны быць змацаваныя паміж сабой 

-  ад 30 да 50 год: “Каханачка”, “На рэчанькі”, “Сямѐнаўна”, 

“Матлѐт”,  “Ойра”, “Рускага”, “Цыганачка”, “Каробачка”, “Полька з 

падкіндэсам”;  

-  ад 50 і далей: “Месяц”, “Субота”, “Ва саду лі”, “Ночка”, “Лысы”,    

“Вальс”. 

 Танцавальныя пары прадстаўляюць мясцовыя варыянты 

праграмных танцаў з захаваннем адметнага стылю выканання;  

 6.2. Конкурс харэаграфічнай імправізацыі – БАТЛ (салісты): “Каза”,  

“Страданія” (дзяўчаты), “Жабка”, “Каваль” (хлопцы) (на выбар). 
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 6.3. Адметны танец сваѐй краіны (для краін бліжняга і далѐкага 

замежжа). 

 6.4. Абавязковыя танцы для ўсіх пар: “Лявоніха”, “Базар”, 

“Падэспань” (масавае выкананне танцаў падчас адкрыцця турніра). 

 Пара ўдзельнікаў падае заяўку ў электронным альбо друкаваным 

варыянце (гл. дадатак 1) да 30 чэрвеня 2022 года на адрас ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, гВіцебск, 

вул.Леніна, д.35А, тэл./факс: 8 (0212) 26-29-27, электронны адрас: 

amcnt@yandex.ru. 

 7. Патрабаванні да ўдзельнікаў: 

- адпаведнасць праграмы ўмовам турніра; 

- выкананне аўтарскіх ці апрацаваных твораў не дазваляецца; 

- выступленне ўдзельнікаў мерапрыемстваў ажыццяўляецца пад 

акампанемент музычных традыцыйных інструментальных ансамбляў ў 

жывым гучанні; 

- касцюмы ўдзельнікаў турніра ўяўляюць сабой шматлікія варыянты 

арыгіналаў або рэканструцыі  традыцыйных народных касцюмаў сваѐй 

мясцовасці (сцэнічны касцюм не дазваляецца); 

- для дзяўчат – валасы заплятаюцца ў косу, 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). 

Кожны рэгіѐн (раѐн, горад) Віцебскай вобласці павінен прадставіць не 

менш чым за 3-4 пары ў любой ўзроставай катэгорыі.  

8. 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. 

9.  Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў: 

 9.1. Для падвядзення вынікаў турніру ствараецца журы. 

 9.2. Па рашэнні журы пераможцам прысуджаецца званне “Гран-
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пры”, “Лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступеняў” у кожнай узроставай катэгорыі, 

“Лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступеняў” у конкурсе харэаграфічнай імправізацыі 

(салісты), “Лаўрэат І, ІІ, ІІІ ступеняў” у намінацыі “Адметны танец”. 

Журы мае права змяняць колькасць месцаў, а таксама не прысуджаць 

некаторыя з іх.  

10. Фінансаванне. 

Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў свята ў адпаведнасці 

з каштарысам выдаткаў. Транспартныя выдаткі – за кошт камандыруючай 

арганізацыі, харчаванне  – за кошт арганізатараў. 

11. 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 (Дадатак 2). 

 

Дадатак 1 

 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у ІХ Міжнародным турніры нацыянальных танцаў “Танчым 

разам” у межах XXХІ 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 
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Спіс удзельнікаў 

ІХ Міжнароднага турніру нацыянальных танцаў “Танчым разам” 

у межах XXXІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў  

“Славянскі базар у Віцебску” 

 

16 ліпеня 2022 г.                г. 

Віцебск 

 

 

№ 

№ 

п/п 

Прозвішча, 

імя,  імя па 

бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя   

дадзеныя,  

калі і кім 

выдадзены 

Адрас 
Роля ў 

калектыве 

11      

Удзельнік 

      

 

Подпіс кіраўніка, накіроўваючай арганізацыі 

 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення 

адкрытага абласнога свята-конкурсу народнага касцюма “Сцяжкі 

майстэрства – 2022” у межах ХХХІ Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў ”Славянскі базар у Віцебску“ 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

адкрытага абласнога свята-конкурсу народнага касцюма “Сцяжкі  

майстэрства – 2022” у межах ХХХІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў 

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

2. Праграма свята-конкурсу народнага касцюма змяшчае выставы 

калекцый этнаграфічных артэфактаў і адноўленых аксесуараў 

традыцыйнага народнага адзення рэгіѐна, прэзентацыю з майстар-класамі 

рамесных лакальных і рэгіянальных спосабаў вырабу асобных прадметаў 

адзення, фотосесію і сцэнічныя паказы рэканструкцый традыцыйнага 

сялянскага, мяшчанскага, шляхетнага і вясельнага строяў Віцебшчыны 
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канца XXVIII – сярэдзіны XX стагоддзяў. Падчас конкурсу адбудуцца 

выступленні фальклорных калектываў, тэатраў мод і дэфіле вясельных пар 

ў святочных традыцыйных уборах розных гістарычных перыядаў. 

3. Конкурс праводзіцца з мэтай вывучэння, адраджэння і 

дэманстрацыі жыхарам горада Віцебск і гасцям свята разнастайнасці і 

багацця народных вясковых, мяшчанскіх і шляхетных строяў 

традыцыйнага адзення, выхавання эстэтычнага густу і цікаўнасці да 

нацыянальнай спадчыны, прыцягненне моладзі да вывучэння гісторыі 

асаблівасцяў фарміравання мясцовых традыцый народнага касцюма. 

4. Конкурс мае статус адкрытага і прадугледжвае удзел канкурсантаў 

з рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і замежных краін. 

5. Месца правядзення конкурсу – г. Віцебск (сцэна на плошчы 

Свабоды, тэрыторыя ля фантана ў парку Фрунзе, выставачная зала 

ВАМЦНТ (вул.Леніна 35А), лесвіца Успенскага Сабора з боку ракі 

Заходняя Дзвіна). 

6. Час правядзення конкурсу – 17 ліпеня 2022 года. 

7. Арганізатары канкурсу: упраўленне культуры Віцебскага 

аблвыканкама; ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

8. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па 

арганізацыі і правядзенню мерапрыемства. 

9. Удзельнікі: 

9.1 Удзельнікі конкурсу: супрацоўнікі Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў 

Віцебскай вобласці; члены народных клубаў 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 вобласці, рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і 

замежных краін. 

9.2. Для ўдзелу дасылаюцца заяўкі, агульныя спісы ўдзельнікаў і 

творчых калектываў у 2-х экземплярах з творчымі характарыстыкамі 

ўдзельнікаў конкурсу (гл. дадатак 1) арганізатарам конкурсу да  

15 чэрвеня 2022 года ў ДУ “Віцебскі АМЦНТ” па адрасе: г.Віцебск, 

вул.Леніна, 35А, аддзел традыцыйнай культуры (Свята-конкурс “Сцяжкі 

майстэрства – 2022”), або па электроннай пошце: amcnt@yandex.by.  

Спісы павінны быць завераны арыгінальнымі подпісамі кіраўніка і 

пячаткай установы. 
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9.3. Для ўдзелу ў конкурсе і правядзення майстар-класаў удзельнікі 

свята прыязджаюць у касцюмах традыцыйных строяў і прывозяць з сабой 

неабходныя матэрыялы і інструменты для дэманстрацыі рамесных 

лакальных і рэгіянальных спосабаў вырабу асобных прадметаў адзення; 

адноўленыя артэфакты: ўпрыгожванні дэталяў касцюма і галаўных 

убораў, паясы, торбачкі, кісеты і г.д. для выставы аксесуараў; калекцыі 

артэфактаў традыцыйнага адзення з фондаў Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў, 

музеяў і прыватных калекцый для этнаграфічнай выставы. Падчас 

правядзення конкурсу адбудзецца фотасесія ўдзельнікаў сцэнічнага паказу 

касцюмаў і майстар-класаў. 

10. Парадак правядзення: 

10.1. Заезд удзельнікаў 17 ліпеня па адрасе: г.Віцебск, вул.Леніна, 

35А да 8:00; 

10.2. Размяшчэнне калекцый артэфактаў (ВАМЦНТ, вул.Леніна, 35А 

малая выставачная зала) да 9:00; 

10.3 Работа журы на выставе калекцый артэфактаў – 9:00-9:30.  

Агляд калекцыі павінен суправаджацца каментарыем удзельнікаў; 

10.4.Фотасесія ўдзельнікаў сцэнічнага паказу касцюмаў і  

майстар-класаў (лесвіца Успенскага Сабора з боку ракі Заходняя Дзвіна) – 

10:00-12:00; 

10.5. Абед – 12:00-13:00 (і далей па графіку). 

10.6. Размяшчэнне і работа працоўных пляцовак майстар-класаў і 

калекцый аксесуараў – 12.00 – 17.00. (тэрыторыя ля фантана ў парку 

Фрунзе); 

 10.7. Работа журы на пляцоўцы майстар-класаў па вырабе касцюма і 

выставы аксесуараў – 16:00-17:00. Агляд выставы павінен суправаджацца 

каментарыем удзельнікаў; 

10.8. Сцэнічныя паказы конкурсу – 13:00-16:00. Праграма 

складаецца з прадстаўлення майстроў-выканаўцаў і дэманстратараў у 

рэканструяваным касцюме, творчай прэзентацыі ўсѐй калекцыі і 

фінальнага дэфіле. 

 Для прадстаўлення майстроў-выканаўцаў і касцюма на 

дэманстратары дасылаецца тэкст аб’ѐмам 0,5 аркуша фармата А4. Творчая 

прэзентацыя калекцыі касцюмаў можа быць зроблена праз побытавы 

танец, фальклорныя спевы, народны гумар, народныя абрады і святы, 

народную прозу і выслоўі. Тэкст сцэнарыя (не больш за 7 хвілін) 

дасылаецца для папярэдняга абмеркавання. 

11. Фінальнае дэфіле ўдзельнікаў конкурсу: майстроў-выканаўцаў і 

дэманстратараў касцюма – 16:00. 
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11.1. Выступленні фальклорных калектываў, тэатраў мод і дэфіле 

вясельных пар ў святочных традыцыйных уборах розных гістарычных 

перыядаў – 17:00-18:00; 

11.2. Падвядзенне вынікаў – 17:00-18:00; 

11.3. Узнагароджванне пераможцаў – 18:00. 

12. Журы конкурсу:   

12.1. Журы фарміруецца з ліку спецыялістаў у сферы культуры. 

12.2. Адзнакі і рашэнне журы па выніках правядзення  

выставы-конкурсу фіксуецца ў пратаколе, які падпісваюць усе члены 

журы. 

12.3. Журы мае права пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыях, 

але іх агульная колькасць павінна адпавядаць заяўленай лічбе. 

12.4. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не 

падлягае. 

12.5. Журы ў сваѐй працы кіруецца наступнымі крытэрыямі: 

– адпаведнасць лакальным традыцыям; 

– завершаны мастацкі вобраз; 

– захаванне традыцыйных 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. Гран-пры і намінацыі конкурсу: 

– Гран-пры конкурсу (узнагароджваюцца творчыя калектывы Дамоў 

і Цэнтраў рамѐстваў за сумарны вынік па ўсіх намінацыях); 

– лепшая калекцыя этнаграфічных артэфактаў традыцыйнага 

народнага адзення рэгіѐна (узнагароджваюцца стваральнікі калекцыі: 

супрацоўнікі Дамоў і Цэнтраў рамѐстваў, музеяў, прыватных калекцый, 

грамадскіх аб’яднанняў); 

– лепшая калекцыя адноўленых аксесуараў традыцыйнага народнага 

адзення рэгіѐна (узнагароджваюцца стваральнікі калекцыі: супрацоўнікі 

Дамоў і Цэнтраў рамѐстваў, музеяў, прыватных калекцый, грамадскіх 

аб’яднанняў); 

– лепшая прэзентацыя з майстар-класам рамесных лакальных і 

рэгіянальных спосабаў вырабу асобных прадметаў адзення; 

– рэканструкцыя і сцэнічны паказ традыцыйнага сялянскага строя 

рэгіѐна (узнагароджваецца аўтарскі калектыў адноўленага строю); 
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– рэканструкцыя і сцэнічны паказ вясельнага строя рэгіѐна (малады і 

маладая, сват, свацця, дружкі і інш.) (узнагароджваецца аўтарскі калектыў 

адноўленага строю); 

– рэканструкцыя і сцэнічны паказ традыцыйнага мяшчанскага строя 

рэгіѐна (узнагароджваецца аўтарскі калектыў адноўленага строю); 

– рэканструкцыя і сцэнічны паказ традыцыйнага шляхетнага строя 

рэгіѐна (узнагароджваецца аўтарскі калектыў адноўленага строю). 

14. Узнагароджванне. 

14.1. Усе ўдзельнікі конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі за 

ўдзел. 

14.2 Дыпломамі ўзнагароджваюцца пераможцы конкурсу (Гран-пры, 

уладальнікі І, ІІ, ІІІ месцаў у сямі намінацыях; усяго 22 дыпломы, прызамі 

ўзнагароджваюцца ўладальнікі Гран-пры, 1-х месцаў у сямі намінацыях (8 

прызоў). 

14.3. Уладальнікі дыпломаў І ступені пакідаюць свой выраб у фонд 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

15. Фінансаванне: 

15.1 Аргкамітэт забяспечвае пражыванне і харчаванне 

ўдзельнікаў конкурсу, творчых калектываў – удзельнікаў прэзентацый.  

15.2 Арганізатары конкурсу забяспечваюць набыццѐ прызоў і 

паперы для вырабу дыпломаў. 

15.3. Транспартныя выдаткі на дастаўку і вяртанне экспанатаў – 

за сродкі камандзіруючых устаноў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс:  

8(0212) 26-29-27.  

Тэлефон для даведак: 8(0212) 26-29-40 – Бабровіч Ніна Аляксандраўна, 

вядучы метадыст. 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб арганізацыі і правядзенні конкурсу тэматычных прэзентацый 

брэндавых пляцовак рэгіѐнаў Віцебшчыны “Гонар нацыі”, 

прысвечанага Дню народнага адзінства, у межах XXХІ Міжнароднага 

фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” 

              

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

конкурсу тэматычных прэзентацый брэндавых пляцовак рэгіѐнаў 
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Віцебшчыны “Гонар нацыі”, прысвечанага Дню народнага адзінства, у 

межах XXХІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у 

Віцебску” (далей – конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца ў мэтах папулярызацыі брэндаў гарадоў і 

раѐнаў сродкамі культуры; дэманстрацыі дасягненняў народнай творчасці; 

адраджэння і зберажэння народных традыцый; фарміравання пазітыўнага 

іміджу рэгіѐнаў Віцебшчыны. 

3. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: ўпраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

3.1. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў на правядзенне конкурсу, прымаюць 

рашэнне аб стварэнні арганізацыйнага камітэта (далей – аргкамітэт) і 

зацвярджаюць яго склад. 

 4. Конкурс праводзіцца з 14 па 17 ліпеня 2022 года ў межах  

XXХІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”. 

 5. Месцам правядзення конкурсу з’яўляецца г.Віцебск, плошча 

Свабоды. 

 6. Кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем конкурсу ажыццяўляе 

аргкамітэт. 

 7. Аргкамітэт: 

 7.1. Ажыццяўляе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і 

правядзеннем конкурсу. 

 7.2. Разглядае і зацвярджае склад журы конкурсу з ліку спецыялістаў 

галіны культуры.  

 7.3. Журы конкурсу ацэньвае тэматычныя прэзентацыі і работу 

пляцовак рэгіѐнаў Віцебшчыны па наступных намінацыях: 

- “Лепшы тэматычны нумар канцэртнай праграмы”; 

- “Лепшая прэзентацыя і работа тэматычнай пляцоўкі”. 

 8. Журы конкурсу вызначае лаўрэатаў І, ІІ, ІІІ ступеняў згодна 

намінацый.  

 Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае.  

9. Тэматычныя прэзентацыі брэндавых пляцовак журы ацэньвае па 

наступных крытэрыях: 

- адпаведнасць мясцовым традыцыям; 

- арыгінальнасць прэзентацыі; 

- музычнае афармленне; 

- мастацкае афармленне; 

- патрыятычнасць; 
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- прафесійныя навыкі арганізатараў пляцоўкі: укараненне новых форм 

работы, уменне актывізаваць і ўтрымаць увагу гледачоў, творча паднесці 

гледачам змест работы пляцоўкі; 

- праца пляцоўкі на працягу ўсяго дня з 10.00 да 20.00. 

Графік работы тэматычных прэзентацый брэндавых пляцовак будзе 

дасланы дадаткова. 

 10. Удзельнікі: 

 10.1 Для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца аматарскія аб’яднанні, 

клубы па інтарэсах і непрафесійныя аматарскія калектывы мастацкай 

творчасці ўстаноў культуры, якія прадстаўляюць тэматычныя прэзентацыі 

сваіх брэндавых пляцовак. Пляцоўкі павінны быць святочна аформлены і 

адпавядаць тэматыцы рэгіѐнаў, памер пляцоўкі павінен складаць 10х6 

метраў, абавязкова назва пляцоўкі (брэнда) – памер літар: 30-40 см. х 20-

25 см. 

 10.2. Абавязкова на панадворках павінны быць сцягі раѐнаў, 

абласцей,  гербы горада альбо раѐна, вобласці.  

 10.3. На пляцоўках з 10.00 да 20.00 павінны быць арганізаваны: 

тэматычныя прэзентацыі, прысвечаныя Дню народнага адзінства; 

выступленні калектываў мастацкай творчасці (без выкарыстання 

гукаўзмацняльнай апаратуры); інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і 

дарослых. 

 10.4. Рэгламент тэматычнай прэзентацыі панадворка да 15 хвілін. 

 10.5. Прэзентацыя брэнда павінна ўключаць тэматычную музычна-

кірмашовую кампазіцыю, накіраваную на прадстаўленне брэнда 

горада/раѐна праз паказ адметных асаблівасцяў, славутасцяў свайго 

рэгіѐна.  

10.6. На сцэнічнай пляцоўцы плошчы Свабоды неабходна 

прадставіць канцэртную праграму лепшых творчых калектываў рэгіѐна 

(рэгламент да 30 хвілін).  

 11. Узнагароджанне. 

 Усе ўдзельнікі ўзнагароджваюцца адпаведнымі дыпломамі, 

пераможцы (лаўрэаты І ступені) – прызамі.  

12. Фінансаванне. 

Фінансаванне ажыццяўляецца за кошт арганізатараў у адпаведнасці з 

каштарысам і дзеючым заканадаўствам.  

Камандыровачныя, транспартныя выдаткі, дастаўка абсталявання – 

за кошт накіроўваючага боку. 

 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-28 – намеснік дырэктара 

Уліновіч Надзея Васільеўна; тэл./факс 8 (0212) 26-29-27.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки ремесел “Город мастеров” в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-

2022” 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

проведения ярмарки ремесел “Город мастеров” в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-

2022”. 

2. Целью ярмарки ремесел “Город мастеров” в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-

2022” является возможность продемонстрировать жителям и гостям 

города Витебска разные виды традиционных ремесел мастеров народных 

художественных ремѐсел Домов (Центров) ремесел Витебской области и 

других областей Беларуси, гостей из России, Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Польши, а также членов Белорусского Союза мастеров 

народного творчества; представить творчество мастеров народных 

художественных ремѐсел и их учеников – приемников традиций и 

будущих носителей народного ремесла; представить творческий 

потенциал мастеров и познакомить зрителей с историей ремесла 

Витебщины и Беларуси, а также с культурой других государств. 

3. Организаторы: управление культуры Витебского 

облисполкома, ГУ “Витебский областной методический центр народного 

творчества”. 

4. Ярмарка ремесел “Город мастеров” проводится в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске-

2022” с 14 июля по 17 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), 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.  

 6. Порядок участия: 
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6.1. Для участия мастера народных художественных ремѐсел 

предоставляют организаторам заявку (см. Приложение 1) до 1 июня 2022 

года, а также фото-, видеоматериалы изделий по электронному адресу: 

amcnt@yandex.by с пометкой “Город мастеров”, заявки”. 

 6.2. Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

(отделы культуры) горрайисполкомов, учреждения культуры и правление 

Белорусского Союза мастеров народного творчества предоставляют 

общие списки участников ярмарки ремѐсел  “Город мастеров” (см. 

Приложение 2) до 1 июля 2022 года по электронному адресу: 

amcnt@yandex.by с пометкой “Город мастеров”, списки”. При регистрации 

участников во время ярмарки ремесел обязательно предоставить 

организаторам оригиналы списков в 2-х экземплярах, заверенные 

подписью руководителя и печатью. 

 6.3. В первый день ярмарки ремѐсел “Город мастеров” на площади 

Свободы состоится торжественное открытие. 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). 

 6.4. Участники ярмарки ремесел “Город мастеров” готовят выставку-

продажу своих работ. Мастера должны иметь свое раскладное 

оборудование: стол, стеллажи, витрины и скамейки для выставки изделий 

и торговли на ярмарке, а также должны быть одеты в белорусский 

национальный костюм (включая головной убор), а мастера из других 

регионов и стран – в костюмы, которые соответствуют их регионам. 

Допускается использование навесов, палаток, если они эстетически 

оформлены в национальном стиле. 

7. Финансирование: 

 7.1. Оргкомитет обеспечивает участников бесплатным местом для 

выставки-продажи изделий традиционных ремѐсел, бронирует места в 

общежитии для проживания, в столовых и кафе для питания.  

 7.2. Каждый участник ярмарки ремѐсел “Город мастеров” получает 

диплом участника, а также именной бейдж. 

 

 Контактная информация: 

 ГУ “Витебский областной методический центр народного 

творчества” 

 210026, г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, 

тел/факс 8 (0212) 26-29-27 

Телефон для справок: 8 (0212) 26-29-17 – Курочкина Татьяна 

Витальевна, ведущий методист. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в ярмарке ремѐсел “Город мастеров” в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

дата с___ по___ июля 2022 г.      

 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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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

горрайисполкома 

_________________________ 

подпись ФИО 

”____“ __________ 2022 г. 

М.П. 

 

Список 

участников ярмарки ремѐсел “Город мастеров” в рамках ХХХІ 

Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” 

 

(название организации и района, который представляют мастера) 

 

дата с___ по___ июля 2022 г.      

 г.Витебск 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

на двух 

языках 

Год 

рожд

е-

ния 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем икогда 

выдан) 

Адрес 

Вид творчес-

кой деятель-

ности 

Учас-тие 

1. Іванова 

Ірына 

Мікалаеўна 

(Иванова 

Ирина 

Николаевна) 

1992 ВМ 1665835 

Октябрьским 

РОВД 

г. Витебск 

20.07.2001 

 

г. 

Витебск, 

ул. 

Чкалова, 

35/3 

Вытинанка участник 

 

 

 

 

Необходимость в жилье (указать количество) ________________________ 

Марка транспорта с указанием фамилии, имени, отчества водителя ______ 

 

Директор _____________ 
                   подпись       фамилия 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения открытой областной выставки-

конкурса  мастеров  лоскутного шитья “Вишнѐвая мозаика” в рамках 

Международного праздника “Вишнѐвый фестиваль” 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытой областной выставки-конкурса мастеров лоскутного 

шитья “Вишнѐвая мозаика” в рамках Международного праздника 

“Вишнѐвый фестиваль” (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях сохранения и развития традиций 

лоскутного шитья Витебщины и Беларуси, популяризации творчества 

ведущих мастеров лоскутного шитья, повышения профессионального 

уровня и установления тесных творческих контактов между мастерами 

лоскутного шитья из разных регионов области, республики и зарубежных 

стран. 

3. Конкурс имеет статус открытого и предусматривает участие 

конкурсантов из регионов Республики Беларусь и зарубежных стран. 

4. Место проведение конкурса – г.Глубокое. 

5. Время проведения конкурса – июль 2022 г. 

6. Организаторами конкурса являются управление культуры 

Витебского областного исполнительного комитета; ГУ “Витебский 

областной методический центр народного творчества”. 

7. Организаторы конкурса утверждают порядок его организации 

и проведения, смету расходов; принимают решение о создании 

организационного комитета (далее – оргкомитет), решают иные вопросы 

по организации и проведению мероприятия 

8. Участники:  

8.1 Участниками конкурса являются: мастера лоскутного шитья, 

которые представляют Дома (Центры) ремесел Витебской области, члены 

клубов мастеров народных художественных ремѐсел, члены Белорусского 

Союза мастеров народного творчества и индивидуальные мастера; 

мастера из других областей Беларуси, а также мастера из зарубежных 

стран. 

8.2. Для участия мастера предоставляют организаторам заявку (см. 

Приложение 2) до 30 июня 2022 года, а также фото-видеоматериалы 

изделий по электронному адресу: amcnt@yandex.by (конкурс “Вишнѐвая 

мозаика”). К фотографии работ прилагается информация об экспонатах 

(название и размеры работы), а также информация об авторе (фамилия, 

имя, отчество; год рождения, адрес проживания, контакты). 

8.3 Отделы культуры, отделы идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи горрайисполкомов и правление Белорусского Союза 



*В положениях в течение года возможны изменения 

94 
 

мастеров народного творчества отправляют организаторам конкурса до 15 

июля 2022 года в ГУ “Витебский областной методический центр 

народного творчества” общие списки по форме (см. приложение 1) 

участников конкурса по адресу: г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, (конкурс 

“Вишнѐвая мозаика”). При регистрации участников во время конкурса 

обязательно предоставить организаторам оригиналы списков в 2-х 

экземплярах, заверенные подписью руководителя и печатью. 

8.4 До 7 июля 2022 года организаторы конкурса рассматривают 

заявление и сообщают своѐ решение об участии. При положительном 

решении, участники выполняют все условия данного положения. 

9. Порядок проведения.  

9.1 Отделы культуры, отделы идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи горрайисполкомов и правление Белорусского Союза 

мастеров народного творчества доставляют на конкурс отобранные 

работы до 15 июля 2022 года в г.Глубокое.  

9.2 Размеры предоставляемых на конкурс работ: 

- панно не более чем 80х100 см; 

- лоскутных одеял – стандартные; 

- масштабы изделий в технике лоскутной пластики не 

ограничиваются; 

- панно должны быть снабжены крепежными приспособлениями 

(рукавом), для работ большого формата ширина рукава 10 см в 

готовом виде, для работ малого формата – 5 см в готовом виде; 

- предметы костюма должны быть снабжены оборудованием для их 

демонстрации; 

9.3 Представленные на конкурс работы должны иметь пришитые 

бирки и 2 вида аннотаций:  

- Экспозиционная этикетка с полной информацией (логотип 

учреждения культуры, Дома ремѐсел; фамилия, имя и отчество автора, год 

рождения, название произведения, материал, техника исполнения, 

размеры);  

- Персонифицированная аннотация (фото автора, творческая 

биография, краткая характеристика представленной коллекции).  

9.4 Монтаж экспозиции и развеску экспонатов осуществляет 

специалисты филиала №2 Глубокский городской Дом ремесел ГУК 

“Глубокская централизованная клубная система”. 

9.5 Торжественное открытие конкурса состоится __ июля в ____, 

закрытие и подведение итогов – __ июля в ___. Авторы могут принять 

участие в открытии (приезд за свой счѐт) и закрытии конкурса, обратиться 
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с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля, провести 

мастер-классы. 

10.  Номинации конкурса: 

- “Гран-при”;   

- “Лучшая  коллекция”; 

- “Лоскутная пластика” (куклы, арт-объекты); 

- “Традиционное лоскутное шитье” (коврики, одеяла, панно); 

- “Костюм и аксессуары”; 

- “Арт-квилт”; 

- “Сувенир в лоскутной технике”; 

- “Творческий дебют”; 

11. Жюри конкурса оценивает экспонаты конкурсантов, 

руководствуясь  следующими критериями:  

- разнообразие техник и узоров представленной коллекции; 

- соответствие народным традициям; 

- сохранение технологических особенностей; 

- завершѐнный художественный образ; 

- творческое развитие традиции. 

12. Награждение.  

12.1  Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 

Дипломами награждаются победители конкурса : Гран-при, обладатели І, 

ІІ, ІІІ мест во всех семи номинациях (всего 22 диплома). Призами 

награждаются обладатели Гран-при, І и ІІ  мест в семи номинациях (всего 

15 призов). Жюри имеет право при необходимости перераспределить 

награждение по номинациям, но их общее количество должно 

соответствовать объявленной суме. Обладатели призов и дипломов могут 

по желанию оставить оргкомитету свои работы в фонд музея народного 

творчества. 

13. Финансирование: 

13.1 Оргкомитет обеспечивает питание участников конкурса, а 

также приобретение призов, изготовление дипломов. 

13. 2 Транспортные расходы по доставке и возврату экспонатов за 

счѐт направляющей стороны. 

  

Контактная информация: 

ГУ “Витебский областной методический центр народного твочества”: 

210026, г.Витебск, ул.Ленина, д.35А, amcnt@yandex.by, тел./факс: 8(0212) 

26-29-27. Телефон для справок: 8(0212) 262924 – Резкина Лилия Петровна, 

начальник отдела; 8(0212) 262958 – Гейст Екатерина Алексеевна, главный 

художник;  8(0212) 262940 – Лапкова Татьяна Анатольевна, ведущий 

методист. 
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Приложение 

З А Я В К А 

участника открытой областной выставки-конкурса мастеров  

лоскутного шитья “Вишнѐвая мозаика” в рамках Международного 

праздника “Вишнѐвый фестиваль” 

 

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 __________________________________________________; 

5. Информация об экспонатах (название, техника, и размеры работы) 

 

 

С П И С О К 

участников участника открытой областной выставки-конкурса 

мастеров  лоскутного шитья “Вишнѐвая мозаика” в рамках 

Международного праздника “Вишнѐвый фестиваль” 

 

 

№

 

п/п 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

(полностью 

на двух 

языках) 

Год 

рожде

ния 

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. 
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ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення  

адкрытага абласнога пленэра 

майстроў народных мастацкіх рамѐстваў разьбы па дрэве 

“Дрэва жыцця” ў межах Рэспубліканскага  

сацыяльна-культурнага праекта “Фестываль дзвюх рэк” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

адкрытага абласнога пленэра майстроў народных мастацкіх рамѐстваў па 

дрэве “Дрэва жыцця” ў межах Рэспубліканскага сацыяльна-культурнага 

праекта “Фестываль дзвюх рэк” (далей – пленэр). 

2. Пленэр праводзіцца ў мэтах стымулявання творчасці майстроў 

народных мастацкіх рамѐстваў разьбы па дрэве; павышэння значнасці і 

прэстыжнасці прафесіі разьбяроў па дрэве, падтрымкі творчай актыўнасці 

майстроў і прыцягнення да дадзенай традыцыі маладых таленавітых 

аўтараў; папулярызацыі творчасці сучасных майстроў-разбяроў сярод 

шырокага кола аматараў народнай культуры; ў мэтах дэманстравання 

традыцыйных народных мастацкіх вырабаў з дрэва; добраўпарадкавання 

месцаў адпачынку гараджан і развіцця экалагічнага турызму і актыўнага 

ладу жыцця. 

3. Асноўны напрамак пленэра: дэкаратыўная скульптура (садова-

паркавая, паркавая). 

4. Пленэр мае статус адкрытага абласнога мерапрыемства і 

прадугледжвае ўдзел майстроў разьбы па дрэве з іншых абласцей 

Рэспублікі Беларусь. 

5. Час правядзення пленэра: жнівень 2022 года (дата ўдакладняецца 

пазней). 

6. Месца правядзення пленэра: г.Докшыцы, Віцебская вобласць. 

7. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама; 

дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”; аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Докшыцкага райвыканкама. 

8. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і правядзення 

пленэра, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя арганізацыйныя пытанні. 

9. Арганізатары пленэра забяспечваюць пражыванне і харчаванне 

ўдзельнікаў пленэра; узнагароджванне ўдзельнікаў прызамі і 

сертыфікатамі за ўдзел; прадастаўляюць паперу для выканання эскізаў і 

замалѐвак, матэрыял для работы (драўніну); арганізуюць для майстра 

рабочае месца. Вырабы, выкананыя майстрамі ў час правядзення пленэра, 

застаюцца арганізатарам.  
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10. Удзельнікі: майстры разьбы па дрэве Віцебскай вобласці і іншых 

абласцей Рэспублікі Беларусь. 

11. Парадак правядзення: 

11.1. Удзельнікі пленэра дасылаюць заяўку на ўдзел, даведку аб 

сваѐй творчай дзейнасці, фотаздымкі работ на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by альбо па пошце па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 

д.35А (ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”  

(з паметкай “Дрэва жыцця”) у чэрвені – ліпені 2022 года. 

11.2. Арганізатары пленэра разглядаюць заяўкі і паведамляюць аб 

сваім рашэнні ўдзельнікаў пленэра. Удзельнікі выконваюць усе ўмовы 

дадзенага Палажэння. 

11.3. Для ўдзелу ў пленэры аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і 

па справах моладзі (аддзелы культуры) гаррайвыканкамаў і іншыя 

ўстановы культуры адпраўляюць арганізатарам пленэра ў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” агульныя спісы 

ўдзельнікаў па форме (Дадатак 1) па адрасе: 201026, г.Віцебск, вул.Леніна, 

35А (з паметкай “Дрэва жыцця”). Пры рэгістрацыі ўдзельнікі 

прадастаўляюць арганізатарам арыгіналы спісаў, завераныя подпісам 

кіраўніка і пячаткай установы культуры ў 2-х экзэмплярах. 

11.4. Удзельнікі пленэра прывозяць з сабой інструменты і 

неабходнае абсталяваннне для работы. Усе ўдзельнікі павінны быць 

апранутыя ў нацыянальныя касцюмы свайго рэгіѐна. 

11.5. Удзельнікі пленэра працуюць 5 дзѐн па праграме, зацверджанай 

арганізатрамі (Дадатак 2). 

12. Транспартныя выдаткі – за сродкі накіроўваючага боку. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс: 

 8 (0212) 26-29-27.  

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-40 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, 

вядучы метадыст 
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ІНСТРУКЦЫЯ 

аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога  конкурсу ансамбляў 

песні і музыкі “Жураўліны звон – 2022”. 

 

1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

абласнога конкурсу ансамбляў песні і музыкі “Жураўліны звон – 2022” 

 (далей – конкурс). 

 2. Конкурс праводзіцца з мэтай  выяўлення і падтрымкі таленавітых 

выканаўцаў і музыкантаў, павышэння творчага майстэрства і 

выканальніцкай культуры ўдзельнікаў, выяўлення цікавых музычных 

твораў і іх распаўсюджвання сярод выканаўцаў, папулярызацыі творчасці 

беларускіх аўтараў і музыкантаў, выхавання добрага эстэтычнага густу. 

 3. Конкурс мае статус абласнога. 

 4. Конкурс праводзіцца ў верасні 2022 года ў межах экалагічнага 

свята “Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю”. 

 5. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: упраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”, аддзел ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Міѐрскага райвыканкама. 

 6. Арганізатары зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў, прымаюць рашэнне аб стварэнні 

арганізацыйнага камітэта, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні мерапрыемства. 

          7. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем 

конкурсу ствараецца арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

 8. Аргкамітэт конкурсу: 

 8.1. здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем 

конкурсу; 

 8.2. уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на 

арганізацыю і правядзенне конкурсу; 

 8.3. прымае заяўкі на ўдзел; 

 8.4. вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенню 

конкурсу. 

 9. Умовы і парадак правядзення: 

 9.1. для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца ансамблі народнай песні, 

ансамблі народнай музыкі і песні Віцебскай вобласці.  

 Узрост удзельнікаў ад 18 гадоў і старэй. 

 9.2. Конкурс праводзіцца па намінацыях: ансамбль народнай песні і 

ансамбль народнай музыкі і песні. 

 9.3. Кожны калектыў рыхтуе два конкурсных нумары.  
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9.4. Ансамбль народнай песні (дуэт, трыа, квартэт і г.д.) рыхтуе адзін 

нумар у суправаджэнні жывога гуку (інструментаў) або з выкарыстаннем 

фанаграмы “-1”, а другі нумар абавязкова без суправаджэння (a capella). 

 9.5. Ансамбль музыкі і песні рыхтуе два нумары: адзін нумар –

вакальны ў суправаджэнні жывога гуку (інструментаў), з выкарыстаннем 

фанаграмы  

“-1” або без суправаджэння (a capella); другі нумар – інструментальны 

твор (жывы гук) – абавязкова народныя апрацоўкі (пажадана на 

беларускія мелодыі). 

 9.6. Колькасны склад удзельнікаў у кожным з калектываў не павінен 

перавышаць 15 чалавек. 

 10. Заяўкі да ўдзелу ў конкурсе дасылаюцца не пазней за  

20 жніўня 2022 года (форма заяўкі дадаецца) на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by (з паметкай у тэме “Конкурс “Жураўліны звон”).  

 11. Для ацэнкі конкурсных выступленняў ствараецца журы, якое 

складаецца з ліку вядучых спецыялістаў жанру народнай музыкі і песні, 

выкладчыкаў і кіраўнікоў ансамбляў песні і музыкі. 

 12. Журы конкурсу ацэньвае выступленне канкурсантаў, сумуе 

асобныя балы і выводзіць агульны бал. Па выніках агульнага бала 

прысуджаюцца месцы ўдзельнікам конкурсу. 

 13. Журы абласнога конкурсу вызначае лепшыя калектывы, якія 

ўзнагароджваюцца Гран-пры і дыпломамі лаўрэатаў І, ІІ, ІІІ ступені ў 

кожнай намінацыі згодна п.9.2. дадзенай інструкцыі. 

 14. Лаўрэаты І, ІІ, ІІІ ступені і ўладальнік “Гран-пры” 

ўзнагароджваюцца прызамі. 

 Канкурсанты, якія не занялі прызавыя месцы, атрымоўваюць дыплом 

“За папулярызацыю песенна-інструментальнай творчасці”. 

 15. Журы мае права пры неабходнасці пераразмяркоўваць 

узнагароды. 

 16. Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Міѐрскага райвыканкама прадстаўляе пляцоўку і забяспечвае тэхнічныя 

ўмовы для правядзення абласнога конкурсу, набывае прызы для 

ўзнагароджвання за І, ІІ і ІІІ месца ў кожнай намінацыі і Гран-пры.  

 17. ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 

забяспечвае харчаванне ўдзельнікаў абласнога конкурсу ансамбляў песні і 

музыкі “Жураўліны звон”, набыццѐ паперы глянцавай фармата А4 для 

вырабу дыпломаў лаўрэатаў і ўдзельнікаў, набыццѐ офіснай паперы для 

раздрукоўкі матэрыялаў конкурсу. 

          18. Транспартные выдаткі за кошт накіроўваючага боку. 

Кантактная інфармацыя:  

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” 
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210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35а, тэл./факс: 8 (0212) 26 29 27, 

(эл.адрас: amcnt@yandex.ru). 

Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26 29 24, Мядзюха Васіль Сямѐнавіч, 

начальнік аддзела аматарскай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці. 

 

Заяўка  

на ўдзел у абласным конкурсе ансамбляў песні і музыкі  

“Жураўліны звон – 2022” 

 

1. Поўная назва калектыву (з базавай прыналежнасцю) 

2. Вобласць, горад, раѐн 

3. Намінацыя, у якой калектыў прымае ўдзел 

4. Колькасць удзельнікаў (з улікам кіраўніка) 

5. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка калектыву, тэлефон 

(расшыфраваць цалкам на беларускай і рускай мове) 

6. Назва ўстановы, якая накіроўвае калектыў 

7. Абсталяванне (колькасць мікрафонаў, колькасць крэслаў, патрэбна ці не 

падключэнне і г.д.) 

8. Конкурсная праграма (спіс) 

№ Аўтар слоў і 

музыкі, 

аранжыроўка 

(цалкам 

расшыфраваць) 

Назва твораў Выкананне  

(жывы гук, 

фанаграмма,  

(a capella) і г.д. 

Хранаметраж 

(агульны час 

гучання 

не больш за 8 

хвілін) 

9. Фота калектыву, творчая характарыстыка (абавязкова дадаецца 

асобным файлам) 

 

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 
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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 2022 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 выдаткаў; 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 19 жнівня 2022 года заяўку на ўдзел на электронны адрас ДУ 

“Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” (форма заяўкі 

дадаецца), а таксама ў дзень правядзення дастаўляюць конкурсныя работы 

па адрасе: Віцебская вобласць, г. Міѐры, 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 з экалагічных матэрыялаў. 

10. Намінацыі конкурсу: 

– “Кармушка для зімуючых 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, 
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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, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі”. 

Дапускаюцца творы выяўленчага мастацтва, пано з пласкастной 

саломкі ці дрэва, керамікі, мастацкі роспіс, габелен, ткацтва, вышыўка, 

выцінанка і інш.  

– “Лепшая мастацкая кампазіцыя беларускіх птушак”. 

Удзельнічаюць аб’ѐмна-прасторавая інсталяцыі, макеты, 

кампазіцыйна-сюжэтныя мастацкія вырабы і выявы птушак і іх побыту. 

– “Лепшая роставая лялька”.    

Лепшая распрацоўка сувенірнай свістулькі 

Да ўдзелу дапускаюцца касцюмы, роставыя лялькі ў выглядзе 

птушак. 

11. Журы конкурсу. 

11.1. Журы конкурсу фарміруецца з ліку спецыялістаў сферы 

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 І месца ў намінацыях, згодна 

п.10.  

12.2. Журы мае права пераразмеркаваць ўзнагароды па намінацыям, 

але агульная колькасць павінна адпавядаць аб’яўленай лічбе.  

12.3. Пераможцы (канкурсанты, што занялі I месца) перадаюць свае 

вырабы ў ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, 

якія будуць ўручаны Дзяржаўнай прыродаахоўнай ўстанове “Ельня” 

падчас правядзення экалагічнага свята “Жураўлі і журавіны Міѐрскага 

краю”. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026,  

г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс:  

8(0212) 26-29-27  

Тэлефон для даведак: 8(0212) 26-29-40 – Кіркавец Марына 

Аляксандрауна, вядучы метадыст. 
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Дадатак 1 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел ў абласной інтэрактыўнай выставе-конкурсе мастацкіх вырабаў 

“Птушыны перапалох” у межах экалагічнага свята “Жураўлі і журавіны 

Міѐрскага краю” 

 

Дадзеныя аўтара(аў) (П., 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                                                    /__________/   

/_____________/ 

                                                                                           Подпись                   

Расшифровка 

М.П.                                                                                                   

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і рэалізацыі арт-праекта “Партрэт майстра” – 

персанальныя выставы майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і рэалізацыі  

арт-праекта “Партрэт майстра” – персанальныя выставы майстроў 

народных мастацкіх рамѐстваў” (далей – арт-праект). 

2. Арт-праект праводзіцца ў мэтах дэманстравання і папулярызацыі 

традыцыйных народных і мастацкіх вырабаў; фарміравання эстэтычнага 

густу жыхароў Віцебшчыны на ўзорах лепшых твораў народнага і 

выяўленчага мастацтва; вывучэння прыѐмаў работы і абмену творчым 

вопытам паміж майстрамі народных мастацкіх рамѐстваў і мастакамі; 

прэзентацыі лепшых узораў народнай творчасці і мастацтва; падтрымкі і 

заахвочвання 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. Выпуск каталога з біяграфіямі і фотаздымкамі работ удзельнікаў 

арт-праекта. 
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4. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта; дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 

5. Арт-праект рэалізуецца згодна плану выстаў на працягу 2022 года. 

6. Арганізатары зацвярджаюць: парадак арганізацыі і рэалізацыі 

праекта, каштарыс выдаткаў, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні арт-праекта. 

7. Удзельнікі: майстры народнай мастацкай творчасці Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай вобласці. 

8. Парадак правядзення. 

8.1. Для персанальнай выставы прымаюцца толькі індывідуальныя 

работы аўтара. Усе работы павінны быць творчымі і адказваць высокаму 

мастацкаму ўзроўню. Асноўныя крытэрыі адбору вырабаў: цэласнасць 

кампазіцыі, унікальнасць экспаната, арыгінальнасць ідэі, майстэрства 

выканання. 

8.2. Удзельнікі арт-праекта дасылаюць творчыя біяграфіі і 

фотаздымкі работ на электронны адрас: amcnt@yandex.by . 

8.3 Памеры прадстаўленых твораў народнай творчасці не 

абмяжоўваюцца, павінны мець прыстасаванні для мантажу, быць 

падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй (назва ўстановы з эмблемай, прозвішча, імя, імя па 

бацьку,  

год нараджэння аўтара; назва твора; матэрыял і тэхніка выканання; 

памер). 

8.4. Удзельнікі арт-праекта ва ўстаноўлены час, згодна плану 

правядзення выстаў у 2022 годзе, дастаўляюць экспанаты ў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” па адрасе: г.Віцебск, 

вул.Леніна, д.35А, (аддзел традыцыйнай культуры), праводзяць мантаж 

экспазіцыі. 

8.5. Кожны ўдзельнік арт-праекта падчас правядзення ўрачыстага 

адкрыцця выставы ў актыўнай форме знаѐміць прысутных са сваѐй 

дзейнасцю, праводзіць кароткачасовы майстар-клас. Час, форма і план 

правядзення майстар-класа ўзгадняюцца з арганізатарамі арт-праекта. 

8.6. Адна работа, з прадстаўленых ў экспазіцыі, застаецца ў фондзе 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

9. Узнагароджванне. 

9.1. За высокі ўзровень творчых работ аўтары-ўдзельнікі 

ўзнагароджваюцца дыпломам і кветкамі падчас урачыстага адкрыцця 

выставы.  
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9.2. Усім удзельнікам арт-праекта ўручаецца каталог па выніку 

правядзення цыкла выстаў з даведкай аб дзейнасці і фотаздымкамі работ 

ўдзельнікаў. 

10. Фінансаванне.  

10.1 Арганізатары арт-праекта забяспечваюць набыццѐ кветак і 

паперы для вырабу дыпломаў і каталогаў для ўдзельнікаў арт-праекта. 

10.2. Транспартныя выдаткі па дастаўцы, вяртанню і мантажу 

экспанатаў – за сродкі камандзіруючых устаноў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс: 

 8 (0212) 26-29-27.  

Тэлефон для даведак:  

8 (0212) 26-29-40 – Кіркавец Марына Аляксандраўна, вядучы метадыст. 

 

Дадатак  

 

План правядзення выстаў удзельнікаў арт-праекта  

“Партрэт майстра” на 2022 год 

 

№ Удзельнік 
Час 

правядзення 

1. Персанальная выстава майстра народных мастацкіх 

рамѐстваў Вольгі Аляксеевай (маляванка, кераміка) 

студзень 

2. Сямейная выстава Леаніда і Аляксандра Саўчанка 

“Мир вашему дому” 

красавік – 

май 

3. Сумесная выстава майстроў народных мастацкіх 

рамѐстваў Таццяны Міснікавай і Вольгі Рэўт 

ліпень – 

жнівень 

4. Персанальная выстава майстра народных мастацкіх 

рамѐстваў Людмілы Гаравой 

жнівень – 

верасень 

5. Персанальная выстава майстра народных мастацкіх 

рамѐстваў Вольгі Рэут  

кастрычнік – 

лістапад 

 
 

 

 

 

mailto:amcnt@yandex.by


*В положениях в течение года возможны изменения 

107 
 

ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення конкурсу тэматычных 

панадворкаў “Ураджайны фальварак” у межах абласнога 

фестывалю-кірмашу працаўнікоў Віцебскай вобласці  

“Дажынкі – 2022” 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і 

правядзення конкурсу тэматычных панадворкаў “Ураджайны фальварак” 

у межах абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў Віцебскай вобласці 

“Дажынкі – 2022” (далей – конкурс). 

2. Конкурс праводзіцца ў мэтах развіцця цікавасці да 

аграпрамысловых традыцый, папулярызацыі традыцыйнай народнай 

культуры беларусаў; фарміравання пазітыўнага іміджу рэгіѐнаў 

Віцебшчыны. 

3. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: ўпраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. 

4. Конкурс праводзіцца ў верасні 2022 года ў г.Глыбокае падчас 

правядзення абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў Віцебскай 

вобласці “Дажынкі – 2022”. 

5. Арганізатары конкурсу зацвярджаюць парадак яго арганізацыі і 

правядзення, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па 

арганізацыі і правядзенні мерапрыемства.  

6. Для ўдзелу ў конкурсе ўстановам культуры раѐнаў і гарадоў 

Віцебскай вобласці трэба аформіць тэматычныя панадворкі, дзе павінны 

адбыцца тэатралізаваныя прэзентацыі адной альбо некалькіх 

агароднінных ці садавінных культур (напрыклад, “Фальварак пані 

Яблыні” – Шаркаўшчынскі раѐн, “Палац графіні Вішні” – Глыбоцкі раѐн і 

г.д.) з выкарыстаннем роставых лялек; выстава рэкордаў ураджаю, 

прэзентацыя сельскагаспадарчых прадпрыемстваў рэгіѐна, выступленні 

калектываў мастацкай творчасці (без выкарыстання гукаўзмацняльнай 

апаратуры). Кожны рэгіѐн прадстаўляе прэзентацыю тэматычнага 

панадворка працягам 10-15 хвілін.  

7. Для адзнакі прэзентацыі тэматычных панадворкаў  

арганізатарамі ствараецца журы з ліку спецыялістаў культуры, якое 

ацэньвае панадворкі рэгіѐнаў вобласці.  

8. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду 

не належыць.  
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9. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі лаўрэатаў 

І, ІІ і ІІІ ступені і прызамі, усе астатнія – дыпломамі за ўдзел.  

10. Журы мае права не прысуджаць то ці іншае званне, а таксама 

па выніках конкурсу заявіць іншае (дзяліць прызавыя месцы паміж 

канкурсантамі, прысуджаць спецыяльныя дыпломы). 

11. Фінансаванне конкурсу ажыццяўляецца за кошт арганізатараў 

у адпаведнасці з каштарысам выдаткаў.  

11.1. Камандыровачныя, транспартныя выдаткі, дастаўка 

абсталявання – за кошт накіроўваючага боку.  

 

 Тэлефон для даведак: 8 (0212) 26-29-28 – намеснік дырэктара 

Уліновіч Надзея Васільеўна; тэл./факс 8 (0212) 26-29-27. 

 

  

ПРАЕКТ 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і правядзення ХІV 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 12 лістапада 2022 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: 
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6.1. Агляд-конкурс складаецца з наступных намінацый: 

– Конкурс дзіцяча-маладзѐжных фальклорных калектываў 

вобласці: мастацкія праграмы ўдзельнікаў дадзенай намінацыі 

(калектываў, гуртоў, ансамбляў, пар, 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 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 8 хвілін.  

“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 
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адметнага стылю выканання: 

- ад 3 да 6 год: “Мальвіна”, “Картузэ”, “Карманчыкі”, “Ночка”, 

“Падпадолік”; 

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

“Полька-бабачка”, “Кацярынка”, ”Ой-ра”; 

 –   ад 11 да 14 год: “Ночка”, “Барыня”, “Лысы”,  “Абэрак”, 

“Каробачка”, “Кракавяк”, “Полька імправізаваная”; 

–    ад 14 да 16 год: “Каханачка”, “Бес”, “Субота”, “На рэчанькі”, 

“Базар”, “Сямѐнаўна”, “Мікіта”, “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), “Яблычка” 

(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 ДШМ. 

Кожны саліст павінен абавязкова прыняць удзел у кожнай з наступных 

намінацый: 

– “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 7 см). 

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 
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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 12 кастрычніка 2022 года ў 

аргкамітэт па адрасе: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, 35А, (e-mail: 

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. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне пераможцаў: 

7.1. 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. 

7.2. Рашэнне журы афармляецца пратаколам, які падпісваецца 

кожным членам журы. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду 

не падлягае.  

7.3. 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). 

7.4. Дыпломамі і прызамі ўзнагароджваюцца пераможцы агляду-

конкурсу: “Гран-пры” і за І, ІІ, ІІІ месца ў кожнай з намінацый, якія 
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указаны ў п.6.1 дадзенага Палажэння, акрамя намінацыі “Турнір пар –

выканаўцаў беларускіх побытавых танцаў”, дзе ўзнагароджваюцца 

прызамі пераможцы за І месца ў кожнай узроставай катэгорыі.  

7.5. Астатнім удзельнікам, якія не з’яўляюцца пераможцамі агляду-

конкурсу, уручаюцца дыпломы “За развіццѐ рэгіянальнай традыцыйнай 

культуры”. 

8. Фінансаванне агляду-конкурсу ажыццяўляецца за кошт 

арганізатара – дзяржаўнай установы “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці”. Для правядзення агляду-конкурсу набываюцца: 

фотапапера для раздрукоўкі дыпломаў – 1 пачка; папера офісная для 

раздрукоўкі сцэнарыя, праграм, ацэначных лістоў, заявак – 1 пачка; 

чарнілы для каляровага прынтэра; прызы пераможцам агляду-конкурсу 

колькасцю 17 штук: “Гран-пры” – 1 шт., за 1, 2, 3 месца ў кожнай з 4-х 

намінацый – 12 шт., за І месцы ў кожнай узроставай катэгорыі “Турніру 

пар-выканаўцаў беларускіх побытавых танцаў” – 4 шт. Арганізатар 

забяспечвае аплату харчавання ўдзельнікаў агляду-конкурсу. 

Транспартныя выдаткі – за кошт камандыруючых арганізацый. 

Дадатак 

АНКЕТА-ЗАЯЎКА 

на ўдзел у ХІV абласным аглядзе-конкурсе 

“Ад прашчураў – да зор” 

(лістапад 2022 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_____ 
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3. Адукацыя (спецыяльнасць, што і калі закончыў) __________  

4. Ганаровае званне, узнагароды:______________ 

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

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб арганізацыі і правядзенні X 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, танцавальнай спадчыны 

Заслужанага дзеяча культуры Беларусі І.А. Серыкава; павышэння ўзроўня 

выканаўчага майстэрства ўдзельнікаў харэаграфічных калектываў і 

папаўнення іх рэпертуару. 

3. Арганізатарамі агляду-конкурсу з’яўляюцца: упраўленне культуры 

Віцебскага аблвыканкама, дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”, аддзел ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама. 

4. Абласны агляд-конкурс  праводзіцца ў лістападзе 2022 года. 

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

“Гарадоцкі гарадскі Дом культуры”. 

6. Арганізатары зацвярджаюць парадак арганізацыі і правядзення 

агляду-конкурсу, каштарыс выдаткаў, прымаюць рашэнне аб стварэнні 

арганізацыйнага камітэта, вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні мерапрыемства.  

6.1. Для непасрэднага кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем 

агляду-конкурсу ствараецца арганізацыйны камітэт з ліку спецыялістаў 

сферы культуры (далей – аргкамітэт). 

7. Аргкамітэт агляду-конкурсу: 

7.1. здзяйсняе непасрэднае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем 

агляду-конкурсу; 

7.2. уносіць на разгляд прапановы па каштарысе выдаткаў на 

арганізацыю і правядзенне агляду-конкурсу; 

7.3. прымае заяўкі на ўдзел; 
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7.4. вырашае іншыя пытанні па падрыхтоўцы і правядзенні агляду-

конкурсу. 

8. Умовы і парадак правядзення: 

8.1. У аглядзе-конкурсе прымаюць удзел вядучыя аматарскія  

харэаграфічныя калектывы народна-сцэнічнага, эстраднага танца, а 

таксама харэаграфічныя калектывы, якія маюць званне “Заслужаны”, 

найменні “народны/узорны аматарскі калектыў” (удзел у аглядзе-конкурсе 

народных і ўзорных калектываў абавязковы, што будзе ўлічвацца пры 

пацвярджэнні імі наймення), 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; 

– на лепшы эстрадны танец, у якім павінна быць адлюстравана 

народная тэматыка, нацыянальныя матывы; 

8.2. У аглядзе-конкурсе могуць ўдзельнічаць творчыя 

харэаграфічныя калектывы у наступных узроставых групах: 

першая група да 8 год; 

другая група 9 – 12 год; 

трэцяя група 13 – 15 год; 

чацвѐртая група ад 16 год і старэй. 
Калектывы маюць права ўдзельнічаць у чатырох намінацыях або ў 

адной з вышэйназваных. 

8.3. Калектывы, якія выконваюць 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 (спасылка на кнігу “Прыдзвінскія карункі. Народная 

танцавальная спадчына Віцебшчыны”, 2020 г.). 

8.4. Калектывам неабходна прадставіць відэа конкурсных нумароў, 

на аснове якіх члены аргкамітэта зробяць адбор калектываў на ўдзел у 

аглядзе-конкурсе. Кожны калектыў падае заяўку  ў электронным альбо 

пячатным варыянце (форма заяўкі дадаецца) да 31 кастрычніка 2022 года 

на адрас Віцебскага АМЦНТ: 210026, г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, або на 

e-mail: amcnt@yandex.ru , тел./факс: 8 (0212) 26-29-27. 

У аглядзе-конкурсе могуць прыняць удзел харэаграфічныя 

калектывы іншых рэгіѐнаў Рэспублікі Беларусь і краін бліжняга замежжа. 

9. Журы агляду-конкурсу: 
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9.1. Для падвядзення вынікаў ствараецца прафесійнае журы, у склад 

якога ўваходзяць вядучыя спецыялісты па харэаграфіі. 

9.2. Журы выстаўляе ацэнкі па наступных крытэрыях: 

- 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: 

10.1. Па рашэнні 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 I , 

II ,III ступеняў у трох намінацыях; прыз глядацкіх сімпатый, дыплом “За 

зберажэнне творчай спадчыны І.А.Серыкава”. Астатнія атрымліваюць 

дыпломы за ўдзел у аглядзе-конкурсе. 

10.2. Журы мае права змяняць колькасць месцаў, а таксама не 

прысуджаць некаторыя з іх. 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 ўдзельнікаў агляду-конкурсу 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 (дадатак 1). 

 

Даведкі па тэлефоне: 8(0212) 26-29-41, +375292128775 – Панэ Вольга 

Рыгораўна, галоўны балетмайстар. 
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Дадатак 1                                        

Спіс удзельнікаў 

X абласнога адкрытага агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў 

“Прыдзвінскія карункі”, прысвечанага 

Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А.Серыкаву 

 

…лістапада                                                                                                2022 г.                                                                                      

г.Гарадок 

 

№ 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя,  

імя па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя   

дадзеныя,  

калі і кім 

выдадзены 

Адрас 
Роля ў 

калектыве 

1     Удзельнік 

 

 

Дадатак 2 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у X абласным адкрытым аглядзе-конкурсе народнага танца  

“Прыдзвінскія карункі”, прысвечанага Заслужанаму дзеячу культуры 

Беларусі І.А.Серыкаву 

 

…лістапада 2022 год                 г.Гарадок 

  

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 __________________________________ 
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8.Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка кіраўніка дэлегацыі 

________________________________________________________________ 

9. Спіс удзельнікаў, зацверджаны начальнікам аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі гаррайвыканкама з 

пячаткай________________________________________________________ 

10. Кантактны тэлефон кіраўніка калектыву (службовы, хатні, 

мабільны)_______________________________________________________ 

 

Подпіс кіраўніка, накіроўваючай арганізацыі 

_________________                                                              м.п.

 _______ 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб парадку арганізацыі і рэалізацыі арт-праекта “Захавальнікі 

народных рамѐстваў” – выставы творчай дзейнасці Дамоў (Цэнтраў) 

рамѐстваў Віцебскай вобласці 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і рэалізацыі 

арт-праекта “Захавальнікі народных рамѐстваў” – выставы творчай 

дзейнасці Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай вобласці (далей – арт-

праект). 

2. Арт-праект праводзіцца ў мэтах дэманстравання і папулярызацыі 

традыцыйных народных і мастацкіх вырабаў; твораў народнага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва; прэзентацыі лепшых узораў 

народнай творчасці і мастацтва; стымулявання метадычнай і выдавецкай 

дзейнасці ўстаноў культуры па папулярызацыі лакальных адметнасцей і 

творчасці майстроў;  фарміравання эстэтычнага густу насельніцтва на 

ўзорах дзейнасці майстроў Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; вывучэння 

прыѐмаў работы і абменам творчым вопытам паміж супрацоўнікамі Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў; падтрымкі і заахвочвання творчасці майстроў і 

мастакоў Віцебскай вобласці. 

3. Арт-праект ўключае ў сябе: 

3.1.выставы творчай дзейнасці Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; 

3.2.выставы навуковых распрацовак: выданні, метадычныя 

распрацоўкі, вынікі экспедыцыйнай дзейнасці Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; 
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3.2.майстар-класы па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, якія 

будуць праводзіцца ўдзельнікамі праекта – майстрамі народнай мастацкай 

творчасці Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; 

3.4.творчыя сустрэчы ўдзельнікаў арт-праекта з майстрамі народнай 

творчасці і мастакамі-аматарамі; 

3.5.прэзентацыя выдання аб Дамах рамѐстваў Рэспублікі Беларусь; 

3.6.прэзентацыя відэафільма “Захавальнікі народных рамѐстваў” па 

выніках правядзення выстаў у межах арт-праекта.  

4. Арганізатары: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта; дзяржаўная ўстанова “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”. 

5. Арт-праект рэалізуецца згодна плану выстаў на працягу 2022 года. 

6. Арганізатары зацвярджаюць: парадак арганізацыі і рэалізацыі 

праекта, каштарыс выдаткаў; вырашаюць іншыя пытанні па арганізацыі і 

правядзенні арт-праекта. 

7. Удзельнікі: майстры народнай мастацкай творчасці Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай вобласці. 

8. Парадак правядзення. 

8.1. Для выставы творчай дзейнасці вырабаў супрацоўнікаў Дома 

(Цэнтра) рамѐстваў прымаюцца толькі работы аўтараў, якія адказваюць 

высокаму мастацкаму ўзроўню выканання. Асноўныя крытэрыі адбору 

вырабаў: цэласнасць кампазіцыі, унікальнасць экспаната, арыгінальнасць 

ідэі, майстэрства выканання. 

8.2. Удзельнікі арт-праекта дасылаюць даведку аб дзейнасці Дома 

(Цэнтра) рамѐстваў; творчыя біяграфіі майстроў, вырабы якіх будуць 

прадстаўлены на выставе; фотаздымкі работ на электронны адрас: 

amcnt@yandex.by . 

8.3 Памеры прадстаўленых твораў народнай творчасці не 

абмяжоўваюцца, павінны мець прыстасаванні для мантажу, быць 

падпісаны на адваротным баку экспаната і мець экспазіцыйныя этыкеткі з 

поўнай інфармацыяй (назва ўстановы з эмблемай, прозвішча, імя, імя па 

бацьку, год нараджэння аўтара; назва твора; матэрыял і тэхніка 

выканання; памер). 

8.4. Удзельнікі арт-праекта ва ўстаноўлены час, згодна плану 

правядзення выстаў у 2022 годзе, дастаўляюць экспанаты ў ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” па адрасе: г.Віцебск, 

вул.Леніна, д.35А, (аддзел традыцыйнай культуры), праводзяць мантаж 

экспазіцыі. 

8.5. Прадстаўнік кожнага Дома (Цэнтра) рамѐстваў – удзельніка арт-

праекта, падчас правядзення ўрачыстага адкрыцця выставы ў актыўнай 

форме знаѐміць прысутных са сваѐй дзейнасцю, праводзіць кароткачасовы 
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майстар-клас. Час, форма і план правядзення майстар-класа ўзгадняюцца з 

арганізатарамі арт-праекта. 

8.6. Адна работа, з прадстаўленых ў экспазіцыі, застаецца ў фондзе 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

9. Узнагароджванне. 

9.1. За высокі ўзровень творчых работ калектывы-ўдзельнікі Дамоў 

(Цэнтраў) рамѐстваў ўзнагароджваюцца дыпломамі за адраджэнне і 

папулярызацыю народнай творчасці падчас урачыстага адкрыцця 

выставы.  

9.2. Калектывам-удзельнікам па выніку правядзення цыкла выстаў 

уручаецца на флэш-назапашвальніку відэафільм “Захавальнікі народных 

рамѐстваў” па выніках правядзення выстаў у межах арт-праекта. 

10. Фінансаванне.  

10.1 Арганізатары арт-праекта забяспечваюць набыццѐ кветак,  

флэш-назапашвальнікаў і паперы для вырабу дыпломаў і каталогаў для 

ўдзельнікаў арт-праекта. 

10.2. Транспартныя выдаткі па дастаўцы, вяртанню і мантажу 

экспанатаў – за сродкі камандзіруючых устаноў. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026, 

г.Віцебск, вул.Леніна, д.35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс: 

 8 (0212) 26-29-27.  

Тэлефон для даведак: 

 8 (0212) 26-29-40 – Кіркавец Марына Аляксандраўна, вядучы метадыст. 

 

 

 

 

Палажэнне 

Аб арганізацыі і правядзенні абласной выставы-конкурсу сярод 

дзіцячых гурткоў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Ад майстра 

да вучня” 
 

Абласная выстава-конкурс народнага дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва “Ад майстра да вучня” павінна прадэманстраваць вынікі 

шматгадовай працы па навучанні дзяцей і моладзі традыцыйным 

тэхналогіям і рамѐствам Віцебскай вобласці праз комплексны паказ 

вырабаў настаўнікаў і вучняў. 
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1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядення 

абласной выставы-конкурсу (далей выстава-конкурс) дзіцячых гурткоў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Ад майстра да вучня” 

2. Выстава-конкурс праводзіцца ў мэтах зацікаўленасці і падтрымкі 

майстроў народных мастацкіх рамѐстваў ў мэтанакіраванай працы па 

арганізацыі працэса пераемнасці народных традыцый ад майстроў, 

перадачы  майстэрства маладому пакаленню; стымулявання вывучэння 

народных традыцый і рэгіянальных асаблівасцяў рамѐстваў Віцебскай 

вобласці ў падрастаючага пакалення; выхаванне з удзельніка гуртка ў 

майстра народных мастацкіх рамѐстваў; папулярызацыі творчасці 

майстроў народных мастацкіх рамѐстваў вобласці, павелічэнне 

метадычнай літаратуры па традыцыйным тэхналогіям і рэгіянальным 

асаблівасцям рамѐстваў. 

3. Конкурс ўключае ў сябе: 

– выставу лепшых дзіцячых работ дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва; 

– відэапрэзентацыю гуртка; 

– метадычныя і рэкламныя выданні па дзейнасці майстра, калектыву, 

гуртка, вучняў; 

– майстар-класы з паказам лакальных асаблівасцяў традыцыйнай 

рамеснай тэхналогіі; 

– каталог з фатаграфіямі работ гуртка, вучняў. 

4. Выстава-конкурс мае статус абласной. 

5. Месца правядзення: г.Віцебск, ул.Леніна 35А (выставачная зала 

ДУ “ВАМЦНТ”). 

6. Выстава-конкурс праводзіцца на працягу 2022 года згодна плану 

выстаў. 

7. Арганізатарамі выставы-конкурсу зяўляюцца упраўленне 

культуры Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта; ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

8. Арганізатары зацвярджаюць парадак  арганізацыі і правядзення, 

выставы-конкурса, каштарыс выдаткаў; прымаюць рашэнне аб стварэнні 

арганізацыйнага камітэта (далей–аргкамітэт), вырашаюць іншыя пытанні 

па арганізацыі і правядзенні выставы-конкурсу. 

 9. Аргкамітэт конкурсу. 

9.1. Ажыццяўляе непасрэднае кіраўніцтва над падрыхтоўкай і 

правядзеннем конкурсу. 

9.2. Прымае заяўкі на ўдзел, вызначае графік экспанавання. 

9.3. Выконвае мантаж экспазіцыі сумесна з кіраўнікамі гурткоў 

народных мастацкіх рамѐстваў. 

9.4. Зацвярджае склад журы конкурсу, узоры дыпломаў і прызы.  
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9.5. Асвятляе выставу-конкурс праз СМІ, ТV, сайт і іншыя віды 

дзейнасці. 

9.6. Вырашае іншыя пытанні, якія ўзніклі ў ходзе падрыхтоўкі і 

правядзення выставы-конкурсу. 

10. Умовы і парадак правядзення: 

10.1. Удзельнікамі абласной выставы-конкурсу выступаюць: 

дзіцячыя творчыя калектывы Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў Віцебскай 

вобласці з найменнем “узорны”, а таксама члены клубаў майстроў 

народных мастацкіх рамѐстваў і мастакоў-аматараў, якія вядуць гурткі 

пры іншых установах культуры і ўстановах дадатковай адукацыі 

Віцебскай вобласці. 

10.2. Удзельнікі падаюць да 11 сакавіка 2022 года заяўку на ўдзел, 

творчыя біяграфіі майстроў і вучняў, творчую характарыстыку калектыву 

і калекцыі на электронны адрас ДУ “ВАМЦНТ” (форма заяўкі дадаецца). 

10.3. Аўтарскія вырабы, прадстаўленыя на выставу-конкурс, павінны 

мець экспазіцыйную этыкетку з поўнай анатацыяй (лагатып установы, 

прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, год нараджэння; назва твора, 

матэрыял, тэхніка выканання; памеры). Памеры прадстаўленых твораў 

народнай творчасці не абмяжоўваюцца. 

10.4. Аўтары конкурсных работ павінны эстэтычна аформіць, 

відовішчна прадэманстраваць свае вынікі шматгадовай працы па 

навучанні дзяцей і моладзі традыцыйным тэхналогіям і рамѐствам праз 

паказ вырабаў настаўнікаў і вучняў падчас майстар-класаў. 

10.5. Падчас працы выставы па графіку адбудуцца майстар-класы 

майстроў і вучняў. (Графік будзе прадстаўлены дадаткова). 

11. Намінацыі выставы-конкурсу: 

– “За свядомую і плѐнную працу па навучанні традыцыйным 

рамѐствам дзяцей і моладзі” (узнагароджваюцца майстры-кіраўнікі 

студый, гурткоў) 

– “Лепшая відэапрэзентацыя творчасці гуртка” 

– “Лепшае метадычнае выданне па традыцыйнаму рамяству” 

– “Лепшая выстава дзіцячых работ гуртка дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва” 

– “Лепшы каталог з фатаграфіямі работ гуртка, вучняў” 

– “Лепшы майстар-клас майстра з паказам лакальных асаблівасцяў 

традыцыйнай рамеснай тэхналогіі” (узнагароджваюцца майстры, якія 

праводзілі майстар-класы) 

– “Лепшы майстар-клас сярод  вучняў” (узнагароджваюцца вучні 

якія праводзілі майстар-класы) 

12. Журы конкурсу: 
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12.1. Журы конкурсу фарміруецца з ліку спецыялістаў сферы 

культуры. 

12.2. Ацэнкі і рашэнне журы па выніках конкурсу фіксуецца ў 

пратаколе, які падпісваюць усе члены журы. 

12.3. Рашэнне журы з'яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

13. Узнагароджанне. 

13.1. Журы выставы-конкурсу вызначае пераможцаў. Пераможцы 

ўзнагароджваюцца дыпломамі за І, ІІ, ІІІ месца і прызамі па намінацыях. 

Астатнія ўдзельнікі конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі за ўдзел.  

13.2. Журы мае права пераразмеркаваць узнагароды па намінацыях, 

але агульная колькасць павінна адпавядаць абвешчанай лічбе. 

14. Фінансаванне выставы-конкурсу: 

14.1. Арганізатары у адпаведнасці з каштарысам забяспечвае 

набыццѐ прызоў харчаванне дзяцей, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, 

аплату, набыццѐ паперы і вырабу дыпломаў, ацэначных лістоў журы. 

14.2. Накіроўваючая арганізацыя бярэ на сябе выдаткі, звязаныя з 

дастаўкай удзельнікаў і суправаджаючых іх асоб.  

 

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) 26-29-27 

Тэлефон для даведак:  

8(0212) 26-29-58, (0212) 26-29-40 – аддел традыцыйнай культуры, вядучы 

метадыст Кіркавец Марына Аляксандраўна 

Дадатак 1 

Заяўка 

на ўдзел ў абласной выставе-конкурсе дзіцячых гурткоў дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва “Ад майстра да вучня” 

 

Дадзеныя аўтара(аў) (П., І., імя па бацьку, тэлефон, год 

нараджэння, назва студыі/клуба, у які ўваходзіць майстар) 

 

Назва арганізацыі, і раѐна, які прадстаўляе аўтар  

Назва і накірунак гуртка  

Тэхніка выканання  

 

Кіраўнік установы  

/_________/  / _____________/ 

                                                                                                                                                                                                

подпіс                       расшыфроўка 

М.П. 



*В положениях в течение года возможны изменения 

123 
 

Дадатак 2 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Начальнік 

аддзела ідэалагічнай работы,  

культуры і па справах моладзі 

(аддзела культуры) 

______________ 

рай(гар)выканкама 

_________________ 

/_____________/ 

“____”_______________2022 г. 

 

СПІС
*
 

удзельнікаў абласной выставы-конкурсу сярод дзіцячых гурткоў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва  

“Ад майстра да вучня” 

– 2022“ 

ад _____________раѐна 

 

”____“ ……….. 2022 года                                                                           

г. ____________________ 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя, імя 

па бацьку 

Год 

нараджэння 

Пашпартныя 

дадзеныя 

Роля ў 

калектыве 

    Удзельнік 

 

Кіраўнік установы                                                    /__________/   

/_____________/ 

Подпіс                     

М.П.                       расшыфроўка                                                                            

 

*У дзень выступлення неабходна мець арыгіналы спісаў у 2-х экзэмплярах, 

завераныя подпісамі кіраўнікоў і пячаткамі накіроўваючых устаноў. 

Спісы павінны ўтрымліваць наступную інфармацыю: прозвішча, імя, імя 

па бацьку ўдзельнікаў, год нараджэння, пашпартныя дадзеныя і роля ў 

калектыве (для ўсіх – удзельнік). 
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Дадатак 3 

ГРАФІК  

правядзення майстар-класаў майстроў і вучняў 

абласнога выставы-конкурсу сярод дзіцячых гурткоў 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Ад майстра да вучня” 

 

Дата і час 

правядзення 

Месца 

правядзення 
Адрас Удзельнікі 

1……2022 г. 

у …….г. 

 

2.  

у …….г. 

 

3. 

у …….г. 

ДУ ”Віцебскі 

АМЦНТ“ 

выставачная 

зала 

ДУ ”Віцебскі 

АМЦНТ“ 

 г.Віцебск,  

вул. Леніна 35А 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ  

аб арганізацыі і правядзенні адкрытай выставы-продажу “Зімовая 

казка” мастацкіх вырабаў Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; майстроў 

народных мастацкіх рамѐстваў вобласці 

 

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення 

выставы-продажу “Зімовая казка” мастацкіх вырабаў Дамоў (Цэнтраў) 

рамѐстваў (далей – выстава); майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

вобласці. 

2. Выстава праводзіцца з мэтай павелічэння асартымента і 

павышэння якасці сувенірнай прадукцыі для продажу, якая адпавядае 

традыцыйнай, фальклорнай, экалагічнай, турыстычнай, брэндавай 

тэматыцы рэгіѐна; фарміравання новай формы сувенірнай прадукцыі для 

продажу, выяўлення новых тэндэнцый у вобласці вырабу сувенірнай 

прадукцыі з элементамі сімволікі, брэнда рэгіѐна, краіны; развіцця 

інтарэса насельніцтва да народнай творчасці, рамѐстваў. 

3. Месца правядзення: г.Віцебск, выставачная зала ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

4. Час правядзення: снежань 2022 года.  
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5. Арганізатар: упраўленне культуры Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта, ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці”. 

6. Арганізатар зацвярджае парадак яе арганізацыі і правядзення, 

вырашае іншыя пытанні па арганізацыі і правядзенні выставы. 

7. Удзельнікі: майстры народных мастацкіх рамѐстваў і мастакі-

аматары, якія прадстаўляюць Дамы (Цэнтры) рамѐстваў Віцебскай 

вобласці; члены клубаў майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і 

мастакоў-аматараў і іншыя майстры вобласці. 

8. Умовы і парадак правядзення. 

8.1. Аддзелы культуры, аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі гаррайвыканкамаў падаюць арганізатарам выставы заяўку 

на ўдзел на электронны адрас ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці” (форма заяўкі дадаецца), а таксама дастаўляюць 

конкурсныя работы па адрасе: г.Віцебск, вул. Леніна, д.35А. 

8.2. Мастацкія вырабы прадстаўляюцца на выставу без абмежавання 

памераў і тэхнікі выканання. Творы 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).  

8.3. Персаніфікаваная анатацыя (фота аўтара, творчая біяграфія, 

характарыстыка прадстаўленай калекцыі). 

8.4. Мантаж экспазіцыі здзяйсняюць супрацоўнікі ДУ “Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”. 

8.5. Камандзіровачныя і транспартныя выдаткі за кошт 

накіроўваючага боку. 

9. Усе ўдзельнікі адкрытай выставы атрымліваюць сертыфікаты за 

ўдзел у выставе. 

 

Кантактная інфармацыя: 

ДУ “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”: 210026,  

г. Віцебск, вул. Леніна, д. 35А, e-mail: amcnt@yandex.by, тэл./факс:  

8(0212) 26-29-27  

Тэлефон для даведак: 8(0212) 26-29-58 – Гейст Кацярына Аляксееўна, 

галоўны мастак; 8(0212) 26-29-40 – Лапкова Таццяна Анатольеўна, вядучы 

метадыст 
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Дадатак 1 

 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у адкрытай выставе-продажу “Зімовая казка” мастацкіх вырабаў 

Дамоў (Цэнтраў) рамѐстваў; майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

вобласці 

 

Дадзеныя аўтара(аў) (П., І., імя па бацьку, тэлефон, год 

нараджэння, назва студыі/клуба, у які ўваходзіць майстар) 

 

Назва арганізацыі і раѐна, які прадстаўляе аўтар  

Намінацыя  

Тэхніка выканання  

Год стварэння конкурснай работы  

 

Кіраўнік установы                              /__________/   /_____________/ 

Подпіс                    

М.П.                  расшыфроўка                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


