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НКС выяфляешша ф наступныц абласшяц:

згодна артыкулу 2  Канвенцыі 2003 г.

а) вусныя традышыі і хормы выражэння, якія
фключаюшь мову ф якасші носьбіта
нематэрыяльнай культурнай спадчыны;

b) выканальнішкія масташтвы;

с) звычаі, абрады, святы;

d) веды і сашыяльныя практыкі, якія адносяшша да
прыроды і сусвету;

е) веды і навыкі, звязаныя з традышыйнымі
рамёствамі.

згодна Інвентару НКС

Вусныя традышыі і хормы 
выражэння

Выканальнішкія масташтвы

Традышыйныя шырымоніі

Светапогляд людзей, міхалогія

Традышыйныя рамёствы

Традышыйная ежа



Згодна 
артыкулу 69 
Кодэкса 
Рэспублкі 
Беларусь аб 
культуры 

да нематэрыяльных культурных каштоўнасцей адносяцца

звычаi, традыцыi, абрады, фальклор (вусная народная

творчасць)

беларуская мова (вусная i пiсьмовая), iншыя мовы,

iменаслоўныя традыцыi i традыцыйныя нацыянальныя

формы звароту да людзей

змест геральдычных аб'ектаў, уласных геаграфiчных назваў

(тапонiмаў)

змест вырабаў народных мастацкiх рамѐстваў

iншыя нематэрыяльныя праяўленнi творчасцi чалавека



Колькасшь нематэрыяльныц 
гісторыка-культурныц кащтофнасшей 
у розныц абласшяц ацовы НКС (2021)
ВУСНЫЯ ТРАДЫЧЫІ І ФОРМЫ ВЫРАЖЭННЯ 5

ВЫКАНАЛЬНІЧКІЯ МАСТАЧТВЫ 13

ТРАДЫЧЫЙНЫЯ ЧЫРЫМОНІІ 23

СВЕТАПОГЛЯД ЛЮДЗЕЙ, МІФАЛОГІЯ 6

ТРАДЫЧЫЙНЫЯ РАМЁСТВЫ 46

ТРАДЫЧЫЙНАЯ ЕЖА 11

УСЯГО 104



ВУСНЫЯ 
ТРАДЫЧЫІ Выканальніцкае майстэрства ў

жанры казкавай прозы
Л.М.Цыбульскай Уздзенскага раѐна

Ігрышча «Ката пячы» (абрадавая
гульня) у Дзяржынскім раѐне

Традыцыя вяселля са звычаямі ў
Дубровенскім раѐне

Абрад «Жаніцьба Цярэшкі» ў
Лепельскім раѐне

Народная гульня моладзі
«Яшчар» Пастаўскага раѐна



Сучасныя хормы 
зацавання вусныц 

традышый
Казкі, байкі і іншыя

апавядальныя жанры 

❖ Казкавы хорум у НАН Беларусі
❖ Асобныя конкурсы апавядальнікаф

(“Кашігарощак” і інщ.)
❖ Конкурсы апавядальнікаф у межац

хальклорныц хестываляф (“Панямоння
жыватворныя крынішы” і інщ.)

❖ Онлайн-конкурсы
❖ Практыкі фстаноф культуры і адукашыі

Уздзенскага раёна

ПЕРСПЕКТЫВЫ захавання жывой традыцыі

❖ Майстэрства апавядальніка. як
прахесійная кампетэншыя выцавашеляф,
настафнікаф

❖ Уменні баяшь байкі як асобасныя
кампетэншыі башькоф, бабуляф і дзядуляф



Гульні, забавы, ігрыщчы ❖ Запатрабаванасшь гульнёвыц 
традышый у адукашыйнай і 
выцавафчай схеры

❖ Паспяцовыя практыкі гульнёвыц 
абрадавыц ігрыщч у маладзёжным  
асяроддзі

❖ Практыкі фстаноф культуры і 
адукашыі Пастафскага раёна 

ВАЖНЫЯ фмовы захавання традыцыі

❖ Зацаванне гульнёвага і творчага 
кампанента народныц забаф

❖ Падтрымка  масташкага,  
эстэтычнага і этычнага фзрофню 
камунікашыі



Выканальнішкія 
масташтвы 

● Песенныя традышыі 
(спефныя стылі) - 9

● Таншавальныя практыкі – 3
● Тэатральнае масташтва – 1
● Музычна-

інструментальнае 
выканальніштва - 0



Зацаванне
спефныц  традышый ❖ Стварэнне, сістэматызашыя і зацаванне

афдыяарціваф этнаграхічныц і сучасныц
запісаф

❖ Запіс і выданне афдыяальбомаф

Хто можа дапамагчы? НАН, СЭТ, мясцовы
музей або бібліятэка, Беларускае радыё

❖ Спалучэнне сшэнічныц і пабытовыц практык
❖ Арганізашыя супольныц спеваф з

зашікафленымі асобамі (патэншыйнымі
пераемнікамі)

ЗАХАВАННЕ адметных мастацкіх вартасцей

❖ Прапанова аб арганізашыі курсаф
павыщэння кваліхікашыі для кірафнікоф
афтэнтычныц хальклорныц калектываф



Майстэрства
традышыйныц таншаф

 Актыфнае спалучэнне сшэнічныц,
конкурсныц і пабытовыц практык

 Арганізашыя таншавальныц сустрэч з
інщымі таншавальнымі суполкамі

 Увага да рэгіянальнага рэпертуару

 Пощук і зацаванне мясшовыц узораф
музычнага суправаджэння

 Імправізаваныя таншы па-за межамі
конкурсныц і сшэнічныц праграм на
святац і хестываляц

ПРАПАНОВЫ

 Таншавальны летнік у кожнай
вобласші

 Прэзенташыя таншавальныц суполак
Мінскай вобласші ф сталішы



Асяродкі традышыйнага таншу 
ф Мінскай вобласші

 Любанскі раѐн

 Валожынскі раѐн

 Маладзечанскі

раѐн

 Вілейскі раѐн

 Барысаўскі раен

 Бярэзінскі раѐн



Традышыйныя шырымоніі 
(звычаі, абрады, святы)

АБРАДЫ ВЯСНОВА ЧЫКЛУ СВЯТАЎ 8

АБРАДЫ ЛЕТНЯГА ЧЫКЛУ СВЯТАЎ 5

КАЛЯДНЫЯ ЗВЫЦАІ 5

ХРЫСЧІЯНСКІЯ ЧЫРЫМОНІІ 4

УШАНАВАННЕ ПРОДКАЎ 1

УСЯГО 23



Абрадавыя практыкі 
патрабуюшь 

паважлівай камунікашыі з носьбітамі

выпрашофкі этычныц прыншыпац стасункаф с
супольнасшю

распрашофкі рэжыму доступу да кащтофнсші
для розныц груп наведвальнікаф

уключнне матэрыялаф пра гісторыка-
культурную кащтофнасшь у экспазішыі
прохільныц музеяф

зацаванне адметныц дуцофныц і масташкіц
вартасшей кащтофнасші



Абрад

ушанавання

іконы

Святых 

Пятра і 

Паўла ля 

крыніцы

«Бразгун» у 

Чэрыкаўскім

раѐне



У 2018 годзе

спецпраект СБ 

"НеОБЫЧАЙные

деревни" 

(http://veski.sb.by/) 

зрабіў відэарэпартаж з

апошняга шэсця

жыхароў вѐскі Наркі з

іконай на крыніцу

"Бразгун"

http://veski.sb.by/norki?fbclid=IwAR3pVOgzK_JmxbkG0vZueBC8xiPkWYAZi-i1wTc26uY2eFXKYJRlaACq9-c


Свята 

«Бразгун» у 

Чэрыкаўскім

раѐне

13 ліпеня

2019 г.

У межах свята 

ладзіцца

конкурс 

фальклорнай і 

народнай

песні «Са

стагоддзя ў

стагоддзе»



Абрадавыя практыкі -
комплексныя кащтофнасші, 
якія патрабуюшь зацавання

мясшовыц вераванняф і звычаяф

майстэрства традышыйнага спеву

музычна-інструментальнага 
выканальніштва 

традышыйнага касшюма

прыроднага ландщахта

кулінарныц уменняф і інщ.



Новыя падыцоды да  прэзенташыі 
НКС на хестываляц 
➢ прохільныя хестывалі з акшэнтам на жывыя 

практыкі традышыйнага масташтва, напрыклад, 
хестываль традышыйнай музыкі і таншаф;

➢ рэспубліканскі хестываль носьбітаф і 
пераемнікаф традышыйнай культуры з 
выкарыстаннем сучасныц камунікатыфныц, 
інтэрактыфныц, інхармашыйныц тэцналогій;

➢ практыка-арыентаваныя хестывалі  або 
летнікі (“Кросншы”, “Пятровіша” і інщ.)

➢ памянщэнне конкурснага кампанента, 
павелічэнне камунікатыфныц практык 



Дзякуй за фвагу!

Жывая спадчына Беларусі

інвентар нематэрыяльнай 

культурнай спадчыны 

Living-heritage.by


