
Аналіз рэгіянальных комплексаў
мерапрыемстваў на 2021 – 2025 гады 

па захаванню нематэрыяльных
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Колькасць нематэрыяльных праяўленняў творчасці чалавека, 

уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей

Рэспублікі Беларусі, у разрэзе рэгіѐнаў
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Рэкамендацыі, выпрацаваныя на семінары 29.10.2020:

Рэалізацыя Дзяржаўных праграм (Праграма сацыяльна-эканамічнага
развіцця на 2021-2025, «Культура Беларусі» на 2021 – 2025)

Планаванне фінансавых сродкаў на мерапрыемствы па забеспячэнню 
захавання нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей

Падрыхтоўка ў 2021 годзе перыядычнай справаздачы аб выкананні
Канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА

Распрацоўка комплексаў мерапрыемстваў па ахове
гісторыка-культурнай спадчыны ў рамках дзяржаўных праграм

Выяўленне нематэрыяльных праяўленняў творчасці чалавека
для надання ім статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці

Павышэнне ролі Дамоў культуры, рамѐстваў, музеяў і іншых устаноў культуры 
ў захаванні нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны



Рэкамендацыі (памятка) рэспубліканскага 

семінара ад 29.10.2020

Рашэнне калегіі Міністэрства культуры 

ад 22.10.2020 № 111

ад 18.02.2021 № 6

Лісты Міністэрства культуры 

ад 24.11.2020 №04-09/6700, 

ад 15.02.2021 №04-09/1087

Актуальныя задачы на 2021 год



Задача №1

• Прадугледзець мерапрыемствы па ахове 
нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны 
пры фарміраванні і зацвярджэнні рэгіянальных 
комплексаў мерапрыемстваў па рэалізацыі 
Дзяржпраграм на 2021–2025 гады



Комплексы мерапрыемстваў па ахове
гісторыка-культурнай спадчыны: 

• Комплекс мерапрыемстваў – элемент праграмы (падпраграмы), які вызначае
мерапрыемствы, тэрміны іх рэалізацыі, аб'ѐмы і крыніцы фінансавання
з разбіўкай па задачах, заказчыках і гадах рэалізацыі праграмы
(падпраграмы)

• Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2016 № 289 «Аб парадку
фарміравання, фінансавання, выканання і ацэнкі эфектыўнасці рэалізацыі
дзяржаўных праграм»

• Артыкулы 17, 41 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб мясцовым кіраванні
і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь»

• Артыкулы 14, 82 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры



Паўнамоцтвы мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, 
iншых дзяржаўных органаў у сферы культуры

• 1. Мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы ў сферы культуры:

• 1.1. прымаюць удзел у правядзеннi дзяржаўнай палiтыкi;

• 1.2. ажыццяўляюць кiраванне ў сферы культуры на тэрыторыi адпаведнай
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi;

• 1.3. распрацоўваюць i рэалiзуюць дзяржаўныя i iншыя праграмы,
накiраваныя на захаванне, развiццѐ, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю
культуры;

• 1.5. арганiзуюць i праводзяць культурныя мерапрыемствы;

• 1.6. арганiзуюць i садзейнiчаюць правядзенню мерапрыемстваў па ахове
гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны;

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры

Артыкул 14 



Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2016 № 289 
«Аб парадку фарміравання, фінансавання, выканання і ацэнкі

эфектыўнасці рэалізацыі дзяржаўных праграм»

21. Для забеспячэння рэалізацыі праграм, якія прадугледжваюць фінансаванне
за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя
органы абласнога і базавага тэрытарыяльнага ўзроўню фарміруюць
рэгіянальныя комплексы мерапрыемстваў (далей – рэгіянальныя праграмы),
якія зацвярджаюцца адпаведнымі мясцовымі Саветамі дэпутатаў.
23. Для забеспячэння выканання праграмы заказчыкамі прымаюцца рашэнні
аб мерах па яе рэалізацыі, якія ўключаюць:
план (планы) дзейнасці заказчыка на адпаведны фінансавы год па выкананню
мэтавых паказчыкаў, распрацаваны з улікам неабходнасці эфектыўнага
расходавання бюджэтных сродкаў, які змяшчае мерапрыемствы з указаннем іх
выканаўцаў, якія з'яўляюцца арганізацыямі, падначаленымі заказчыку, аб'ёмаў
фінансавання і паказчыкаў іх дзейнасці, накіраванай на дасягненне мэтавых
паказчыкаў. У названы план (планы) уключаюцца таксама аб'екты заказчыка,
прадугледжаныя да фінансавання ў рамках дзяржаўнай інвестыцыйнай
праграмы, інвестыцыйных праграм органаў мясцовага кіравання і самакіравання
ў адпаведным фiнансавым годзе.



Закон Рэспублікі Беларусь 
«Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь»

Артыкул 17. Кампетэнцыя Саветаў

1. Саветы ў рамках сваѐй кампетэнцыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам:

1.4. Зацвярджаюць рэгіянальныя комплексы мерапрыемстваў, якія забяспечваюць
рэалізацыю дзяржаўных праграм, якія прадугледжваюць фінансаванне за кошт
сродкаў мясцовых бюджэтаў (Саветы абласнога і базавага ўзроўняў), канцэпцыі
(Саветы пярвічнага ўзроўню – планы мерапрыемстваў) па пытаннях аховы гісторыка-
культурнай спадчыны і па іншых пытаннях мясцовага значэння
і зацвярджаюць справаздачы аб іх выкананні

Артыкул 41. Кампетэнцыя выканкамаў

• фарміруюць і ўносяць для зацвярджэння ў Саветы рэгіянальныя комплексы
мерапрыемстваў, якія забяспечваюць рэалізацыю дзяржаўных праграм, якія
прадугледжваюць фінансаванне за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў (выканкамы
абласнога і базавага ўзроўняў), праекты канцэпцый (выканкамы пярвічнага ўзроўню –
праекты планаў мерапрыемстваў) па пытаннях аховы гісторыка-культурнай
спадчыны;

• праводзяць мерапрыемствы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны



НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ НАРМАТЫЎНЫЯ АКТЫ 
ПА НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЕ

• Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры

• Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
на 2021 – 2025 гады (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 29.07.2021 № 292)

• Праграма дзейнасці Урада Рэспублікі Беларусь на перыяд
да 2025 года (пастанова Савета Міністраў ад 24.12.2020 №758)

• Дзяржаўная праграма «Культура Беларусі» на 2021 – 2025 гады 
(пастанова Савета Міністраў ад 29.01.2021 №53)

• Пункт 61 Рэспубліканскага плана мерапрыемстваў аб правядзенні
ў 2021 годзе Года народнага адзінства (пастанова Савета Міністраў
Рэспубілікі Беларусь ад 02.02.2021 №64)

• Рэгіянальныя нарматыўныя прававыя акты 
(комплексы мерапрыемстваў па рэалізацыі Дзяржпраграм)



Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –

2025 гады ў Брэсцкай 
вобласці (рашэнне 

Брэсцкага абласнога 
Савета дэпутатаў ад 
24.05.2021 №258)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –

2025 гады ў 
Віцебскай вобласці 

(рашэнне Віцебскага 
абласнога Савета 

дэпутатаў ад 
30.05.2021 №227)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –

2025 гады ў 
Гомельскай вобласці 

(рашэнне 
Гомельскага 

абласнога Савета 
дэпутатаў ад 

29.03.2021 №253)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –

2025 гады ў 
Гродзенскай 

вобласці (рашэнне 
Гродзенскага 

абласнога Савета 
дэпутатаў ад 

30.03.2021 №316)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –

2025 гады ў 
Магілёўскай 

вобласці (рашэнне 
Магілёўскага 

абласнога Савета 
дэпутатаў ад 

29.04.2021 №28-15)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –
2025 гады ў Мінскай 
вобласці (рашэнне 
Мінскага абласнога 
Савета дэпутатаў ад 
31.05.2021 №277)

Рэгіянальны 
комплекс 

мерапрыемстваў па 
рэалізацыі 

Дзяржаўнай 
праграмы «Культура 
Беларусі» на 2021 –
2025 гады ў г.Мінску 
(рашэнне Мінскага 
гарадскога Савета 

дэпутатаў ад 
23.04.2021 №299)

Мерапрыемствы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны 
павінны шырэй адлюстравацца ў прынятых рэгіянальных

комплексах па рэалізацыі Дзяржпраграмы «Культура Беларусі» 
на 2021-2025 гг.



Альтэрнатыва: прыняцце Рэгіянальных комплексаў (планаў) 
мерапрыемстваў на 2021 – 2025 гады па захаванню
нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей



Віцебская вобласць

Магілёўская вобласць

Гомельская вобласцьБрэсцкая вобласць

Мінская вобласць

Гродзенская вобласць

Мінск

Рэгіянальныя комплексы (планы) мерапрыемстваў на 2021 – 2025 гады 

па захаванню нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей
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Ахова нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны

•Канвенцыя аб ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны 2003 г.

•Аператыўнае кіраўніцтва па выкананню

Міжнародны
ўзровень

•Указы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры

•Пастановы Урада, Міністэрства культуры

Нацыянальны
ўзровень

•Рэгіянальныя комплексы 
мерапрыемстваў, лакальныя прававыя 
акты

Рэгіянальны 
ўзровень



Міжнароднае

заканадаўства

аб ахове

нематэрыяльнай

культурнай спадчыны



1. Асноўныя тэксты Міжнароднай канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай

культурнай спадчыны 2003 г. (разам з Аператыўным кіраўніцтвам

па выкананню Канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай культурнай

спадчыны), Штаб-кватэра ЮНЕСКА, Парыж 2008 (рэд. 2018) 

www.unesco.org|culture|ich|en|directives

2. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай   

культурнай спадчыны: практычнае кіраўніцтва. –

Мінск, 2013, электроннае выданне

www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf

3. Імплементацыя Канвенцыі ЮНЕСКА аб ахове нематэрыяльнай

культурнай спадчыны на нацыянальным узроўні: кіраўніцтва для 

трэнінгу (IMP-WM) / [Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору

імя К.Крапівы НАНБеларусі]. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 194 с.

http://www.unesco.org|culture|ich|en|directives/
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf
http://www.livingheritage.by/Publikacyi/Praktycznaje_kiraunictva.pdf


Імплементацыя Канвенцыі ЮНЕСКА 
аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны

2004 г. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2004 № 627 «Аб зацвярджэнні Канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны»
2006 г. Абранне Рэспублікі Беларусь у склад Міжурадавага камітэта па ахове НКС
2006 г. Унясенне змен у нацыянальнае заканадаўства, увядзенне паняцця «нематэрыяльная культурная спадчына»
2009 г. Уключэнне ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА элемента «Калядныя цары» в.Семежава
Капыльскага раѐна Мінскай вобласці
2010 г. Першая справаздача Беларусі ЮНЕСКА аб захаванні элемента «Калядныя цары»
2011 г. Нацыянальны даклад Беларусі аб імплементацыі Канвенцыі 2003 г.
2012 г. Унясенне зменаў у нацыянальнае заканадаўства аб ахове спадчыны па Канвенцыі 2003 г. 
2012 г. Атрыманне гранта ЮНЕСКА на стварэнне нацыянальнага інвентара, сайта «Жывая спадчына Беларусі»
2013 г. Рэспубліканскі навукова-метадычны семінар «Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай спадчыны як 
дзейсны фактар яе захавання» да 10-годдзя Канвенцыі, распрацоўка Інвентарнай формы
2017 г. Уступленне ў сілу Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры
2017 г. Нацыянальная справаздача Беларусі аб імплементацыі Канвенцыі 2003 г.
2018 г. Уключэнне ў Рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА элемента «Урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай
Будслаўскай у Мядзельскім раѐне Мінскай вобласці (Будслаўскі фэст)»
2019 г. Уключэнне ў Спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА элемента «Вясновы абрад «Юраўскі карагод» 
Жыткавіцкага раѐна Гомельскай вобласці»
2020 г. Уключэнне ў Рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА элемента «Культура ляснога бортніцтва Беларусі і Польшчы»
2021 г. Унясенне прапановы аб уключэнні ў Рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА элемента «Саломапляценне Беларусі»
2021 г. Падрыхтоўка нацыянальнай справаздачы аб імплементацыі Канвенцыі 2003 г. і справаздачы аб стане 
элемента «Калядныя цары»
2021 г. Падрыхтоўка намінацыі па элементу «Беларускае мастацтва выцінанкі»



Беларускія элементы ў спісах ЮНЕСКА

2009 2018 2019 2020 2022 2023

Спіс
нематэрыяльнай 

культурнай 
спадчыны, якая 

патрабуе 
тэрміновай аховы

Калядныя 
цары

Юраўскі 
карагод

Рэпрэзетантыўны
спіс нематэыяльнай 

культурнай 
спадчыны 

чалавецтва

Будслаўскі 
фэст

Культура 
ляснога 

бортніцтва

Салома-
пляценне: 
мастацтва, 
рамяство, 

уменні

Беларускае
мастацтва 
выцінанкі



Абрад
«Калядныя цары»

2009
Мінская вобласць

19



Будслаўскі фэст
2018

Мінская вобласць

20



Вясновы абрад

«Юраўскі карагод» 

2019

Гомельская вобласць

21



Культура ляcнога бортніцтва Беларусі і Польшчы

17 снежня 2020 г. уключана ў Рэпрэзентатыўны спіс

нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва

Культура ляснога бортніцтва
Беларусі і Польшчы –
чацвѐрты элемент у спісах
сусветнай нематэрыяльнай
спадчыны ЮНЕСКА

22



У 2020 годзе падрыхтавана

дасье па элементу 

«Саломапляценне Беларусі: 

мастацтва, рамяство, уменні» 

і 30.03.2021 накіравана

ў Сакратарыят Канвенцыі 2003 г.



Запланавана падрыхтоўка намінацыі па элементу 
«Беларускае мастацтва выцінанкі» да 01.12.2021 



Накіраванне перыядычнай справаздачы аб выкананні
Рэспублікай Беларусь Канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай

культурнай спадчыны і трэцяй справаздачы аб стане бытавання
абраду «Калядныя цары» – тэрмін да 15 снежня 2021 года



КОМПЛЕКС МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПАДПРАГРАМЫ  1 «КУЛЬТУРНАЯ  СПАДЧЫНА»

Задача 1. Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Колькасць дасье на аб'екты спадчыны

і нематэрыяльныя праяўленні творчасці

чалавека, распрацаваныя і прадстаўленыя

ў арганізацыі ЮНЕСКА

1 2 3 4 5

Брэсцкая вобласць - - - - 1

Віцебская вобласць - - - 1 -

Гомельская вобласць - - 1 - -

Гродзенская вобласць - 1 - - -

Мінская вобласць - - - 1 -

Магілѐўская вобласць - - - - -

г. Мінск - - - - -

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА «КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ» 
НА 2021 – 2025 ГАДЫ 



Нацыянальнае

заканадаўства

аб ахове

нематэрыяльнай

культурнай спадчыны



Подпрограмма «Наследие»

Задача 1. Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Колькасць нематэрыяльных гісторыка-

культурных каштоўнасцей, уключаных

у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 

каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь

76 111 119 122 128 145

Брэсцкая вобласць 5 12 13 13 14 18

Віцебская вобласць 1 8 11 11 12 17

Гомельская вобласць 4 9 11 11 11 12

Гродзенская вобласць 3 10 12 13 16 18

Мінская вобласць 5 11 12 12 12 15

Магілѐўская вобласць 9 12 13 13 13 14

г. Мінск 49 49 49 49 50 51

ВЫНІКІ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ 
«КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ» НА 2016 – 2020 ГАДЫ



Дынаміка ўключэння нематэрыяльных праяўленняў творчасці чалавека
ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь

49 50 51
53 55 60
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КОМПЛЕКС МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПАДПРАГРАМЫ  1 «КУЛЬТУРНАЯ  СПАДЧЫНА»

Задача 1. Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Колькасць нематэрыяльных гісторыка-

культурных каштоўнасцей, уключаных

у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 

каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь

145 3 8 11 16 20

Брэсцкая вобласць 18 1 1 2 2 3

Віцебская вобласць 17 1 2 3 4 5

Гомельская вобласць 12 - 1 1 2 2

Гродзенская вобласць 18 - 1 1 2 3

Мінская вобласць 15 1 2 3 4 5

Магілѐўская вобласць 14 - 1 2 2 3

г. Мінск 51 - - - - -

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА «КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ» 
НА 2021 – 2025 ГАДЫ 



Парадак надання статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБЛАСНЫЯ ВЫКАНКАМЫ, МІНГАРВЫКАНКАМ

Беларуская рэспубліканская
навукова-метадычная рада 

па пытаннях
гісторыка-культурнай

спадчыны

ГАР(РАЙ)ВЫКАНКАМ, ІНШАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ АСОБА,

ГРАМАДЗЯНІН, ІНДЫВІДУАЛЬНЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІК

Навуковая і экспертная супольнасць

(навуковыя арганізацыі, музеі і інш.)

Абласныя (Мiнскi гарадскi) 
саветы па пытаннях аховы

гісторыка-культурнай
спадчыны

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь

Падрыхтоўка прапановы аб наданні культурнай каштоўнасці статусу гісторыка-культурна каштоўнасці
(Фіксацыя, навуковая апрацоўка, мастацкая ацэнка, абгрунтаванне)

- Разглядае ўсе прапановы аб наданні статусу;
- Прымае рашэнні аб наданні статусу ІКЦ і катэгорыі «3»;
- Накіроўвае прапановы аб наданні статусу ІКЦ катэгорыі «0», «1», «2», «А», «Б» 
у Міністэрства культуры

- Разглядае прапановы аб наданні статусу ІКЦ, акрамя катэгорыі «3»;
- Прымае рашэнні аб наданні статусу ІКЦ і катэгорыі «0», «1», «2», «А», «Б»
- Уключае новыя ІКЦ у Дзяржспіс



Схема ўзаемадзеяння

Міністэрства культуры

Беларускі дзяржаўны

ўніверсітэт культуры 
і мастацтваў

Гар- і райвыканкамы

Навуковыя арганізацыі
і супольнасці

Аблвыканкамы, 
Мінгарвыканкам



gosspisok.gov.b
y

gosspisok.gov.by – сайт 

«Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей 

Рэспублікі Беларусь»

33



Метадычныя рэкамендацыі па запаўненню інвентарнай формы 
для нематэрыяльных культурных каштоўнасцей

размешчаны на сайце «Жывая спадчына Беларусі»



Рэгіянальныя

мерапрыемствы

па ахове

нематэрыяльнай

культурнай спадчыны



Віцебская вобласць

Магілёўская вобласць

Гомельская вобласцьБрэсцкая вобласць

Мінская вобласць

Гродзенская вобласць

Мінск

Рэгіянальныя комплексы (планы) мерапрыемстваў на 2021 – 2025 гады 

па захаванню нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей

36



• Забеспячэнне захавання нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

• 1. Для забеспячэння захавання нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей
Мiнiстэрства культуры i мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы 
прымаюць меры па:

• 1.1. захаванню i аднаўленню ўмоў для адраджэння, захавання, развiцця i перадачы
нашчадкам нацыянальных культурных традыцый, у тым лiку традыцый народных 
мастацкiх рамѐстваў, асаблiвасцей ладу жыцця, характэрных толькi для культуры 
беларускага народа, фактараў фармiравання нацыянальнага менталiтэту;

• 1.2. заахвочванню (у тым лiку матэрыяльна) носьбiтаў нематэрыяльных культурных 
каштоўнасцей, якiя спрыяюць захаванню, развiццю i перадачы нашчадкам зместу
гэтых каштоўнасцей.

• 2. Iстотнае змяненне ўмоў або стварэнне перашкод для бытавання, развiцця
i перадачы нашчадкам нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей
забараняюцца.

Артыкул 107 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры



Планы мерапрыемстваў па ахове нематэрыяльных
гісторыка-культурных каштоўнасцей на 2021–2025 гг. 

павінны ўтрымліваць:
Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя

• Аб’ёмы фінансавання

• Маніторынг стану (раз у 2 гады)

• Меры, накіраваныя на перадачу ад носьбіта да пераемніка 
(арганізацыя і падтрымка разнастайных форм пераемнасці)

• Даследаванні, вывучэнне элементаў (супрацоўніцтва
з навукова-даследчымі, адукацыйнымі арганізацыямі)

• Падрыхтоўку прапаноў аб уключэнні новых элементаў
у Дзяржспіс

• Заахвочванні (у тым лiку матэрыяльныя) носьбітаў

• Інвентарызацыю ГКК (сайт «Жывая спадчына Беларусі»)

• Прафілактычныя мерапрыемствы (рэкамендацыі, семінары, 
канферэнцыі і інш.)

• Метадычная работа (культурна-асветная работа ўстаноў)

• Меры, накіраваныя на захаванне адметных вартасцей

• Папулярызацыя



Брэсцкая 
вобласць

20

2
Запланавана 

для ўключэння 
ў Дзяржспіс

Нематэрыяльных 
ГКК у Дзяржспісе

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя

• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў
на 2021 – 2025 гады па захаванню 
нематэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцей



Віцебская 
вобласць

• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў 
на 2021 – 2025 гады па захаванню 
нематэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцей

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя

18

5

Нематэрыяльных 
ГКК у Дзяржспісе

Запланавана 
для ўключэння 

ў Дзяржспіс



Гомельская 
вобласць

• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў 
на 2021 – 2025 гады па захаванню 
нематэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцей

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя

2

1

3

Элементы 
ЮНЕСКА

13

Запланавана
для ўключэння
ў  ЮНЕСКА

Запланавана 
для ўключэння 
ў Дзяржспіс

Элементаў 
ГКК у 
Дзяржспісе



Гродзенская 
вобласць

• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў 
на 2021 – 2025 гады па захаванню 
нематэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцей

Запланавана 
для ўключэння

ў Дзяржспіс

Нематэрыяльных 
ГКК у Дзяржспісе

19

3

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя



Мінская 
вобласць

• Рэгіянальны комплекс 
мерапрыемстваў на 2021 –
2025 гады па захаванню 
нематэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей

17

5

2

1

Нематэрыяльных 
ГКК у Дзяржспісе

Запланавана 
для ўключэння
ў  ЮНЕСКА

Запланавана 
для ўключэння
ў Дзяржспіс

Элементы
ў спісах ЮНЕСКА

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя



Магілѐўская 
вобласць

• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў 
на 2021 – 2025 гады па захаванню нематэрыяльных 
гісторыка-культурных каштоўнасцей

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя
515 Нематэрыяльных 

ГКК у Дзяржспісе

Запланавана 
для ўключэння
ў Дзяржспіс



г.Мінск
• Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў на 2021 – 2025 гады 

па захаванню нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей

Аб’ёмы фінансавання

Маніторынг стану 

Арганізацыя пераемнасці

Даследаванні, вывучэнне

Заахвочванні носьбітаў

Інвентарызацыя

Прафілактыка

Метадычная работа

Захаванне вартасцей 

Папулярызацыя

49

3
Нематэрыяльныя 
ГКК у Дзяржспісе

Геральдычных 
аб’ектаў 

у Дзяржспісе



Інвентарная форма нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці

 Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей  

Рэспублікі Беларусь  
 

элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны  

 

«__________________________________________________________» 

 
 

А. Шыфр у Дзяржаўным спісе гісторыкакультурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь: 

 

Дата ўключэння, № пратакола 

пасяджэння Беларускай 

рэспубліканскай навукова-

метадычнай рады па пытаннях 

гісторыка-культурнай спадчыны : 

 

Б. Шыфр у Інвентары НКС:  

В. Звесткі аб адказнасці адносна НКС: 

Імя, імя па бацьку, прозвішча асобы, 

якая прадстаўляе элемент 

 

Пасада і месца працы, навуковая 

ступень, навуковае званне (калі ѐсць) 

 

Адрас (працоўны)  

Тэлефон / факс / мабільны  

E-mail  

Куратар – арганізацыя  

Назва  

Адрас  

Тэлефон  

E-mail  
Эксперт  

Імя, імя па бацьку, прозвішча  

Пасада, навуковая ступень, 

навуковае званне (калі ѐсць) 

 

Адрас (працоўны)  

Тэлефон / факс / мабільны  

E-mail  

Подпіс асобы, якая падае элемент  

1. ВЫЯЎЛЕННЕ ЭЛЕМЕНТАЎ  НКС 

1.1. Назва элемента НКС  

1.2. Другая назва элемента НКС 

(прынятая ў  канкрэтнай супольнасці, 

лакальны варыянт) 

 

1.3. Адпаведная(ыя)  супольнасць(і), група(ы) альбо асоба(ы) 

 

1.4. Арэал распаўсюджвання (сучаснае месца бытавання) элемента 
 

1.5. Кароткае апісанне элемента НКС, каб яно ўтрымлівала асноўныя ідэнтыфікацыйныя 

характарыстыкі (250 слоў)  

 

2. ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ І АПІСАННЕ ЭЛЕМЕНТА 

2.1.  Катэгорыя элемента (аднесці элемент да пэўнай катэгорыі; выбраць адну): 

 

 Вусныя традыцыі і формы выражэння 

  ● Народныя легенды 

  ● Традыцыйныя гульні 

  ● Казкі 

  ● Дыялекты, жаргоны 

  ● Народная паэзія 

 Выканальніцкія мастацтвы 

  ● Тэатр 

  ● Спевы 

  ● Музыка 

  ● Танцы 

 Традыцыйныя цырымоніі 

  ● Абрады 

  ● Святы 

  ● Звычаі 

 Светапогляд людзей, міфалогія 

  ● Пакланенне крыніцам 

  ● Пакланенне крыжам 

  ● Каталіцкія цырымоніі 

  ● Праваслаўныя цырымоніі 

  ● Змешаныя тыпы 

 Традыцыйныя рамѐствы 

  ● Ткацтва 

  ● Ганчарства 

  ● Саломапляценне 

  ● Металаапрацоўка 

  ● Валянне воўны 

  ● Дрэваапрацоўка 

  ● Iнсітны жывапіс 

  ● Выцінанка 

  ● Выраб абутку 

  ● Выраб музычных інструментаў 

  ● Шкларобства 

  ● Вышыўка 

 Традыцыйная ежа 

 Практыкі захавання 

  
 

2.2. Якія з ведаў і навыкаў, характэрныя для элемента, могуць быць карыснымі і цікавымі 

сучасным  спажыўцам? (не больш за 250 слоў) 

  

2.3. Якія сацыяльныя і культурныя функцыі элемента з’яўляюцца актуальнымі сѐння для 

супольнасцей  (носьбітаў і спажыўцоў традыцый)? (не больш за 250 слоў) 

 

2.4. Носьбіты, выканаўцы, удзельнікі, актыўна далучаныя да выканання (узнаўлення) 

элемента, уключаючы прозвішча, імя, імя па бацьку, узрост, пол, прафесію   
 

 



Інвентарная форма нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці
2.5. Іншыя члены супольнасці, менш уцягнутыя, але якія таксама ўносяць уклад у практыку 

элемента (напрыклад, рыхтуюць касцюмы, ежу, іншае)  

 

2.6. Арганізацыі (няўрадавыя, грамадскія, дзяржаўныя), якія спрыяюць практыцы перадачы 

элемента 

 

2.7.  Кароткая гісторыя элемента, паходжанне (з пісьмовых крыніц, з апытання носьбітаў) (не 

больш за 500 слоў) 

 

2.8. Поўнае апісанне элемента ў сучасны перыяд  (што? хто? дзе? як? калі? як адбываецца?) 

(не болей за 2000 слоў) 

 

2.9. Стан бытавання элемента ў сучасны перыяд  (жыццяздольнасць) (выбраць адно): 
 

  развіццѐ ці распаўсюджванне 

 па-ранейшаму захоўваецца  ў сваім першапачатковым стане 

 менш распаўсюджаны 

 пад пагрозай знішчэння 

 амаль знік, не функцыянуе ў жывым выглядзе 

  
 

2.10. Апісанне залежнасці элемента ад традыцыйнага культурнага ландшафту, у якім ѐн існуе 

(500 слоў) 

 

 

2.11. Мова альбо дыялекты, якія выкарыстоўваюцца 

 

2.12. Матэрыяльныя аб’екты, звязаныя з практыкай элемента (касцюм, інструменты, 

рытуальныя аб’екты, ежа, інш.) 

 

2.13. Іншыя нематэрыяльныя элементы (калі такія ѐсць), звязаныя з практыкай элемента 

 

2.14. Мадэлі перадачы элемента ў супольнасці (у сям’і, ад пакалення да пакалення, праз 

школу, іншае) 

  

2.15. Пагрозы (калі такія  ѐсць) для існавання і перадачы элемента 

 

3. МЕРЫ, ЯКІЯ ПРЫМАЮЦЦА ДА ЗАХАВАННЯ ЭЛЕМЕНТА 

(выбраць адзін ці некалькі індыкатараў) 

 

 не аказваецца падтрымка  

 прамое садзейнічанне захаванню з боку супольнасці  

 носьбіты прымаюць шырокі ўдзел у розных перформансах і паказах  

 праз розныя публікацыі (буклеты, постары, альбомы і інш.)  

 праз СМІ  

 Інтэрнэт  

 праз адукацыю школьную і розныя адукацыйныя праграмы  

 праз іншае (указаць)  
 

 

4. МЕРЫ, ЯКІЯ ПРАПАНУЮЦЦА ДА ЗАХАВАННЯ ЭЛЕМЕНТА 

4.1. Якія меры прапануюцца для найлепшага захавання жыццядзейнасці элемента, каб ѐн не 

знік у будучым? (750 слоў) 

 

4.2. Якія меры будзе забяспечваць мясцовая адміністрацыя для захавання элемента пасля 

ўнясення яго ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей? (да 500 слоў) 
 

 

4.3. Якім чынам носьбіты будуць удзельнічаць у захаванні элемента (500 слоў)? 

 

4.4. Як носьбіты ацэньваюць той факт, што элемент будзе ўзяты пад ахову дзяржавы? Ці 

лічаць яны яго каштоўнасцю? (500 слоў) 

 

5. Ключавыя словы (не больш за 5):  

6. МАНІТОРЫНГ ЭЛЕМЕНТА (запаўняецца Інстытутам культуры Беларусі): 

Дата праверкі: 

Стан элемента (не больш за 200 слоў): 

Рэкамендацыі (не больш за 300 слоў): 

Адказны за маніторынг (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада): 

 

7. ДАКУМЕНТЫ, ЗВЯЗАНЫЯ З ЭЛЕМЕНТАМ НКС: 

• афіцыйны ліст ад мясцовай улады, у якім пазначаюцца адносіны да ўключэння элемента ў 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей і абавязкі па захаванню элемента;  

• пацверджанне згоды супольнасці на ўключэнне элемента ў Дзяржаўны спіс гісторыка-

культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь;  

• экспертнае заключэнне;  

• ліст аб перадачы аўтарскіх правоў на фотаздымкі і відэа;  

• запісы інтэрв’ю носьбітаў (розных пакаленняў), у якіх выяўляецца іх 

жаданне ў захаванні і развіцці элемента (можа быць часткай фільма);  

• карта рэгіѐна з пазначэннем арэала распаўсюджвання элемента;  

• публікацыі, выданні; 

• тэксты песень і расшыфроўка нот (калі трэба); 

• іншае (што менавіта ўказаць); 

• ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСІЯ ФАЙЛА ПРАПАНОЎ (на CD)  

9. ФОТАФІКСАЦЫЯ  

(10–15 фотаздымкаў з высокім дазволам на CD; фотаздымкі, друк (10-15 шт.) 

10. ВІДЭАФІКСАЦЫЯ  

(відэафільм не менш за 10–15 хвілін);  

 

11. АЎДЫЯФІКСАЦЫЯ (аўдыязапісы элемента; запісы інтэрв’ю носьбітаў (розных пакаленняў), 

у якіх выяўляецца іх жаданне ў захаванні і развіцці элемента (можа быць часткай фільма).  

 



Вынікі

Перайманне лепшых практык планавання мерапрыемстваў
па захаванню нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей

Карэкціроўка рэгіянальных комплексаў мерапрыемстваў
па рэалізацыі Дзяржпраграмы «Культура Беларусі» на 2021 – 2025 гг. 
у Гомельскай і Мінскай абласцях

Садзейнічанне БДУКМ у падрыхтоўцы ў 2021 г. перыядычнай
справаздачы аб выкананні Канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны ЮНЕСКА

Стварэнне і напаўненне на афіцыйных сайтах выканкамаў 
падраздзелаў «Гісторыка-культурная спадчына»

Актывізацыя выяўлення нематэрыяльных праяўленняў творчасці
чалавека для надання ім статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці

Павышэнне ролі Дамоў культуры, рамѐстваў, музеяў і іншых устаноў
культуры ў захаванні нематэрыяльнай гісторыка-культурнай
спадчыны



Віды гісторыка-культурных каштоўнасцей у Дзяржспісе
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Рэспубліканскі навукова-практычны семінар

«Аналіз эфектыўнасці выканання Канвенцыі ЮНЕСКА аб ахове

нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў межах падрыхтоўкі

перыядычнай нацыянальнай справаздачы» 

Мінск, 26 жніўня 2021 г. 


