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26 жніўня 2021 г.

9:30 – 10:30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў

10:30 – 10:45 ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ
	 Філіпаў	 Аляксандр	 Анатольевіч,	 дырэктар	 Інстытута	

павышэння	 кваліфікацыі	 і	 перападрыхтоўкі	 кадраў	
установы	 адукацыі	 «Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
культуры	і	мастацтваў»,	кандыдат	палітычных	навук

	 Хвір	 Наталля	 Дзмітрыеўна,	 начальнік	 упраўлення	
па	ахове	гісторыка-культурнай	спадчыны	Міністэрства	
культуры	Рэспублікі	Беларусь

10:45 – 11:30 АНАЛІЗ РЭГІЯНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАЎ МЕРА
ПРЫЕМСТВАЎ НА 2021 – 2025 ГАДЫ ПА ЗАХАВАН
НЮ НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫХ ПРАЯЎЛЕННЯЎ ТВОР
ЧАСЦІ ЧАЛАВЕКА, УКЛЮЧАНЫХ У ДЗЯРЖАЎНЫ 
СПІС ГІСТОРЫКАКУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

	 Ходар	 Генадзій	 Мікалаевіч,	 кансультант	 аддзела	
арганізацыі	аховы	і	ўліку	гісторыка-культурных	каштоў-
насцей	Міністэрства	культуры	Рэспублікі	Беларусь

11:30 – 13:20 НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫЯ КУЛЬТУРНЫЯ КАШТОЎ НА
СЦІ БЕЛАРУСІ Ў СПІСАХ ЮНЕСКА: МАГЧЫМАСЦІ 
І ПЕРСПЕКТЫВЫ ДЛЯ МЯСЦОВЫХ СУПОЛЬ
НАСЦЕЙ

  (Мадэратар	–	Ходар	Г.М.	Рэгламент	–	10	хвілін)

 Супрацоўніцтва ўстаноў культуры, адукацыі, турызму 
і рэлігійных арганізацый па падтрымцы і захаванню 
нематэрыяльных культурных каштоўнасцей Мінскай 
вобласці, уключаных у спісы ЮНЕСКА

	 Мамчанка	 Раман	 Мікалаевіч,	 галоўны	 спецыяліст	
галоўнага	 ўпраўлення	 ідэалагічнай	 работы,	 культуры	
і	 па	 справах	 моладзі	 Мінскага	 абласнога	 выканаўчага	
камітэта



 Дзейнасць мясцовых выканаўчых і распарадчых 
органаў па забеспячэнню захавання, развіцця і пера
дачы нашчадкам нематэрыяльных культурных 
каштоўнасцей Гомельскай вобласці, уключаных у спісы 
ЮНЕСКА 

	 Гарбачова	 Таццяна	 Міхайлаўна,	 начальнік	 аддзела	
культурна-асветніцкай	 работы	 галоўнага	 ўпраўлення	
ідэалагічнай	 работы,	 культуры	 і	 па	 справах	 моладзі	
Гомельскага	абласнога	выканаўчага	камітэта

 Ажыццяўленне праграмы падтрымкі супольнасці 
носьбітаў вясновага абраду «Юраўскі карагод» 
у в. Пагост Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці

	 Сташкевіч	 Ала	 Барысаўна,	 дырэктар	 фонду	 «Культур-
ная	 спадчына	 і	 сучаснасць»,	 член	 Нацыянальнай	 камісіі	
Рэспублікі	Беларусь	па	пытаннях	ЮНЕСКА	

 Праблемы захавання і развіцця народных рамёстваў, 
намінаваных у спісы ЮНЕСКА. Беларуская салом
ка і выцінанка, як комплексныя гісторыкакультурныя 
каштоўнасці

	 Шындлер	 Эліна	 Генадзьеўна,	 аспірант	 Цэнтра	 даследа-
ванняў	 беларускай	 культуры,	 мовы	 і	 літаратуры	
Нацыянальнай	 акадэміі	 навук	 Беларусі,	 магістр	
мастацтвазнаўства	

 Аб падрыхтоўцы міжнароднага семінара па абмену 
вопытам аховы нематэрыяльнай гісторыкакультурнай 
спадчыны ў краінах СНД у 2022 годзе

	 Каліноўская	 Алена	 Тадэвушаўна,	 вядучы	 спецыяліст	
Інстытута	 павышэння	 кваліфікацыі	 і	 перападрыхтоўкі	
кадраў	 установы	 адукацыі	 «Беларускі	 дзяржаўны	
ўніверсітэт	культуры	і	мастацтваў»

 Дзейнасць Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта куль
туры і мастацтваў па вывучэнню, захаванню і перада
чы нашчадкам нематэрыяльнай гісторыкакультурнай 
спадчыны 

	 Калацэй	Вячаслаў	Віктаравіч,	загадчык	кафедры	этналогіі	
і	фальклору	і	Цэнтра	нематэрыяльнай	культурнай	спадчы-
ны	ўстановы	адукацыі	«Беларускі	дзяржаўны	ўніверсітэт	
культуры	і	мастацтваў»,	кандыдат	культуралогіі



13:20 – 14:00 Перапынак. Кавапаўза

14.00 – 15.40 АНАЛІЗ МАТЭРЫЯЛАЎ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ 
ПЕРЫЯ ДЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧЫ АБ ВЫКАНАННІ 
КАНВЕНЦЫІ ЮНЕСКА АБ АХОВЕ НЕМАТЭРЫЯЛЬ
НАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

 (Мадэратар	–	Сташкевіч	А.Б.	Рэгламент	–	7	хвілін)

 Уплыў захавання нематэрыяльнай культурнай спадчы
ны на ўстойлівае развіццё, турыстычнарэкрэацыйны 
і эканамічны патэнцыял раёнаў Гродзеншчыны

	 Коханава	 Аксана	 Мікалаеўна,	 галоўны	 спецыяліст	
упраўлення	 культуры	 Гродзенскага	 абласнога	 выканаў-
чага	камітэта

 Роля інвентарызацыі нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны ў захаванні культурнай разнастайнасці 
і адметнасці мясцовых супольнасцей на прыкладзе 
Віцебскай вобласці

	 Уліновіч	 Надзея	 Васільеўна,	 намеснік	 дырэктара	
дзяржаўнай	 установы	 «Віцебскі	 абласны	 метадычны	
цэнтр	народнай	творчасці»	

 Далучэнне гарадскіх дзяцей і моладзі да традыцый
най культурнай спадчыны ва ўстановах дадатковай 
адукацыі г. Мінска

	 Маркавец	 Таццяна	 Віктараўна,	 загадчыца	 сектара	
выста	вачнай	 і	 фестывальна-конкурснай	 дзейнасці	 ад-
дзела	дэкаратыўна-прыкладной	творчасці	 і	 выяўленчага	
мастацтва	ўстановы	адукацыі	«Мінскі	дзяржаўны	палац	
дзяцей	і	моладзі»

 Вывучэнне нематэрыяльнай гісторыкакультурнай 
спадчыны ў аб'яднаннях па інтарэсах дэкаратыўна
прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва: 
сучасны падыход

	 Хачкова	 Вольга	 Барысаўна,	 кіраўнік	 народнай	 студыі	
дэкаратыўна-прыкладной	творчасці	«Бусляня»	ўстановы	
адукацыі	«Нацыянальны	цэнтр	мастацкай	творчасці	дзя-
цей	 і	 моладзі»,	 член	 грамадскага	 аб'яднання	 «Беларускі	
саюз	майстроў	народнай	творчасці»



 Развіццё супрацоўніцтва ўстаноў культуры з установамі 
адукацыі па забеспячэнню пераемнасці мясцовай куль
турнай спадчыны

	 Гамзовіч	 Рэгіна	 Станіславаўна,	 журналіст,	 грамадскі	
эксперт	па	ахове	нематэрыяльнай	культурнай	спадчыны

 Папулярызацыя творчасці народных мастакоў на пры
кладзе стварэння электроннага рэсурсу «Іван Супрун
чык. Ад слова да дрэва»

	 Барысюк	 Кацярына	 Сяргееўна,	 галоўны	 бібліятэкар	
навукова-метадычнага	 аддзела	 ўстановы	 культуры	
«Брэсцкая	абласная	бібліятэка	імя	М.	Горкага»

 Павышэнне дасведчанасці ў адносінах нематэрыяль
най культурнай спадчыны, яе ўплыў на грамадскую 
згоду і ўзаемаразуменне ў Магілёўскай вобласці

	 Глуздаў	Аляксандр	Мікалаевіч,	 начальнік	 аддзела	трады-
цыйнага	 мастацтва	 і	 культурна-дасугавай	 дзейнасці	
ўстановы	 культуры	 «Магілёўскі	 абласны	 метадычны	
цэнтр	 народнай	 творчасці	 і	 культурна-асветнай	 рабо-
ты»

15.40 – 16.00 ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ СЕМІНАРА
	 Сташкевіч	 Ала	 Барысаўна,	 дырэктар	 фонду	 «Культур-

ная	 спадчына	 і	 сучаснасць»,	 член	 Нацыянальнай	 камісіі	
Рэспублікі	Беларусь	па	пытаннях	ЮНЕСКА	

Інфармацыйны рэсурс  
«Жывая	спадчына	Беларусі:	 

Інвентар	нематэрыяльнай	культурнай	спадчыны» 
працуе па новаму адрасу: living-heritage.by



Месца правядзення: 

установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»,  

галоўны корпус, навуковая чытальная зала  
(аўд. 203, вул. Рабкораўская, 17, г. Мінск)


