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КУЛЬТУРА РЭГІЁНА 
 

У раёне створаны неабходныя ўмовы для ўстойлівага 

функцыянавання ўстаноў  сферы культуры. 

Культурнае жыццё раёна забяспечваюць 28  устаноў клубнага тыпу,  

30   бібліятэк,  музей, кінатэатр,  3 дзіцячых школы мастацтваў з 6 

філіяламі,  функцыянавалі 5 філарманічных пляцовак. Ў 2019 годзе  

адкрыта новая ўстанова клубнага тыпу – Цельскі  сельскі клуб.   

У 2019 годзе бюджэтныя выдаткі на культуру, з разліку на аднаго 

жыхара ў сярэднім па вобласці, склалі 2,4 базавых велічынь пры 

нарматыве 1,3.  

Важнай умовай развіцця ўстаноў культуры, паляпшэнні 

матэрыяльна-тэхнічнай базы, падвышэнні заработнай платы з'яўляецца 

атрыманне прыбыткаў ад ажыццяўлення пазабюджэтнай дзейнасці.  У  

2019 годзе ўстановамі сферы культуры  раёна  ад пазабюджэтнай дзейнасці  

атрымана  316,9 тысячы  рублёў, што складае 108,3  % да   ўзроўня  2018 

года.  

Дзякуючы     высокаму прафесіяналізму спецыялістаў сферы   

арганізаваны  на  годным  узроўні святочныя  мерапрыемствы,  

прымеркаваныя да  Дня Перамогі і  75-годдзю вызвалення Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 

Дню горада.  

Вялікая ўвага надаецца развіццю народнай творчасці. Праведзены 

фестываль  народнай творчасці  «Веснавыя колеры», дзіцячай творчасці 

«Хваля збірае сяброў»,    раённы фотаконкурс «Зямля пад белымі 

крыламі»,    маладзёжны творчы фестываль «Суквецце маладосці», 

раённыя святы «Зажынкі» і  «Дажынкі»  і   іншыя  мерапрыемствы, 

накіраваныя на   адраджэнне і захаванне культурных традыцый рэгіёна. У 

2020 годзе плануецца правядзенне II адкрытага  конкурса фальклорнага 

мастацтва «Вытокі».  

За ўдзел у міжнародных, рэспубліканскіх, абласных і раённых   

фэставых і конкурсных  культурных  мерапрыемствах  у 2019 году     

атрымана больш   94 дыплома, з іх за ўдзел у міжнародных, 

рэспубліканскіх мерапрыемствах – 23.   

З вялікай цікавасцю жыхары раёна ставяцца  да  фальклорных свят, 

такіх як «Шчадроўкі», «Масленіца», «Гуканне вясны», «Купалье», 

«Багач».  
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У 2019  годзе  творчыя дэлегацыі раёна  прынялі ўдзел у 

Міжнародным фэсце дзіцячай творчасці «Залатая пчолка»  ў г.Клімавічах,                   

Рэспубліканскім фэсце харавога мастацтва «Пеўчае поле»  ў Мядзеле,    

свяце «Дажынкі»  ў  Глуску, народным беларускім  свяце «Купалье» ў  

Маскве, Міжнародным фальклорным фестывале  ў  Літве,   Міжнародным 

фестывале «Вадапад талентаў»  у  Польшчы.  

 У  раённым Цэнтры народных рамёстваў і дэкаратыўна-прыкладнага 

мастацтва ў рамках рэалізацыі мясцовай ініцыятывы  пры падтрымцы 

Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці адкрыта інклюзіўная студыя 

керамікі "Калаўрат".      

Паслугамі бібліятэк карыстаецца  больш 54 %   насельніцтва раёна.  

У рамках   Года  малой радзімы бібліятэкамі    праведзена  235      

краязнаўчых    мерапрыемстваў.   Да 75-годдзю вызвалення раёна адбыліся 

ІІІ краязнаўчыя чытанні «Дарогамі пошуку і памяці» з удзелам 

адмыслоўцаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, краязнаўцаў, 

раённага аддзялення аб’яднання «Беларускае грамадства «Веды». 

У 2019 году гарадская дзіцячая бібліятэка адзначана Дыпломам І 

ступені за ўдзел у IХ Міжнародным конкурсе-фэсце сцэнічнага і 

мастацкага мастацтва «Радасць планеты».  

Раённы гісторыка-краязнаўчы музей нароўні   з  асноўнымі кірункамі 

праводзіць  велізарную  працу па вывучэнні, захаванню і папулярызацыі 

гісторыі  нашай  малой радзімы. У   2019 годзе музей арганізаваў      28 

выстаў,  дзве раённыя навукова-практычныя канферэнцыі,    акцыю «Ноч 

музеяў»,   раённыя Магдаленовских літаратурныя чытанні.  Колькасць 

наведвальнікаў   культурна-адукацыйных мерапрыемстваў склала больш 

3,5  тысяч.      

У  3  школах мастацтваў  раёна займаецца  1494 навучэнцаў.   Ахоп 

эстэтычнай адукацыяй    дзяцей  адпаведнага ўзросту ў  Асиповицким 

раёне  складае 31,1 %.  

На базе  дзіцячых школ мастацтваў раёна  дзейнічаюць  6  

калектываў са званнем «узорны»: аркестр народных інструментаў,  хор 

старэйшых класаў,  харэаграфічны ансамбль  «Крынічка»,  фальклорны   

ансамбль «Васілінкі»,  ансамбль беларускай песні і музыкі «Лянок».  

.Пацверджаннем  дзейснай працы з юнымі здольнасцямі служыць 

тое, што штогод таленавітыя навучэнцы ўносяць значны  ўнёсак у  

скарбонку ўзнагарод галіны.  За   ўдзел  у   88    конкурсах   міжнароднага, 

рэспубліканскага і абласнога ўзроўня атрымана    174  дыплома   

пераможцаў. 
  


