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ПАЛАЖЭННЕ  

АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІЯНАЛЬНАГА ФЕСТЫВАЛЮ  

ФАЛЬКЛОРНАГА МАСТАЦТВА “ЧАРЫ СІВОЙ ДАЎНІНЫ” 

 

I. Агульныя палажэнні 

1. Дадзенае палажэнне ўстанаўлівае парадак правядзення ў 2021 годзе 

рэгіянальнага фальклорнага фестывалю “Чары сівой даўніны” (далей – 

фестываль) на Краснапольшчыне. 

2. Фестываль з’яўляецца формай папулярызацыі фальклору ў розных яго 

жанрах, абмену вопытам у іх захаванні, сродкам павышэння творчага 

ўзроўню носьбітаў і пераймальнікаў фальклору; папулярызацыі рамёстваў, 

народных гульняў; абраду “Дзясятуха”. 

3. Фестываль прымеркаваны да аўтэнтычнага абраду “Дзясятуха” у 

аграгарадку Горы Краснапольскага раёна. 

4. Падчас Фестывалю праводзяцца фальклорныя конкурсы (Палажэнні 

дадаюцца) і працуюць творчыя, выставачныя і кірмашовыя пляцоўкі, 

адбудуцца майстар-класы, семінар-практыкум, прысвечаныя фальклорнай 

творчасці беларусаў і свайго рэгіёна. 

5. Асноўнымі прынцыпамі конкурсаў з’яўляюцца: адкрытасць, 

празрыстасць крытэрыяў ацэньвання, калегіяльнасць прыняцця рашэнняў, 

роўныя ўмовы для ўсіх удзельнікаў. 

4. Дата і месца правядзення Фестывалю ў 2021 годзе – 9 ліпеня (дзясятая 

пятніца пасля Пасхі) у заказніку “Ясеневы гай” каля аграгарадка Горы 

Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Пачатак – 9.00. 

 

II. Арганізатары Фестывалю 

1.  Арганізатарам Фестывалю з’яўляецца дзяржаўная ўстанова культуры 

“Цэнтралізаваная клубная сістэма Краснапольскага раёна” пры падтрымцы 

аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Краснапольскага 

райвыканкама. 

III. Журы конкурсаў Фестывалю 

1. Для ацэньвання вынікаў конкурсаў Фестывалю для кожнага з іх 

ствараецца кампетэнтнае журы, у састаў якога ўключаны спецыялісты ў 

вобласці песеннага фальклору, музычнай культуры, мастацкага слова. 



 

IV. Мэты і задачы Фестывалю 

1. Захаванне і папулярызацыя аўтэнтычнага абраду “Дзясятуха”. 

2. Стварэнне ўмоў для захавання фальклорнай спадчыны і развіцця 

народнай творчасці рэгіёна. 

3. Стварэнне ўмоў для актывізацыі дзейнасці клубных устаноў, носьбітаў 

фальклору ў яго захаванні і папулярызацыі ў розных яго жанрах; абмен 

вопытам творчай дзейнасці. 

4. Стварэнне ўмоў для ўзнікнення і ўмацавання разнастайных творчых 

сувязяў паміж удзельнікамі Фестывалю. 

5. Далучэнне насельніцтва да традыцыйнай культуры і арганізацыя іх 

вольнага часу. 

6. Узмацненне турыстычнай прывабнасці раёна, прыцягненне турыстаў. 

7. Стымуляванне цікаўнасці да Краснапольскага раёна, яго культурна-

гістарычных і прыродных рэсурсаў. 

8. Аб’яднання насельніцтва вакол культурна-гістарычных і прыродных 

каштоўнасцяў малой і вялікай Радзімы.    

 

V. Удзельнікі 

1. Да ўдзелу ў Фестывалі запрашаюцца фальклорныя калектывы, 

індывідуальныя носьбіты і пераймальнікі фальклору (песеннага, музычнага, 

апавядальнага), майстры народных рамёстваў. 

 

VI. Парадак правядзення і ўмовы ўдзелу ў Фестывалі 

1. Кіраўніцтва і каардынацыю работы Фестывалю ажыццяўляе 

Арганізацыйны камітэт. 

2. Праграма фестывальнага дня прадугледжвае: 

- адкрыццё Фестывалю; 

- правядзенне рэгіянальных конкурсаў: 

- фальклорнай песні “Песня маці і сёння жыве”; 

- музычнага фальклору (гарманістаў) “Спявае гармонік”; 

- малых форм фальклору “Легенды і паданні роднага краю”; 

- работу творчых, выставачных, кірмашовых і гульнёвых пляцовак: 

рамёстваў і ДПМ, народных гульняў, народнай кухні, інш.; 

- правядзенне аўтэнтычнага абраду “Дзясятуха” з асвячэннем вады ў 

святой крыніцы; 

- закрыццё Фестывалю, узнагароджванне пераможцаў і ўдзельнікаў 

конкурсаў Фестывалю. 

3. Для ўдзелу ў Фестывалі ў Аргкамітэт падаецца заяўка. 

4. Прыём заявак ажыццяўляецца з 1мая па 1 ліпеня 2021 года у пячатным 

выглядзе па адрасу: 213 561, г. п. Краснаполле, вул. Савецкая, д. 2, ДУК 

“ЦКС Краснапольскага раёна” або па электроннай пошце kulturakrasn@tut.by. 

5. Удзельнікам, якія падалі заяўкі, высылаецца запрашэнне да ўдзелу ў 

Фестывалі і конкурсах Фестывалю на электронны адрас, указаны ў заяўцы 

ўдзельніка. 

6. Узнікшыя пытанні можна ўзгадніць з Аргкамітэтам па тэлефонах: 

802238 71676 (метадычны аддзел РЦК, метадыст Марчанка Валянціна 
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Аляксандраўна); 802238 71860 (дырэктар ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” 

Падалякін Юрый Пятровіч). 

7. Удзел у Фестывалі бясплатны. 

 

VII. Правілы ўдзелу ў Фестывалі 

1. Удзельнікі Фестывалю нясуць асабістую адказнасць за захаванасць 

матэрыяльных каштоўнасцяў, якія ім належаць. 

2. Удзельнікі Фестывалю захоўваюць правілы паводзін у грамадскіх 

месцах. 

3. Удзельнік, які прыняў згоду на ўдзел у Фестывалі, пацвярджае, што ён 

азнаёмлены з дадзенымі правіламі і згодны з імі. 

 

 

 


