
Інфармацыя аб дзейнасці клубных устаноў 

Шчучынскага раёна за першае паўгоддзе 2017 года 

 

На 01.01.2017 года у структуру дзяржаўнай установы культуры 

“Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай творчасці” (далей – 

Шчучынскі РЦК і НТ) уваходзяць 19 клубных устаноў: 8 аддзелаў, 3 

сектара і 8 структурных падраздзяленняў – сельскія клубы. 

Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і яго структурныя падраздзяленні 

размешчаны ў 20 будынках, 8 з якіх спецыяльна пабудаваныя, 12 – 

прыстасаваныя. 

Адным з асноўных напрамкаў дзейнасці ўстаноў клубнага тыпу 

з’яўляецца правядзенне культурна-масавых мерапрыемстваў для ўсіх 

катэгорый насельніцтва. Клубныя ўстановы надаюць вялікую ўвагу  

мерапрыемствам, накіраваным на грамадска-патрыятычнае выхаванне, 

на духоўнае і экалагічнае выхаванне, развіццѐ актыўнай грамадзянскай 

пазіцыі, прафілактыку асацыяльных з’яў, асцярожныя адносіны да 

помнікаў гісторыі і культуры, зберажэнню і захаванню народных 

традыцый. 

За першае паўгоддзе калектывы і ўдзельнікі клубных фарміраванняў 

ДУК “Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай творчасці” 

прыняліудзел ў 18 фестывалях і конкурсах: 

15.01.2017- у Міжнародным фестывалі «Коложский благовест» г. Масты 

(народны ансамбль духоўных спеваў “Преображение” Шчучынскі РЦК і 

НТ); 

17.02.2017 – у адборачным туры абласнога фестывалю патрыатычнай 

песні (Шчучынскі РЦК і НТ); 

25.03.2017 – абласны фестываль ветэранскіх калектываў “Не стареют 

душой ветераны” г. Іўе (хор ветэранаў узброеных сіл РБ Шчучынскага 

РЦК і НТ); 

31.03.2017 – у XI абластным фестывалі ўзорных калектываў 

“Слонімскія цудадзействы” г. Слонім (узорны тэатр “Шаг в небо” 

Навадворскага ДК) – дыплом за лепшае музычнае афармленне; 

08.04.2017 – рэгіянальнае свята-кірмаш “Гродзенскія традыцыі” г. 

Гродна (аддзел рамеснай дзейнасці і народнага майстэрства 

Шчучынскага РЦК і НТ); 

22.04.2017 – у XYIII адкрытым рэгіянальным фестывалі-конкурсе 

дзіцячага аматарскага харэаграфічнага мастацтва “Хрустальный 

башмачок” г.Ліда (узорны фальклорны калектыў “Скарбоначка” 

Дэмбраўскага СДФ)–дыплом 2 ступені; 

22.04.-23.04.2017 – у Рэспубліканскім фестывалі харавога мастацтва “Ад 

шчырага сэрца” г. Жодзіна (народны ансамбль духоўных спеваў 

“Преображение” Шчучынскі РЦК і НТ); 



29.04.2017 – у абласным фэстывалі народных тэатральных калектываў 

“Лидские театральные встречи” г. Ліда (народна-драматычны тэатр 

Астрынскага ДК і ТТ) – дыплом за актыўную творчую дзейнасць, 

прапаганду аматарскага тэатральнага мастацтва; 

30.04.2017 –у абласным адкрытым конкурсе побытавых танцаў 

“Квецень у стылі этна” Аўгустоўскі канал (узорны фальклорны 

калектыў “Скарбоначка” Дэмбраўскага СДФ) – дыплом за развіццѐ 

народнай творчасці і высокае выканальніцкае майстэрства і дыплом 2 

ступені; 

20.05.2017 – у YIIабласным фестывалі аўтарскай песні “Новое 

поколение” г. Зельва (Шчучынски РЦК и НТ); 

25.05.2017 -  

26.05.2017 – у занальным туры Рэспубліканскага конкурса “Сям’я года”; 

28.05.2017 – у абласным фестывалі побытавых танцаў “Танцуем па-

даўнейшаму” аг. Тарнова (узорны фальклорны калектыў “Скарбоначка” 

Дэмбраўскага СДФ) – дыплом 3 ступені; 

03.06.2017 – у рэгіянальным фестывалі “Полонез – 2017” г. Слоним 

(нароны хор польскай песни “Промень” Шчучынскага РЦК і НТ) – 

дыплом 3 ступені; 

02.06.2017 –у раѐннымфестывалідзіцячага мастацтва«ДЕтство. 
ТВОрчество. РАдость.»(дзіцячыя фарміраванні ГУК “Шчучынскі РЦК 

і НТ”); 

04.06.2017 – у адборачным занальным аглядзе-фестывалі “Панямоння 

жыватворныя крыніцы” аг. Азѐркі Мастоўскі раѐн (узорны фальклорны 

калектыў “Скарбоначка” Дэмбраўскага СДФ, народны фальклорны 

калектыў “Вяргіня” Ракавіцскага ДК, Ражанкаўскі ДК); 

26.05.2017 – у XXXYIМіжнародным фестывалі царкоўнай музыкі 

“Хайнувка - 2017” г. Беласток Рэспубліка Польшча (народны ансамбль 

духоўных спеваў “Преображение” Шчучынскі РЦК і НТ); 

29.06.2017 – у культурным марафоне г. Гродна “Талентаў рассып – да 

свята краіны” (калектывы са званнем “узорны”, “народны” ГУК 

“Шчучынскі РЦК і НТ”). 

   У першым паўгоддзі 2017 года ў Шчучынскім раѐне прайшло 3 

брэндавых мерапрыемства: “Свята дзеркача” Каменскі ДК, Свята 

“Торта-ЛЕТА” Ражанкаўскі ДК, фальклорнае свята “Паміж намі, 

суседзямі” Дэмбраўскі СДФ. 

Найбольш значныя мерапремствы: “Масленіца -2017”, свята “Бярозавы 

фэст”, прысвечаныя 9 мая,раѐнны фестываль дзіцячага 

мастацтва«ДЕтство. ТВОрчество. РАдость.» 
Да 135 –годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа прайшло 6 

мерапрыемстваў. 



На філарманічных пляцоўках Шчучынскага раѐна  прайшло 12 

канцэртаў прафесійных калектываў ДУК “Гродзенская абласная 

філармонія” і артыстаў беларускай эстрады. 

У ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ” адбыліся канцэрты беларускіх зорак: 

С.Славянскага, Р.Аляхно, поп-фольк групы “Лялькі карпарэйшн”, групы 

“Гуляй, казак”, В.Каліны, А. Рома, заслужанага калектыву РБ ансамбля 

народнай музыкі “Бяседа”, І. Квашэвіча, цыркавое прадстаўленне 

“Авацыя”. 

Усяго за першае паўгоддзе 2017 года арганізавана і праведзена 2157 

культурна-масавых мерапрыемстваў (-392 у параўнанні з 2016 г., што 

складае -15%), якія наведала 104445 чалавек (+7279 у параўнанні з 2016 

годам, што складае +7%), у тым ліку на платнай аснове праведзена 794 

мерапрыемства (-79 у параўнанні з 2016 годам, што складае -9%), якія 

наведала 25804 чалавека (-1099 у параўнанні з 2016 г., што складае -

4%). 

На 01.07.2017 у клубных установах працуе 128 клубных фарміраванняў, 

у тым ліку дзіцячых – 69. З іх 10 платных фарміраванняў. Усяго 

клубныя фарміраванні наведвае1091 чалавек, 551 дзяцей. 

Усяго ў рабоце клубных устаноў выкарыстоўваецца 94 віда платных 

паслуг. 

Перспектыўныя накірункі і задачы на 2017 год: 

выкарыстанне ўстановамі культуры плана пазабюджэтных (уласных) 

сродкаў на 2017 год; 

рэалізацыя праектаў транспамежнага супрацоўніцтва; 

арганізацыя ўдзелу калектываў аматарскай творчасці ў фестывалях, 

конкурсах, аглядах рознага ўзроўню; 

павышэнне сеткі паслуг устаноў культуры і пошук новых 

альтэрнатыўных паслуг; 

павышэнне ўзроўню арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў раѐна. 


