
Інфармацыя аб дзейнасці клубнай ўстаноў 

Шчучынскага раёна за 2016 год. 

 

На 01.01.2017 у структуру дзяржаўнай установы культуры 

«Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай творчасці» 

(далей - Шчучынскі цэнтр культуры) уваходзяць 19 клубных 

устаноў: 8 аддзелаў, 3 сектара і 8 структурных падраздзяленняў 

- сельскія клубы. 

Шчучынскі цэнтр культуры і яго структурныя падраздзяленні 

размешчаны ў 20 будынках, 8 з якіх спецыяльна пабудаваныя, 

12 - прыстасаваныя. 

У выніку аптымізацыі сеткі ўстаноў у 2016 годзе зачыненыя з 1 

красавіка 2016 года Ліпічноўскі сельскі клуб, скарочаныя 2 

штатныя адзінкі, з 1 жніўня Мажэйкаўскі сельскі клуб 

скарочаныя 2 штатныя адзінкі. 

Адным з асноўных напрамкаў дзейнасці ўстаноў клубнага тыпу 

з'яўляецца правядзенне культурна-масавых мерапрыемстваў 

для ўсіх катэгорый насельніцтва. Клубныя ўстановы вялікую 

ўвагу надаюць 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, зберажэнне і захаванне народных традыцый. 

За 2016 год калектывы і ўдзельнікі клубных фарміраванняў 

ДУК “Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай 

творчасці” прынялі ўдзел у 23 фестывалях і конкурсах: 

16.01.2016 - адборачны тур XV Міжнароднага фестывалю 

праваслаўных песнапенняў «Каложскай Благовест» у 

Першамайскім Доме культуры (вакальная жаночая група 

«Элегія» (Шчучынская ДШМ) і народны ансамбль духоўнага 

спеваў «Преображение» (ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”). 

18.02.2016 - адборачны тур фестывалю патрыятычнай песні г. 

Шчучын (ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”, Жалудоцкі ДК, 

Орлевский СК). 



24.02.2016 - абласны фестываль патрыятычнай песні г. Гродна 

(гран - пры ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”, 2 - е месца (Паварго 

Дзмітрый, Жалудоцкі ДК). 

25.02.2016 - XV Міжнародны абласны фестываль праваслаўных 

песнапенняў «Каложскай Благовест» у г. Гродна (вакальная 

жаночая група «Элегія» (Шчучынская ДШМ)). 

17.03.2016 - удзел у адборачным туры - фестывалі беларускай 

песні і паэзіі горада Маладзечна ў г. Гродна (ДУК “Шчучынскі 

РЦК і НТ”). 

24.03.2016 - удзел у абласным этапе Рэспубліканскага 

прафсаюзнага конкурсу творчасці працоўных калектываў 

"Новыя імѐны Беларусі - 2016" у г. Гродна (ДУК “Шчучынскі 

РЦК і НТ”). 

16.04.2016 - удзел у абласной фестывалі народнай творчасці 

ветэранскіх калектываў "Не стареют душой ветераны" г. Іўе 

(хор ветэранаў ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”). 

23.04.2016 - удзел у адкрытым рэгіянальным - фестывалі 

конкурсе дзіцячых аматарскіх танцавальных калектываў 

сельскіх устаноў культуры г.п. Бярозаўка “Крышталікі 

запрашаюць” (узорны фальклорны калектыў «Скарбоначка» 

Дэмбраўскага СДФ) - дыплом 1- й ступені. 

14.05.2016 - удзел у абласным фестывалі аўтарскай песні 

"Новае пакаленне" г. п. Зэльва (Шкляр Дзмітрый, навучэнец 

ліцэя). 

14.05.2016 - удзел у абласным аглядзе - конкурсе «Лепшыя 

творчыя калектывы Гродзеншчыны" г. Ліда (узорны 

фальклорны калектыў «Скарбоначка» Дэмбраўскага СДФ). 

21.05.2016 - удзел у XII Міжнародным фестывалі «Паланэз 

2016» (народны хор польскай песні «Промень» ДУК 

“Шчучынскі РЦК і НТ”) - дыплом 2- й ступені. 

26.05.2016 - удзел у адборачным туры фестывалю саюзнай 

дзяржавы "Творчасць юных» г. Мінск (узорны фальклорны 

калектыў «Скарбоначка» Дэмбраўскага СДФ). 

04.06.2016 - удзел у XI Рэспубліканскім фестывалі 

нацыянальных культур г. Гродна (народны аматарскі калектыў 



«Вяргіня» Ракавічскі ДК, народны ансамбль народнай песні: 

«Медуніца» ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”, народны ансамбль 

беларускай песні "Сябрына" Жалудоцкі ДК). 

17.06.2016 - удзел у конкурсе бардаўскай песні «Кветкі 

Перамогі» г. Гродна (Дэмбраўскі СДФ) - дыплом за ўдзел. 

23.07.2016 - удзел у рэгіянальным фестывалі - конкурсе 

бардаўскай песні памяці У.Высоцкі "Музыка сэрцаў" 

(Малышка Людміла Міхайлаўна - Дэмбраўскага СДФ). 

23.09.2016 - удзел у адборачным туры абласнога агляду - 

конкурсу выканаўцаў тэатральных калектываў г.п. Астрына 

(тэатр мініяцюр «Экспрэс», лялечны тэатр «Светлячок» 

Астрынскі ДК і ТТ). 

23.09. - 24.09.2016 - удзел у Міжнародным свяце грыбоў г. 

Варэна (Літоўская Рэспубліка) народнага ансамбля народнай 

песні «Медуніца» ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ”. 

30.09.2016 - удзел у аглядзе тэатральных калектываў г. Гродна, 

1-е месца Ражанкаўскі ДК (Люляк Марыя Віктараўна), 2-е 

месца Астрынскі ДК і ТТ (Шандроха Ірына Станіславаўна). 

29.10.2016 - удзел у рэгіянальным фестывалі «Артыстычныя 

сустрэчы «Гродна - Беласток» народнага хору польскай песні 

«Промень» ДУК «Шчучынскі РЦК і НТ». 

30.11.2016 - абласны конкурс плакатаў «Спынім СНІД разам» г. 

Гродна - 2 месца, (Шыла Вераніка). 

17.11.2016 - удзел у адборачным туры Міжнароднага конкурсу 

выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск" у УА "Гродзенскі 

дзяржаўны каледж мастацтваў» (Тонкевич Ілона) ДУА 

"Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай творчасці». 

20.11.2016 - удзел у VI адкрытым конкурсе мастацтваў 

«Хрустальная ліра» г. Мінск дыплом 1 ступені ДУК 

“Шчучынскі РЦК і НТ”(Будзько Галіна, Селищева Анастасія), 

(Смолянская Марына) -Каменский ДК. 

03.12.2016 - удзел у абласным конкурсе танцавальных 

калектываў «Скокі ва ўсе бокі» ў г.п. Карэлічы ўзорнага 

фальклорнага калектыву «Скарбоначка» Дэмбраўскага СДФ -

диплом 3 ступені. 



У 2016 годзе ў Шчучынскім раѐне прайшло 13 брэндавых 

мерапрыемстваў: конкурс причесак «Девичья краса», 

“Фестиваль цветов”, фальклорнаесвята «Паміж намі суседзямі», 

«Властелин села», свята «Грай музыка, грай», фестываль кошак 

«Мур-мяу», свята творчасці і крэатыўнага адпачынку «…И тот 

кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не 

пропадет!..», ретра-канцэрт «Забытые мелодии, отрада для 

души», «Свята бульбы», свята фальклору «Матулін куфар», 

«Праздник рыбака», свята “Навадворскі фэст”, “Свята музыкі 

Ч.Немэна”. 

Найбольш значныя мерапрыемствы ў 2016 годзе: “Масленіца – 

2016”, мерапрыемствы, прысвечаныя 9 мая, Дзень моладзі, 

Дзень Незалежнасці, Купалле, авіяцыйна-спартыўнае свята і 

іншыя.  

Да 140-годдзя з дня нараджэння А. Пашкевіч (Цѐткі) прайшло 

10 мерапрыемстваў. Заключным мерапрыемствам стала раѐннае 

свята “Стану песняй у народзе”. 

У Шчучынскім раѐне прайшоў тыдзень культуры «Знакамітыя 

Людзі Шчучыншчыны» з 14 па 18 верасня 2016 года. У рамках 

дадзенага тыдня прайшлі мерапрыемствы ва ўстановах 

культуры ДУК "Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай 

творчасці», прымеркаваныя тым людзям, якія сваѐй працай і 

творчасцю праславілі не толькі сябе, але і Шчучынскі край. 

Тыдзень культуры адкрывала выстава народных умельцаў па 

саломапляценні “Саламяны куфарок” у Шчучыне, а заключнае 

мерапрыемства адбылося у аг.Васілішкі і в.Старыя Васілішкі 

«Свята музыкі імя Чэслава Немэна».У рамках дадзенага 

мерапрыемства прайшлі мотавелапрабег ідэгустацыястраў з 

яблыкаў. На дадзеным мерапрыемств епрысутнічалі 

ганаровыягосці: Генеральны консул Рэспублікі Польшча ў 

Гродне Яраслаў Ксенжак і дырэктар Польскага інстытута ў 

Мінску Матэуш Адамскі. 

У 2016 годзе на філарманічных пляцоўках Шчучынскага раѐна 

адбылося 14 канцэртаў прафесійных калектываў ДУК 



“Гродзенская абласная філармонія” і артыстаў беларускай 

эстрады. 

У ДУК “Шчучынскі раѐнны цэнтр культуры і народнай 

творчасці” адбыліся канцэрты беларускіх і расійскіх зорак, 

такіх як: А.Саладуха, В.Каліны, Жека (Яўген Грыгор’еў), 

К.Галіцына, Рада Рай, цыганскі тэатр “Джипси Бэнд”, група 

“Дрозды”, дзяржаўны ансамбль Рэспублікі Беларусь “Песняры” 

і іншыя. 

У лістападзе 13 калектываў падцвердзілі званне “народны” 

“узорны”, ансамбль песні “Васільковая раніца” і вакальны 

ансамбль “Рапсодыя” прайшлі аттэстацыю на атрыманне звання 

“народны”. 

Усяго за 2016 год арганізавана і праведзена 5340 культурна-

масавых мерапрыемстваў (+113 у параўнанні з 2015 г., што 

складае+2,1%), якія наведала 233829 чалавек (+22872 у 

параўнанні з 2015 г., што складае+10,8%), у тым ліку на 

платнай аснове праведзена 2041 мерапрыемства (+49у 

параўнанні з 2015 г., што складае+2,5%), якія наведала 68913 

чалавек (+1355 у параўнанні з 2015 г., што складае+2%). 

У аграгарадках Шчучынскага раѐна за 2016 год праведзена 3169 

мерапрыемстваў (+238 у параўнанні з 2015 г., што складае 

+8,1%), у тым ліку праведзена 470 канцэртаў, з іх 119 канцэртаў 

на платнай аснове, якія наведалі 14459 чалавек. 

На 01.01.2017 ў клубных установах працуе 179 клубных 

фарміраванняў, у тым ліку дзіцячых - 99. З іх 10 платных 

фарміраванняў. Усяго клубныя фарміраванні наведвае 1 505 

чалавек, 783 дзяцей. 

Усяго ў рабоце клубных устаноў выкарыстоўваецца 94 віда 

платных паслуг, з іх 5 ўведзеныя ў 2016 годзе: 

- Аддзел культуры і вольнага часу «Астрынскі ДК і ТТ» - 

інтэрактыўны спектакль «Рэпка»; 

- Сектар культуры і вольнага часу «Ражанкаўскую ЦК»: - квэст 

(ваенна - патрыятычны); 

- «Мурованский сельскі клуб» - квэст (спартыўны); 

- «Стара-Васілішкаўскі клуб-музей» - інтэрактыўная экскурсія; 



- «Берштаўскіх клуб бібліятэка» - экалагічная сцежка. 

Перспектыўныя накірункі і задачы на 2017 год: 

выкананне ўстановамі культуры плана пазабюджэтных 

(уласных) сродкаў на 2017 год; 

рэалізацыя праектаў транспамежнага супрацоўніцтва; 

арганізацыя ўдзелу калектываў аматарскай творчасці ў 

фестывалях, конкурсах, аглядах рознага ўзроўню; 

пашырэнне сеткі паслуг устаноў культуры і пошук новых 

альтэрнатыўных паслуг; 

павышэнне ўзроўню арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў 

раѐна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


