ЗАЦВЕРДЖАНА
Намеснік старшыні
Мінскага аблвыканкама
_______________В.І.Сірэнка
___ ______________ 2016 г.
Абласны план мерапрыемстваў па правядзенню ў 2016 годзе Года культуры
№
п/п
1.

Назва мерапрыемства

Тэрмін
правядзення

Месца правядзення

Адказны выканаўца

Паказ творчых дасягненняў у галіне музычнага, тэатральнага, харэаграфічнага і іншых відаў мастацтва,
прафесійнай і аматарскай творчасці

1.1

Свята музыкі «Заслаўе – 2016»

студзень 2016 г.

г. Заслаўе
УА «Заслаўская
дзіцячая школа
мастацтваў»,
Заслаўскі гарадскі
дом культуры
«Світанак»

Мінскі аблвыканкам, Мінскі
райвыканкам,
Заслужаны
калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны
акадэмічны
аркестр
сімфанічнай
і эстраднай музыкі Рэспублікі
Беларусь»

1.2

XXVIII агляд «народных» і «ўзорных»
аматарскіх калектываў Мінскай вобласці
на прадмет пацвярджэння ганаровага наймення
(у рамках агляду – конкурс вядучых шоуі канцэртных праграм, артыстаў размоўнага
жанру, тэатраў мініяцюр, пастановачных
нумароў)

люты – красавік
2016 г.

Установы
культуры вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
райгарвыканкамы

1.3

Цыкл канцэртаў Заслужанага аматарскага
калектыву Рэспублікі Беларусь сімфанічнага
аркестра
Маладзечанскага
дзяржаўнага
музычнага каледжа імя М.К.Агінскага

сакавік – снежань
2016 г.

г. Маладзечна
ДУ «Палац
культуры
г. Маладзечна»

УА
«Маладзечанскі
дзяржаўны музычны каледж
імя М.К.Агінскага»
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1.4

Прэм’ера спектакля для дарослых па п’есе
М.Макіавелі «Мандрагора»

сакавік 2016 г.

г. Маладзечна
ДУ «Мінскі
абласны тэатр
лялек «Батлейка»

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны тэатр
лялек «Батлейка»

1.5

Адкрыты форум цымбалістаў «Сярэбраны звон
цымбалаў»

сакавік 2016 г.

г. Маладзечна
УА
«Маладзечанскі
дзяржаўны
музычны каледж
імя М.К.Агінскага»

Мінскі
аблвыканкам,
УА
«Маладзечанскі
дзяржаўны музычны каледж
імя М.К.Агінскага»

1.6

Арганізацыя гастролей Заслужанага калектыву
Рэспублікі Беларусь «Брэсцкі акадэмічны тэатр
драмы і музыкі імя Ленінскага камсамола
Беларусі»,
Гродзенскага
абласнога
драматычнага тэатра

сакавік 2016 г.

г.Маладзечна
Мінскі
аблвыканкам,
ДУ
«Мінскі
абласны
ДУ «Мінскі
драматычны
тэатр»
абласны
драматычны тэатр»

1.7

Абласны конкурс юных піяністаў

сакавік 2016 г.

г. Салігорск
Мінскі
аблвыканкам,
Салігорскі
райвыканкам
ДУА «Салігорская
дзіцячая музычная
школа мастацтваў»

1.8

Абласное
свята
ветэранскіх
калектываў
у рамках Рэспубліканскага фестывалю народнай
творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць
душой ветэраны»

красавік 2016 г.

г. Смалявічы
гарадскі дом
культуры

Мінскі
аблвыканкам,
Смалявіцкі райвыканкам

1.9

Абласны конкурс харавых калектываў дзіцячых
школ мастацтваў

красавік 2016 г.

г. Маладзечна
ДУА
«Маладзечанская
дзіцячая школа
мастацтваў»

Мінскі
аблвыканкам,
Маладзечанскі райвыканкам

май 2016 г.

г. Маладзечна

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Маладзечанскі райвыканкам

1.10 Абласны фестываль духавой музыкі «Майскі
вальс»
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1.11 Міжнародны конкурс джазавай і эстраднай
музыкі «JAZZ-TIME»

май 2016 г.

1.12 Абласное свята-конкурс
«Сымон-музыка»

май 2016 г.

юных

музыкантаў

г.Салігорск
ДУА «Салігорская
дзіцячая школа
мастацтваў»
г. Стоўбцы
ДУА
«Стаўбцоўская
дзіцячая школа
мастацтваў»

Мінскі
аблвыканкам,
Салігорскі райвыканкам

Мінскі
аблвыканкам,
Нясвіжскі
райвыканкам,
Заслужаны
калектыў
Рэспублікі
Беларусь
«Нацыянальны
акадэмічны
аркестр
сімфанічнай
і эстраднай музыкі Рэспублікі
Беларусь»
Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай творчасці»,
Клецкі райвыканкам

Мінскі
аблвыканкам,
Стаўбцоўскі райвыканкам

1.13 Свята мастацтваў «Музы Нясвіжа»

май 2016 г.

г. Нясвіж

1.14 Абласное свята-конкурс дзіцячай творчасці
«Калыска талентаў»

май 2016 г.

г. Клецк
ДУ «Клецкі
раённы Цэнтр
культуры»

1.15 Абласны фестываль маладзёжных субкультур
«Энергія маладосці»

май 2016 г.

г. Барысаў

1.16 Справаздачны канцэрт творчых калектываў
Мінскай вобласці ў рамках ХVІ Нацыянальнага
фестывалю
беларускай
песні
і
паэзіі
«Маладзечна – 2016»

чэрвень 2016 г.

г. Маладзечна
ДУ «Палац
культуры
г. Маладзечна»

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

1.17 Абласны конкурс-пленэр
«Фарбы роднай зямлі»

мастакоў

чэрвень 2016 г.

Чэрвенскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
Чэрвенскі райвыканкам

1.18 Абласны этап рэспубліканскага маладзёжнага
фестывалю «Агонь танца»

чэрвень 2016 г.

г. Маладзечна
ДУ «Палац
культуры
г. Маладзечна»

ГА «БРСМ», Маладзечанскі
райвыканкам

юных

ГА
«БРСМ»,
райвыканкам

Барысаўскі
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1.19 Вечары Вялікага тэатра ў Замку Радзівілаў
у Нясвіжы

чэрвень 2016 г.

г. Нясвіж

Мінскі
аблвыканкам,
Нясвіжскі
райвыканкам,
ДТВУ
«Нацыянальны
акадэмічны
Вялікі
тэатр
оперы і балета Рэспублікі
Беларусь»

1.20 Цыкл канцэртных праграм для дзяцей-інвалідаў
і сірот у рамках ІІ абласнога дабрачыннага
марафону «Мірнае дзяцінства»

чэрвень 2016 г.

1.21 Абласны маладзёжны форум «Зберагчы мір для
будучыні»

чэрвень 2016 г.

г. Барысаў

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Барысаўскі райвыканкам

1.22 Абласное свята-конкурс майстроў драўлянай
манументальнай
скульптуры
«Сонечная
цеплыня дрэва»

чэрвень 2016 г.

Бярэзінскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Бярэзінскі райвыканкам

1.23 Маладзёжны фестываль вулічнай субкультуры
і турнір па стрытболу «Streekoza»

чэрвень 2016 г.

г. Дзяржынск

Мінскі
аблвыканкам,
Дзяржынскі райвыканкам

1.24 Абласное свята-конкурс майстроў ганчарства
«Гліняны звон»

ліпень 2016 г.

Валожынскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Валожынскі райвыканкам

1.25 Свята возера

ліпень 2016 г.

г. Мядзел

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Мядзельскі райвыканкам

1.26 Абласны пленэр рэзчыкаў па камені памяці
Барыса Аракчэева

ліпень 2016 г.

Крупскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай творчасці», Крупскі

Установы адукацыі Мінскі
аблвыканкам,
вобласці
ДУ «Заслужаны калектыў
Рэспублікі
Беларусь
«Музычная капэла «Санорус»
Мінскай
вобласці»,
райгарвыканкамы
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райвыканкам
1.27 Свята мастацтваў «Палескія сустрэчы»

верасень 2016 г.

Любанскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
Любанскі
райвыканкам,
Заслужаны
калектыў
Рэспублікі
Беларусь
«Нацыянальны
акадэмічны
аркестр
сімфанічнай
і
эстраднай
музыкі
Рэспублікі Беларусь»

1.28 Рэспубліканскі конкурс маладых эстрадных
выканаўцаў «БелАЗаўскі акорд»

верасень 2016 г.

г. Жодзіна

ААТ «БЕЛАЗ – упраўляючая
кампанія холдынга «БЕЛАЗХОЛДЫНГ»,
Жодзінскі
гарвыканкам

1.29 Арганізацыя гастролей тэатра лялек «Гугуцэ»
(Рэспубліка
Малдова)
і
Смаленскага
дзяржаўнага
тэатра
лялек
(Расійская
Федэрацыя) у рамках правядзення Міжнароднай
акцыі «Тэатры света – дзецям»

верасень 2016 г.

г.Маладзечна
ДУ «Мінскі
абласны тэатр
лялек «Батлейка»

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны тэатр
лялек «Батлейка»

1.30 Абласны фестываль народнай творчасці «Напеў
зямлі маёй»

кастрычнік
2016 г.

г.Мар’іна Горка
Пухавіцкі раённы
цэнтр культуры

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Пухавіцкі райвыканкам

«Беларуская

лістапад 2016 г.

г. Мінск
«Дом Масквы»

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Заслужаны калектыў
Рэспублікі
Беларусь
«Музычная капэла «Санорус»
Мінскай вобласці»

1.32 АРТ-СЕСІЯ юных мастакоў дзіцячых школ
мастацтваў

лістапад 2016 г.

Мінскі
аблвыканкам,
Лагойскі райвыканкам

1.33 Абласны
фестываль
«Бярэзінская рампа»

лістапад 2016 г.

г. Лагойск
ДУА «Лагойская
дзіцячая школа
мастацтваў»
г. Беразіно
Бярэзінскі раённы
дом культуры

1.31 Прэм’ера
аперэта»

музычнай

праграмы

народных

тэатраў

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Мінскі абласны цэнтр
народнай
творчасці»,
Бярэзінскі райвыканкам
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1.34 Прэм’ера
беларускай
музычнай
казкімістыфікацыі для дзяцей «Казачныя таямніцы
беларускіх легенд»

снежань 2016 г.

г. Мінск
ДТВУ
«Маладзёжны
тэатр эстрады»

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ «Заслужаны калектыў
Рэспублікі
Беларусь
«Музычная капэла «Санорус»
Мінскай вобласці»

1.35 Шырокі кінатэатральны паказ новых мастацкіх,
мультыплікацыйных, дакументальных стужак
беларускай вытворчасці

на працягу года

Кінатэатры
вобласці

КУП «Мінаблкінавідэапракат»

1.36 Рэтраспектыўны паказ лепшых
стужак нацыянальнага кінафонду

беларускіх

на працягу года

Кінатэатры
«Кастрычнік»
г. Барысаў,
«Радзіма»
г. Маладзечна,
«Зорка Венера»
г. Салігорск

КУП «Мінаблкінавідэапракат»

1.37 Арганізацыя гастролей вядучых прафесійных
творчых калектываў і выканаўцаў рэспублікі:
Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай
і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»,
Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору
Рэспублікі
Беларусь
імя
Г.І.Цітовіча,
Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь
Прэзідэнтскага аркестра Рэспублікі Беларусь,
Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь
ансамбля «Сябры», Заслужанага калектыву
Рэспублікі Беларусь Беларускага дзяржаўнага
харэаграфічнага ансамбля «Харошкі», народных
артыстаў Рэспублікі Беларусь Я.Паплаўскай і
А.Ціхановіча, Заслужанай артысткі Рэспублікі
Беларусь А.Ланской і іншых

на працягу года

Установы
культуры вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

1.38 Арганізацыя
выстаў
твораў
мастакоў
Міншчыны (з фондаў дзяржаўных музеяў
вобласці), работ сучасных маладых мастакоў

на працягу года

Дзяржаўныя музеі
вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ
«Мінскі
абласны
краязнаўчы
музей»,
райгарвыканкамы
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2.

Рэкламна-прапагандыстскія і культурна-асветніцкія мерапрыемствы

2.1

Урачыстае адкрыццё помніка Анастасіі Слуцкай

верасень 2016 г.

г. Слуцк

Слуцкі райвыканкам

2.2

Арганізацыя кніжных і віртуальных выстаў,
прысвечаных знакамітым дзеячам культуры
Мінскай вобласці, дасягненням у сферы
культуры рэгіёна («Таленты роднай зямлі»,
«Славутыя мастакі Міншчыны», «Міншчына
літаратурная», «Родам з нашых мясцін» і інш.).
Стварэнне віртульных партфоліо «Знакамітыя
дзеячы культуры Міншчыны»

на працягу года

Публічныя
бібліятэкі вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
ДУ
«Мінская
абласная
бібліятэка імя А.С.Пушкіна»,
райгарвыканкамы

2.3

Арганізацыя і правядзенне творчых сустрэч
з дзеячамі культуры і мастацтва Беларусі,
літаратурных і музычных вечароў, выстаў,
канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў,
прысвечаных знамянальным падзеям і вядомым
асобам у галіне культуры рэспублікі

на працягу года

Установы
культуры вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

2.4

Арганізацыя і правядзенне канферэнцый,
«круглых сталоў», дыскусій, «адкрытых
мікрафонаў»,
прысвечаных
праблемам
культуры, з удзелам вядомых дзеячаў
літаратуры і мастацтва, творчай і навуковай
інтэлігенцыі («Культура. Грамадства. Асоба»,
«Штучны інтэлект як феномен сучаснай
культуры»,
«Праблемы
фарміравання
эстэтычнай культуры асобы», «Культура
чытання як адзін з фактараў духоўнага
выхавання асобы» і інш.)

на працягу года

Установы
культуры вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

2.5

Правядзенне семінараў і майстар-класаў,
справаздачных канцэртаў, выстаў творчых
работ навучэнцаў, конкурсаў сачыненняў «Маё
бачанне культуры» і іншых мерапрыемстваў

на працягу года

Установы сярэдней
спецыяльнай
адукацыі ў сферы
культуры вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
УА
«Мінскі
дзяржаўны
каледж
мастацтваў»,
УА
«Маладзечанскі
дзяржаўны музычны каледж
імя М.К.Агінскага»
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2.6

Правядзенне пленэраў «Культура вачыма
дзяцей», справаздачных канцэртаў навучэнцаў
устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі

на працягу года

Установы дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі
вобласці

2.7

Размяшчэнне на сайтах устаноў культуры
інфармацыі аб мерапрыемствах, прысвечаных
Году культуры, стварэнне на сайтах спасылак
«Год культуры», а таксама тэматычных рубрык
і старонак

на працягу года

Установы
культуры вобласці

3.

Райгарвыканкамы

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

Мерапрыемствы да юбілейных дат

3.1

Урачыстае ўшанаванне мастацкага кіраўніка
Нацыянальнага акадэмічнага народнага хора
імя Г.І.Цітовіча, народнага артыста Беларусі,
лаўрэата
Дзяржаўнай
прэміі
Рэспублікі
Беларусь, старшыні ГА «Беларускі саюз
музычных дзеячаў», Ганаровага акадэміка
міжнароднай
кадравай
акадэміі
Міхаіла Паўлавіча Дрынеўскага ў сувязі
з 75-годдзем з дня нараджэння

люты 2016 г.

г. Мінск

Мінскі аблвыканкам

3.2

Урачыстая імпрэза, прысвечаная 35-годдзю
з дня заснавання народнага музычнага тэатра
«Надзея» Каладзішчанскага сельскага дома
культуры Мінскага раёна

люты 2016 г.

Мінскі райвыканкам

3.3

Прэм’ера спектакля «Забыць Герастрата»
і ўрачыстая імпрэза «Кафедра, з якой многае
можна сказаць... » з нагоды 70-годдзя народнага
тэатра Бярэзінскага раённага дома культуры

сакавік 2016 г.

п. Калодзішчы
Мінскага раёна
Каладзішчанскі
сельскі дом
культуры
г. Беразіно
Бярэзінскі раённы
дом культуры

3.4

Мерапрыемства «Нарачанскі набат – 2016»,
прысвечанае
100-годдзю
Нарачанскай
наступальнай аперацыі рускай арміі 1916 года

сакавік 2016 г.

Мядзельскі раён

3.5

Юбілейны
вечар
з
нагоды
60-годдзя
ДУК «Капыльскі раённы цэнтр культуры»

красавік 2016 г.

г. Капыль

Бярэзінскі райвыканкам

Мінскі
аблвыканкам,
Мядзельскі райвыканкам
Капыльскі райвыканкам
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3.6

Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных
75-годдзю
У.Мулявіна,
у
рамках
ХVІ Нацыянальнага фестывалю беларускай
песні і паэзіі «Маладзечна – 2016»

чэрвень 2016 г.

г. Маладзечна

Мінскі аблвыканкам

3.7

Свята
«Ракуцёўскае
лета»,
прысвечанае
125-годдзю з дня нараджэння М.Багдановіча

ліпень 2016 г.

Маладзечанскі
раён

Маладзечанскі райвыканкам

3.8

Свята песні і паэзіі, прысвечанае творчасці
Заслужанага работніка культуры БССР, члена
Беларускага
саюза
пісьменнікаў
Івана Муравейкі

ліпень 2016 г.

Любанскі раён

Любанскі райвыканкам

3.9

Пастаноўка
літаратурна-драматычнага
спектакля «Максімава спадчына» з нагоды
125-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча

верасень –
снежань 2016 г.

3.10 Юбілейны
вечар
з
нагоды
55-годдзя
ДУ «Дзяржынскі гарадскі дом культуры»

верасень 2016 г.

г. Дзяржынск

Дзяржынскі райвыканкам

3.11 Святочнае
мерапрыемства,
прысвечанае
30-годдзю з дня заснавання Заслужанага
аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь
ансамбля
песні
і
танца
«Спатканне»
Пятрышкаўскага сельскага дома культуры
Мінскага раёна

лістапад 2016 г.

Мінскі раён
Пятрышкаўскі
сельскі дом
культуры

Мінскі райвыканкам

3.12 Урачыстае ўшанаванне народнай артысткі
Беларусі Марыі Георгіеўны Захарэвіч у сувязі
з 80-годдзем з дня нараджэння

снежань 2016 г.

г. Мінск
г.Мядзел

3.13 Выстава «Дом, у якім жыве гісторыя»
да 70-годдзя Барысаўскага аб’яднанага музея

снежань 2016 г.

3.14 Правядзенне літаратурных святаў, тэматычных
вечарын,
творчых
сустрэч
і
іншых
мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю
М.Багдановіча,
120-годдзю
народнага
пісьменніка Беларусі К.Крапівы, 95-годдзю

на працягу года

г. Барысаў
Барысаўскі
аб’яднаны музей
Установы
культуры і
адукацыі вобласці

г.Маладзечна
Мінскі
аблвыканкам,
ДУ
«Мінскі
абласны
ДУ «Мінскі
драматычны
тэатр»
абласны
драматычны тэатр»

Мінскі
аблвыканкам,
Мядзельскі райвыканкам
Барысаўскі райвыканкам
Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

10
народнага пісьменніка Беларусі І.Шамякіна
(у тым ліку у адпаведнаці з Планам
мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і святкаванні
120-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы,
зацверджаным Міністрам культуры Рэспублікі
Беларусь Светловым Б.У. і ўзгодненым
11 верасня
2014 г. намеснікам Прэмьерміністра Рэспублікі Беларусь Тозікам А.А.)
4.

Культура сямейных зносін і быту

4.1

Завочны фотаконкурс па сямейнаму выхаванню
«Сям’я – усяму пачатак»

студзень – май
2016 г.

Установы адукацыі Мінскі
аблвыканкам,
вобласці
райгарвыканкамы

4.2

Арганізацыя выстаў творчых работ «Наша
дружная сямейка», «Выхаванне з усіх бакоў»,
прэзентацыі «Мой радавод ці што я ведаю пра
сваіх продкаў», «Наш сямейны ачаг» і інш.

на працягу года

Установы адукацыі Мінскі
аблвыканкам,
вобласці
райгарвыканкамы

4.3

Абласны бацькоўскі сход «В кругу семьи
рождается душа»

люты 2016 г.

Установы адукацыі Мінскі
аблвыканкам,
вобласці
райгарвыканкамы

4.4

Акцыя «Чытаем усёй сям’ёй па-беларуску»

люты – май
2016 г.

Установы адукацыі Мінскі
аблвыканкам,
вобласці
райгарвыканкамы

4.5

Ушанаванне сямейных пар (залатых юбіляраў),
нованароджаных, старажылаў

на працягу года

Установы
культуры вобласці

Райгарвыканкамы

4.6

Правядзенне да Дня сям’і рэгіянальных
фестывалей сямейнай творчасці, конкурсаў
маладых і мнагадзетных сем’яў

май 2016 г.

Установы
культуры вобласці

Райгарвыканкамы

4.7

Абласны этап рэспубліканскага сямейнага
сельскагаспадарчага праекта ГА «БРСМ»
«Уладар сяла»

верасень 2016 г.

Клецкі раён

ГА
«БРСМ»,
райвыканкам

4.8

Абласны форум клубаў маладой сям'і

кастрычнік
2016 г.

Барысаўскі раён

Клецкі

Мінскі
аблвыканкам,
Барысаўскі райвыканкам
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5.

Культура спартыўных дасягненняў

5.1

Рэспубліканскі спартыўна-адукацыйны форум
працуючай моладзі «Алімпія»

жнівень 2016 г.

Валожынскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
ГА «БРСМ», Валожынскі
райвыканкам

5.2

Міжнародны фестываль
«Капыльскія пагоркі»

эстафетнага

бегу

верасень 2016 г.

Капыльскі раён

Мінскі
аблвыканкам,
Капыльскі райвыканкам

5.3

ХХІХ
Нацыянальны
«Языльская десятка»

фестываль

бегу

верасень 2016 г.

Старадарожскі
раён

Мінскі
аблвыканкам,
Старадарожскі райвыканкам

6.

Культура земляробства

6.1

Правядзенне
абласнога
і
раённых
мерапрыемстваў, прысвечаных 20-й гадавіне
святкавання фестывалей-кірмашоў «Дажынкі»

верасень –
лістапад 2016 г.

Цэнтральныя
сядзібы сельскагаспадарчых
арганізацый,
раённыя цэнтры
вобласці

6.2

II рэспубліканскі форум сельскай моладзі

верасень 2016 г.

Клецкі раён

6.3

Правядзенне абласнога і раённых конкурсаў
аратых

кастрычнік
2016 г.

Сельскагаспадарчыя арганізацыі
вобласці

7.

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

Мінскі
ГА «БРСМ»

аблвыканкам,

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

Культура ўладкавання населеных пунктаў

7.1

Правядзенне конкурсаў на званне «Лепшы
балкон», «Лепшы пад’езд», «Лепшы двор»

май – верасень
2016 г.

Населеныя пункты
вобласці

Райгарвыканкамы

7.2

Далучэнне навучэнцаў і моладзі да азелянення
і добраўпарадкавання тэрыторый, памятных

май – верасень
2016 г.

Населеныя пункты
вобласці

Райгарвыканкамы,
ГА «БРСМ»
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месцаў і гісторыка-культурных каштоўнасцей
8.

Інфармацыйнае суправаджэнне

8.1

Стварэнне тэматычных рубрык, старонак,
цыклаў артыкулаў, правядзенне конкурсаў у
друкаваных сродках масавай інфармацыі,
тэматычных тэле- і радыёперадач, прысвечаных
Году культуры

на працягу года

Рэгіянальныя
сродкі масавай
інфармацыі

8.2

Ажыццяўленне
сумеснага
праекта
МАУП «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда»
і
ДУ
«Мінская
абласная
бібліятэка
імя А.С.Пушкіна» – тэматычная паласа
«Бібліятэка ад МП»

на працягу года

МАУП
«Рэдакцыя газеты
«Мінская праўда»

Мінскі аблвыканкам

8.3

Стварэнне цыкла праграм КТУП «Мінская
хваля»: «Продкі-бай», «Антракт», «На добры
ўспамін», «Чытаем Крапіву», «Міншчына
старадаўняя», «Бабуліна казка»

на працягу года

КТУП
«Мінская хваля»

Мінскі аблвыканкам

8.4

Правядзенне
адзіных
дзён інфармавання
насельніцтва па тэмах:
«Культура Міншчыны: учора, сёння, заўтра»
«Міншчына шматнацыянальная»
«Традыцыйнае мастацтва Мінскай вобласці»

Рэгіёны
Мінскай вобласці

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

9.
9.1

Мінскі
аблвыканкам,
райгарвыканкамы

люты 2016 г.
жнівень 2016 г.
кастрычнік
2016 г.

Мерапрыемствы па інтэграцыі Беларусі ў сусветную культурную прастору
Арганізацыя
культурных
мерапрыемстваў
на базе Дзелавога і культурнага комплекса
Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай
Федэрацыі

на працягу года

г. Масква
Дзелавы і
культурны
комплекс
Пасольства
Рэспублікі
Беларусь у
Расійскай
Федэрацыі

Мінскі аблвыканкам
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9.2

Аказанне садзейнічання ўдзелу творчых
калектываў і выканаўцаў Мінскай вобласці
ў культурных мерапрыемствах за мяжой

на працягу года

Райгарвыканкамы

9.3

Актывізацыя
культурнага
з
гарадамі-пабрацімамі,
беларускай дыяспары

на працягу года

Райгарвыканкамы

супрацоўніцтва
арганізацыямі

