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ПРАГРАМА 
культурных мерапрыемстваў у рамках правядзення рэспубліканскай акцыі 
«Культурная сталіца года» ў 2023 годзе ў г. Слуцку 
 

Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

1. Канцэрт Беларускага дзяржаўнага ансамбля 
«Песняры» 

студзень Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

2. «Ражства чароўныя імгненні»: святочныя 
мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай акцыі «Нашы 
дзеці» 

» Слуцкі райвыканкам, 
Слуцка-Салігорская 
епархія Беларускай 
Праваслаўнай Царквы 

раённы бюджэт 

3. Абрадавае прадстаўленне «Як са святкамі 
ды з калядкамі» 

» Слуцкі райвыканкам » 

4. Адкрыты калядны турнір па інтэлектуальных гульнях 
«Што? Дзе? Калі?» 

» » » 

5. Харэаграфічная легенда «Анастасія» Нацыянальнага 
акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі 
Беларусь 

» » пазабюджэтныя сродкі 
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Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

6. Часовая экспазіцыя «Зімовыя краявіды» мастацкіх 
работ членаў грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз 
мастакоў» у рамках art-праекта «І майстэрства, 
і натхненне» (з фондаў музеяў Мінскай вобласці)  

студзень галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

пазабюджэтныя сродкі 

7. Урачыстая цырымонія адкрыцця рэспубліканскай 
акцыі «Культурная сталіца года» ў 2023 годзе з удзелам 
майстроў мастацтваў Беларусі, вядучых калектываў 
мастацкай творчасці і выканаўцаў Мінскай вобласці 

люты Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны 
бюджэты 

 

8. Канцэрт заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь 
Ірыны Дарафеевай 

» Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі  

9. Спектакль «Пінская шляхта» народнага тэатра 
імя Уладзілава Галубка Слуцкага гарадскога дома 
культуры да 215-годдзя з дня нараджэння паэта, 
драматурга і тэатральнага дзеяча Вінцэнта Дуніна-
Марцінкевіча 

» » » 

10. Эстрадна-цыркавое прадстаўленне «Брава» 
Беларускага дзяржаўнага цырка 

» » » 

11. Літаратурныя сустрэчы «Беларускія пісьменнікі: 
з першых вуснаў» з членамі грамадскага аб’яднання 
«Саюз пісьменнікаў Беларусі» да Міжнароднага дня 
роднай мовы 

» » раённы бюджэт 

12. Канцэрт заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
«Акадэмічны ансамбль песні і танца Узброенных сіл 
Рэспублікі Беларусь» да Дня абаронцаў Айчыны 
і Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь 

» » пазабюджэтныя сродкі 

13. Конкурсная шоу-праграма «Супердзядуля» » » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 



3 
 

Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

14. Часовая экспазіцыя «Метамарфозы беларускага 
Сальвадора Далі» графічных работ Георгія Скрыпнічэнкі 
(з фондаў асабістай калекцыі сям’і Г.С.Скрыпнічэнкі) 

люты Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

15. Фінал нацыянальнага атбору да вакальных конкурсаў 
ХХХІІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў 
«Славянский базар в Витебске» 

люты – сакавік Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі бюджэт 

 

16. Канцэртная праграма «Музыка вясны» заслужанага 
калектыву Рэспублікі Беларусь «Музычная капэла 
«Санорус» Мінскай вобласці» да Дня жанчын 

сакавік галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам  

пазабюджэтныя сродкі 

17. Духоўна-асветніцкія мерапрыемствы «Радасць 
Слова» ў рамках праекта «Благовест» да 1035-годдзя 
Хрышчэння Русі 

» Слуцкі райвыканкам, 
Слуцка-Салігорская 
епархія Беларускай 
Праваслаўнай Царквы 

раённы бюджэт 

18. Юбілейны трыб’ют «Зямля мая пад небам 
сінявокім…» да 50-годдзя з дня нараджэння Ганны 
Міклашэвіч, пісьменніцы, члена грамадскага аб’яднання 
«Саюз пісьменнікаў Беларусі» (у рамках мерапрыемстваў 
да Сусветнага дня паэзіі) 

» Слуцкі райвыканкам  » 

19. Канцэрт групы «Дразды» » » пазабюджэтныя сродкі 

20. Праект «Тэатральныя скрыжаванні» з удзелам 
тэатральных аматарскіх калектываў мастацкай творчасці 
(у рамках праекта прэзентацыя навукова-папулярнага 
выдання Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур 
«Народны тэатр: шлях да сцэны» да 140-годдзя з дня 
нараджэння Уладзіслава Галубка) да Міжнароднага дня 
тэатра 

» Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны, 
раённы бюджэты  

21. Канцэрт групы «Садко» (Расійская Федэрацыя) » Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 



4 
 

Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

22. Street-марафон «Кніга натхняе» ў рамках праекта 
«Чытанне ў фармаце open-air: бібліятэчныя скамейкі» 
да Міжнароднага дня дзіцячай кнігі 

красавік Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

23. Часовая экспазіцыя «Шлях да зорак» да Дня 
касманаўтыкі (з фондаў музеяў Мінскай вобласці) 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

пазабюджэтныя сродкі 

24. Рэспубліканскі семінар «Сацыякультурныя праекты 
арганізацый культуры Слуцкага раёна як мадэль 
забеспячэння ідэйна-маральнага ўдасканалення асобы» 

» Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны, 
раённы бюджэты 

25. Спектакль «Аднойчы на суседняй вуліцы» па п’се 
М.Чарота заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
Тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі 
«Беларусьфільм»  

» Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

26. Канцэрт заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
ансамбля танца, музыкі і песні «Белыя росы» 

» » » 

27. Тыдзень традыцыйнай культуры «Вялікдзень 
на Случчыне» (свята пісанкі, творчыя майстэрні 
па роспісе яйка, майстар-класы па выпяканні пасхальнага 
куліча, абрадавае прадстаўленне «Сонца залатое, яйка 
распісное, выстава-продаж «Вербны кірмаш» і іншыя) 

» » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

28. Канцэрт Таццяны Буланавай (Расійская Федэрацыя) » » пазабюджэтныя сродкі 

29. Комплекс мерапрыемстваў да Дня Перамогі 
«Пад яскравым салютам Вялікай Перамогі» (святочны 
канцэрт з удзелам майстроў мастацтваў Беларусі, акцыя-
ўшанаванне «Павіншуем усім дваром», пленэр-выстава 
«Дзякуй за мір» навучэнцаў і выпускнікоў Слуцкай 
дзіцячай школы мастацтваў, выстава «Дарогамі 
Перамогі» і іншыя) 

май » раённы бюджэт 
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Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

30. Часовая экспазіцыя «Авангардныя міры Уладзіміра 
Вітко» да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага 
жывапісца, графіка Вітко У.І. (у рамках art-праекта                       
«І майстэрства, і натхненне») 

май Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

31. Комплекс мерапрыемстваў да Дня сям’і «Шчасце 
быть разам» (канцэртныя, конкурсныя святочныя 
праграмы, выставы сямейных рэліквій, творчых работ, 
акцыі, ушанаванні і іншыя) 

» » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

32. «Ноч музеяў-2023» у Слуцкім краязнаўчым музеі 
(касцюміраваныя экскурсіі, квэсты, інтэрактыўныя 
гульні, флэшмобы, майстар-класы, канцэртная праграма, 
выстава-прэзентацыя слуцкіх паясоў «Ніколі яшчэ 
не спынялі на Случчыне ткаць паясы …» з фондаў 
музеяў Мінскай вобласці) 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

33. XVI Майскія Віткаўскія чытанні «Віткава слова – 
слова Случчыны»  

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

34. Адкрыццё сквера імя Васіля Віткі на вуліцы 
пісьменніка-земляка 

» » » 

35. Рэспубліканскі семінар «Інтэрактыўныя                                   
і інклюзіўныя прыёмы ў музейнай педагогіцы». Часовая 
экспазіцыя «Культура без межаў» (з фондаў 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь) 

» Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны, 
раённы бюджэты, 
пазабюджэтныя сродкі 

36. Адкрыты фестываль духавой музыкі «Майскі вальс» » галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

абласны бюджэт 

37. Канцэрт-справаздача «Юныя таленты Міншчыны» 
навучэнцаў дзіцячых школ мастацтваў Мінскай вобласці 

» » абласны, раёны бюджэт 
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Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

38. Канцэрт заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
ансамбля «Сябры» 

май Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

39. Канцэрт-прысвячэнне Ганне Герман «Рэха кахання» 
заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь 

» » » 

40. Комплекс мерапрыемстваў да Дня абароны дзяцей 
«Планета дзяцінства» (дзіцячы фестываль «Таленты 
дабрыні», конкурсная шоу-праграма «Міс Малютка – 
2023», канцэртныя, сюжэтна-гульнёвыя праграмы 
і іншыя) 

чэрвень » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

41. Спектакль «Клочки по закоулочкам» па п’есе 
Г.Остэра Мінскага абласнога тэатра лялек «Батлейка» 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

пазабюджэтныя сродкі 

42. Пленэр па вырабе драўляных скульптур «Сонечная 
цеплыня дрэва»  

» » абласны бюджэт 

43. Тэатралізаванае прадстаўленне «Памяць маўклівая, 
як граніт» да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай 
Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа  

» Слуцкі райвыканкам  раённы бюджэт 

44. Патрыятычны праект «Шлях мужнасці і славы» 
Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны  

» » пазабюджэтныя сродкі 

45. Спектакль «Пясняр» па п’есе В.Дранько-Майсюка 
Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя 
М.Горкага 

» » » 

46. Канцэртная праграма «За цябе» заслужанай артысткі 
Рэспублікі Беларусь Вікторыі Алешка  

» » » 
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Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

47. Комплекс мерапрыемстваў да Дня моладзі 
і студэнцтва «У аб’ектыве моладзь» (маладзёжны 
фестываль сучаснага мастацтва «Нетыповы Слуцк», 
фестываль альтэрнатыўнай культуры «Life Energi», 
канцэртныя праграмы, квэст-гульні і іншыя) 

чэрвень галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы                     
і па справах моладзі 
аблвыканкама, галоўнае 
ўпраўленне культуры 
аблвыканкама, Слуцкі 
райвыканкам 

абласны, раённы 
бюджэты, 
пазабюджэтныя сродкі 

48. Этнаграфічная пляцоўка «Спакон вякоў нам засталася 
спадчына…» (цыкл музейных заняткаў і майстар-класаў 
па этнаграфіі) 

чэрвень – жнівень Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

49. Святочныя мерапрыемствы да Дня Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь (Дня Рэспублікі) і Дня горада 
Слуцка (рэканструкцыя «Вызваленне», акцыя «Падары 
немаўляці вышыванку», канцэртныя праграмы, 
міжрэгіянальны гастранамічны фэст «Гастранамічны 
альянс» і іншыя). Грамадска-культурная акцыя «Спяваем 
гімн разам» 

3 ліпеня » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

50. Канцэрт арт-групы «Беларусы» ліпень » пазабюджэтныя сродкі 

51. Музейны фэст традыцыйнага мастацтва «Пляценне 
паясоў – перапляценне лёсаў» (з фондаў Мінскага 
абласнога і Слуцкага краязнаўчых музеяў) 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам  

» 

52. Свята «Купалле» (фальклорна-забаўляльная 
праграма, майстар-клас па вырабе купальскага вянка, 
арт-кафэ «Жыватворныя зёлкі» і іншыя) 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

53. Дзіцячы балет «Спящая красавица» балетнай школы 
Вежнавец  

» » пазабюджэтныя сродкі 

54. Канцэрт Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага 
заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» 

» » » 
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Назва культурнага мерапрыемства Тэрмін выканання Адказныя за выкананне Крыніцы фінансавання 

55. Персанальная выстава «Скарбонка майстра» 
да 70-годдзя з дня нараджэння мастацтвазнаўцы, мастака, 
заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Уладзіміра 
Пракапцова 

жнівень Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

56. Канцэрт цыганскага шоу «Алюр» » » пазабюджэтныя сродкі 

57. Канцэрт Славы (Расійская Федэрацыя) » » » 

58. Культурная праграма ў рамках раённага свята                       
«Дажынкі-2023» (святочны канцэрт, выставы і майстар-
класы майстроў народных мастацкіх рамёстваў, раённы 
фестываль «Творчасць. Талент. Поспех», тэматычныя 
пляцоўкі і іншыя) 

» » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

59. Свята народных мастацкіх рамёстваў «Слуцкія 
паясы». Рэспубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя «Народнае мастацтва і традыцыйныя 
мастацкія рамёствы. Вопыт актуалізацыі ў сучасным 
грамадстве» 

верасень Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

абласны бюджэт 

60. Спектакль «Чорная панна Нясвіжа» па п’есе 
А.Дударава Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы 

» Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

61. Event-пляцоўка «У бібліятэцы магчыма ўсё!»                            
да Дня бібліятэк 

» » раённы бюджэт 

62. Тэатралізаванае прадстаўленне «У адзіным рытме 
сэрцаў» да Дня народнага адзінства  

» » » 

63. Часовая экспазіцыя «У гонар роднага краю» ў рамках 
art-праекта «І майстэрства, і натхненне» (з фондаў 
Слуцкага і Мінскага абласнога краязнаўчых музеяў) 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам  

пазабюджэтныя сродкі 
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64. Рэспубліканскі конкурс-пленэр «Пад крыламі 
Случчанскага Пегаса» з удзелам членаў грамадскага 
аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў», студэнтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі і навучэнцаў устаноў 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры  

верасень галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

абласны, раённы 
бюджэты 

65. Канцэртная праграма «Любімую не аддаюць» групы 
«Аura»  

» Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

66. Канцэрт Алега Газманава (Расійская Федэрацыя) » » » 

67. Фестываль турызму «Слуцкі цэнтр турызму збірае 
сяброў» да Сусветнага дня турызму 

» » раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

68. Урок гісторыі «Косберг сработал!» да 120-годдзя 
з дня нараджэння савецкага канструктара, спецыяліста                       
ў галіне авіяцыйных і ракетных тэхналогій, Героя 
Сацыялістычнай Працы, ураджэнца г. Слуцка, 
Ганаровага грамадзяніна Слуцкага раёна Сямёна 
Косберга 

кастрычнік » раённы бюджэт 

69. Урачыстая цырымонія адкрыцця скульптуры мастаку, 
заслужанаму работніку культуры БССР, Ганароваму 
грамадзяніну Слуцкага раёна Уладзіміру Садзіну 

» » » 

70. Круглы стол «Фарміруючы трэнды: інавацыйная 
дзейнасць рэгіянальных бібліятэк» у рамках 
Х Міжнароднага кангрэса «Бібліятэка як феномен 
культуры» 

» Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны, 
раённы бюджэты 

71. Святочная канцэртная праграма «Букет з самых 
пяшчотных слоў» да Дня маці  

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

72. Канцэрт народнага харэаграфічнага ансамбля 
«Кордэс» Слуцкага гарадскога дома культуры 
да 30-годдзя з дня заснавання калектыву 

» » пазабюджэтныя сродкі 
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73. Спектакль «Евгений Онегин» па аднайменным творы 
А.С.Пушкіна Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага 
тэатра юнага гледача 

кастрычнік Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

74. Выстава мастацкіх работ «Творчая майстэрня Ігара 
і Алены Бархатковых» да 65-годдзя з дня нараджэння 
беларускага жывапісца-рэаліста, лаўрэата прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 
адраджэнне» Ігара Бархаткова 

» » » 

75. Канцэрт заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь 
Алёны Ланской 

» » » 

76. Канцэрт Яраслава Сумішэўскага (Расійская 
Федэрацыя) 

лістапад  » » 

77. Канцэртная праграма «Мелодыя сэрца»: сумесны 
творчы праект таленавітай моладзі Мінскага дзяржаўнага 
каледжа мастацтваў і Маладзечанскага дзяржаўнага 
музычнага каледжа імя М.К.Агінскага 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

» 

78. Reаding-лакацыя «Новая зямля» – чытаюць сучаснікі» 
да 100-годдзя з даты напісання паэмы Якуба Коласа 
«Новая зямля» (з удзелам прадстаўнікоў Дзяржаўнага 
літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, 
грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі») 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

79. Часовая экспазіцыя «Табе паю, мой родны край…» 
мастацкіх твораў Івана Пратасені у рамках art-праекта                  
«І майстэрства, і натхненне» (з фондаў Слуцкага 
краязнаўчага музея)  

» » пазабюджэтныя сродкі 

80. Канцэрт Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 
Дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танца Беларусі 

снежань » » 
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81. Спектакль «Сёстры Дастаеўскія» па п’есе Я.Конева 
Мінскага абласнога драматычнага тэатра 

снежань галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

пазабюджэтныя сродкі 

82. Адкрыты фестываль «Калядныя сустрэчы» 
навучэнцаў дзіцячых школ мастацтваў – пераможцаў 
міжнародных, рэспубліканскіх, абласных конкурсаў 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

83. «Ражства чароўныя імгненні»: святочныя 
мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай акцыі «Нашы 
дзеці» 

» Слуцкі райвыканкам, 
Слуцка-Салігорская 
епархія Беларускай 
Праваслаўнай Царквы 

» 

84. Часовая экспазіцыя «Іконы дзівосны свет»  » » пазабюджэтныя сродкі 

85. Свята нацыянальных культур у рамках 
рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур 

» галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

абласны бюджэт 

86. Святочнае шэсце Дзядоў Марозаў, Снягурак                                    
і навагодніх персанажаў «Вясёлы навагодні настрой» 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт 

87. Урачыстая цырымонія закрыцця рэспубліканскай 
акцыі «Культурная сталіца года» ў 2023 годзе з удзелам 
майстроў мастацтваў Беларусі, вядучых калектываў 
мастацкай творчасці і выканаўцаў Мінскай вобласці 

» Міністэрства культуры, 
галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

рэспубліканскі, абласны 
бюджэты 

 

88. Цыкл канцэртаў салістаў Беларускай дзяржаўнай 
філармоніі 

на працягу года Слуцкі райвыканкам пазабюджэтныя сродкі 

89. Прэзентацыя выставачных праектаў «Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі», «Беларусь – прыцягнене часу» 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

» » рэспубліканскі, раённы 
бюджэты 
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90. Дэманстрацыя прэм’ер кінафільмаў беларускай, 
расійскай вытворчасці, лепшых кінастужак міравога 
кінапракату 

на працягу года галоўнае ўпраўленне 
культуры аблвыканкама, 
Слуцкі райвыканкам 

пазабюджэтныя сродкі 

91. Цыкл кінавідэалекторыяў, патрыятычных відэаўрокаў 
«Гісторыя і культура Рэспублікі Беларусь»,                              
«Мая радзіма – Случчына» 

» » » 

92. Выстава-экспазіцыя «Генацыд. Рэквіем памяці»  Слуцкі райвыканкам » 

93. Цыкл музейных заняткаў «Карумфіль і валошка»   » Слуцкі райвыканкам, 
РУП «Слуцкія паясы» 

раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

94. Рэалізацыя краязнаўчага праекта «Зоркі Случчыны», 
прысвечанага знакамітым жыхарам і ўраджэнцам 
г. Слуцка і Слуцкага раёна 

» Слуцкі райвыканкам » 

95. Рэалізацыя дыстанцыйнага праекта «Бібліятэка: 
аддалены фармат» (спецыяльныя рэпартажы, 
мерапрыемствы ў цыфравым фармаце, віртуальныя 
выставы, акцыі, экскурсіі, спектаклі і іншыя) 

» » » 

96. Цыкл творчых сустрэч з дзеячамі культуры 
і мастацтва Беларусі, літаратурных і музычных вечароў, 
выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, 
прысвечаных знамянальным падзеям і вядомым асобам 
культуры рэспублікі 

» » » 

97. Цыкл творчых сустрэч, круглых сталоў 
з літаратарамі, кнігавыдаўцамі, рэдакцыямі газет 
і часопісаў, прэзентацыі кніжных і перыядычных 
выданняў, у тым ліку да 40-годдзя з пачатку выдання 
часопіса «Мастацтва», 70-годдзя з пачатку выдання 
часопіса «Маладосць», 85-годдзя з дня выхаду першага 
нумара газеты «Знамя юности» і іншых 

» » » 
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98. Рэалізацыя асветніцкіх праектаў, арганізацыя 
мастацкіх выстаў членаў грамадскага аб’яднання 
«Беларускі саюз мастакоў» на базе галерэі 
імя У.С.Садзіна  

на працягу года Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

99. Арганізацыя і правядзенне паломніцкіх экскурсій                           
па храмах Случчыны 

» Слуцкі райвыканкам, 
Слуцка-Салігорская 
епархія Беларускай 
Праваслаўнай Царквы 

» 

100. Рэалізацыя духоўна-асветніцкага праекта 
«Благовест» 

» » раённы бюджэт 

101. Арт-майстэрня «Садружнасць»: удзел дэлегацый           
і творчых калектываў гарадоў-пабрацімаў г. Слуцка                              
і Слуцкага раёна ў культурных мерапрыемствах 
рэспубліканскай акцыі «Культурная сталіца года» 
ў г. Слуцку 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

102. Асвятленне ў рэспубліканскіх і рэгіянальных 
сродках масавай інфармацыі культурных 
мерапрыемстваў у рамках правядзення рэспубліканскай 
акцыі «Культурная сталіца года» 

» галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы                   
і па справах моладзі 
аблвыканкама, Слуцкі 
райвыканкам  

абласны, раённы 
бюджэты 

103. Стварэнне і размяшчэнне плакатаў вонкавай 
рэкламы на тэму «Слуцк – культурная сталіца Беларусі                       
2023 года» на білбордах 

» Слуцкі райвыканкам раённы бюджэт, 
пазабюджэтныя сродкі 

104. Размяшчэнне лагатыпа «Слуцк – культурная сталіца 
Беларусі-2023» у рэгіянальных друкаваных сродках 
масавай інфармацыі, на транспартных сродках, аб’ектах 
гандлю і сувенірнай прадукцыі 

» » » 

Заўвага. У праграме культурных мерапрыемстваў магчымы змяненні. 


