
ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"

Турыстычны даведнік
па ўнікальных абрадах

Полаччыны

«Сувязь часоў»
У рамках плана мерапрыемстваў

па ўдасканаленню абслугоўвання

турыстаў у горадзе Полацку і 

Полацкім раёне





Філіял 2 Багатырскі сельскі Дом культуры

Фольквандроўка

"Сувязь часоў"

Дэманстрацыя ўнікальных «спеваў у перахлёст»

Рэканструкцыя народных абрадаў гадавога і сямейна-

абрадавага цыкла

Майстар-клас па рэгіянальных побытавых танцах

Дэгустацыя цыбрыкаў і раўгені

Наведванне этнаграфічнай экспазіцыі ў гонар В.У.Пісюковай



1. Сустрэча ўдзельнікаў фольквандроўкі 

з уручэннем каравая народным 

фальклорным ансамблем

"Галасы спадчыны" з дэманстрацыяй 

унікальнай спеўнай традыцыі выканання 

купальскіх і жніўных песень 

"у перахлёст", якая ўнесена ў Дзяржаў-

ны спіс гісторыка-культурных каштоў-

насцей Рэспублікі Беларусь як элемент 

нематэрыяльнай культурнай спадчыны.

2. Рэканструкцыя народных абрадаў 

гадавога і сямейна-абрадавага цыкла з 

непасрэдным уцягваннем удзельнікаў 

фольквандроўкі ў атмасферу самабыт-

нага народнага дзейства.

3. Дэманстрацыя рэгіянальных побыта-

вых танцаў у беларускіх нацыянальных 

касцюмах з правядзеннем майстар-

класаў па тэхніцы выканання асноўных 

рухаў і варыяцый.

4. Дэгустацыя мясцовых аўтэнтычных 

страў: цыбрыкі і раўгеня: 

10 руб. для 1 чалавека
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5. Наведванне этнаграфічнай экспазіцыі ў 

гонар захавальніцы традыцый Полаччыны, 

заснавальніцы народнага фальклорнага 

ансамбля "Галасы спадчыны" Веры 

Уладзіміраўны Пісюковай з правядзеннем  

мерапрыемстваў па вывучэнню беларускага 

аўтэнтычнага фальклору праз знаёмства 

са старажытным побытам беларусаў.

Вера Уладзіміраўна Пісюкова - 
заснавальніца ансамбля

"Галасы спадчыны"
Багатырскага СДК 

Кантактная інфармацыя

для папярэдніх заказаў:

Філіял 2 Багатырскі сельскі Дом культуры

ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"
Загадчык Лукавіцкая Алена Пятроўна

Тэл.: +375 33 659 99 22 (МТС)

Кошт білета для 1 чалавека

на наведванне фольквандроўкі

“Сувязь часоў”

5 руб.

Урачыстая рэгістрацыя нованароджанага

на аснове народных традыцый 

95 руб.
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Філіял 1 Азінскі сельскі Дом культуры

Сямейна-бытавы абрад

"Азінскія хрэсьбіны"

Народны вакальны ансамбль
«Бела чайка»

запрашае!

Правядзенне абраду магчыма, як на базе Дома культуры, так і на 

тэрыторыі заказчыкаў.
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Напярэдадні правядзення Хрэсьбінаў 

творчы калектыў аказвае метадычную 

дапамогу сям'і ў падрыхтоўцы 

абрадавых страў: бліноў, пірога з 

пшанічнай мукі, перапечак, аладак, 

галля, піражкоў, "Бабінай" кашы, збітня.

У дзень правядзення Хрэсьбінаў 

дапамога ў зборах нованароджанага ў 

царкву або касцёл. 

Урачыстыя праводзіны і сустрэча 

хросных бацькоў народным вакальным 

ансамблем "Белая чайка".

Частаванне ўдзельнікаў Хрэсьбінаў 

мясцовымі аўтэнтычнымі абрадавымі 

стравамі, у тым ліку «Бабінай кашай», з 

правядзеннем «выкупу» дзіцяці ў 

хросных бацькоў і выкананнем 

абрадавых дзеянняў па азінскай 

традыцыі, адорванне нованароджанага.

Жартоўнае абрадавае дзейства

«Катанне бабкі ў начоўках»

з выкананнем аўтэнтычных песень 

азінскай мясцовасці.
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Кошт правядзення абраду:

95 бел. руб.

Кантактная інфармацыя

для папярэдніх заказаў:

Філіял 1 Азінскі сельскі Дом культуры

ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"
Загадчык Валынка Аксана Міхайлаўна

Тэл.: +375 29 816 82 72 (МТС)
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Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

Этнаграфічны экскурс

"Тут кожны крок - 
гісторыі часцінка"

Праменад па таямнічай сядзібе пана Лісоўскага

Тэатралізаванае абрадавае дзеянне

"Гадавое кола" ў этнакутку

Інтэрактыўныя майстар-класы па побытавых танцах і гульнях 

ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

Частаванне рэгіянальнымі аўтэнтычнымі стравамі рыбнае 
шчаўе і таўчонікі з макам



1. Сустрэча ўдзельнікаў 

этнаграфічнага экскурсу з хлебам-

соллю ды песняй ад фальклорнага 

ансамбля "Блізнянка". Праменад па 

сядзібе пана Лісоўскага і парку з 

таямнічымі легендамі, займальнымі 

гісторыямі закладкі парку і будаўніцтва 

сядзібы, інтэрактыўная вандроўка ў 

самае сэрца сядзібы -падвальнае 

памяшканне, дзе "блукае дух" 

продкаў панскай дынастыі.

2. Тэатралізаванае абрадавае дзеянне 

"Гадавое кола" 

ў этнаграфічным кутку з 

дэманстрацыяй рэгіянальных 

асаблівасцяў абрадаў, святаў з 

уцягваннем у дзейства ўдзельнікаў 

экскурсу: Каляды, Вялікдзень, Юр’е, 

Купалле, Зажынкі, Дажынкі, Радзіны, 

Вяселле і г.д.

(у залежнасці ад пары года і 

пажаданняў наведвальнікаў)

3. Частаванне аўтэнтычнымі стравамі 

блізніцкага краю: рыбным шчаўем і 

таўчонікамі з макам:

10 руб. для 1 чалавека

4. Інтэрактыўныя майстар-класы па 

побытавых танцах і гульнях з 

прэзентацыяй рэгіянальных 

асаблівасцяў іх выканання.
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Кантактная інфармацыя

для папярэдніх заказаў:

Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"
Загадчык Аўласенка Вера Анатольеўна

Тэл.: +375 33 614 21 57 (МТС)

Кожны ўдзельнік этнаграфічнага 
экскурсу мае магчымасць набыцць 
сувенірную прадукцыю (вышыванкі, 

вязаныя сурвэткі, пінеткі, абрадавыя 
шкарпэткі, цацкі, вырабы з атласнай 

стужкі і інш.)

Кошт білета для 1 чалавека

на наведванне этнаграфічнага 
экскурсу «Тут кожны крок - 

гісторыі часцінка»

5 руб.

Урачыстая рэгістрацыя шлюбу на аснове 

народных традыцый

95 руб.
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Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

Сямейна-бытавы абрад

"Хрэсьбіны
ў панскім маёнтку"

Інтэрактыўна-абрадавае дзеянне «Мыццё барод»
з выкананнем аўтэнтычных песень

ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

Дэгустацыя «Бабінай кашы» і
частаванне вясковымі прысмакамі

Жартоўна-абрадавае дзеянне
«Катанне бабкі ў начоўках»

Майстар-класы па побытавых танцах



1. Сустрэча гасцей хлебам-соллю

з велічальнай песняй

ад фальклорнага ансамбля «Блізнянка»

2. Інтэрактыўна-абрадавае дзеянне 

«Мыццё барод».

3. Дэгустацыя «Бабінай кашы», 

частаванне вясковымі прысмакамі 

блізніцкага краю /за асобную плату/:

10 руб. для 1 чалавека

4. Жартоўна-абрадавае дзеянне

«Катанне бабкі ў начоўках» з 

выкананнем прыпевак. 
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Кантактная інфармацыя

для папярэдніх заказаў:

Філіял 17 Сільніцкі сельскі Дом культуры

ДУК "Полацкі раённы Цэнтр культуры"
Загадчык Аўласенка Вера Анатольеўна

Тэл.: +375 33 614 21 57 (МТС)

Кошт правядзення абраду

95 руб.
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5. Майстар-клас

па побытавых танцах. 





ДУК Полацкі раённы Цэнтр культуры" "

Блог "З народнай скарбонкі Полаччыны": https://z-narodnai-skarbonki-polatciny2018.blogspot.com
Блог "Спевы ў перахлёст": https://spevyuperahlyost.blogspot.com/

YouTube:  "Полоцкий районный Центр культуры"
Instagram: rck_polock_

 rckpolotskFacebook:
polotskrdk ОК: 

Vk: gukrck  

Шукайце нас у Інтэрнэце:

Тэл. 46-37-82, +375 29 710 75 08
дырэктар Лазарэнка Святлана Іванаўна
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