
Новы рэктар 
універсітэта культуры
7 снежня Аляксандр 
Лукашэнка разгледзеў 
кадравыя пытанні. Як па- 
ведамілі ў прэс-службе Кі- 
раўніка краіны, рэктарам 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсгтэта культуры і 
мастацтваў прызначана 
Дліна Корбут.

У 1993 годзе яна сама скончы- 
ла Інстытут культуры (у будучым 
універсітэт), затым яго аспіран- 
туру. У 1997 годзе абараніла там 
дысертацыю на атрыманне вучо- 
най ступені кандыдата педагагіч- 
ных навук. У 2000 годзе скончыла 
Рэспубліканскі інстытут вышэй- 
шай школы пры Белдзяржунівер- 
сітэце па спецыяльнасці “Псіхолаг.

мастацтваў Інстытута мастацтваз- 
наўства, этнаграфіі і фальклору імя 
Кандрата Крапівы НАН Беларусі, 
выканаўчы прадзюсар ААТ
“Медыяпроф прадакшн” Яўген
Арэндарэвіч, кандыдат гістарычных 
навук, член Саюза пісьменнікаў Бе- 
ларусі Наталля Голубева, прафесар 
кафедры рэжысуры кіно і тэлеба- 
чання Беларускай дзяржаўнай ака- 
дэміі мастацтваў Рэната Грыцкова, 
літаратурны рэдактар часопіса “На 
экранах” Юлія Ляшко, начальнік 
адцзела маркетынгу, рэалізацыі і 
рэкламы Нацыянальнай кінастудыіі 
“Беларусьфільм” Юрый Ігруша, за- 
гадчык кафедры літаратурна-мас- 
тацкай крытыкі Інстытута журналіс-

В ы к л а д ч ы к  
п с і х а л о г і і ” . 
3  1998 года 
працавала ў 
Б е л ар у с к ім  
дзяржаўным 
у н і в е р с і т э -  
це культуры і 
мастацтваў на 
кафедры пед- 
агогікі сацы- 

якультурнай дзейнасці як выклад- 
чык, затым старшы выкладчык і 
дацэнт. 3 2011 года выконвала аб- 
авязкі намесніка дэкана, а з 2013 
года —  дэкана факультэта завоч- 
най адукацыі. У 2015 годзе стала 
першым прарэктарам універсітэта 
і займала гэтую пасаду да цяпе- 
рашняга моманту.

тыкі Белдзяржуніверсітэта Людміла 
Саянкова, рэдактар аддзела кіно 
часопіса “Мастацтва” Антон Сіда- 
рэнка, загадчык аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісто- 
рыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі Сяргей Трэцьяк, прадзю
сар ААТ “Белпатрыёт” Аляксандр 
Франскевіч, дацэнт кафедры пед- 
агагічнага майстэрства Рхпублі- 
канскага інстытута вышэйшай шко
лы Валерыя Хрыггтовіч.

Сцэнарыі прымаюцца да 15 
снежня. Пераможцаў вызначаць 
у некалькіх намінацыях: “Гісторыя 
Беларусі”, “Нацыянальныя героі”, 
“Жыццё сучаснай Беларусі”, “Мо- 
ладзь Беларусі”.
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