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сы Б.Эпімах-Шыпілы фалькларызава- 
ных «Дзесяці Божых прыказанняў» 
(8.8.1913), нарысы Р.Кляновіча пра 
бытаванне нар. песень у вёсцы (13 і 
27.11.1913; 5.12.1913). Газета змяшча- 
ла этнаграфічныя нарысы пра нар. 
святы і абрады — калядныя і шчадроў- 
скія (9.1 і 9-2.1914), купальскія (19-6. 
1914), аўгарскія вершы і казкі ў фалькл. 
стылі. Надрукавала запісы бел. батлейкі 
(7, 14, 21, 29.1 і 5.2.1915).

У.М. Конан.

БЕЛАРУСКАЙ ТАНЦАВАЛЬНАЙ ТВОР- 
ЧАСЩ ГАЛІНОВАЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕ- 
ДЧАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ. Створана 1.1. 
1981 пры кафедры харэаграфіі Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэта  
культуры імастацтваў. Навуковы кі- 
раўнік Ю.Чурко. Асноўныя мэты ла- 
бараторыі: збіранне, навуковая сістэ- 
матызацыя і аналіз узораў бел. нар. 
танцавальнай творчасці, стварэнне 
фалькл. банка і харэаграфічнага атла
са Беларусі, публікацыя навуковых 
прац, выданне фалькл. зборнікаў, ука- 
раненне вынікаў даследаванняў у пра- 
цэс падрыхтоўкі спецыялістаў у 
галіне харэаграфічнага мастацтва і 
практычную дзейнасць кіраўнікоў 
танцавальных калектываў Рэспублікі 
Беларусь. У 1981—91 штогод праводзі- 
ла фалькл. экспедыцыі з удзелам суп- 
рацоўнікаў, выкладчыкаў і студэнтаў 
па гісторыка-этнаграфічных рэгіёнах 
Беларусі. Усяго абследавана 766 вёсак 
з 104 раёнаў. Фалькл. матэрыял разгля- 
даецца ў разнастайнасці яго сувязей з 
гістарычнымі, геаграфічнымі і сацы- 
яльнымі ўмовамі бытавання, у адзін- 
стве музычнага, пластычнага, вакаль- 
нага і гульнявога пачаткаў. Палявы 
матэрыял зафіксаваны слоўна-графіч- 
ным спосабам, на кіна- і фотаплёнцы. 
У лабараторыі складзены алфавітны, 
жанравы і тапаграфічны каталогі, фо- 
на-, нота-, фота-, слайда- і фільматэка 
(звыш 17 тыс. адзінак захавання). 
Створаны фонд літаратуры па харэаг- 
рафічным фальклоры, у якім асобным 
раздзелам пададзены выпіскі з прац 
фалькларыстаў і этнографаў 19—20 ст. 
Па матэрыялах лабараторыі напісана 
больш за 150 артыкулаў для «Энцык- 
лапедыі літаратуры і мастацтва Бела
русь (т. 1 — 5, 1984—87), энцыклапе- 
дый «Этнаграфія Беларусі» (1989), «Тэ- 
атральная Беларусь» (т. 1—2, 2002— 
03), апублікавана даведачнае выданне 
«Беларускія народныя танцы, караго-

ды і гульні» (1989), выдадзены шэраг 
рэпертуарных зборнікаў «Беларускі 
фальклор на самадзейнай сцэне», на- 
вучальных дапаможнікаў і інш. Трады- 
цыйным з’яўляецца правядзенне на 
кафедры харэаграфіі фалькл. вечароў 
на якіх створаныя студэнтамі на асно- 
ве сабраных лабараторыяй матэрыя- 
лаў танцавальныя нумары аб’ядноўва- 
юцца ў адзіную праграму. Сярод іх: «Ча- 
тыры пары года», «Запрашаем на вясел- 
ле», «Каляда ідзе», «ІЬтыя цудоўныя, 
цудоўныя гульні», «Гуляем у проса», «3 
мінуўшчыны ў дзень сённяшні», «Ля 
крыніцы», «Вялікдзень на Беларусі». 
Ансамбль «Унукі» пры кафедры харэ- 
аграфіі паказаў фалькл. праграму на 
Міжнародным сімпозіуме па пытаннях 
харэаграфічнага фалыслору пад эгідай 
ЮНЕСКА у Ноўгарадзе (Расія) 1986. 
Канцэртныя нумары, створаныя па- 
водле фалькл. матэрыялаў архіва, скла- 
даюць аснову рэпертуару «Ансамбля 
кафедры харэаграфіі БДУК» пад кіраў- 
ніцтвам С.іуткоўскай.

С. В. Гуткоўская.

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ.
Створана ў 1932 як Беларуская дзяр- 
жаўная кансерваторыя на базе Мін- 
скага дзяржаўнага музычнага тэхніку- 
ма (1924), які меў Бел. студыю оперы і 
балета і вышэйшы вакальны клас. Пер- 
шы дырэктар — М.Казакоў (да 1937).

Б.а.м. — вядучая ВНУ універсітэцка- 
га тыпу ў сістэме мастацкай адукацыі 
Беларусі, нац. навуковы цэнтр бел. му- 
зыказнаўства, этнамузыкалогіі і фальк- 
ларыстыкі, гісторыі і тэорыі выканаль- 
ніцкага мастацтва, музычнай педаго- 
гікі, прымае ўдзел у распрацоўцы 
дзярж. праграмы «Культура». У струк
туры навукова-даследчага сектара 
Б.а.м. праблемная навукова-даследчая 
лабараторыя музыкі (1990), інфарма- 
цыйны цэнтр (2000), савет па абаро- 
не дысертацый на атрыманне вучо- 
най ступені доктара (кандыдата) 
мастацтвазнаўства (1996). 3 1990 ажыц- 
цяўляецца падрыхтоўка і выданне ма- 
награфій, зборнікаў навуковых арты- 
кулаў, метадычных работ і нотных 
выданняў. 3 2001 выдаецца навукова- 
тэарэтычны часопіс «Весці Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі» (гал. рэ- 
дактар — В.Яканюк).

У Б.а.м. ад самага пачатку існаван- 
ня плённа і мэтанакіравана развівалі- 
ся традыцыі бел. этнамузыказнаўства, 
якія былі закладзены навуковай і му- 
зычна-фалькларыстычнай дзейнасцю
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