КОДЭКС РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АБ КУЛЬТУРЫ
ТЭРМIНЫ
Aб'ект культурнай iнфраструктуры ― капiтальная пабудова (будынак, збудаванне),
памяшканне i iншая нерухомая маѐмасць, якiя прызначаны (выкарыстоўваюцца) для
ажыццяўлення i (або) забеспячэння культурнай дзейнасцi;
Aбменны фонд ― сукупнасць няпрофiльных або дублетных (паўторных) музейных
прадметаў, прызначаных для мiжмузейнага абмену;
Адкрытая пляцоўка ― танцавальная пляцоўка i iншыя месцы пад адкрытым небам,
спецыяльна прызначаныя для правядзення дыскатэкi;
Аднаўленне ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў, накiраваных на навукова абгрунтаванае
поўнае або частковае паўторнае стварэнне матэрыяльных гiсторыка-культурных
каштоўнасцей (для нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей абавязкова на месцы iх ранейшага знаходжання);
Арганiзатар культурнага мерапрыемства ― суб'ект культурнай дзейнасцi, па рашэннi
якога праводзiцца культурнае мерапрыемства i (або) якi ажыццяўляе арганiзацыйнае,
фiнансавае i iншае забеспячэнне арганiзацыi i правядзення культурнага мерапрыемства;
Арганiзацыi народных мастацкiх рамѐстваў ― арганiзацыi культуры, якiя займаюцца
вытворчасцю вырабаў народных мастацкiх рамѐстваў;
Арганiзацыя бiблiятэчных фондаў ― сукупнасць працэсаў прыѐму, улiку, апрацоўкi,
размяшчэння i захавання дакументаў;
Арганiзацыя кiнематаграфii ― арганiзацыя культуры, якая ажыццяўляе вытворчасць, паказ
i (або) распаўсюджванне фiльмаў;
Арганiзацыя культурнага адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва ― напрамак
культурнай дзейнасцi па задавальненнi асветных, эстэтычных, пазнавальных i забаўляльных
патрэбнасцей насельнiцтва, а таксама патрэбнасцей у мiжасобасных адносiнах i адпачынку;
Арганiзацыя культуры ― юрыдычная асоба, якая ажыццяўляе ў якасцi асноўнай дзейнасцi
культурную дзейнасць;
Археалагiчная разведка ― археалагiчнае даследаванне, якое, як правiла, не звязана з
аказаннем уздзеяння на культурны пласт (слой) археалагiчнага аб'екта i ажыццяўляецца ў
мэтах выяўлення, картаграфавання, лакалiзацыi, iнтэрпрэтацыi, iнспекцыi археалагiчнага
аб'екта, а таксама атрымання актуальных звестак аб раней выяўленым археалагiчным аб'екце.
Пры археалагiчнай разведцы дапускаецца закладка асобных шурфаў у мэтах удакладнення
даных аб археалагiчным аб'екце;

Археалагiчны нагляд ― археалагiчнае даследаванне, якое ажыццяўляецца пры выкананнi
земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўленнi iншай дзейнасцi на
пашкоджаных участках тэрыторыi археалагiчнага аб'екта ў мэтах выяўлення археалагiчных
артэфактаў, вывучэння культурнага пласта (слоя), архiтэктурных i iншых матэрыяльных
рэшткаў, якiя ў iм утрымлiваюцца;
Археалагiчныя аб'екты ― нерухомыя матэрыяльныя аб'екты або iх комплексы разам з
археалагiчнымi артэфактамi i культурным пластом (слоем), якiя ўзнiклi ў вынiку жыцця i
дзейнасцi чалавека больш за сто дваццаць гадоў таму назад, захавалiся ў зямлi або на дне
прыродных i штучных вадаѐмаў, маюць гiстарычнае, мастацкае, навуковае або iншае
культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання iм статусу гiсторыкакультурнай каштоўнасцi, прадугледжаным артыкулам 92 гэтага Кодэкса;
Археалагiчныя артэфакты ― рухомыя матэрыяльныя аб'екты, якiя ўзнiклi ў вынiку жыцця
i дзейнасцi чалавека больш за сто дваццаць гадоў таму назад, захавалiся ў культурным
пласце (слоi) або на дне прыродных i штучных вадаѐмаў, маюць гiстарычнае, мастацкае,
навуковае або iншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання iм
статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, прадугледжаным артыкулам 92 гэтага Кодэкса, i
на момант iх выяўлення не маюць уласнiка;
Археалагiчныя даследаваннi ― комплекс мерапрыемстваў па пошуку, выяўленнi i
вывучэннi археалагiчных аб'ектаў i (або) археалагiчных артэфактаў, ажыццяўленнi
археалагiчнага нагляду пры выкананнi работ на тэрыторыi археалагiчных аб'ектаў;
Археалагiчныя раскопкi ― археалагiчнае даследаванне на археалагiчным аб'екце, якое
звязана з аказаннем уздзеяння на культурны пласт (слой) археалагiчнага аб'екта i
ажыццяўляецца з прымяненнем раскопачных работ у мэтах вывучэння культурнага пласта
(слоя), архiтэктурных i iншых матэрыяльных рэшткаў, якiя ў iм утрымлiваюцца;
Аўтэнтычны фальклор ― народнае мастацтва ў яго спрадвечным, адэкватным генетычным
вытокам выглядзе, без якiх-небудзь апрацовак. Аўтэнтычны фальклор функцыянуе ў
натуральным фальклорным асяроддзi пэўнай мясцовасцi, iснуе як вусная традыцыя, якая
гарманiчна злучае ў сабе характэрныя асаблiвасцi некалькiх вiдаў i жанраў мастацтва i
арыентавана на непасрэдныя, нефармальныя адносiны;
Ахова археалагiчнай спадчыны ― напрамак культурнай дзейнасцi, якi ўключае сiстэму
арганiзацыйных,
прававых,
эканамiчных,
матэрыяльна-тэхнiчных,
навуковых,
iнфармацыйных i (або) iншых мер, накiраваных на выяўленне археалагiчных аб'ектаў i
археалагiчных артэфактаў, iх вывучэнне, улiк, захаванне, аднаўленне, утрыманне i
выкарыстанне, што ажыццяўляюцца ў мэтах зберажэння i памнажэння археалагiчнай
спадчыны;
Ахова гiсторыка-культурнай спадчыны ― напрамак культурнай дзейнасцi, якi ўключае
сiстэму арганiзацыйных, прававых, эканамiчных, матэрыяльна-тэхнiчных, навуковых,
iнфармацыйных i (або) iншых мер, накiраваных на вылучэнне культурных каштоўнасцей для
надання статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, наданне культурным каштоўнасцям
статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, улiк, захаванне, аднаўленне, утрыманне i
выкарыстанне гiсторыка-культурных каштоўнасцей, што ажыццяўляюцца ў мэтах
зберажэння i памнажэння гiсторыка-культурнай спадчыны i стварэння ўмоў для яе перадачы
наступным пакаленням;

Бiблiятэка ― арганiзацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якiя
ажыццяўляюць збор i забяспечваюць захаванасць дакументаў для грамадскага
выкарыстання;
Бiблiятэчная справа ― напрамак культурнай дзейнасцi па стварэннi i развiццi бiблiятэк,
фармiраваннi i апрацоўцы бiблiятэчных фондаў, арганiзацыi бiблiятэчнага, iнфармацыйнага i
даведачна-бiблiяграфiчнага абслугоўвання карыстальнiкаў бiблiятэк, навукова-метадычным
забеспячэннi дзейнасцi бiблiятэк;
Бiблiятэчны работнiк ― работнiк культуры, якi займаецца фармiраваннем i апрацоўкай
бiблiятэчных фондаў, бiблiятэчным, iнфармацыйным i даведачна-бiблiяграфiчным
абслугоўваннем карыстальнiкаў бiблiятэкi, навукова-метадычным забеспячэннем дзейнасцi
бiблiятэкi;
Бiблiятэчны фонд ― упарадкаваная сукупнасць дакументаў, якiя пастаянна захоўваюцца ў
бiблiятэцы i прызначаны для грамадскага выкарыстання;
Вырабы народных мастацкiх рамѐстваў ― прадметы дэкаратыўнага i ўтылiтарнага
прызначэння, якiя створаны ў адпаведнасцi з традыцыямi народных мастацкiх рамѐстваў з
выкарыстаннем натуральных матэрыялаў i ручной працы, характарызуюцца нацыянальнай
самабытнасцю i маюць мастацкую вартасць;
Выстаўка ― культурнае мерапрыемства па публiчным паказе, распаўсюджваннi i (або)
папулярызацыi культурных каштоўнасцей;
Вытворчасць фiльма ― стварэнне фiльма шляхам увасаблення творчай задумы на
тэхналагiчнай аснове кiнематаграфii;
Гiсторыка-культурная каштоўнасць ― культурная каштоўнасць, якая мае адметныя
духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi i якой нададзены статус гiсторыкакультурнай каштоўнасцi;
Гiсторыка-культурная спадчына ўяўляе сабой сукупнасць найбольш адметных вынiкаў i
сведчанняў гiстарычнага, культурнага i духоўнага развiцця народа Беларусi, увасобленых у
гiсторыка-культурных каштоўнасцях;
Гастролi ― правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў з удзелам выканаўцаў паза межамi населенага пункта iх пастаяннай дзейнасцi;
Дакумент ― носьбiт iнфармацыi, у тым лiку электронны, на якiм iнфармацыя змяшчаецца ў
выглядзе тэксту, гуказапiсу або выявы i якi прызначаны для перадачы iнфармацыi ў часе i
прасторы;
Дакументальныя помнiкi ― акты дзяржаўных органаў, iншыя пiсьмовыя, графiчныя i
аўдыявiзуальныя дакументы, у тым лiку старажытныя i iншыя рукапiсы, архiўныя
дакументы, рэдкiя друкаваныя выданнi;
Дапаўненне ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па стварэннi дапаўненняў да
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, у тым лiку па завяршэннi ў свой час не
рэалiзаваных аўтарскiх задум, а таксама па ўзвядзеннi ў месцах страты на тэрыторыi
комплексу або ансамбля нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей
капiтальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў) i iншых аб'ектаў паводле спецыяльна

распрацаваных праектаў рэгенерацыi гэтых
захаваннем аб'ѐмна-прасторавай структуры;

гiсторыка-культурных

каштоўнасцей

з

Дзейнасць аўтэнтычных фальклорных калектываў мастацкай творчасцi ― напрамак
культурнай дзейнасцi па захаваннi аўтэнтычнага фальклору;
Дзейнасць непрафесiйных (аматарскiх) калектываў мастацкай творчасцi ― напрамак
культурнай дзейнасцi па стварэннi твораў мастацтва, выкананняў твораў сцэнiчнага
мастацтва i (або) iх публiчным паказе (публiчным выкананнi) на непрафесiйнай аснове;
Дзейнасць прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi ― напрамак культурнай
дзейнасцi па стварэннi твораў мастацтва, выкананняў твораў сцэнiчнага мастацтва i (або) iх
публiчным паказе (публiчным выкананнi) на прафесiйнай аснове;
Дзеяч культуры i мастацтва ― работнiк культуры i творчы работнiк, якiя маюць ганаровыя
званнi Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры i (або) iншыя дзяржаўныя ўзнагароды
Рэспублiкi Беларусь за дасягненнi ў сферы культуры;
Дыскатэка ― танцавальная i (або) забаўляльная праграма, якая суправаджаецца публiчным
выкананнем твораў музычнага мастацтва калектывамi мастацкай творчасцi i (або) асобнымi
выканаўцамi i (або) у якой выкарыстоўваецца фанаграма, з магчымым паказам
аўдыявiзуальных твораў, правядзеннем культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў, гульняў i
iншых забаў;
Закрытая пляцоўка ― капiтальная пабудова (будынак, збудаванне), памяшканне, што
выкарыстоўваюцца для правядзення дыскатэкi;
Запаведныя мясцiны ― тапаграфiчна акрэсленыя зоны або ландшафты, створаныя
чалавекам або чалавекам i прыродай;
Зводны электронны каталог бiблiятэк Беларусi ― iнфармацыйны рэсурс, якi
адлюстроўвае склад, змест i структуру Бiблiятэчнага фонду Рэспублiкi Беларусь;
Кiнематаграфiчнае мерапрыемства ― культурнае мерапрыемства па паказе,
распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi фiльмаў, а таксама папулярызацыi кiнамастацтва;
Кiнематаграфiчная дзейнасць ― напрамак культурнай дзейнасцi па вытворчасцi, паказе i
распаўсюджваннi фiльмаў;
Кiнематаграфiя ― сукупнасць творчых, вытворчых, навуковых, тэхналагiчных, тэхнiчных,
адукацыйных, iнфармацыйных, асветнiцкiх i iншых працэсаў, накiраваных на вытворчасць,
паказ i распаўсюджванне фiльмаў;
Кiраванне бiблiятэчнымi фондамi ― сукупнасць працэсаў рэгулявання складу, аб'ѐму i
структуры бiблiятэчных фондаў у адпаведнасцi з задачамi бiблiятэк i патрэбнасцямi iх
карыстальнiкаў;
Калектывы мастацкай творчасцi ― аб'яднаннi грамадзян, якiя сумесна займаюцца
мастацкай творчасцю;

Калекцыйны фонд ― сукупнасць музейных прадметаў, якiм нададзены статус гiсторыкакультурнай каштоўнасцi або не нададзены такi статус, але якiя з'яўляюцца рэдкiмi ў сваiм
родзе музейнымi прадметамi i iснуюць у адзiным экзэмпляры або ў абмежаванай колькасцi
(далей - асаблiва каштоўныя музейныя прадметы);
Камплектаванне бiблiятэчных фондаў ― сукупнасць працэсаў выяўлення, адбору, заказу,
набыцця, стварэння, атрымання дакументаў, якiя адпавядаюць задачам бiблiятэкi, профiлю
камплектавання яе фондаў;
Кансервацыя ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па часовым або доўгатэрмiновым
забеспячэннi захаванасцi тэхнiчнага стану матэрыяльных гiсторыка-культурных
каштоўнасцей, у тым лiку супрацьаварыйныя работы, з прымяненнем адпаведных метадаў,
якiя дазваляюць прадухiлiць яго далейшае пагаршэнне i ствараюць умовы для экспанавання
закансерваваных матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей;
Кансервацыя музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў ―
комплекс мерапрыемстваў па часовым або доўгатэрмiновым забеспячэннi захаванасцi
фiзiчнага стану музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў з
прымяненнем адпаведных метадаў, якiя дазваляюць прадухiлiць яго далейшае пагаршэнне i
ствараюць умовы для экспанавання закансерваваных музейных прадметаў, навуковадапаможных i сыравiнных матэрыялаў;
Карыстальнiк гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ― юрыдычная асоба, за якой
гiсторыка-культурная каштоўнасць замацавана на праве гаспадарчага распараджэння або
аператыўнага кiравання;
Класiфiкацыя музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў
― групоўка музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў на аснове
адзiнства (агульнасцi) iх прыкмет (паходжання, тэматыкi, храналогii, структуры,
функцыянальнага прызначэння i iншых прыкмет), накiраваная на фiксацыю сувязi памiж iмi;
Класiфiкацыя музеяў ― групоўка музеяў па прыкметах, iстотных для арганiзацыi i развiцця
сiстэмы музеяў, ажыццяўлення музейнай дзейнасцi, у тым лiку па профiлi (профiлях) i iншых
крытэрыях;
Клуб ― арганiзацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якiя ажыццяўляюць
арганiзацыю культурнага адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва праз стварэнне
грамадзянам умоў для занятку творчай дзейнасцю, развiцця i рэалiзацыi iх творчых
здольнасцей (магчымасцей), задавальнення iх асветных, эстэтычных, пазнавальных i
забаўляльных патрэбнасцей, а таксама патрэбнасцей у мiжасобасных адносiнах i адпачынку;
Клубнае фармiраванне ― добраахвотнае аб'яднанне грамадзян, заснаванае на агульнасцi
iнтарэсаў i патрэбнасцей у сумесным занятку творчай дзейнасцю, якая спрыяе развiццю iх
творчых здольнасцей (магчымасцей), уменняў i навыкаў, стварэнню iмi вынiкаў творчай
дзейнасцi, а таксама на адзiнстве iмкнення да атрымання актуальнай iнфармацыi i
прыкладных ведаў у розных галiнах грамадскага жыцця, авалодання ведамi, уменнямi i
навыкамi ў сферы культуры, быту, здаровага ладу жыцця, арганiзацыi культурнага
адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва;

Кнiжныя помнiкi ― рукапiсныя кнiгi, друкаваныя выданнi, якiм нададзены статус
гiсторыка-культурнай каштоўнасцi або якiя з'яўляюцца рэдкiмi цi каштоўнымi дакументамi i
маюць адметныя гiстарычныя, навуковыя, мастацкiя або iншыя вартасцi;
Конкурс ― культурнае мерапрыемства па публiчных стварэннi, выкананнi i паказе,
распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi вынiкаў творчай дзейнасцi, якое праводзiцца ў мэтах
вылучэння лепшых удзельнiкаў сярод выканаўцаў, навучэнцаў устаноў адукацыi, iншых
грамадзян, юрыдычных асоб або вылучэння iх лепшых работ у пэўных вiдах мастацкай
лiтаратуры i мастацтва;
Культура ― сукупнасць культурных каштоўнасцей i культурная дзейнасць;
Культурна-вiдовiшчнае мерапрыемства ― культурнае мерапрыемства па публiчным
выкананнi вынiкаў творчай дзейнасцi калектывамi мастацкай творчасцi i (або) асобнымi
выканаўцамi;
Культурнае мерапрыемства ― мерапрыемства па публiчных стварэннi, выкананнi, паказе,
распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi вынiкаў творчай дзейнасцi, а таксама па публiчным
паказе (паказе), распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi культурных каштоўнасцей;
Культурная дзейнасць ― дзейнасць па стварэннi, аднаўленнi (адраджэннi), захаваннi,
ахове, вывучэннi, выкарыстаннi, распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi культурных
каштоўнасцей, прадастаўленнi культурных даброт, эстэтычным выхаваннi грамадзян
Рэспублiкi Беларусь, замежных грамадзян i асоб без грамадзянства (далей, калi не вызначана
iншае, - грамадзяне), арганiзацыi культурнага адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва,
аказаннi метадычнай дапамогi суб'ектам культурнай дзейнасцi;
Культурная каштоўнасць ― створаныя (пераўтвораныя) чалавекам або цесна звязаныя з
яго дзейнасцю матэрыяльны аб'ект i нематэрыяльнае праяўленне творчасцi чалавека, якiя
маюць гiстарычнае, мастацкае, навуковае або iншае значэнне;
Культурны пласт (слой) ― пласт у зямлi або пад вадой, якi ўтварыўся ў вынiку жыцця i
дзейнасцi чалавека i ўтрымлiвае сляды iснавання чалавека;
Культурны праект ― сукупнасць дзеянняў, накiраваных на дасягненне вынiкаў культурнай
дзейнасцi;
Культурныя даброты ― культурная каштоўнасць, што прадастаўляецца, работа i (або)
паслуга, што выконваецца (аказваецца) юрыдычнай асобай, грамадзянiнам, у тым лiку
iндывiдуальным прадпрымальнiкам, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, для
задавальнення духоўных i эстэтычных патрэбнасцей грамадзян, станаўлення i развiцця
асобы;
Мiжбiблiятэчны абанемент ― форма бiблiятэчнага абслугоўвання карыстальнiкаў
бiблiятэк, заснаваная на ўзаемавыкарыстаннi iнфармацыйных рэсурсаў i даведачнабiблiяграфiчнага апарату бiблiятэк шляхам прадастаўлення карыстальнiкам бiблiятэк
арыгiналаў дакументаў або iх копiй, атрыманых ад iншай бiблiятэкi;
Мiсiя музея ― грамадскае прызначэнне музея як сацыяльнага iнстытута па захаваннi i
папулярызацыi матэрыяльнай i нематэрыяльнай культурнай спадчыны, нацыянальных
культурных традыцый, у тым лiку традыцый народных мастацкiх рамѐстваў,

этнакультурнага i прыроднага асяроддзя;
Майстар народных мастацкiх рамѐстваў ― грамадзянiн, якi стварае вырабы народных
мастацкiх рамѐстваў самастойна, у тым лiку ў рамках прадпрымальнiцкай або рамеснiцкай
дзейнасцi, або працуе на падставе працоўнага дагавора (кантракта), або ажыццяўляе
дзейнасць на падставе грамадзянска-прававога дагавора ў арганiзацыi культуры, iншай
юрыдычнай асобе, iндывiдуальнага прадпрымальнiка;
Мастацкая творчасць ― стварэнне твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва, iх выкананняў
i (або) iх выкананне;
Матэрыяльныя культурныя каштоўнасцi ― культурныя каштоўнасцi, матэрыяльнае
ўвасабленне якiх складае iх змест;
Мецэнат культуры ― грамадзянiн, якi робiць ахвяраваннi ў мэтах захавання, развiцця,
распаўсюджвання i (або) папулярызацыi культуры, падтрымкi культурнай дзейнасцi, у тым
лiку захавання, развiцця, распаўсюджвання i (або) папулярызацыi беларускай нацыянальнай
культуры i мовы, аховы гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны, развiцця музейнай i
бiблiятэчнай справы, кiнематаграфii, адраджэння, захавання i развiцця нацыянальных
культурных традыцый, у тым лiку традыцый народных мастацкiх рамѐстваў, падтрымкi
таленавiтых аўтараў, калектываў мастацкай творчасцi i асобных выканаўцаў, папулярызацыi
культурных каштоўнасцей беларускай нацыянальнай i сусветнай культуры;
Музеi пад адкрытым небам ― музеi, у музейныя фонды якiх уключаны комплексы i (або)
ансамблi нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, размешчаныя на
тэрыторыi, якая гiстарычна i культурна не звязана з iмi, або музеi, у музейныя фонды якiх
уключаны калекцыi i (або) камплекты матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей,
iншыя рухомыя матэрыяльныя культурныя каштоўнасцi, сiстэматызаваныя i прадстаўленыя
на тэрыторыi, якая гiстарычна i культурна не звязана з iмi;
Музеi-запаведнiкi ― музеi, якiя размяшчаюцца ў комплексах i ансамблях нерухомых
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, разам з тэрыторыяй, гiстарычна i
культурна звязанай з гэтымi нерухомымi матэрыяльнымi гiсторыка-культурнымi
каштоўнасцямi;
Музей ― арганiзацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якiя выяўляюць
прадметы музейнага значэння, камплектуюць музейныя фонды, ажыццяўляюць на
пастаяннай аснове ўлiк i захоўванне музейных прадметаў, навукова-дапаможных i
сыравiнных матэрыялаў, вывучэнне, выкарыстанне i папулярызацыю музейных прадметаў,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў;
Музейная калекцыя ― збор музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных
матэрыялаў, аб'яднаных адной або некалькiмi прыкметамi, якi мае навуковую, гiстарычную,
мемарыяльную, мастацкую i (або) эстэтычную вартасць як адно цэлае;
Музейная справа ― напрамак культурнай дзейнасцi па стварэннi i развiццi музеяў,
выяўленнi прадметаў музейнага значэння, камплектаваннi музейных фондаў, а таксама па
ўлiку, захоўваннi, вывучэннi, выкарыстаннi i папулярызацыi музейных прадметаў, навуковадапаможных i сыравiнных матэрыялаў, ажыццяўленнi iншых вiдаў музейнай дзейнасцi;
Музейны прадмет ― культурная каштоўнасць або выдзелены з навакольнага асяроддзя ў
вынiку навуковай дзейнасцi прыродны аб'ект, якiя маюць навуковую, гiстарычную,

мемарыяльную, мастацкую i (або) эстэтычную вартасць, пастаянна захоўваюцца ў музеi i
ўключаны ў музейны фонд;
Музейны фонд ― навукова абгрунтаваная сукупнасць музейных прадметаў, навуковадапаможных i сыравiнных матэрыялаў, якiя пастаянна захоўваюцца ў музеi;
Навукова-дапаможны матэрыял ― матэрыял, якi набыты або спецыяльна выраблены для
раскрыцця зместу экспазiцыi i замяняе арыгiнальны прадмет, або арыгiнальны прадмет, якi
не аднесены да музейных прадметаў па прычыне немагчымасцi забеспячэння яго
доўгатэрмiновага захоўвання, якiя пастаянна захоўваюцца ў музеi i ўключаны ў музейны
фонд;
Народныя мастацкiя рамѐствы ― напрамак культурнай дзейнасцi па стварэннi i
папулярызацыi вырабаў народных мастацкiх рамѐстваў;
Нацыянальныя фiльмы ― фiльмы, якiя адлюстроўваюць найважнейшыя падзеi
нацыянальнай гiсторыi i культуры, сучаснага жыцця Рэспублiкi Беларусь, прысвечаны
агульначалавечым гуманiтарным, сацыяльным i маральным праблемам, падзеям сусветнай
гiсторыi, якiя маюць важнае сацыяльна-культурнае значэнне для Рэспублiкi Беларусь;
Нематэрыяльныя культурныя каштоўнасцi ― культурныя каштоўнасцi, форма iснавання
(праявы) якiх не аказвае iстотнага ўплыву на iх змест;
Паказ фiльма ― дэманстрацыя (публiчнае выкананне) фiльма, якая ажыццяўляецца ў
кiназалах або iншых спецыяльна абсталяваных памяшканнях (месцах), а таксама па
тэлебачаннi, праз глабальную камп'ютарную сетку Iнтэрнэт або iншымi тэхнiчнымi
спосабамi;
Паркi культуры i адпачынку, гарадскiя сады, заапаркi, заасады ― арганiзацыi культуры
або падраздзяленнi юрыдычных асоб, якiя ажыццяўляюць арганiзацыю культурнага
адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва праз стварэнне на сваѐй тэрыторыi ўмоў для
адпачынку i забаў грамадзян, распаўсюджвання i папулярызацыi экалагiчных ведаў,
фармiравання беражлiвых i гуманных адносiн да навакольнага асяроддзя;
Перамяшчэнне ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па перамяшчэннi нерухомых
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i iх аднаўленнi на новым месцы;
Пленэр ― культурнае мерапрыемства па публiчным стварэннi, публiчным паказе,
распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi выяўленчага мастацтва, якое праводзiцца на
адкрытым паветры;
Помнiкi архiтэктуры ― капiтальныя пабудовы (будынкi, збудаваннi), асобныя або
аб'яднаныя ў комплексы i ансамблi, аб'екты народнага дойлiдства, у склад якiх могуць
уваходзiць звязаныя з указанымi аб'ектамi творы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога,
садова-паркавага мастацтва;
Помнiкi археалогii ― археалагiчныя аб'екты i археалагiчныя артэфакты;
Помнiкi гiсторыi ― капiтальныя пабудовы (будынкi, збудаваннi), iншыя аб'екты, тэрыторыi,
якiя звязаны з важнейшымi гiстарычнымi падзеямi, развiццѐм грамадства i дзяржавы,
мiжнароднымi адносiнамi, развiццѐм навукi i тэхнiкi, культуры i быту, палiтычнымi,
дзяржаўнымi, ваеннымi дзеячамi, дзеячамi навукi, лiтаратуры, культуры i мастацтва;

Помнiкi горадабудаўнiцтва ― забудова, планiровачная структура забудовы або фрагменты
планiровачнай структуры забудовы населеных пунктаў з культурным пластом (слоем).
Помнiкi горадабудаўнiцтва з'яўляюцца комплексамi гiсторыка-культурных каштоўнасцей;
Помнiкi мастацтва ― творы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога i iншых вiдаў
мастацтва;
Пошук археалагiчных аб'ектаў i (або) археалагiчных артэфактаў ― вiзуальнае або з
выкарыстаннем металашукальнiкаў, геарадараў, iншых тэхнiчных сродкаў i iнструментаў
абследаванне паверхнi зямлi i (або) дна прыродных i штучных вадаѐмаў з выкананнем або
без выканання земляных работ, у ходзе якога праводзяцца поўны або частковы збор i выемка
рухомых матэрыяльных аб'ектаў, якiя валодаюць прыкметамi археалагiчных артэфактаў;
Праграма культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства ― зацверджаны арганiзатарам
культурна-вiдовiшчнага мерапрыемства дакумент, якi ўтрымлiвае iнфармацыю аб культурнавiдовiшчным мерапрыемстве, у тым лiку яго найменне, iнфармацыю аб месцы i часе
(тэрмiнах) яго правядзення, праектнай умяшчальнасцi сцэнiчнай пляцоўкi (пры адсутнасцi мяркуемай колькасцi гледачоў), на якой плануецца правядзенне культурна-вiдовiшчнага
мерапрыемства, беларускiх i (або) замежных выканаўцах (далей, калi не вызначана iншае, выканаўцы) i iншую iнфармацыю, якая адносiцца да правядзення культурна-вiдовiшчнага
мерапрыемства (па жаданнi арганiзатара);
Прадмет музейнага значэння ― культурная каштоўнасць або выдзелены з навакольнага
асяроддзя ў вынiку навуковай дзейнасцi прыродны аб'ект, якiя маюць навуковую,
гiстарычную, мемарыяльную, мастацкую i (або) эстэтычную вартасць i не ўключаны ў
музейны фонд;
Прыстасаванне ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па адаптацыi матэрыяльных
гiсторыка-культурных каштоўнасцей да патрэбнасцей i асаблiвасцей сучаснага тэхнiчнага
ўтрымання без дапушчэння страты iмi адметных духоўных, мастацкiх i (або)
дакументальных вартасцей;
Публiчная бiблiятэка ― бiблiятэка, якая задавальняе ўнiверсальныя iнфармацыйныя
патрэбнасцi карыстальнiкаў бiблiятэкi;
Работнiк культуры ― грамадзянiн, якi ажыццяўляе культурную дзейнасць на пасадзе,
прадугледжанай квалiфiкацыйным даведнiкам пасад служачых, якiя заняты ў культуры, а
таксама кiраўнiк арганiзацыi культуры, падраздзялення арганiзацыi культуры,
падраздзялення iншай юрыдычнай асобы, якое ажыццяўляе культурную дзейнасць, i яго
намеснiк (намеснiкi), да службовых абавязкаў якога (якiх) адносяцца пытаннi ажыццяўлення
культурнай дзейнасцi;
Рамонт ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па аднаўленнi страчаных у працэсе
эксплуатацыi i (або) паляпшэннi канструкцыйных, iнжынерных, тэхнiчных, эстэтычных
якасцей нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, у тым лiку па
лiквiдацыi iх дробных пашкоджанняў i няспраўнасцей, а таксама па папярэджаннi iх зносу,
якiя не адносяцца да рэканструкцыi гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;
Раскрыццѐ ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па пазбаўленнi матэрыяльных гiсторыкакультурных каштоўнасцей ад пазнейшых дысануючых напластаванняў;

Распаўсюджванне фiльма ― продаж, прадастаўленне ў пракат арыгiнала або копii фiльма
юрыдычным асобам i iндывiдуальным прадпрымальнiкам для паказу фiльма i (або)
прадастаўленне (перадача) правоў на фiльм;
Рэгенерацыя ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў па аднаўленнi цэласнасцi i агульнага
кампазiцыйнага рашэння матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей (у асноўным
комплексу або ансамбля матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей) i (або)
гiстарычнага характару размяшчэння нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных
каштоўнасцей у навакольным асяроддзi;
Рэканструкцыя ― сукупнасць работ i мерапрыемстваў, накiраваных на выкарыстанне па
новым прызначэннi нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i (або)
звязаных са змяненнем iх асноўных тэхнiка-эканамiчных паказчыкаў i параметраў, у тым
лiку з павышэннем спажывецкiх якасцей, якiя вызначаюцца тэхнiчнымi нарматыўнымi
прававымi актамi, са змяненнем колькасцi i плошчы памяшканняў, будаўнiчага аб'ѐму i (або)
агульнай плошчы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей,
змяненнем умяшчальнасцi, прапускной здольнасцi, напрамку i (або) месца распалажэння
iнжынерных, транспартных камунiкацый (замена iх участкаў) i збудаванняў на iх;
Рэстаўрацыя (рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы) ― сукупнасць работ i
мерапрыемстваў па аднаўленнi парушанага першапачатковага аблiчча нерухомых
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, уключаючы капiтальныя пабудовы
(будынкi, збудаваннi), iх комплексы, часткi, якiя выконваюцца на аснове спецыяльных
даследаванняў iх гiстарычнай дакладнасцi i архiтэктурна-мастацкай каштоўнасцi, а таксама
навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях;
Рэстаўрацыяя музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў
― комплекс мерапрыемстваў па навукова абгрунтаваным аднаўленнi страчаных фрагментаў
музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў, а таксама iх
навуковых, гiстарычных, мемарыяльных, мастацкiх, эстэтычных i iншых вартасцей;
Рэчавы ― археалагiчныя артэфакты, нумiзматыка, банiстыка, фалерыстыка, сфрагiстыка,
зброя, ахоўнае ўзбраенне, боепрыпасы, вайсковы рыштунак i атрыбутыка, адзенне, тканiны,
вексiлалогiя, мэбля, музычныя iнструменты, прыборы, апараты, iнструменты, механiзмы,
транспартныя сродкi, прылады i прыстасаваннi, прадметы побыту i iншыя рэчавыя вiды;
Свята ― культурнае мерапрыемства па публiчным паказе, распаўсюджваннi i (або)
папулярызацыi вынiкаў творчай дзейнасцi, прымеркаванае да дзяржаўных свят, святочных
дзѐн i памятных дат у Рэспублiцы Беларусь або звязанае з адраджэннем беларускiх народных
традыцый, звычаяў i абрадаў;
Сетка бiблiятэк ― сукупнасць бiблiятэк, якiя аб'яднаны ў адпаведнасцi з iх прызначэннем,
тэрытарыяльнай прыналежнасцю i (або) заснавальнiкам i маюць каардынацыйны i
метадычны цэнтр;
Спецыяльная бiблiятэка ― бiблiятэка, якая задавальняе iнфармацыйныя патрэбнасцi
карыстальнiкаў бiблiятэкi, звязаныя з прафесiйнай дзейнасцю (вытворчыя бiблiятэкi),
адукацыйнай дзейнасцю (бiблiятэкi ўстаноў адукацыi), навуковай дзейнасцю (навуковыя
бiблiятэкi) або iншай спецыяльнай дзейнасцю;

Спонсар культуры ― юрыдычная асоба, iндывiдуальны прадпрымальнiк, якiя
прадастаўляюць юрыдычным асобам, грамадзянам, у тым лiку iндывiдуальным
прадпрымальнiкам, бязвыплатную (спонсарскую) дапамогу ў мэтах аховы гiсторыкакультурнай спадчыны, развiцця бiблiятэчнай i музейнай справы, кiнематаграфii,
выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога, манументальнага, музычнага, тэатральнага,
харэаграфiчнага, эстраднага, цыркавога i iншых вiдаў мастацтва (у тым лiку стварэння новых
твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва, канцэртных праграм, тэатральных пастановак,
правядзення выставак), а таксама развiцця i падтрымкi народнай творчасцi, народных
мастацкiх рамѐстваў, адукацыi ў сферы культуры, правядзення культурна-вiдовiшчных
мерапрыемстваў беларускiмi калектывамi мастацкай творчасцi i асобнымi выканаўцамi;
Сфера культуры ― галiна сацыяльнай сферы па ажыццяўленнi i забеспячэннi культурнай
дзейнасцi ў адпаведнасцi з напрамкамi, прадугледжанымi гэтым Кодэксам;
Сцэнiчная пляцоўка ― капiтальная пабудова (будынак, збудаванне), яе (iх) часткi,
тэрыторыя, якiя прызначаны для правядзення культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў;
Сыравiнны матэрыял ―
аб'ект прыроднага паходжання, якi прызначаны для
лабараторных даследаванняў i прэпаравання, пастаянна захоўваецца ў музеi i ўключаны ў
музейны фонд;
Творчая дзейнасць ― напрамак культурнай дзейнасцi, якi ўключае мастацкую творчасць i
iншую iнтэлектуальную дзейнасць, што завяршаецца з'яўленнем новага, якi раней не iснаваў,
вынiку iнтэлектуальнай дзейнасцi ў сферы культуры;
Творчы работнiк ― грамадзянiн, якi ажыццяўляе творчую дзейнасць самастойна або на
падставах, прадугледжаных гэтым Кодэксам, i незалежна ад таго, з'яўляецца ѐн членам
творчага саюза цi не;
Творчы саюз ― грамадскае аб'яднанне творчых работнiкаў (не менш за дзве трэцi ад
агульнага лiку членаў) i iншых грамадзян, якiя ўнеслi ўклад у захаванне i развiццѐ культуры,
створанае на аснове агульнасцi iнтарэсаў яго членаў у пэўным вiдзе творчай дзейнасцi для
рэалiзацыi статутных мэт;
Уласнiк гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ― Рэспублiка Беларусь, адмiнiстрацыйнатэрытарыяльная адзiнка Рэспублiкi Беларусь, юрыдычная асоба, грамадзянiн, у тым лiку
iндывiдуальны прадпрымальнiк, якiм належаць правы валодання, карыстання i
распараджэння гiсторыка-культурнай каштоўнасцю;
Установа культуры ― арганiзацыя культуры, якая ствараецца ўласнiкам для ажыццяўлення
кiраўнiчых, сацыяльна-культурных i iншых функцый некамерцыйнага характару ў сферы
культуры i фiнансуецца iм поўнасцю або часткова;
Фiльм ― аўдыявiзуальны твор, якi створаны шляхам увасаблення творчай задумы ў
адпаведнасцi з лiтаратурным сцэнарыем, складаецца з зафiксаваных на матэрыяльных
носьбiтах iнфармацыi i паслядоўна злучаных у тэматычнае цэлае выяў (кадраў) з
суправаджэннем або без суправаджэння iх гукам i прызначаны для ўспрымання з дапамогай
адпаведных тэхнiчных прылад;
Фiльм у iгравой форме ― фiльм, якi ствараецца пры дапамозе акцѐрскай iгры;

Фiльм у анiмацыйнай форме ― фiльм, якi ствараецца метадам пакадравай здымкi
паслядоўных фаз руху маляваных i (або) аб'ѐмных аб'ектаў;
Фiльм у змешанай форме ― фiльм, у якiм адначасова могуць выкарыстоўвацца элементы
фiльмаў у iгравой, неiгравой i (або) анiмацыйнай формах;
Фiльм у неiгравой форме ― фiльм, якi ствараецца шляхам здымкi рэальных падзей i
людзей;
Фiльмы, якiя маюць важнае сацыяльна-культурнае значэнне ― фiльмы, якiя
адлюстроўваюць падзеi нацыянальнай гiсторыi i культуры, сучаснага жыцця Рэспублiкi
Беларусь або дасягненнi сацыяльна-эканамiчнага развiцця Рэспублiкi Беларусь, фiльмы для
дзяцей i моладзi, фiльмы - партрэты знакамiтых асоб, фiльмы - экранiзацыi твораў
беларускай i замежнай лiтаратуры, а таксама фiльмы гiсторыка-патрыятычнай, сацыяльнай i
экалагiчнай тэматыкi;
Фармiраванне бiблiятэчных фондаў ― сукупнасць працэсаў камплектавання, арганiзацыi
бiблiятэчных фондаў, выключэння дакументаў з бiблiятэчных фондаў i кiравання
бiблiятэчнымi фондамi;
Фестываль ― культурнае мерапрыемства па публiчным паказе, распаўсюджваннi i (або)
папулярызацыi вынiкаў творчай дзейнасцi ў сцэнiчным, выяўленчым, цыркавым мастацтве,
мастацкай лiтаратуры, кiнематаграфii, народнай творчасцi, у тым лiку вырабаў народных
мастацкiх рамѐстваў;
Форум ― культурнае мерапрыемства па публiчным паказе i папулярызацыi вынiкаў творчай
дзейнасцi, а таксама дзейнасцi музеяў i бiблiятэк, вопыту культурна-асветнай работы i
педагагiчнай дзейнасцi ў сферы культуры;
Цэнтр (дом) рамѐстваў ― арганiзацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якiя
ажыццяўляюць дзейнасць па адраджэннi, захаваннi i пераемнасцi мясцовых традыцый
народных мастацкiх рамѐстваў, папулярызацыi дзейнасцi па стварэннi вырабаў народных
мастацкiх рамѐстваў;
Экспазiцыя ― мэтанакiраваная i навукова абгрунтаваная сукупнасць музейных прадметаў,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў з уласнага музейнага фонду, музейных
фондаў iншых музеяў i (або) прадметаў музейнага значэння, выстаўленых для агляду
наведвальнiкамi музея, якiя арганiзаваны кампазiцыйна, суправаджаюцца пiсьмовым
каментарыем, тэхнiчна i мастацка аформлены i ў вынiку ствараюць спецыфiчны музейны
вобраз пэўных прыродных i (або) грамадскiх з'яў згодна з профiлем (профiлямi) музея.

