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1. Агульныя палажэнш

1.1. Тэта палажэнне вызначае парадак правядзення абласнога 
конкурсу “На лепшую самаробную юнгу” (у далейшым - Конкурс).

1.2. Конкурс праводзщца у межах мерапрыемствау, прысвечаных 
500-годдзю беларускага кшгадрукавання.

1.3. Заснавальшю Конкурсу: галоунае управление щэалапчнай 
работы, культуры 1 па справах моладз1 Гродзенскага аблвыканкама 1 ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.

1.4. Для якаснай аргашзацьн 1 падвядзення вын1кау Конкурсу 
фарм1руецца аргкам1тэт (Дадатак №1)1  журы (Дадатак № 2).

2.1. Конкурс праводзщца з мэтай далучэння насельнщтва 
Гродзенскай вобласщ да чытання праз творчы падыход для стварэння 1 

афармлення самаробных выданняу.
2.2. Заданы Конкурсу:
- папулярызацыя кн1Г1 1 чытання сярод насельнщтва праз знаёмства 

з псторыяй беларускага кшгадрукавання;
- прыцягненне чытацкай ц1кавасц1 да КН1Г1;
- стымуляванне 1 стварэнне умоУ Для рэал1зацьп творчай 

актыунасц! сярод жыхароу Гродзенскай вобласц!.

3.1. Конкурс разл1чаны на тэрм1н з 1 красавжа да 1 верасня 2017

2. Мэты 1 заданы Конкурсу

3. Парадак 1 умовы правядзення Конкурсу

года.



3.2. Удзельшкам Конкурсу можа быць любы жыхар Гродзенскай 
вобласщ щ аутарсю калектыу.

3.3. Конкурс праводзщца па наступных намшацыях:
- “На лепшае мастацкае афармленне твора (щ яго уРыУка) 

Ф.Скарыны”;
- “На лепшае мастацкае афармленне твора (щ яго урыука) пра жыццё 1 

дзейнасць Ф.Скарыны”;
- “На лепшае мастацкае афармленне творау (щ яго урыука) беларусюх 

асветшкау 1 мыслщеляу.”
3.4. Кожны удзельнж можа падаць на Конкурс работы (па адной) 

па ус1х намшацыях.
3.5. Асноуныя крытэрьп ацэню творчых работ:

- арыпнальнасць щэц
- акуратнасцть 1 майстэрства выканання;
- граматнасць;
- адпаведнасць пстарычнаму зместу 1 тэме Конкурсу;
- наяунасць шюстрацый;
- разнастайнасць тэхнш  выканання 1 выкарыстаных для афармлення 
матэрыялау;
- адпаведнасць вызначанай нам1нацьн 1 патрабаванням да конкурснай 
работы.

3.6. Творчыя працы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. 
Замкавая, 20, ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 5 верасня 2017 года.

3.7. Працы, як1я не адпавядаюць патрабаванням Палажэння аб 
Конкурсе 1 паступш пазней названай даты, разглядацца не будуць.

3.8. Работы, прадстауленыя на Конкурс, не рэцэнзуюцца 1 не 
вяртаюцца аутарам, лепшыя з IX папоуняць калекцыю рэдк1х выданняу 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.

4. Патрабаванн1 да конкурсных работ

4.1. Конкурсныя работы афармляюцца толью на мове арыпналау.
4.2. Працы павшны быць выкананы у выглядзе самаробных 

рукаП1СНЫХ КН1Г.

4.3. На старонках кшг могуць быць размешчаныя шюстрацьп, 
малюнк1, адпаведныя абранаму зместу.

4.4. У самаробных юнгах абавязкова павшны быць вокладка 1 

тытульны лют. Аб’ём работы -  не болып за 30 старонак фармату А4 у 
рукашсным выглядзе.

4.5. Творчыя работы могуць быць выкананы з прымяненнем любога 
матэрыялу 1 у любой тэхн1цы (нап1саныя, вышытыя, звязаныя,



вылепленыя з глшы або пластылшу 1 г.д.), за выключэннем камп’ютарнай 
1 офюнай.

4.6. Удзельшчаць у Конкурсе не могуць кш п у канцылярсюх папках, 
фотаальбомах з файлами сшытках 1 г.д.

4.7. Разам з конкурснай работай наюроуваюцца звестю пра аутара 
(прозв1шча, 1мя 1 1мя па бацьку, дата нараджэння, месца вучобы (клас) щ 
месца працы (пасада), месца пражывання, кантактныя тэлефоны) щ пра 
аутарсю калектыу.

4.8. Самаробныя кшп абавязкова павшны суправаджацца заяукай на 
удзел у Конкурсе (Дадатак № 3).

4.9. Прэзентацыя калекцьй лепшых самаробных юнг адбудзецца 
падчас правядзення М1жнародных XII Гарадзенсюх навуковых чытанняу 
“Ад першай сцяжынк1 Францыска Скарыны”.

4.10. Фотаздымк1 работ-пераможцау будуць размешчаны на сайце 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” 
(егоёпоНЬ.Ьу4).

5. Падвядзенне вын1кау 1 узнагароджванне пераможцау Конкурсу

5.1. Вынш  Конкурсу падводзяцца да 15 верасня 2017 года на 
пасяджэнш журы 1 афармляюцца пратаколам.

Вып1ска з пратакола размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” (цгобпоПЬ.Ьу).

5.2. Па кожнай нам1нацьп вызначаюцца пераможцы - 1, II, III месцы.
5.3. Пераможцы Конкурсу узнагароджваюцца дыпломам1 галоунага 

управления щэалаг1чнай работы, культуры 1 па справах моладз! 
Гродзенскага аблвыканкама 1 прызам1.

5.4. Узнагароджванне пераможцау адбудзецца падчас правядзення 
м1жнародных XII Гарадзенсюх навуковых чытанняу “Ад першай 
сцяжынк1 Францыска Скарыны” (верасень 2017 года).

6. Фшансаванне Конкурсу

Ф1нансаванне Конкурсу ажыццяуляецца за кошт сродкау абласнога 
бюджэту, прадугледжаных на цэнтрал1заваныя мерапрыемствы ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” (прызы, 
дымломы, кветю).



Дадатак 1

СКЛАД
аргкам1тэта абласнога конкурсу 
“На лепшую самаробную кшгу”

КЛ1МОВ1Ч
Алена Вштарауна

Машканцава 
1на Пятроуна

Мальцава 
Лщз1я Васшьеуна

1гнатов1ч
Марына Эдвардауна 

Сцяпанава
Г алша Аляксандрауна

Кучынская 
Алена Вжтарауна

Лемяноуская 
1рына Каз1М1рауна

першы намеснж начальшка 
галоунага упраулення 1дэалаг1чнай 
работы, культуры 1 па справах 
моладз1 Г родзенскага
аблвыканкама, старшыня
аргкам1тэта;
- галоуны спецыял1ст галоунага 
упраулення 1дэалапчнай работы, 
культуры 1 па справах моладз1 

Гродзенскага аблвыканкама;
- дырэктар ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”;

намесн1к дырэктра ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;

загадчык аддзела
б1бл1ятэказнауства ДУК
“Гродзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;
- загадчык аддзела краязнауства 
ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”;

галоуны б1бл1ятэкар аддзела 
б1бл1ятэказнауства ДУК
“Гродзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.



Дадатак 2

СКЛАД ЖУРЫ
абласнога конкурсу 

“На лепшую самаробную кшгу”

ЮЙМОВ1Ч
Алена Вштарауна

Мальцава 
Лщз1я Васшьеуна

Сцяпанава
Г алша Аляксандрауна

Машканцава 
1на Пятроуна

Руцкая
Алена Вггальеуна

Кеб1ч
Людмша Антонауна

Бандарчук 
Мкалай Траф1мав1ч

першы намесшк начальн1ка 
галоунага упраулення 1дэалаг1чнай 
работы, культуры 1 па справах 
моладз1 Г родзенскага
аблвыканкама, старшыня;

дырэктар ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”, намесн1к старшын1;

загадчык аддзела
б1бл1ятэказнауства ДУК
“Г родзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”, 
сакратар;
- галоуны спецыял1ст галоунага 
упраулення щэалапчнай работы, 
культуры 1 па справах моладз1 
Гродзенскага аблвыканкама;

дацэнт кафедры беларускай 
Л1таратуры УА “Гродзенск1

дзяржауны ун в̂еРс т̂эт 1мя
Я.Купалы”;
- старшыня Гродзенскага абласнога 
аддзялення грамадскага аб’яднання 
“Саюз п1сьменн1кау Беларус1”;
- старшыня Гродзенскай абласной 
аргашзацьп грамадскага аб’яднання 
“Беларусю саюз мастакоу”.



Дадатак 3

ЗАЯУКА
на удзел у абласным конкурсе 

“На лепшую самаробную кшгу”

Прозв1шча, 1мя, 1мя па бацьку удзельшка Конкурсу щ юраушка аутарскага 
калектыву:______________________________________________________ _

Месца работы (вучобы):

Займаемая пасада (для навучэнцау -  факультэт, курс, клас):

Хатш адрас: 
Тэлефон:__


