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1НСТРУКЦЫЯ
аб парадку аргашзацьп 1 правядзення 
абласного конкурсу самаробнай лялью 
“Геро1 кн1жных старонак”

1. Дадзеная шструкцыя вызначае парадак аргашзацьп 1 правядзення 
абласнога конкурсу самаробнай лялью “Геро1 юпжных старонак” (далей -  
Конкурс).

2 Арган1затарам1 Конкурсу з’яуляюцца: галоунае управление
щэалапчнай работы, культуры 1 па справах моладз1 Гродзенскага 
аблвыканкама 1 ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”.

3 Для якаснай аргашзацьп 1 падвядзення вышкау Конкурсу 
фарм1руецца аргкам1тэт (Дадатак 1) 1 журы (Дадатак 2).

4. Задачам! Конкурсу з’яуляюцца: папулярызацыя юпп 1 чытання 
сярод насельнщтва праз стварэнне самаробных лялек -  лВаратурных 
герояу; садзейшчанне фарм1раванню агульнай культуры 1 мастацка- 
эстэтычнага густу сярод дзяцей 1 моладзц а таксама розных катэгорый 
насельнщтва; стымуляванне творчай актыунасщ насельнщтва Гродзенскай 
вобласць

5. Конкурс разл1чаны на тэрмш з 1 красавка да 31 жшуня 2018 года.
6. Удзельнкам Конкурсу можа быць любы жыхар Гродзенскай 

вобласщ щ аутарсю калектыу.
7. Удзельшю Конкурсу прадстауляюць не больш за адну працу у 

кожнай намшацьп.
8. Патрабаванш да конкурсных работ: творчыя працы павшны быць 

выкананы уручную 3 выкарыстаннем фабрычных нарыхтовак 1 щшых 
тэхшчных прыстасаванняу 1 могуць быць прадстаулены у выглядзе асобнай 
лялью щ кампазщыйных сцэн з Л1таратурных творау.

9. Творчыя работы могуць быць выкананы з прымяненнем любога 
матэрыялу 1 у рознай тэхнщы.

10. Усе экспанаты павшны быць забяспечаны замацаваным1 
этыкеткам! 1 надшсам з надрукаванай шфармацыяй пра майстра щ



аутарскап калектыу (шрыфт друку “Тппез № \у Кошап” 14 р1, чорным 
колерам на белай паперы; памер этыкетю: 10 см. X 6 см.):

• Намшацыя;
• Назва героя, твора, аутара, па яюм зроблена творчая праца;
• Прозв1шча, 1мя 1 1мя па бацьку удзельнжа Конкурсу цалкам (щ 

аутарскага калектыва);
• Месца жыхарства.
11. Творчыя працы павшны суправаджацца заяукай на удзел у 

Конкурсе (Дадатак № 3).
12. Асноуныя крытэрьп ацэню творчых прац: арыпнальнасць щэц 

самабытнасць мастацкага увасаблення; акуратнасць 1 майстэрства 
выканання; перадача мастацкага вобраза; адпаведнасць вызначанай 
намшацьн 1 патрабаванням да конкурснай работы.

13. Творчыя работы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. 
Замкавая, 20, ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 31 жшуня 2018 года.

14. Працы, як1я не адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ щ 
паступ1Л1 пазней названай даты, разглядацца не будуць.

15. Работы, прадстауленыя на Конкурс, не вяртаюцца аутарам 1 
папоуняць фонд выставачных экспаната ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.

16. Прэзентацыя калекцьй самаробных лялек адбудзецца падчас 
правядзення II фестывалю кн1г1 “Кн1жныя скарбы Беларус1” (верасень 2018 
года).

17. Фотаздымю работ удзельшкау Конкурсу будуць размешчаны на 
сайтах Гродзенскага аблвыканкама (ге§1оп.§гос1по.Ьу/ш), ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” (цгобпоПЬ.Ьу), абласных 1 
раённых газет, у сацыяльных сетках.

18. Вышю Конкурсу падводзяцца да 5 верасня 2018 года на пасяджэнш 
журы 1 афармляюцца пратаколам.

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

20. Па вын1ках Конкурсу журы вызначае уладальн1ка Гран-пры, а 
таксама пераможцау -  I, II, III месцы па наступных нам1нацыях: 
“Штаратурныя геро1 з творау нацыянальнай культуры”; “Лггаратурныя 
геро1 з творау замежных аутарау”; “Гер01 казак”.

21. Журы пакщае за сабой права не прысуджаць Гран-пры Ц1 1ншыя 
узнагароды: пры адсутнасц1 удзельн1кау; кал1 творчыя працы не у поунай 
меры адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ.

22. Уладалык Гран-пры 1 пераможцы Конкурсу у кожнай нам1нацьн 
узнагароджваюцца дыпломам! у рамках 1 прызамг
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23. Узнагароджванне пераможцау адбудзецца падчас правядзення II 
фестывалю кшп “Кшжныя скарбы БеларусГ’ (верасень 2018 года).

24. Форма заяуш для удзелу у Конкурсе прыкладаецца да дадзенай 
шструкцьй, а таксама размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” (егоёпоНЬ.Ъу).

25. Фшансаванне Конкурсу ажыццяуляецца за кошт сродкау абласнога 
бюджэту, прадугледжаных на цэнтрал1заваныя мерапрыемствы ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.

26. За кошт бюджэтных сродкау ф1нансуецца выраб дыпломау, 
набыццё прызоу 1 фотарамак для афармлення дыпломау.

27. Для фшансавання абласной выскаую-конкурсу могуць быць 
выкарыстаны 1ншыя крын1цы, не забароненыя заканадауствам Рэспубл1К1 
Беларусь.
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Дадатак 3
да шструкцы 1 аб парадку 
аргашзацьй 1 правядзення 
абласного конкурсу
самаробнай лялью 
“Геро! кшжных старонак”

ЗАЯУКА

Намшацыя:

на удзел у абласном конкурсе самаробнай лялью 
“Геро! кшжных старонак”

Назва героя, твора, аутара, па яюм зроблена творчая 
праца:_________________________________

Прозв1шча, 1мя, 1мя па бацьку удзельшка Конкурсу Ц1 к1раун1ка аутарскага 
калектыву:___________________________________

Дата нараджэння, узрост (поуных гадоу)_____________

Месца работы (пасада), вучобы (факультэт, курс, клас):

Хатн1 адрас: 

Тэлефон:__
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Дадатак 1
да шструкцьн аб парадку 
аргашзацьй 1 правядзення 
абласного конкурсу
самаробнай лялью 
“Геро1 кшжных старонак”

СКЛАД АРГКАМ1ТЭТА
абласнога конкурсу самаробнай лялью 

“Геро1 кшжных старонак”

1. Кл1мов1ч Алена Вжтарауна -  першы намесшк начальшка галоунага 
упраулення щэалапчнай работы, культуры 1 па справах моладз1 
Гродзенскага аблвыканкама, старшыня аргкамтэта Конкурсу;

2. 1гнатов1ч Марына Эдвардауна -  намесн1к дырэктара ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”, намесит старшыт 
аргкамгтэта Конкурсу,

3. Жук Аксана Аляксандрауна -  галоуны б1бл1ятэкар аддзела мастацтва 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;

4. Жук-Кун1цкая 1рына Юр’еуна -  галоуны спецыял1ст галоунага 
упраулення щэалапчнай работы, культуры 1 па справах моладз1 
Гродзенскага аблвыканкама;

5. Лемяноуская 1рына Каз1М1рауна -  галоуны б1бл1ятэкар аддзела 
б1бл1ятэказнауства ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”;

6. Мальцава Лщз1я Васшьеуна -  дырэктар ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;

7. Сцяпанава Галша Аляксандрауна -  загадчык аддзела б1бл1ятэказнауства 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.
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Дадатак 2
да шструкцьн аб парадку 
аргашзацьй 1 правядзення 
абласного конкурсу
самаробнай лялью 
“Гер01 кн1жных старонак”

СКЛАД ЖУРЫ
абласнога конкурсу самаробнай лялью 

“Геро! Кшжных старонак”

1. ЮЙМОВ1Ч Алена Вштарауна -  першы намесшк началыйка галоунага
управления щэалапчнай работы, культуры 1 па справах моладз1
Гродзенскага аблвыканкама, старшыня журы Конкурсу;

2. Мальцава Л1дз1я Васшьеуна -  дырэктар ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”, намесмк старшыш журы 
Конкурсу;

3. Сцяпанава Галша Аляксандрауна -  загадчык аддзела б1бл1ятэказнауства 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”, 
сакратар журы Конкурсу;

4. Бандарчук Мжалай Траф1мав1ч -  старшыня Гродзенскай абласной 
аргашзацьй грамадскага аб’яднання “Беларусю саюз мастакоу”;

5. Жук-Кун1цкая 1рына Юр’еуна -  галоуны спецыял1ст галоунага
управления щэалапчнай работы, культуры 1 па справах моладз1
Гродзенскага аблвыканкама;

6. Запдулша Марына Аляксееуна -  мастацтвазнауца, член арган1зацы1 
грамадскага аб’яднання “Беларусю саюз мастакоу”;

7. Кеб1ч Людмша Антонауна -  старшыня Гродзенскага абласнога
аддзялення грамадскага аб’яднання “Саюз шсьменшкау Беларус1”.
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