
 
Дадатак 2 
да Інструкцыі аб парадку 
арганізацыі і правядзення  
ІІІ фестывалю кнігі 
“Кніжныя скарбы Беларусі” 

 

УМОВЫ 
правядзення абласнога конкурсу  
макетаў “Архітэктурныя помнікі  
малой радзімы” 
 

1. Дадзеныя ўмовы вызначаюць парадак арганізацыі і правядзення 

абласнога конкурсу макетаў “Архітэктурныя помнікі малой радзімы” 

(далей – Конкурс). 

2 Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне культуры 

Гродзенскага аблвыканкама і ДУК “Гродзенская абласная навуковая 

бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”. 

3. Конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі архітэктурнай 

спадчыны; далучэння насельніцтва Гродзенскай вобласці да культуры і 

гісторыі роднага краю; развіцця і фарміравання эстэтычнага густу. 

4. Задачамі Конкурсу з’яўляюцца: актывізацыя ініцыятывы і 

творчасці да вывучэння архітэктурных помнікаў малой радзімы; 

папулярызацыя гістарычнай спадчыны сярод насельніцтва 

Гродзеншчыны. 

5. Конкурс разлічаны на тэрмін з 15 сакавіка да 31 жніўня 2019 года.  

6. Удзельнікам Конкурсу можа быць любы жыхар Гродзенскай 

вобласці ці аўтарскі калектыў. 

7. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:  

- “Гонар зямлі прынёманскай”;  

- “Мая малая радзіма”; 

- “Страчаная спадчына Гродзеншчыны”.  

8. Асноўныя крытэрыі ацэнкі творчых прац: высокі эстэтычны 

ўзровень выканання макета, дакладнасць віда архітэктурнага помніка, 

складанасць работы, акуратнасць і якасць майстэрства, адпаведнасць 

вызначанай намінацыі і патрабаванням да конкурснай работы. 

9. Творчыя работы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. 

Замкавая, 20, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя 

Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 31 жніўня 2019 года. 

10. Працы, якія не адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ 

ці якія паступілі пазней названай даты, разглядацца не будуць. 

11. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, не вяртаюцца аўтарам і 

папоўняць фонд выставачных экспанатаў ДУК “Гродзенская абласная 



навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; будуць дэманстравацца на 

выставах, адкрытых праглядах літаратуры падчас правядзення 

мерапрыемстваў у абласной бібліятэцы і публічных бібліятэках 

Гродзеншчыны. 

12. Патрабаванні да конкурсных работ:  

Для стварэння традыцыйнага макета могуць быць выкарыстаны 

розныя тэхналогіі, вільгацятрывалыя матэрыялы, фабрычныя нарыхтоўкі і 

іншыя тэхнічныя прыстасаванні.  

Памер макета павінен не перавышаць 1,5 м. у даўжыню і 1 м. у 

шырыню і адпавядаць прапорцыям адносна архітэктурнага помніка. 

13. Удзельнікі Конкурсу прадстаўляюць не больш за адну працу ў 

кожнай намінацыі. 

14. Усе экспанаты павінны быць забяспечаны: 

14.1 замацаванымі этыкеткамі і надпісам з надрукаванай інфармацыяй 

(шрыфт друку “Times New Roman” 14 pt, чорным колерам на белай 

паперы; памер этыкеткі: 15 см. X 10 см.): 

- намінацыя;  

- назва архітэктурнага помніка і яго месцазнаходжанне;  

- выкарыстаная тэхніка і матэрыял; 

- прозвішча, імя і імя па бацьку ўдзельніка Конкурсу цалкам (ці 

аўтарскага калектыва);  

- месца жыхарства. 

14.2 надрукаванай фактаграфічнай інфармацыяй пра гістарычны 

помнік (шрыфт друку “Times New Roman” 15 pt, чорным колерам на белай 

паперы; фармат А-4). 

15. Творчыя працы суправадждаюцца заяўкай на ўдзел у Конкурсе 

(Дадатак № 3). 

16. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, павінны быць цалкам 

падрыхтаваны для дэманстрацыі: быць устойлівымі і ўпакаваны ў 

скрынку. 

17. Вынікі Конкурсу падводзяцца да 5 верасня 2019 года на 

пасяджэнні журы і афармляюцца пратаколам.  

18. Выпіска з пратакола размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская 

абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodnolib.by). 

19. Па выніках Конкурсу журы вызначае ўладальніка Гран-пры, а 

таксама пераможцаў – І, ІІ, ІІІ месцы па трох намінацыях.  

20. Журы пакідае за сабой права не прысуджаць Гран-пры ці іншыя 

ўзнагароды: пры адсутнасці ўдзельнікаў; калі творчыя працы не ў поўнай 

меры адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ. 

21. Пераможцы Конкурсу ў кожнай намінацыі ўзнагароджваюцца 

дыпломамі ў рамках і прызамі. 

http://grodnolib.by/


22. Узнагароджванне пераможцаў і прэзентацыя калекцыі макетаў 

адбудзецца падчас правядзення ІІІ фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы 

Беларусі” (верасень 2019 года). 

23. Фотаздымкі работ удзельнікаў Конкурсу будуць размешчаны на 

сайтах упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама, ДУК 

“Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” 

(grodnolib.by). 
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      Дадатак 3 
да Інструкцыі аб парадку 
арганізацыі і правядзення  
ІІІ фестывалю кнігі 
“Кніжныя скарбы Беларусі” 

 

 
СКЛАД ЖУРЫ 
абласнога конкурсу макетаў 
“Архітэктурныя помнікі малой радзімы” 

 

1. Клімовіч Алена Віктараўна – начальнік упраўлення культуры 

Гродзенскага аблвыканкама, старшыня журы Конкурсу; 

 

2. Мальцава Лідзія Васільеўна – дырэктар ДУК “Гродзенская абласная 

навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, намеснік старшыні журы 

Конкурсу;  

 

3. Аўчынікаў Аляксандр Фёдаравіч – метадыст ДУК “Гродзенскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”; 

 

4. Жук-Куніцкая Ірына Юр’еўна – галоўны спецыяліст упраўлення 

культуры Гродзенскага аблвыканкама; 

 

5. Кітурка Юрый Віктаравіч – дырэктар УК “Гродзенскі дзяржаўны 

гісторыка-археалагічны музей”; 

 

6. Коханава Аксана Мікалаеўна – галоўны спецыяліст упраўлення 

культуры Гродзенскага аблвыканкама; 

 

7. Кучынская Алена Віктараўна – загадчык аддзела краязнаўства ДУК 

“Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; 

 

8. Пасюта Наталля Іосіфаўна – галоўны спецыяліст аддзела культуры 

Гродзенскага гарвыканкама; 

 

9. Сцяпанава Галіна Аляксандраўна – загадчык аддзела бібліятэказнаўства 

ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, 

сакратар журы. 

 

 

 



       Дадатак 4 
да Інструкцыі аб парадку 
арганізацыі і правядзення  
ІІІ фестывалю кнігі 
“Кніжныя скарбы Беларусі” 

 

ЗАЯЎКА 
на ўдзел у абласном конкурсе макетаў 
“Архітэктурныя помнікі малой радзімы” 

 
 
 

Намінацыя:______________________________________________________ 

 

Назва архітэктурнага помніка і яго 

месцазнаходжанне:_______________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Выкарыстаная тэхніка і матэрыял: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка Конкурсу ці кіраўніка аўтарскага 

калектыву:______________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата нараджэння, узрост (поўных гадоў)_____________________________ 

 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Хатні адрас:_____________________________________________________ 

 

Тэлефон:________________________________________________________ 

 

 

 


