
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Намесшк начальшка

1НСТРУКЦЫЯ
аб парадку аргашзацьн i правядзення 
абласнога конкурсу фоталеташсау 
“Малая радз1ма: 1мгненш псторьп”

1. Дадзеная шструкцыя вызначае парадак аргашзацьй i 
правядзення абласнога конкурсу фоталеташсау “Малая радз1ма: 
1мгненн1 псторьй” (далей -  Конкурс).

2. Аргашзатаралй Конкурсу з’яуляюцца упРаУленне культуры 
Гродзенскага абласнога выканаучага камИэта i ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка iivni Я.Ф.Карскага”.

3. Для правядзення Конкурсу складаецца аргкамггэт (Дадатак 1).
4. Конкурс праводзщца з мэтай збору, захоування i папулярызацьй 

ведау аб псторыка-культурнай спадчыне Гродзеншчыны, знакамИых 
земляках i пстарычных падзеях малой радз1мы з дапамогай 
фотаматэрыялау.

5. Задачам! Конкурсу з’яуляюцца: адраджэнне цжавасщ да родных 
куткоу Прынёмання, фарм1раванне банка фотаматэрыялау па псторьн 
Г родзеншчыны.

6. У Конкурсе прымаюць удзел публ1чныя б1бл1ятэк1 Гродзенскай 
вобласц1 (далей -  Удзельшю).

7. Конкурс праводз1цца па наступных нам1нацыях:
- “Наш край -  наш лес” (грамадска-палшычнае жыццёрэг1ёну);
- “Быт нашых продкау”;
- “Гepoi ваенных часоу”.
8. Конкурс праводз1цца у два этапы: раённы (гарадск1) i абласны.
Для удзелу у раённым (гарадсюм) этапе Конкурсу Удзельн1к1

прадстауляюць матэрыял да 1 жн1уня 2020 года у раённыя (гарадскую 
цэнтральную) б1бл!ятэкг

Раённыя (гарадская цэнтральная) б1бл1ятэк1 сютэматызуюць 
дакументы, афармляюць зводны фотаматэрыял у выглядзе фоталетап1су 
i в1дэапрэзентацьй для удзелу у абласным этапе.

9. Конкурсныя работы пав1нны уключаЦь фотаматэрыялы, 
зробленыя да 90-х гадоу XX ст.

10. Фоталеташсы ацэньваюцца у адпаведнасц1 з патрабаванням1 да 
зместу i афармлення, а таксама па асноуным крытэрыям:

упраул 
Гро,

культуры 
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ратчык 
2020 г.



10. Фоталеташсы ацэньваюцца у адпаведнасц1 з патрабаванням1 да 
зместу i афармлення, а таксама па асноуным крытэрыям:

- высок! эстэтычны узровень выканання;
- арыг1нальнасць падачы матэрыяла;
- сютэматызацыя дакументау па тэмах i храналогп;
- складанасць фотаздымкау i вщэапрэзентарьн;

наяунасць кароткага ап!сання матэрыялу (хто (шло) 
прадстаулены на фотаздымках, дата i пры як1х абставшах ён быу 
зроблены, месца здымка i г.д.).

11. Аб'ём фоталетап1са не павшен перавышаць 100 здымкау, як1я 
могуць быць каляровым1 pi чорна-белым1, аналагавьиш pi л1чбавымр 
надрукаваны на паперы i аформлены у рамю pi паспарту; 
вщэапрэзентарыя -  не болын за 6 хвипн.

Не дапускаерра выкарыстоуварь матэрыялы з ceTKi 1нтэрнэт.
12. Усе фоталеташсы павшны бырь забяспечаны:
- заяукай на удзел у Конкурсе (Дадатак 2);
- уступам i зместам.
13. Для падвядзення вышкау Конкурсу складаерра журы (Дадатак

3).
14. Па вын1ках Конкурсу журы вызначае у кожнай намшарьй па 

аднаму пераможру (першае месра) i тры заахвочванш.
Журы паюдае за сабой права не прысуджарь узнагароды: пры 

адсутнаср1 уДзельн1каУ; калз творчыя прары не у поунай меры 
адпавядаюрь патрабаванням да конкурсных работ.

15. Творчыя работы прымаюрра па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. 
Карбышава, 17, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бiблiятэкa 1мя 
Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 10 верасня 2020 года.

16. Прары, яюя не адпавядаюрь патрабаванням да конкурсных 
работ pi прары, яюя паступт пазней названай даты, разглядарра не 
будурь.

17. Работы, прадстауленыя на Конкурс, аутарам не вяртаюрра 
(будурь дэманстраварра на выставах, адкрытых праглядах лИаратуры 
падчас правядзення мерапрыемствау у абласной б1бл1ятэры i пyблiчныx 
б1бл1ятэках Гродзеншчыны).

18. Вынш Конкурсу падводзярра да 12 верасня 2020 года на 
пасяджэнш журы i афармляюрра пратаколам.

19. Вышска з пратакола размяшчаерра на сайре ДУК “Гродзенская 
абласная навуковая б1бл1ятэка iмя Я.Ф.Карскага” (grodnolib.by).

20. Пераможры Конкурсу узнагаР°Джваю1ща pbinnoMaMi у 
фотарамках i прызам!.



21. Узнагароджванне пераможцау i прэзентацыя фотагалерэ1 
“Малая радз1ма: 1мгненне ricTOpbii” адбудзецца падчас правядзення IV 
фестивалю KHiri “Кн1жныя скарбы Беларус1” (верасень 2020 года).

22. Фотаздымю работ удзельшкау Конкурсу будуць размешчаны 
на сайтах управления культуры Гродзенскага аблвыканкама, ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага” 
(grodnoljJbJby).

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

24. За кошт бюджэтных сродкау фшансуецца: выраб дыпломау, 
набыццё фотарамак (для афармлення дыпломау), прызоу пераможцам 
Конкурсу.

25. Фшансаванне Конкурсу можа ажыццяуляцца за кошт шшых 
крынщ, не забароненых заканадауствам Рэспубл1к1 Беларусь.



Дадатак 1
да 1нструкцьй аб парадку 
аргашзацьй i правядзення 
абласнога конкурсу 
фоталеташсау “Малая 
радз1ма: 1мгненш ricTOpbii”

АРГКАМ1ТЭТ
абласнога конкурсу фоталеташсау 
“Малая радз1ма: 1мгненш ricTOpbii”

1. Жук-Кунщкая 1рына Юр’еуна, галоуны спецыялют аддзела 
культурна-асветнщкай работы, мастацтва i навучальных устаноу 
управления культуры Гродзенскага абласнога выканаучага кампэта;

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

3. Давыдзж Надзея Сяргееуна, загадчык аддзела
б1бл1ятэказнауства ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка [мя 
Я.Ф.Карскага”;

4. 1гнатов1ч Марына Эдвардауна, намеснйс дырэктара ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;

5. Лемяноуская 1рына Каз1м1рауна, галоуны б1бл1ятэкар аддзела 
б1бл1ятэказнауства ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка iivni 
Я.Ф.Карскага”;

6. Сцяпанава Галша Аляксандрауна, галоуны б1бл1ятэкар 
аддзела б1бл1ятэказнауства ДУК “Гродзенская абласная навуковая 
б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”.



Дадатак 2
да 1нструкцьй аб парадку 
аргашзацьй i правядзення 
абласнога конкурсу 
фоталеташсау “Малая 
радз1ма: iMraeHHi ricTopbii”

ЗАЯУКА
на удзел у абласным конкурсе 
фоталеташсау “Малая радз1ма: 
iMraeHHi ricTopbii”

npociM разгледзщь нашу заяуку на удзел у абласным конкурсе 
фоталеташсау “Малая радз1ма: iMraeHHi псторьй”.

Поуная назва установы:

Адрас, паштовы шдэкс:

Прозвшча, [мя, 1мя па бацьку юраушка аутарскага калектыву:

Кантактныя дадзеныя (нумар тэлефона, e-mail):

(дата) (подшс юраушка)



Дадатак 3
да 1нструкцьп аб парадку 
аргашзацьи i правядзення 
абласнога конкурсу 
фоталеташсау “Малая 
радз1ма: 1мгненш псторьп”

СКЛАД ЖУРЫ
абласнога конкурсу фоталеташсау 
“Малая радз1ма: iMTHeHHi псторьп”

1. Куратчык Сняжана Вжтарауна -  намесшк начальшка упраулення 
культуры Гродзенскага абласнога выканаучага камВэта, старшыня 
журы Конкурсу;

2. Мальцава Лщз1я Васшьеуна -  дырэктар ДУК “Гродзенская абласная 
навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”, намесшк старшыт журы 
Конкурсу;

3. Давыдзж Надзея Сяргееуна, загадчык аддзела б1бл1ятэказнауства 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка iivni Я.Ф.Карскага”, 
сакратар журы;

4. Жук-Кунщкая 1рына Юр’еуна, галоуны спецыялют аддзела 
культурна-асветн1цкай работы, мастацтва i навучальных устаноу 
упраулення культуры Гродзенскага абласнога выканаучага камКэта;

5. Кучынская Алена В1ктарауна, загадчык аддзела краязнауства ДУК 
“Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя Я.Ф.Карскага”;

6. Сцяпанава Гашна Аляксандрауна, галоуны б1бл1ятэкар аддзела 
б1бл1ятэказнауства ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 1мя 
Я.Ф.Карскага”;

7. Сявенка Аляксандр Вжтарав1ч, краязнауца, прыватны калекцыянер.


