Праект
ПАЛАЖЭННЕ
аб абласным злёце паэтаў Міншчыны
“Слова Купалы да творчасці кліча”
1.
Агульныя палажэнні
1.1. Сапраўднае Палажэнне вызначае мэту, задачы і парадак абласнога
злёту (форуму) паэтаў Міншчыны “Слова Купалы да творчасці кліча” (далей
– злёт)
1.2. Арганізатарамі па падрыхтоўцы і правядзенні злёту з’яўляюцца
Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Лагойскі раённы выканаўчы камітэт,
установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы”, ДУ “Мінская
абласная бібліятэка імя А.С. Пушкіна”.
2. Мэты і задачы конкурсу
2.1. Галоўная мэта злёту – фарміраванне ў моладзі пачуцця
патрыятызму і гонару за сваю Радзіму праз прыцягненне да творчай
дзейнасці.
2.2. Задачы злёту: развіццё і падтрымка літаратурных здольнасцей
таленавітай моладзі; стымуляванне творчай самарэалізацыі асобы маладога
чалавека; адкрыццё новых паэтычных імёнаў; папулярызацыя творчасці
сучасных беларускіх пісьменнікаў; фарміраванне духоўнай культуры,
пачуцця патрыятызму і гонару за Беларусь.
3. Парадак правядзення
3.1. Злёт праводзіцца ў в. Харужанцы Лагойскага раёна – гістарычнай
мясціне, звязанай з творчай дзейнасцю народнага паэта Беларусі Янкі
Купалы (філіял “Акопы” ўстановы “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі
Купалы”).
3.2. Цэнтральныя раённыя бібліятэкі Мінскай вобласці сумесна з
мясцовымі літаратурнымі аб’яднаннямі вылучаюць для ўдзелу ў злёце
здольных да літаратурнай творчасці маладых людзей ва ўзросце ад 16 да 30
гадоў і да 25 красавіка 2022 года дасылаюць матэрыялы-прадстаўленні (на
рускай або беларускай мовах) на адрас ДУ “Мінская абласная бібліятэка імя
А. С. Пушкіна” (220005, г.Мінск, вул. Гікалы, 4) ці па электронной пошце
pushkinlib@gmail.com.
3.3. Матэрыялы-прадстаўленні ўключаюць наступныя звесткі:
прозвішча, імя і імя па бацьку ўдзельнікаў злёту; узрост; месца вучобы або
працы; фотаздымак 3х4 см; нумары кантактных тэлефонаў; электронны і
паштовы адрас; творчыя работы на вольную тэму.
3.4. Крытэрыі адбору конкурсных работ: раскрыццё галоўнай тэмы
верша; мастацкая каштоўнасць твора; тэхніка вершаскладання; унікальнасць;
яркасць і арыгінальнасць падачы матэрыялу.

3.5. Да ўдзелу ў злёце не дапускаюцца работы, у якіх прысутнічае
ненарматыўная лексіка, заклікі да экстрэмізму, прапаганда жорсткасці,
а таксама работы, якія парушаюць заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
3.6. Журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя беларускія пісьменнікі,
да 16 мая 2022 года праводзіць адбор дасланых конкурсных раброт з мэтай
вызначэння найбольш здольных пачаткоўцаў для наступнага ўдзелу ў Свяце
паэзіі, што адбудзецца ў рамках злёту 21 мая 2022 года.
3.7. Лепшыя работы ўдзельнікаў злёту будуць апублікаваны ў зборніку
Мінскай абласной бібліятэкі імя А. С. Пушкіна “Слова Купалы да творчасці
кліча”.
5. Журы паэтычнага конкурсу
Ацэньвае конкурсныя работы журы, у склад якога ўваходзяць
прадстаўнікі
Беларускага
саюза
пісьменнікаў,
вядомыя
паэты,
літаратуразнаўцы. Журы пакідае за сабой права пасля разгляду
прадстаўленых твораў размеркаваць іх па адпаведных намінацыях.
6.Умовы фінансавання
Злёт праводзіцца за кошт фінансавых сродкаў абласнога бюджэту.
Фінансаванне падрыхтоўкі і правядзення злёту ажыццяўляецца ў
адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

