ЗАЦВЯРДЖАЮ
В.а. дыр экатара

.УК “Дзятлаусю
гуры i народнай

Малшоуская

1НСТРУКЦЫЯ
аб парадку аргашзацьн i правядзення
раённага конкурсу выканауцау размоунага жанру
«Па старонках жыцця», прымеркаваны да 90-годдзя У.С. Караткев!ча
1. Дадзеная шстркукцыя вызначае парадак аргашзацьн i правядзення
раённага конкурсу выканауцау размоунага жанру «Па старонках
жыцця», прымеркаванага да 90-годдзя У.С. Караткев1ча (далей Конкурс).
2. Мэтам! i задачам! конкурсу з ’яуляюцца: стымуляванне творчасщ
мастацкк калектывау i падывщуальных выканауцау размоунага жанру,
накапленне Г сютэматызацыя скарбау вуснай народнай творчасщ,
узбагачэние духоунага свету населы 11цтва здабыткам! фальклорнага i
сучаснага эстраднага мастацтва (паэтычная i праза1чная формы),
разв1ццё, прапаганда i папулярызацыя лепшых творау У.С. К ар аттп ч а.
павьшэнне сцэн!чнай культуры i выканалыпцкага майстэрства творчых
труп i !ндывщуальных выканауцау размоунага жанру.
3. Аргашзатарам! конкурсу з ’яуляюцца: аддзел щэалапчнай работы,
культуры i па справах моладз! Дзятлаускага райвыканкама, ДУК
“Дзятлаусю раённы цэнтр культуры i народнай творчасщ”.
4. Конкурс праводзщца 1 раз у 2 гады.
Конкурс праводзщца у два туры: I тур (атборачны) праводз1цца завочна,
2 тур (заключим) праводз1цца у рэжыме анлайн. Вщэаматэрыялы
будуць размешчаны на YouTube канале «Культура Дзятлаушчыны».
5.
У конкурсе могуць прымаць удзел калектывы аматарскай
мастацкай творчасц! i !ндыв!дуальныя выканауцы размоунага жанру
незалежна ад ведамаснага падпарадкавання i без абмежавання узросту.
Канкурсанты рыхтуюць да выканання творы з паэтычнай альбо
праза1чнай твочасц! У.С. Караткев 1ча
(з улкам музычнага
суправаджэння i касцюм!равання паэтычнага вобраза). Канкурсанты
рыхтуюць да выканання праза!чныя альбо паэтычныя творы розных
жанрау мастацкага слова (з улкам музычнага суправаджэння i
касиюм1равання паэтычнага вобраза).Працяг конкурснай праграмы
павшен складаць не больш за 7 хвш н.

6. Журы узнагароджвае пераможцау дыпломаш лаурэата (I, И, III
месца) i прылам! у наступных намшацыях:
-народная проза (легенды, паданш, апавяданш, казю);
-проза, !нсцэшроука npasainHara хвора;
-паэз!я, шсцэн! роука паэтычнага хвора;
-камедыйна-сатырычныя творы (гумарэсю, байк!, штэрмедьй,
анекдоты, пародьп).
Пераможцы раённага агляду-конкурсу будуць прымаць удзел у
абласным аглядзе-конкурсе выканауцау размоунага жанру у ДУК
“Гродзенск! АМЦНТ”.
7. Для удзелу у фестывал1 неабходна даслаць заяуку (форма
дадаецца), вщэа выступления дасылаць не пазней за 01
снежня 2020г. на электронны ал рас: dyatlovo-rmcnt@tut,bv.
ТэлеФон для даведак: 22-1-71.
8. Вызначаюцца таксама пераможцы у спецыяльных намшацыях;
- “За удалае-увасабленне аутарскага хвора”,
- “За удалы дэбют”,
- “За лепшв! аутарсю хвор”,
- “За акцёрскае майстэрства”,
- “За шанаванне традыцый беларускага гумару”,
- “За Удалае увасабленне жаночага вобраза”,
- “За удалае увасабленне актуальнай тэмы”,
- “За лепшае раскрыццё тэмы вайны i патрыятычнае выхаванне
моладзГ.
П ры з глядацк!х ампатый вызначаецца па колькасш падабайкау
(лайкаУ) на YouTube канале «Культура Дзятла^шчыны».
9. Астатшя удзельнш Конкурсу узнагароджваюцца дыпломам! за
удзел,
10. _
Журы пакщае за сабой права змяняць альбо вызначаць
дадатковыя намшацыь
11.
Пры падвядзенн! выншау журы карыстаецца наступным!
крытэрыямц
- адпаведнасць мэтам i задачам конкурсу;
- сцэшчная культура i культура мовы;
- мастацка-эстэтычны узровень рэпертуару, выкарыстанне сучаснага i
рэпянальнага матэрыялу;
- арыгшальнасць манеры выканания, артыстызм.
\ 2.
3 мэтай творчай вучобы на Конкурс запрашаюцца юраунш
тэатральных калектывау, юраунш гурткоу мастацкага чытання, школ
вядучых.

13.
Фшанеаванне раённага раённага конкурсу выканауцау
размоунага жанру «Па старонках жыцця», прымеркаваны да 90-годдзя
У.С. Караткеш'ча ажыцяуляееца ДУК «Дзятлаусю раённы цэнтр
культуры i народнай творчасщ».
14.
Для фшансавання Фестывалю на y d x этапах могуть быць
выкарыстаны шшыя кранщы, не забароненыя заканадауствам
Рэспублш Беларусь.
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ЗАЛУКА
на удзел у раённага конкурсу выкана^цау размоунага жанру
«Па старонках жыцця», прымеркаваны 90-годдзю У.С. Караткев)ча
1. Прозвннча, \м я, )мя па бацьку удзельшка (щ назва калектыву)
2. Базавая установа дзейнасщ (поуная назва)_____________ _
3. Намшацыя (н еа б хо д н а е п а д кр эслщ ъ )
- народная проза (легенды, паданий апавяданш, казк));
- проза, шсцзшроука праза1чнага твора;
- паэз1я, шсцзшроука паэтычнага твора;
- камедыйна-сатырычныя хворы (гумарэскг байк), штэрмедьн,
анекдоты, пародьи)
4. Назва твора (а ут а р ) ______________________________________
5. Працягласць выступления________________
6. Прозв)шча, )мя, iмя па бацьку мастацкага юраушка калектыву
7. Пашпартныя дадзеиыя (нумар, кал) ) к)м выданы) мастацкага
мраушка калектыву ц) асобнага выканауца________________________
8. Узрост удзельшка(ау).____________________________________
9. Месца працы (вучобы) удзельшкаСау)_________________ _
10. Неабходнае тэхшчнае забеспячэнне, гукавы носьб)т (флэшкарта,CD)________ ________ _________________________________
11. Кантактныя тэлефоны
________ ____________________
Юраушк базавай установы

___________
(nodnic)

Заяую на удзел у конкурсе, а таксама электронную версию конкурснага твора дасылаць да
не пазней за 01 снежня 2020г.. з паметкай “на конкурс размоунага жанру” .
Тэл. 8 (01563)22171, паадрасу: 231471, г.Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 37, АМР
Электронны адрас dvatlovo-rmcnt@tut. bv

