
 

 

 

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

АБ БІБЛІЯТЭЧНЫМ КОНКУРСЕ ФОТАРАБОТ 

«КНІГА – МОЙ СЯБАР» 

 

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае агульны парадак і ўмовы 

правядзення бібліятэчнага конкурсу фатаграфій у рамках святкавання Дня 

бібліятэк Беларусі. 

1.2. Конкурс не з’яўляецца камерцыйным і рэкламным праектам. 

1.3. Удзельнікам конкурсу можа быць любы супрацоўнік ДУ 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» або наведвальнік. 

 

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ 

2.1. Мэтай правядзення конкурсу з’яўляецца падтрымка пазітыўнага 

грамадскага іміджу бібліятэкі, развіццѐ і падтрымка цікавасці да кнігі і 

чытання, актывізацыя творчай дзейнасці супрацоўнікаў і карыстальнікаў 

бібліятэкі.  

2.2. Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца: 

– папулярызацыя кнігі і чытання сярод карыстальнікаў як 

інтэлектуальнай формы вольнага часу; 

– стварэнне сродкамі фатаграфіі прывабнага вобраза чытаючага 

чалавека; 

– папулярызацыя фонду ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У.І. Леніна»; 

 – прыцягненне ўвагі грамадскасці да непрафесійнай творчасці 

супрацоўнікаў і наведвальнікаў. 

    

3. ПАРАДАК АРГАНІЗЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ 

3.1. Для падвядзення вынікаў конкурсу ствараецца журы (Дадатак 1).  

3.2. Для падрыхтоўкі і правядзення конкурсу ствараецца Арганізацыйны 

камітэт (далей – Аргкамітэт) (Дадатак 2). 

3.3. Фотаэкспанаты будуць прадстаўлены ў наступных раздзелах: 

– «Кніга заўсѐды са мной» 

– «Выпадковы кадр» 

– «Сэлфі з любімай кнігай» 

 

 



3.4. Спіс раздзелаў можа быць зменены або пашыраны па ініцыятыве 

ўдзельнікаў конкурсу і рашэнні Аргкамітэта. 

3.5. Аркамітэт пакідае за сабой права перамяшчэння фатаграфій з аднаго 

раздзела ў другі. 

3.6. Работы, прадстаўленыя для ўдзелу ў конкурсе, прымаюцца і 

рэгіструюцца аддзелам літаратуры па мастацтве ДУ «Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І. Леніна» не пазней за 31 жніўня 2017 года. 

3.7. Пераможцам конкурсу прысуджаюцца I, II і III прызавыя месцы. 

3.8. Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 14 верасня 2017 года ў 

фае ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна». 

 

4. ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ 

4.1. Фотаконкурс праводзіцца з 1 мая па 31 жніўня 2017 года. 

4.2.  Ад кожнага ўдзельніка прымаюцца работы ў любой намінацыі, але 

не больш за 1 работу ў кожнай намінацыі. 

4.3. На конкурс прымаюцца аўтарскія работы ў электронным варыянце. 

4.4. Лічбавы фотаздымак у фармаце jpg, png можа быць зроблены на 

камеру тэлефона, планшэта або фотаапарат. Аб’ѐм фатаграфіі не павінен 

перабольшваць 10Мб, разрашэнне – не меней за 1024 кропкі па меншым 

боку. 

4.5. Дапускаецца апрацоўка фатаграфій з дапамогай камп’ютарных 

праграм. 

4.6. Дасылаць работы неабходна на электронны адрас аддзела 

літаратуры па мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» 

isk@vlib.by з паметкай: «на фотаконкурс» або прыносіць на электронным 

носьбіце. 

4.7. З фотаработай прадастаўляецца заяўка, у якой указваецца імя, імя па 

бацьку і прозвішча аўтара работы, яе назва і мяркуемы раздзел размяшчэння, 

нумар тэлефона ўдзельніка фотаконкурсу. 
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Дадатак 1 

СКЛАД ЖУРЫ 

бібліятэчнага конкурсу фотаработ «Кніга – мой сябар» 

 

Адамян Т.М. 

 

дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У. І. Леніна», старшыня журы; 

 

Пугачова Н.А. 

 

загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», сакратар журы; 

 

 

Члены журы: 

Камендантава В.М. намеснік дырэктара па бібліятэчнай рабоце ДУ 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»; 

Лісаў А.Г. дацэнт кафедры агульнай гісторыі і сусветнай 

культуры УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», кандыдат 

мастацтвазнаўства; 
 

Осіпаў Д.У. фотакарэспандэнт абласной газеты «Віцебскія весці»; 

 

Князева К.В. уласны карэспандэнт па Віцебскай вобласці РУП 

«Беларускае тэлеграфнае агенцтва». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 2 

СКЛАД АРГКАМІТЭТА 

бібліятэчнага конкурсу фотаработ «Кніга – мой сябар» 

 

Васілеўская А.М. 

 

загадчык аддзела літаратуры па мастацтве  

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 

старшыня Аргкамітэта;  

 

Члены Аргкамітэта: 

 

Несцярэнка Л.В. вядучы бібліѐграф аддзела літаратуры па мастацтве ДУ 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»; 

 

Гудзелева А. А. бібліятэкар I катэгорыі аддзела літаратуры па 

мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У.І. Леніна»;  

 

Цімафеева А. А. бібліятэкар I катэгорыі аддзела літаратуры па 

мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя 

У.І. Леніна». 

 

 

Адрас Аргкамітэта:  

210601 г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а  

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 

аддзел літаратуры па мастацтве 

Тэл. (0212)67 30 45 

 E-mail: isk@vlib.by 

 


