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ПАЛАЖЭННЕ
аб правядзенні абласной выставы-агляду самаробнай кнігі,
прымеркаванай да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і
Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку
1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1.1 Дадзенае Палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення
абласной выставы-агляду самаробнай кнігі (далей – Выстава-агляд).
1.2 Выстава-агляд праводзіцца ў рамках мерапрыемстваў падчас
святкавання Дня беларускага пісьменства ў г. Полацку і прымеркавана
да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.
1.3 Арганізатарамі
Выставы-агляду
з’яўляюцца
Галоўнае
ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі
Віцебскага аблвыканкама, Віцебская абласная арганізацыя Беларускага
прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і
турызму, ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, ДУК
“Полацкая раѐнная цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”.
2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ
2.1 Выстава-агляд праводзіцца з мэтай папулярызацыі кнігі і
чытання пасродкам нестандартнага злучэння майстэрства стварэння
кнігі і прыкладной мастацкай творчасці, далучэння насельніцтва
Віцебскага рэгіѐна да творчай актыўнасці.
2.2 Асноўнымі задачамі з’яўляюцца:
– папулярызацыя чытання як адной з важнейшых складаючых
маральна-духоўнага, эстэтычнага выхавання;
– рэалізацыя
крэатыўнага
патэнцыялу
карыстальнікаў
бібліятэк;

– арганізацыя змястоўнага вольнага часу, садзейнічанне
сатворчасці дзяцей і дарослых.
3. КІРАЎНІЦТВА ПРАВЯДЗЕННЕМ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ
3.1 Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем Выставыагляду ажыццяўляе Аргкамітэт, які ствараецца арганізатарамі.
Аргкамітэт вырашае бягучыя пытанні арганізацыі і правядзення
Выставы-агляду.
4. АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВЫСТАВЫ-АГЛЯДУ
4.1 Абласная Выстава-агляд самаробнай кнігі праводзіцца ў
верасні 2017 года ў г. Полацку падчас святкавання Дня беларускага
пісьменства.
4.2 Для ўдзелу ў Выставе-аглядзе на месцах цэнтралізаваныя
бібліятэчныя сістэмы праводзяць раѐнныя конкурсы па стварэнні
самаробной кнігі.
4.3 Удзельнікам конкурсу можа выступіць любы жыхар Віцебскай
вобласці (у тым ліку і супрацоўнікі бібліятэк) або аўтарскі калектыў.
4.4 Раѐнныя конкурсы стартуюць з 15 сакавіка 2017 года, вынікі
конкурсаў падводзяцца на месцах да 15 чэрвеня 2017 года.
4.5 Раѐнны конкурс на лепшую самаробную кнігу праводзіцца па
намінацыях:
– “Лепшае мастацкае афармленне твораў беларускай літаратуры”;
– “Лепшае мастацкае афармленне твораў дзіцячай літаратуры”
(беларуская, руская, замежная, сусветная літаратура);
– “Лепшае мастацкае афармленне твораў пісьменнікаў і паэтаў
Віцебшчыны”.
– “Лепшае мастацкае афармленне кнігі краязнаўчага накірунку,
створанай самастойна” (беларуская, руская, замежная мова).
Дапускаецца афармленне мастацкага твора цалкам або яго ўрыўка.
4.6 Да 20 чэрвеня 2017 года аддзел бібліятэказнаўства
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” прымае матэрыялы
пераможцаў раѐнных конкурсаў (якія атрымалі першыя месцы па
кожнай з намінацый, усяго можа быць даслана не больш за 4 работы).
4.7 Разам з конкурснай работай у аддзел бібліятэказнаўства
накіроўваюцца заяўка са звесткамі пра аўтара (калектыве аўтараў):
прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, месца вучобы (клас і
г.д.) або месца работы (пасада), месца жыхарства, кантактныя
тэлефоны, адрас электронной пошты. У заяўцы павінна быць указана
намінацыя, паводле якой выканана работа (Дадатак 1).

5. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ
5.1 Асноўнымі патрабаваннямі да работ з’яўляюцца:
– у структуры кнігі павінны абавязкова прысутнічаць вокладка,
тытульны ліст, змест;
– фармат кнігі не павінен перавышаць за А3;
– матэрыялы могуць быць падрыхтаваны з прымяненнем любога
матэрыялу і тэхнікі, за выключэннем камп’ютарных тэхналогій.
5.2 Да ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца матэрыялы ў
канцэлярскіх папках, фотаальбомах з файламі, сшытках і г.д.
6. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ТВОРЧЫХ РАБОТ
6.1 Конкурсныя работы ацэнваюцца адпаведна
крытэрыяў:
– арыгінальнасць ідэі;
– пісьменнасць, дакладнасць зместу кнігі;
– наяўнасць ілюстрацый;
– разнастайнасць выкарыстаных тэхнік;
– мастацкае афармленне работы.

наступных

7. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ
7.1 Дасланыя работы з’явяцца асновай экспазіцыі, якая будзе
дэманстравацца падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў
г. Полацку.
7.2 Аргкамітэт мае права на вылучэнне лепшых работ па кожнай з
намінацый для прысуджэння Гран-пры па выніках абласной Выставыагляду і ўзнагароджання пераможцаў, а таксама ініцыіраваць ўвядзенне
дадатковых прызавых месцаў з мэтай заахвочвання ўдзельнікаў.
7.3 Фатаздымкі лепшых самаробных кніг будуць размешчаны на
сайтах ўстаноў ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”,
ДУК “Полацкая раѐнная цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”.

АРГКАМІТЭТ

Адамян Таццяна Мікалаеўна

дырэктар ДУ “Віцебская абласная
бібліятэка імя У.І. Леніна”
Юрчак Дзяніс Валер’евіч
галоўны спецыяліст галоўнага
ўпрўлення ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі
Віцебскага аблвыканкама
Сабірава Алена Аляксандраўна
старшыня Віцебскай абласной
арганізацыі Беларускага
прафесіянальнага саюза работнікаў
культуры, інфармацыі, спорту і
турызму
Бурнасенка Ганна Іванаўна
дырэктар ДУК “Полацкая раѐнная
цэнтралізаваная бібліятэчная
сістэма”
Камендантава Вольга Макараўна намеснік дырэктара ДУ “Віцебская
абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Пугачова Наталля Аляксандраўна загадчык аддзела бібліятэказнаўства
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка
імя У.І. Леніна”
Капліна Ганна Аляксандраўна
бібліятэкар 1-й катэгорыі аддзела
бібліятэказнаўства ДУ “Віцебская
абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Стральцова Ксенія Віктараўна
мастак-афарміцель сектара
сацыякультурнай дзейнасці і
маркетынгу ДУ “Віцебская абласная
бібліятэка імя У.І. Леніна”

Дадатак 1
Форма
ЗАЯЎКА
на ўдзел у абласной выставе-аглядзе самаробнай кнігі, прымеркаванай да

500-годдзя беларускага кнігадрукавання і Дня беларускага пісьменства
ў г. Полацку
1. Намінацыя ____________________________________________________
2. Звесткі аб удзельніку (удзельніках)
Назва цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэты, якая накіроўвае работу
__________________________________________________________________
Індывідуальная або калектыўная работа________________________________
Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара індывідуальнай работы (або адказнага
за ставрэнне калектыўнай работы)_____________________________________
__________________________________________________________________

Дата нараджэння _______________________________________________
Месца вучобы (клас і г.д.) або месца работы (пасада)
______________________________________________________________
Месца жыхарства ______________________________________________
Тэл. ____________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
3. Кароткі змест і асаблівасці конкурснай работы
_______________________________________________________________
(назва створанай кнігі і інш.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. З умовамі выставы-аглядзу самаробнай кнігі азнаёмлены і згодны

______________________________________________________________
(подпіс стваральніка самаробнай кнігі)
Кіраўнік ЦБС _______________
(подпіс)
М.П.
________________________
(дата)

_________________________
(ініцыялы, прозвішча)

