ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ АДДЗЯЛЕННЕ
САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ
прадстаўляе:

ПАЛАЖЭННЕ
АБ ПАРАДКУ ПРАВЯДЗЕННЯ
АБЛАСНОГА ЛІТАРАТУРНАГА КОНКУРCУ ІНТЭРНЭТ-ПРАЕКТАЎ
«Я НЕ САМОТНЫ»
(да 130-й гадавіны з дня нараджэння Максіма Багдановіча)
1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога літаратурнага
конкурсу інтэрнэт-праектаў «Я не самотны», прысвечанага 130-й гадавіне з дня нараджэння класіка
беларускай літаратуры, паэта Максіма Багдановіча (далей – конкурс).
2. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб’яднання
«Саюз пісьменнікаў Беларусі».
3. Мэты правядзення конкурсу:
- ушанаванне творчай спадчыны Максіма Багдановіча з дапамогай сучасных інфармацыйных
тэхналогій;
- умацаванне сувязі паміж традыцыямі і сучаснасцю нацыянальнай культуры Беларусі;
- прыцягненне ўвагі шырокай грамадскасці да айчыннай літаратуры;
- адкрыццѐ новых імѐнаў творчых людзей, зацікаўленых айчыннай літаратурай;
-вывучэнне духоўнага стану грамадства скрозь прызму вобраза Максіма Багдановіча і яго творчасці;
- вывучэнне ролі літаратуры ў жыцці сучаснага грамадзяніна Беларусі.
4. Інфармацыя аб правядзенні конкурсу размяшчаецца ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт на
афіцыйным сайце арганізатара конкурсу, а таксама ў сацыяльных сетках.

5. У конкурсе могуць прымаць удзел грамадзяне Рэспублікі Беларусь, асобы без грамадзянства, якія
пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, і замежныя грамадзяне (далей –
удзельнікі конкурсу). Узрост удзельнікаў неабмежаваны.
6. На конкурс прымаюцца прысвечаныя творчасці і постаці Максіма Багдановіча інтэрнэт-праекты па
некалькіх намінацыях:
- пост у сацыяльных сетках;
- публікацыя на сайце;
- апублікаваны відэаролік.
Зместам інтэрнэт-праектаў могуць быць даследчыя працы (публіцыстычныя артыкулы, нарысы,
агляды), літаратурна-мастацкія творы-прысвячэнні (вершы, эсэ), відэапрысвячэнні (буктрэйлеры,
лірычныя відэазамалѐўкі, выступленні чытальнікаў). На конкурс прымаюцца інтэрнэт-праекты,
створаныя і апублікаваныя ў 2021 годзе. Кожны ўдзельнік конкурсу мае права накіраваць на конкурс
толькі адзін інтэрнэт-праект. Калектыўныя працы на конкурс не прымаюцца.
7. Заяўкай на ўдзел у конкурсе з’яўляецца спасылка на апублікаваны інтэрнэт-праект. Разам са
спасылкай удзельнік конкурсу накіроўвае кароткую біяграфічную даведку (імя, прозвішча, месца
пражывання, род заняткаў, месца працы або вучобы).
8. Заяўкі на конкурс прымаюцца на адрас электроннай пошты Гродзенскага абласнога аддзялення
Саюза пісьменнікаў Беларусі: postmaster@pisateli.by з пазнакай «На конкурс».
9. Прыѐм заявак для ўдзелу ў конкурсе праводзіцца з 1 мая па 1 снежня 2021 года.
10. Для ацэнкі твораў удзельнікаў конкурсу ствараецца журы. У яго склад уваходзяць кампетэнтныя
эксперты ў галіне культуры і мастацтва. Журы конкурсу ўзначальвае старшыня. У склад журы
конкурсу не могуць уваходзіць аўтары інтэрнэт-праектаў, якія ўдзельнічаюць у конкурсе.

11. Ацэнка інтэрнэт-праектаў удзельнікаў конкурсу ажыццяўляецца па дзесяцібальнай сістэме. Пры
ацэнцы конкурсных заявак членамі журы ўлічваюцца:
- актуальнасць (ступень адпаведнасці тэматыцы конкурсу, глыбіня, мастацкая і сацыяльная
значнасць);
- рэгіянальны фактар (сувязь матэрыялу з гісторыяй і культурай Прынѐманскага краю);
- самабытнасць, арыгінальнасць падачы матэрыялу.
12. Вынікі конкурсу падводзяцца да 9 снежня 2021 года (дня нараджэння Максіма Багдановіча).
13. Пераможцам конкурсу ў кожнай з намінацый ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаюцца дыпломы І, ІІ і
ІІІ ступені. Вынікі конкурсу публікуюцца ў СМІ, на сайце Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі www.pisateli.by і ў сацыяльных сетках.
Сардэчна запрашаем да ўдзелу і жадаем поспеху! Кантактны тэлефон: (8-0152) 60-20-22.
Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі

