
ПАЛАЖЭННЕ 

аб I рэгіянальных краязнаўчых чытаннях 

«Мой край: вядомы, невядомы» 

 

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак правядзення I рэгіянальных 

краязнаўчых чытанняў (далей – «чытанні»). Чытанні праводзяцца ў рамках 

Года малой радзімы ў Краснапольскім раёне Магілёўскай вобласці. 

1.2. Заснавальнікам чытанняў з’яўляецца аддзел ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі. Арганізатарам чытанняў з’яўляецца ДУК 

«ЦКС Краснапольскага раёна», метадычны аддзел. 

1.3. Статус чытанняў – рэгіянальны. 

 

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ 

2.1. Развіццё, актывізацыя і ўдасканаленне краязнаўчай і даследчай 

дзейнасці; 

2.2. Стварэнне ўмоў для творчых зносін, супрацоўніцтва і абмену вопытам; 

2.3. Захаванне духоўнага вопыту продкаў, яго асэнсаванне, далучэнне да 

гістарычнага і культурнага багацця рэгіёну; 

2.4. Папулярызацыя культурна-гістарычнай спадчыны, дасягненняў і 

вопыту па яе вывучэнню, захаванню і папулярызацыі; 

2.5. Стымуляванне творчай дзейнасці. 

 

3. ЭТАПЫ ПРАВЯДЗЕННЯ 

Краязнаўчыя чытанні праводзяцца ў адзін этап. 

 

4. ДАТА, ЧАС, МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ 

Чытанні праводзяцца 24 кастрычніка 2019 года ў 10.00 гадзін па адрасу: г. п. 

Краснаполле, вул Савецкая, д. 2. (РЦК ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна»). 

 

5. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ЧЫТАННЯЎ 

5.1. Падрыхтоўку і правядзенне краязнаўчых чытанняў ажыццяўляе 

метадычны аддзел раённага цэнтра культуры ДУК «ЦКС Краснапольскага 

раёна». 

5.2. Метадычны аддзел вызначае культурную праграму для ўдзельнікаў 

краязнаўчых чытанняў, у якой прадугледжваецца знаёмства з культурнымі 

аб’ектамі, экскурсіі, творчыя праграмы, сустрэчы, выстаўкі, інш. 

 



6. УДЗЕЛЬНІКІ КРАЯЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ 

6.1. Да ўдзелу запрашаюцца спецыялісты ўстаноў культуры, аматары-

краязнаўцы ўсходніх раёнаў Магілёўскай вобласці, заходніх раёнаў Бранскай 

вобласці. 

6.2. Удзел адбываецца на аснове пададзеных заяў па адрасу: E meil 

kulturakrasn@tut.by (Гл. дадатак №1). 

6.3. Аўдыторыя слухачоў чытанняў складаецца з прадстаўнікоў устаноў 

культуры і адукацыі Краснапольскага раёна. 

 

7. ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ І ВЫСТУПЛЕННЯЎ 

7.1. Работы павінны быць краязнаўчымі, адпавядаць тэматыцы чытанняў. 

7.2. Павінна захоўвацца граматнасць мовы і выкарыстання ілюстратыўных 

сродкаў, рэгламент выступлення. 

7.3. Рэгламент выступлення да 15-20 хвілін. 

7.4. Работы разам з заяўкай дасылаюцца па эл. пошце ў аргкамітэт да 10 

кастрычніка 2019 г. (для выдання). 

 

8. ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯЎ (НАМІНАЦЫІ) 

8.1. У поле краязнаўчых чытанняў могуць уключацца тэмы па даследванню 

фальклорнай песеннай і абрадавай спадчыны, этнаграфіі (касцюма, ручнікоў, 

прадметаў быту і інш), рамёстваў, верванняў, архітэктуры, тапанімікі, 

гісторыі краю, інш. 

Намінацыі краязнаўчых чытанняў: 

- гістарычная, прыродная, культурная спадчына; 

- этнаграфія; 

- фальклорная спадчына; 

- родаслоўе; 

- рамёствы; 

- асобы; 

- інш. 

 

9. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ 

9.1. Удзельнікі атрымліваюць дыпломы ўдзельнікаў чытанняў. 

9.2. Дзяржаўныя, грамадскія арганізацыі, іншыя некамерчыя арганізацыі, 

сродкі масавай інфармацыі могуць зацвярджаць спецыяльныя дыпломы па 

ўзгадненню з арганізатарамі чытанняў. 

9.3. Па выніках краязнаўчых чытанняў выпускаецца зборнік пад назвай 

«Мой край: вядомы, невядомы». 

 

mailto:kulturakrasn@tut.by


10. ФІНАНСАВЫЯ ЎМОВЫ 

10.1. Расходы, звязаныя з праездам удзельнікаў да месца правядзення 

чытанняў і назад, нясе накіроўваючая старана. 

10.2. Харчаванне ўдзельнікаў чытанняў ажыццяўляецца за лік прымаючай 

стараны. 

10.3. Рэклама, выданне пячатнай прадукцыі ажыццяўляецца за лік 

арганізатараў чытанняў. 

10.4. Узнагароджанне ўдзельнікаў ажыццяўляецца са сродкаў арганізатараў 

чытанняў і іншых крыніц у адпаведнасці з заканадацтвам. 

 

Кантактныя тэлефоны арганізатараў чытанняў: 

Тэл.: 8 (02238)21747 

Маб. тэл.: +375 (44) 5440097, Падалякін Юрый Пятровіч, дырэктар РЦК ДУК 

«ЦКС Краснапольскага раёна». 

Тэл.: 8(02238)22429, 

Маб. тэл.: +375 (33)6281198, Марчанка Валянціна Аляксандраўна, метадыст 

па традыцыйнай культуры РЦК. 

Эл.: kulturakrasn@tut.by 

 

 
МАРЧАНКА 

802238 22428 

+375 (33)6281198 

  



ДАДАТАК №1 

Заяўка на ўдзел у I рэгіянальных краязнаўчых чытаннях 

«Мой край: вядомы, невядомы» 

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку____________________________________ 

2. Пасада, установа_______________________________________________ 

3. Намінацыя, тэма работы________________________________________ 

4. Працягласць выступлення_______________________________________ 

5. Тэлефон______________________________________________________ 

Подпіс кіраўніка ўстановы 


