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ПАЛАЖЭННЕ  

АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІАНАЛЬНАГА КОНКУРСУ 

НОСЬБІТАЎ МАЛЫХ ФОРМ ВУСНАГА ФАЛЬКЛОРУ 

“ЛЕГЕНДЫ І ПАДАННІ РОДНАГА КРАЮ” 

 

1. Агульныя палажэнні 

1. Рэгіянальны конкурс носьбітаў (расказчыкаў) малых форм вуснага 

фальклору “Легенды і паданні роднага краю” праводзіцца ў рамках 

рэгіянальнага фестывалю фальклорнага мастацтва “Чары сівой даўніны” у 

аграгарадку Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці 9 ліпеня 2021 

года. 

2. Арганізатар конкурсу – ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” пры 

падтрымцы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Краснапольскага райвыканкама. 

 

 II. Мэта і задачы конкурсу 

1. Далучэнне да рэгіянальнай фальклорнай спадчыны, стварэнне ўмоў для яе 

захавання і папулярызацыі; абмен вопытам, умацаванне творчых кантактаў 

удзельнікаў; фарміраванне цікаўнасці і павагі да народных традыцый рэгіёна. 

2. Актуалізацыя малых форм фальклору (легендаў і паданняў) свайго рэгіёна. 

3. Выяўленне лепшых носьбітаў, расказчыкаў малых форм фальклорнай 

спадчыны. 

 

 III. Умовы ўдзелу у конкурсе 

1.  Наяўнасць аўтэнтычных або рэканструяваных касцюмаў абавязковая.  

2. Для ўдзелу ў конкурсе падаецца заяўка. Прыём заявак ажыццяўляецца з 1 

мая па 1 ліпеня 2021 года у пячатным выглядзе па адрасу: 213 561, г. п. 

Краснаполле, вул. Савецкая, д. 2, ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” або па 

электроннай пошце kulturakrasn@tut.by. Да заяўкі дадаецца тэкст конкурснай 

работы. 
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3. Удзельнікам, якія падалі заяўкі, высылаецца запрашэнне да ўдзелу ў 

конкурсе на электронны адрас, указаны ў заяўцы ўдзельніка. Форма заяўкі 

дадаецца. 

4. Узнікшыя пытанні можна ўзгадніць з Аргкамітэтам па тэлефонах: 802238 

71676 (метадычны аддзел РЦК, метадыст Марчанка Валянціна 

Аляксандраўна); 802238 71860 (дырэктар ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” 

Падалякін Юрый Пятровіч). 

 

IV. Ацэнка, падвядзенне вынікаў, узнагароджванне 

1. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляе кампетэнтнае журы. 

2. Ацэньваецца: сцэнічны вобраз, якасць, выразнасць і яскравасць 

выканальніцкага майстэрства, майстэрства, ступень валодання мастацкім 

словам і захавання асаблівасцяў мясцовай гутаркі, сувязь малых форм 

фальклору з мясцовасцю. 

3. Узнагароджванне пераможцаў адбываецца ў час закрыцця фестывалю 

“Чары сівой даўніны”. 

4. Пераможцам уручаюцца дыпломы 1-й, 2-й, 3-й ступені; астатнім 

удзельнікам – дыпломы ўдзельнікаў. 

 

 

 

 

ЗАЯЎКА 

да ўдзелу ў рэгіянальным конкурсе носьбітаў (расказчыкаў) малых 

вусных форм мальклору “Легенды і паданні роднага краю” 

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку_____________________________________ 

2. Пасада (спецыяльнасць), установа_________________________________ 

3. Назва твора____________________________________________________ 

4. Тэлефон, электронны адрас_______________________________________ 

 

Увага!  

Да заяўкі ў гэты конкурс дадаецца тэкст твора. 

 

 


