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   Палажэнне 

аб раённым аглядзе-конкурсе “Мой родны край – мая гісторыя жывая” на 

лепшую арганізацыю і правядзення краязнаўчага мерапрыемства, 

прысвечанага Году малой радзімы. 

 

                                   1.Агульныя палажэнні 

1.1.Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага 

агляду-конкурсу “Мой родны край – мая гісторыя жывая”(далей – Конкурс), 

крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак падвядзення 

вынікаў і ўзнагароджвання пераможцаў. 

1.2.Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка” і накіраваны на папулярызацыю краязнаўчых ведаў, 

адраджэнне і захаванне гістарычнай памяці продкаў. 

 

                    2.Асноўныя мэты і задачы конкурсу 

 

2.1.Актывізацыя работы бібліятэк горада і раёна па арганізацыі краязнаўчай 

дзейнасці. Павышэнне статуса бібліятэк, як цэнтраў краязнаўчай інфармацыі. 

2.2.Удасканальванне арганізацыі краязнаўчых фондаў, стварэнне і 

падрыхтоўка асабістых краязнаўчых матэрыялаў, актыўнае іх выкарыстанне з 

дапамогай шырокага спектра форм і метадаў бібліятэчнай дзейнасці.   

2.3.Фарміраванне патрыятызму ў дзяцей і моладзі, пачуцця любові да роднай 

зямлі, адказных і беражлівых адносін да культурнай і гістарычнай спадчыны 

продкаў.  

2.4.Арганізацыя сумеснай дзейнасці бібліятэк з дзяржаўнымі і грамадскімі 

арганізацыямі па краязнаўству ў мэтах актывізацыі краязнаўчай пошукавай 

дзейнасці. 

2.5.Развіццё творчага патэнцыялу бібліятэкараў. 

 

                          
                         3.Арганізацыя і правядзенне конкурсу 
 

3.1.Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная ўстанова 

“Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка” (ДУ “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка”).  



3.2.Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу 

ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.  

3.3.Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі Дзяржаўнай установы “Слуцкая 

раённая цэнтральная бібліятэка”. 

3.4.Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 30 

лістапада 2019 года. 

3.5.Конкурсныя матэрыялы бібліятэк накіроўваюцца па адрасу: г.Слуцк, 

вул.Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка і на электронны адрас: 

biblio_slutsk@mail.ru.   

 

4. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ 

 

4.1.Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу 

адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней 3/4 спісачнага складу. 

Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з’яўляецца канчатковым. 

4.2.Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ: 

- захаванасць краязнаўчай накіраванасці мерапрыемства. 

- выкарыстанне існуючага ў бібліятэцы краязнаўчага матэрыялу. 

- прымяненне вынікаў даследчай і пошукавай работы пры падрыхтоўцы і    

  правядзенні краязнаўчага мерапрыемства. 

- выкарыстанне сучасных форм работы пры правядзенні краязнаўчага  

  мерапрыемства. 

- выкарыстанне новых інфармацыйных тэхналогій пры правядзенні  

  краязнаўчага мерапрыемства. 

- каардынацыя работы з іншымі ўстановамі. 

- наяўнасць музычнага суправаджэння. 

- наяўнасць нагляднага афармлення (кніжныя выставы, тэматычныя паліцы). 

- сцэнарый краязнаўчага мерапрыемства павінен быць распрацаваны і  

  складзены бібліятэкарам. Аб’ём сцэнарыя не абмежаваны. 

- сцэнарый краязнаўчага мерапрыемства прадастаўляецца членам журы ў  

  дзень правядзення мерапрыемства.   

- асвятляць мерапрыемствы ў СМІ і на сайце. 

 

   5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу 

 

5.1.Выніку конкурсу падводзіць журы. 

5.2.Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі. 

5.3.Вынікі адлюстроўваюцца ў сродках масавай інфармацыі. 

              

                                          

 

 

 

 

 



6.Склад журы: 

 

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу; 

- Жарнавая  В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая 

раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Цэгалка В.Р., загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Варанчук Т.М., загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай 

установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Шахновіч Г.М., загадчык дзіцячага аддзела Дзяржаўнай установы “Слуцкая 

раённая цэнтральная бібліятэка”. 

    

 

 

 

 
 


