ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
КЗ «ООМЦКМ»
від 7 лютого 2018 р.
№ 16

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний конкурс читців
«Вічне слово Кобзаря"
присвячений творчості Т.Г. Шевченка.
Розділ 1. Загальні положення та мета заходу.
1.1. Регіональний конкурс читців «Вічне слово Кобзаря», присвячений творчості
Т.Г. Шевченка, проводиться з метою залучення широких верств населення
до літературного надбання українського генія, «національного пророка»,
художника і поета Т.Г. Шевченка та активізації на території області роботи
в напрямі національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Захід
призваний найбільш повно розкрити красу поетичного слова, виявити і
підтримати талановитих читців і поетів - аматорів Харківщини.
1.2. Організатором заходу є КЗ «Обласний організаційно – методичний центр
культури і мистецтва»
(далі КЗ «ООМЦКМ») та відділи (сектори)
культури районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів
міських рад) за підтримки Управління культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації.
1.3. Завдання заходу.
- популяризація мистецтва художнього слова;
- патріотичне виховання дітей та молоді , пропагування та популяризація
надбань національної культури українського народу ;
- збагачення репертуару читців-декламаторів, юних поетів;
- виявлення і підтримка кращих дітей-читців і юних поетів;
- створення умов для творчого спілкування між поетами – аматорами,
читцями та їх викладачами;
- підвищення художнього рівня та сприяння розвитку культурного
потенціалу талановитих читців і поетів – аматорів.
Розділ 2. Учасники конкурсу.
2.1. У конкурсній програмі беруть участь виконавці-аматори, автори,

ознайомлені з положенням конкурсу. Переможці, що посіли 1 місця
попередніх 2-х конкурсів до участі не допускаються .
2.2. Кожен район (місто) Харківської області на конкурс представляють не
більше 2-х учасників в кожній номінації.
Розділ 3. Організаційні засади проведення конкурсу.
Для організації та проведення регіонального конкурсу читців «Вічне
слово Кобзаря» створюється оргкомітет, визначається склад журі, які
складаються з керівників відділів, провідних методистів КЗ «ООМЦКМ» та
запрошених фахівців. Склад оргкомітету та журі затверджуються наказом
директора ООМЦКМ.
Розділ 4. Порядок проведення.
4.1. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
- 1 категорія («Діти»)
- віком до 16 років включно;
- 2 категорія («Дорослі»)
- віком від 17 років.
4.2. Конкурсна програма містить такі номінації (на вибір учасників):
- номінація «Виконавець» передбачає виконання двох творів, а саме: один
вірш або уривок з прози Т.Г. Шевченка національно
- патріотичного змісту та вірш про Т.Г.Шевченка, другий вірш - на вибір
конкурсанта, але суто тематичний.
( Програма виконується без мікрофону.)
- номінація «Автор» передбачає виконання одного твору, присвяченого
Т. Г. Шевченку,
другого
на
вільну
тему
також
національно-патріотичного змісту.
( Програма виконується з мікрофоном.)
4.3. Учасники номінації «Автор» разом із заявкою обов’язково надсилають
тексти своїх творів поштою, або факсом, або у електронному вигляді.
4.4. Тривалість конкурсної програми в кожній номінації триває до 5 хвилин.
Порядок виступу встановлюється за порядковим номером реєстрації
поданої заявки. Першими виступають учасники категорії «Діти» в обох
номінаціях.
Розділ 5. Критерії оцінювання.
5.1. Виступи учасників конкурсу оцінюються журі за 10-бальною системою.
5.2. При виконанні творів враховуються:
- повнота і виразність розкриття теми твору;
- сценічність (пластика, костюм, культура виконання);
- дикція ;

- відповідність репертуару віковим особливостям виконавців.
- майстерність та самобутність виконання (у номінації «Виконавець»)
- художній рівень твору та його зміст (у номінації «Автор»);
5.3. Журі має право:
- припинити виступ, що не відповідає умовам та регламенту;
- поділяти місця між двома учасниками у разі однакового виконавського
рівня;
- не присуджувати місця;
- встановлювати додаткові номінації для нагородження та присуджувати
спеціальні призи;
- нагороджувати конкурсантів призами, цінними подарунками від
спонсорів та благодійних організацій (у разі наявності).
5.4. Рішення журі оскарженню не підлягає.
Розділ 6. Визначення та нагородження переможців.
6.1. Всі учасники нагороджуються подякою за участь у конкурсі.
6.2. Журі визначає лауреатів (І, ІІ, ІІІ місця в обох вікових категоріях) та
нагороджує дипломами.
6.3. В рамках конкурсу організатори і журі можуть встановити додаткові
нагороди (Гран –прі, приз глядацьких симпатій тощо).
Розділ 7. Фінансові умови проведення.
7.1. Конкурс є некомерційним заходом. Участь у конкурсі безкоштовна. Проїзд
та перебування учасників на конкурсі відбувається за рахунок сторони –
учасника. Відповідальність за перебування учасників на конкурсі беруть на
себе керівники та супроводжуючі особи.
7.2. Видатки на проведення заходу передбачаються за рахунок коштів обласного
та місцевих бюджетів, спонсорських коштів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
Розділ 8.

Інформаційне забезпечення заходу.

Інформація про порядок організації та проведення Регіонального конкурсу
читців «Вічне слово Кобзаря» міститься на веб-порталах Харківської обласної
державної адміністрації, сайті КЗ «ООМЦКМ». КЗ «ООМЦКМ» забезпечує
поширення інформації щодо огляду – конкурсу та організовує висвітлення його
результатів у засобах масової інформації.
Розділ 9. Місце та термін проведення.

9.1. Регіональний конкурс читців «Вічне слово Кобзаря» відбудеться 17 березня
2018 року на базі КЗ «ООМЦКМ» (вул. Пушкінська, 62).
9.2. Програма заходу:
- 10.00 - 11.00 - реєстрація учасників;
- 11.00 – 11.20 - урочисте відкриття;
- з 11.20 - конкурсна програма.
9.3.
Заявки
на
участь
у
конкурсі
(зразок
додається)
https://goo.gl/forms/xFpf1pv1btO8prtj2 надсилати до 10 березня 2018 року на
електронну адресу oomckm@gmail.com або факсом за телефонами
725-12-36.
Контактна особа - Чайка Е.М. - провідний методист відділу з методичної
роботи.
З А Я В КА
на участь у регіональному конкурсі читців
«Вічне слово Кобзаря», присвяченому творчості Т.Г. Шевченка
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника _________________________________
рік народження ___________________________________________________
район ____________________________________________________________
заклад, який представляє ____________________________________________
номінація, категорія ________________________________________________
конкурсна программа _______________________________________________
кількість хвилин ____________

Начальник відділу
(сектору) культури і туризму

м.п.

___________/

________

