ПАЛАЖЭННЕ
аб
правядзенні
гарадскога
конкурсу буктрэйлераў «Люблю
чытаць па-беларуску»
I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1.1. Дадзенае палажэнне вызначае мэту, задачы, тэрмін, парадак і
ўмовы правядзення гарадскога конкурсу буктрэйлераў “Люблю чытаць пабеларуску” (далей – конкурс).
1.2. Арганізатарам конкурсу з’яўляецца ўпраўленне па адукацыі
Магілёўскага гарвыканкама.
II. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс праводзіцца з мэтай развіцця цікавасці да вучэбнага
прадмета “Беларуская літаратура”, папулярызацыі кніг ў маладзёжным
асяроддзі.
2.2. Задачамі конкурсу з’яўляюцца:
фарміраванне і развіццё цікавасці да вывучэння творчасці беларускіх
пісьменнікаў, папулярызацыя іх твораў;
стварэнне неабходных умоў для падтрымкі адораных вучняў,
раскрыццё іх творчай індывідуальнасці;
стымуляванне праектна-даследчай дзейнасці вучняў;
падтрымка чытацкай культуры і папулярызацыя чытання сярод
дзяцей і падлеткаў праз выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій.
III. ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ І ПАРАДАК УДЗЕЛУ Ў КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс праводзіцца 15-16 мая 2019 г.
3.2. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна прадставіць да 13 мая 2019 г. у
Дзяржаўную ўстанову па навукова-метадычным забеспячэнні ўстаноў
адукацыі горада Магілёва (вул. Першамайская, 8, каб. 1) на папяровым
носьбіце і на электронны адрас umkotdel1@yandex.by (з паметкай «Люблю
чытаць па-беларуску») заяўку на ўдзел у конкурсе (дадатак 3), конкурсныя
матэрыялы (дыск з запісам буктрэйлера).
IV. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ
4.1. У конкурсе прымаюць удзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі ў наступных узроставых катэгорыях:
першая ўзроставая катэгорыя – вучні V-VI класаў;
другая ўзроставая катэгорыя – вучні VII-VIII класаў;
трэцяя ўзроставая катэгорыя – вучні IX-XI класаў.

4.2. Конкурс з’яўляецца адкрытым па складзе ўдзельнікаў. Работы
прымаюцца як ад асобных удзельнікаў, так і ад аўтарскіх калектываў (у
складзе групы не больш за два чалавекі).
V. ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Для конкурсу вызначаны тэмы “Кнігі-юбіляры беларускіх
пісьменнікаў 2019 года”, “Твор беларускага пісьменніка-юбіляра
2019 года”.
5.2. Буктрэйлер – невялікі відэаролік, складзены па матывах
прачытанай кнігі або твора. Стварэнне буктрэйлера – гэта сучасны
тэхнічны способ прадстаўлення кнігі; анатацыя кнігі ў відэафармаце;
рэклама, якая павінна здзіўляць, прыцягваць увагу да фактаў, сюжэтнай
лініі, персанажаў з выкарыстаннем спецэфектаў, мастацкіх сродкаў
выразнасці.
5.3. Буктрэйлер можа быць выкананы ў любым жанры: мультфільм,
анімацыя,
кароткаметражны
фільм,
слайд-шоў,
відэафільм,
відэаперформанс (відэапастаноўка), рэкламны ролік, камп’ютарная
графіка, відэакліп, музычны кліп і інш. Відэасюжэт таксама можа
суправаджацца гукавой дарожкай або тытрамі.
5.4. Абавязковым патрабаваннем да стварэння буктрэйлера
з’яўляецца ўпамінанне ў ім аўтара і назвы кнігі (твора).
5.5. Тэхнічныя патрабаванні да работ:
дыск, укладзены ў пластыкавы футляр;
вонкавы бок дыска афармляецца ў выглядзе тытульнага ліста згодна
з дадаткам А;
працягласць буктрэйлера – не больш за 3 хвіліны;
дапушчальныя фарматы відэафайла – AVI, DivX, MPEG, WMV, MP4
(з максімальным каэфіцыентам якасці).
5.6. Канкурсант (аўтарскі калектыў) можа прадставіць на конкурс
толькі адну работу.
5.7. Канкурсант (аўтарскі калектыў) гарантуе, што ён з’яўляецца
непасрэдным аўтарам прадстаўленай работы і не парушае аўтарскіх
правоў. Забараняецца прадстаўляць матэрыялы, якія раней былі
размешчаны ў Інтэрнэце. Пры выяўленні плагіяту ўдзельнік выключаецца
з ліку канкурсантаў.
5.8. Да ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца работы, якія не
адпавядаюць акрэсленым вышэй патрабаванням. Работы, прадстаўленыя
на конкурс, не рэцэнзуюцца і назад не вяртаюцца.
VI. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ
Конкурныя работы ацэньваюцца па наступных крытэрыях:
адпаведнасць работы мэце конкурсу;

інфарматыўнасць, паўната раскрыцця тэмы;
арыгінальнасць зместу і формы работы;
тэхнічная складанасць выканання работы;
эстэтыка афармлення і дызайн;
арганічнасць спалучэння відэараду, гукавога суправаджэння і зместу
кнігі (твора);
эмацыянальнае ўздзеянне.
VI. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ
Удзельнікі конкурсу, якія набралі найбольшую колькасць балаў,
узнагароджваюцца дыпломамі I, II, III ступені ўпраўлення па адукацыі
Магілёўскага гарвыканкама.
Колькасць дыпломаў складае не больш за 45% ад агульнай колькасці
прадстаўленых работ. Колькасць пераможцаў можа быць павялічана па
рашэнні журы ў выпадку, калі некалькі ўдзельнікаў набралі аднолькавую
колькасць балаў.

