
ПАЛАЖЭННЕ  
аб правядзенні ўніверсітэцкага літаратурнага конкурсу “Табе спяваю, 

родны Гомель, славуты, старажытны, дарагі!”, прысвечанага 880-годдзю г. 
Гомеля 

1. АГУЛЬНАЕ ПАЛАЖЭННЕ 
Літаратурны конкурс “Табе спяваю, родны Гомель, славуты, старажытны, 

дарагі!”, прысвечаны 880-годдзю г. Гомеля. Мэта правядзення – папулярызацыя 
ведаў аб культурна-гістарычнай спадчыне горада Гомеля, выхаванне любові да 
гэтага кутка роднай зямлі і павагі да яго жыхароў.  

2. АРГАНІЗАТАР КОНКУРСУ 
Арганізатары Конкурсу – філалагічны факультэт УА “Гомельскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» пры падтрымцы газеты 
«Гомельскія ведамасці». 

3. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ 
3.1. Конкурс праходзіць для ўсіх аматараў мастацкай творчасці.    
4. УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 
Мовы Конкурсу – беларуская і руская. 
4.1. На Конкурс прымаюцца: 
а) лірычныя творы (аб’ём не болей за 1500 знакаў з прабеламі); 
б) празаічныя творы (эсэ, нарыс, нататка, апавяданне (не болей за 2500 

знакаў з прабеламі)). 
4.2. Работы дасылаюцца на электронны адрас: konkurs-gomel-880@mail.ru 

з указаннем тэмы: Конкурс  “Табе спяваю, родны Гомель…” 
5. АФАРМЛЕННЕ РАБОТ 
5.1. Конкурсныя работы павінны быць надрукаваныя: шрыфт Times New 

Roman, кегль 14, міжрадковы інтэрвал – 1. 
5.2. Уверсе перад творам паведамляюцца наступныя звесткі пра аўтара: 

прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы / вучобы, для студэнтаў – факультэт, 
група, кантактны тэлефон, электронная паштовая скрыня. 

Назва файла са звесткамі павінна змяшчаць прозвішча аўтара, 
напрыклад: Аляксандрава Алена_Любімы Гомель 

5.3. Дасылаючы на конкурс твор, удзельнік гарантуе, што з’яўляецца яго 
аўтарам. 

6. ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 
Прыём работ: з 1 чэрвеня па 20 жніўня 2022 г. 
Вызначэнне пераможцаў – да 5 верасня 2022 г. 
Тэрміны правядзення ці падвядзення вынікаў конкурсу могуць змяняцца 

па рашэнні аргкамітэта. 
7. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ 
7.1. Конкурсныя работы ацэньвае журы. 
 Журы вызначае пераможцаў. 
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Лепшыя творы могуць будуць апублікаваны ў выданнях Арганізатара, на 
інтэрнет-партале газеты «Гомельскія ведамасці». 

7.2. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ: 
лірычнасць; арыгінальнасць; адпаведнасць патрабаванням конкурсу па 

аб’ёме;  чысціня мовы; глыбіня ідэй. 
Рашэнне журы канчатковае і не аспрэчваецца. 
Ацэначныя балы паводле конкурсных пратаколаў не выносяцца на 

ўсеагульнае абмеркаванне. 
Пераможцы Конкурсу будуць узнагароджаны дыпломамі.  
9. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 
Інфармацыя аб правядзенні Конкурсу размяшчаецца на інтэрнет-рэсурсах 

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», газеты 
«Гомельскія ведамасці». 

Арганізатары забяспечваюць прафесійны падыход да ацэнкі прац 
ўдзельнікаў Конкурсу, пакідаюць за сабой права ўнясення ў дадзенае 
Палажэнне дапаўненняў, аб чым пасля прыняцця рашэння праінфармуюць 
удзельнікаў Конкурсу ў тыднёвы тэрмін. 

 


