ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на кращий витвір, присвячений
215-й річниці з дня народження та вшанування пам'яті відомого
вченого славіста-болгариста Ю.І.Гуци-Венеліна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відзначення 215-ї річниці з дня народження Ю.І.Венеліна-Гуци через
проведення наукового та художньо-мистецького конкурсу розглядається як
данина пам’яті засновнику науки славістики, зокрема славістики-болгаристики,
уродженця с.Тибава Свалявського району (Закарпаття, Україна) і охоплює
широке коло талановитої молоді з числа учнів загальноосвітніх шкіл,
спеціальних середніх навчальних закладів, студентів вузів та інтелектуальної
інтелігенції краю.
2. Організаторами конкурсу є;
- Закарпатська ОДА;
- ВНЗ “Східно-європейський слов’янський університет” (Ужгород);
- Свалявська районна рада.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
2.1. Залучення учасників конкурсу до дослідницької наукової праці та
творчої діяльності, пов’язаної з іменем Ю.І.Венеліна-Гуци і його науковою
спадщиною в галузі славістики, історії, етнографії, мовознавства,
фольклористики.
2.2. Виявлення і підтримка молодих обдарованих талантів.
2.3. Стимулювання творчості обдарованих молодих людей через
висвітлення у ЗМІ.
2.4. Створення умов для творчої самореалізації учасників конкурсу.
2.5. Виховання у молодого покоління любові до рідної землі, почуття
патріотизму через вивчення історії рідного краю та видатних людей, що
залишили для майбутніх поколінь багату наукову та художньо-творчу
спадщину.

2.6. Формування власної позиції стосовно історичних подій та проекції їх на
сьогодення.
2.7. Сприяння духовному, естетичному та культурному розвитку молоді
через пізнання багатства слов’янських культур та традицій.

3. УЧАСНИКИ КНКУРСУ
До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл (в тому числі
учасники «Малої академії»), спеціальних середніх навчальних закладів
(училищ, технікумів, коледжів), студенти та молоді вчені вищих навчальних
закладів, творча та інтелектуальна інтелігенція краю.

4. УМОВИ КОНКУРСУ
4.1. Конкурс проводиться з грудня 2017 року по квітень 2018 року.
4.2. Номінації конкурсу:
а) художня література ( поетичні жанри - оди, елегії, епітафії,
станси, мала проза - оповідання, нариси, новели);
б) мистецтво (живопис - портрет, етюд із життєдіяльності
Ю.Венеліна; музика - музичні твори на вірші поетів про Ю.Венеліна (оди,
елегії, реквієм);
в) наука (рецензії на твори Ю.Венеліна, сучасна оцінка наукової
спадщини Ю.Венеліна з історії, мовознавства, етнографії, фольклористики).
4.3. Конкурсні роботи не обмежуються обсягом (розмірами).
4.4. Конкурсні роботи подаються не пізніше 5 квітня 2018 року на адресу:
м. Ужгород, вул. Гагаріна 42/1, Вищий навчальний заклад “Східноєвропейский слов’янський університет”, каб. 704, Несух Людмила Михайлівна,
моб. т. 050-5450938.
4.5.Склад журі:
Несух Л.М. – ректор ВНЗ «Східно-європейський слов’янський
університет»,
Густі В.П. – голова Закарпатського відділення Спілки письменників
України,
Теличко В. Ф. – голова Закарпатського відділення Спілки композиторів
України,
Микита В.В – народний художник України, лауреат Державної премії
ім.Т.Шевченка, член-коресподент Академії мистецтв України,

Копинець Ф. М. – доктор мистецтвознавства,
Керецман Н. П. – кандидат історичних наук, заступник декана історичного
факультету УжНУ,
Бедзир Н. – доктор філологічних наук, УжНУ,
Алмашій М. І. – Заслужений учитель України.

5. ВІДЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦВ КОНКУРСУ
5.1 Підведення результатів конкурсу здійснюється на засіданні журі.
Рішення журі оформляється протоколом.
5.2.Переможці визначаються у кожній номінації окремо.
5.3.Переможці конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами та
подарунками.
5.4.Три учасники, які не стануть переможцями але привернуть увагу журі,
нагороджуються подяками за участь та призами.
5.5.Нагородження переможців відбудеться 22 квітня 2018 року на
урочистому відкритті пам’ятника Ю.І. Гуці-Венеліну в с.Тибава Свалявського
району.

