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Положення
про обласний молодіжний літературний конкурс
«Легенди рідного краю»
I.

Загальні положення

1.1.

Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного
молодіжного літературного конкурсу «Легенди рідного краю» (далі –
Конкурс); його організаційне, методичне, фінансове забезпечення; умови
участі; оцінювання робіт; порядок визначення та відзначення переможців.

1.2.

Організаторами Конкурсу є обласні комунальні заклади «Харківський
організаційно-методичний центр туризму» та «Харківська обласна
бібліотека для юнацтва» (далі – ОКЗ «ХОМЦТ» та ОКЗ «ХОБЮ») за
підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації.

1.3.

До організаційних заходів Конкурсу можуть долучатися спеціалізовані
бібліотеки для молоді й юнацтва, публічні бібліотеки Харківської області,
студії художнього слова, заклади культури, мистецтва, туризму та освіти,
молодіжні й тематичні хаби, громадські організації, спілки та об’єднання
(далі – організації-учасники).

1.4.

Інформація про хід проведення Конкурсу оприлюднюється на
електронних ресурсах, зокрема на офіційних сайтах, сторінках у
соціальних мережах, блогах ОКЗ «ХОМЦТ», ОКЗ «ХОБЮ» та
організацій-учасниць.

1.5.

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
II.

2.1.

Мета і завдання Конкурсу

Мета Конкурсу:
- виявлення обдарованої молоді, розвиток її творчих здібностей;
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- підвищення ролі літературної творчості в процесі виховання молоді,
формуванні національної самосвідомості юнаків і дівчат;
- збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини
Слобожанщини;
- розвиток культурно-пізнавального туризму на Харківщині.
2.2.

Основними завданнями Конкурсу є:
- залучення молоді до спільного розвитку туристичної галузі на
Харківщини;
- пропагування серед молоді ідеї про важливість вивчення історії про
рідний край;
- промоція серед молоді подорожей Харківщиною та Україною
загалом;
- підтримка творчого самовдосконалення та розвитку креативних
здібностей молодого покоління;
- створення нових та удосконалення діючих екскурсійних
(туристичних) маршрутів із включенням до них місцевих легенд і
переказів;
- поліпшення
якості
туристичного
обслуговування
завдяки
використанню легенд у туристсько-екскурсійній діяльності,
застосуванню виразних форм подання інформації під час екскурсій.
III.

Умови Конкурсу

3.1.

До участі у Конкурсі допускається молодь, що мешкає у місті Харків та
Харківській області, у віці від 14 до 35 років.

3.2.

Конкурс проводиться у двох номінаціях (проза та поезія) та у двох
вікових категоріях:
- від 14 до 18 років;
- від 19 до 35 років.

3.3.

Конкурс проводиться протягом травня – серпня 2020 року.

3.4.

Участь у Конкурсі свідчить про згоду автора на подальше некомерційне
використання його роботи із зазначенням авторства.

3.5.

Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників із
цим Положенням.
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3.6.

Творчі роботи, що подаються на Конкурс, не повертаються і не
рецензуються.

3.7.

Кінцевий строк подання робіт – 31 серпня 2020 року. Роботи, які буде
надіслано пізніше вказаної дати, не розглядаються.
IV.

Вимоги до конкурсних робіт

4.1.

На участь у Конкурсі приймаються прозові та поетичні твори, написані
українською мовою.

4.2.

Конкурсні роботи подаються як письмовий твір літературного характеру.
У роботах мають бути відображені місцеві легенди/ перекази/ оповідання/
фольклорні матеріали, притаманні певному населеному пункту
Харківської області або місту Харків. Поданий творчий матеріал може
містити топоніміку походження назв міст, сіл, річок, гаїв, колодязів тощо.
Бажано, аби легенди (на вибір автора заявки) були пов’язані із відомими
мешканцями, пам’ятками природи та архітектури, історичними подіями,
народними ремеслами, традиційними святами та обрядами тої чи іншої
місцевості Харківської області або міста Харків.

4.3.

Кожна конкурсна робота повинна супроводжуватися фотоматеріалами,
які відображають зміст поданої роботи (наприклад, якщо мова йде про
легенду, що пов’язана із Шарівським маєтком, то подаються відповідно
фотоматеріали про цей маєток). Вимоги до фотоматеріалів – у форматі
«jpeg», розмір – не менше 1500 пікселів, із зазначенням автора
фотоматеріалу/посилання на його джерело в інтернет-ресурсах, а також із
попереднім підписом назви фотоматеріалу. Кількість фотоматеріалів – на
розсуд автора конкурсної роботи.

4.4.

Конкурсант може подавати необмежену кількість конкурсних робіт.

4.5.

Обсяг конкурсних робіт не повинен перевищувати 3 сторінок.

4.6.

Конкурсні роботи надсилаються виключно в електронному вигляді
(текстовий редактор Microsoft Word, кегль – 14, шрифт Times New
Roman) на електронну адресу hoyub@ukr.net, з позначкою в полі «Тема
листа»: «Літературний конкурс «Легенди рідного краю».

4.7.

Одночасно при поданні конкурсної роботи в тому ж електронному листі
(на e-mail hoyub@ukr.net, з позначкою у полі «Тема листа»:
«Літературний конкурс «Легенди рідного краю») подається заповнений
Додаток 1 із зазначенням коротких відомостей про автора: прізвище, ім’я,
вік, домашня та електронна адреса, телефон, місце навчання або праці, а
також про текстову і фотографічну частини конкурсної роботи.
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4.8.

Основні критерії оцінювання робіт:
- грамотність;
- образність і повнота розкриття теми;
- виразне яскраве викладання матеріалу;
- глибоке знання історії про рідний край чи навчального предмету
«Харківщинознавство».

4.9.

До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають
умовам, що визначені цим Положенням.
V.

Журі Конкурсу

5.1.

Для проведення Конкурсу створюється журі Конкурсу (далі – Журі),
персональний склад якого затверджується наказом директора
ОКЗ «ХОБЮ».

5.2.

Журі є робочим органом Конкурсу, завданням якого є перегляд і
оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу та визначення переможців.

5.3.

До складу Журі входять представники організаторів та громадських
організацій, мистецтвознавці та інші культурні діячі (за згодою).

5.4.

Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності,
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів,
об’єктивності та обґрунтованості рішень, антидискримінаційного
ставлення до конкурсантів.

5.5.

Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5.6.

Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює секретар Журі, який
бере участь у засіданнях Журі з правом голосу.

5.7.

Секретар Журі відповідно до покладених на нього обов’язків:
- здійснює приймання та перевірку конкурсних робіт та документів,
зазначених у цьому Положенні;
- готує матеріали для розгляду на засіданні Журі;
- веде та оформлює протокол засідання Журі.

5.8.

Основною формою роботи Журі є засідання, яке проводить голова Журі
або за його дорученням його заступник. Засідання Журі вважається
правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його
затвердженого складу.

5.9.

Рішення Журі щодо визначення переможців приймається відкритим
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голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Журі у кожній
номінації. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є
вирішальним.
5.10. За підсумками роботи Журі складається протокол, що підписується
головою та секретарем.
5.11. Рішення Журі є остаточним та не підлягає оскарженню. Оцінювальні
листи і коментарі членів Журі є конфіденційною інформацією, не
демонструються і не видаються.
VI.

Визначення та відзначення переможців Конкурсу

6.1.

Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії
встановлюються перше, друге та третє місця.

6.2.

Переможцями конкурсу стають учасники, які набрали найбільше балів
від максимально можливої сумарної кількості балів.

6.3.

Рішення про підсумки Конкурсу Журі приймає до 20 вересня
2020 року. Результати Конкурсу оприлюднюються 21 вересня 2020 року
на офіційних сайтах організаторів: http://khoyub.com.ua
та
http://tourcenter.kh.ua.

6.4.

Переможці Конкурсу відзначаються дипломами та призами.
ОКЗ «ХОМЦТ» для переможців конкурсу буде проведено безкоштовну
екскурсію «У бронзі та камені».

VII.

Зберігання та публікація робіт, що були надіслані на Конкурс

7.1.

Творчі роботи, що були надіслані на Конкурс, зберігаються в
електронних базах даних ОКЗ «ХОМЦТ» і ОКЗ «ХОБЮ» та можуть бути
використані у подальшій роботі організаторів Конкурсу.

7.2.

Конкурсні роботи переможців будуть розміщені на офіційних сайтах
ОКЗ «ХОМЦТ» та ОКЗ «ХОБЮ» та можуть бути використані при
проведенні їх заходів, а також у професійній діяльності екскурсоводами і
краєзнавцями.
VIII.

8.1.

Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок
коштів із джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

ДОДАТОК
до Положення про обласний молодіжний
літературний конкурс «Легенди рідного краю»

Інформація про конкурсну роботу та її автора
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Прізвище, ім’я:
Вік:
Домашня адреса:
Електронна адреса:
Телефон:
Місце навчання або праці:

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Назва конкурсної роботи:
Підписи фотографічної
частини конкурсної роботи:
Посилання для скачування
фото (якщо передбачено):

«__» _________ 2020 року
(Дата подання роботи)

