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L. Аryльныя палажэннi

1.1. Iнструкцыя вызначае парадак арганiзацыi i правядзення II ryра Конкурсу
бiяграфiчньIх твора} кСлаiнЕUI кампанiя: рэАNIМАцыD), прысвечаных беларускiм

пiсьменнiкам XIX стагоддзя (далей - Конкурс).
1.2. Мэты Конкурсу:

о развiццё у сучаснай беларускай прозе гiсторыка-бiяграфiчнага
жанру;

о заахвочванне лiтаратара} да працы у р9чышчы дакументЕtпьна-
мастацкай творчасцi;

о патрыятычнае выхаванне моладзi i папулярызацыя гiсторыi айчьннай

лiтараryры.

УЗГОДIЕНА
,Щдрэктар



1.3. Арганiзатары Конкурсу (далей Арганiзатары): рэдакцыя часопiса
<<Маладосць> Выдавецкага дома кЗвязда>> i кафедра тэарэтычнага i славянскага
лiтараryразна!ства фiлалагiчнага факультэта Б.ЩУ прЫ iнфармаIдыйнай падтрымцы
Навукова-метадычнай установы <<НацыянаJIьны iнстыryт адукацыЬ Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

}ваходзяць: JIrодмiла CiHbKoBa - доктар фiлалагiчных навук, прафесар, Iрына
Багдановiч _ кандыдат фiлалагiчньж навук, дацэнт, Iга р Запрудскi - кандыдат
фiлалагiчных навук, дацэнт, Маргарыта Латышкевiч - пераможца I тура Конкурсу,
член Саюза пiсьменнiка} Беларусi, Святлана Воцiнава - гало}ны рэдактар часопiса
кМаладосць>>, Iрына Шаiлякова-Барзен кандыдат фiлагlагiчных навук, крытык i
лiтараryразна}ца.

2. Парадак арганiзацыi

2.1. Iнфармацыя пра Конкурс абвяшчаецца у рэспублiканскiх CMI i на
сайтах АрганiзатараУ.

2.2. Аб'ява аб конкурсе суПравqджаецца Спiсам iмёнаi лiтаратара} -XIX
стагоддзя, жыццяпiсы якiх прапануюцца для мастацкага асэнсавання (.Щцатак 1).

2.3. Конкурс праводзiцца } тры этапы:
. I этап - прыём зЕивак ад удзельнiка} (22 lgacaBiKa - 31 лiпеня 2019

года, форма заяiкi- Дадатак 2);
о II этап - прыём конкурсньж работ (1 мая - 3l кастрычнiка 2019-года);
о III этап - праца Журы па вЫзначэннi пераможца} (1 лiстапада - 27

снежня 20|9 года).
2.4. Вынiкi Конкурсу абвяшчаюцца } час працы XXVII Мiнскай мiжнароднай

кнiжнай выставы У 2020 годзе.
2.5. Пераможцамi Конкурсу лiчацца а}тары чатБIрох найлепшых тэкста},

адабраных Журы.
2.6. Не выкJIючана, што калегiяльна члены Журы прымуць рашэнне

узнагародзiць большую колькасць удзельнiка} Конкурсу.
2.7. Узнагароджванне пераможцаi адбьтваецца,падчас- урачыстай цырымонii.
2.8. Кожны пераможца атрымлiвае ,Щыплом i матэрыяльнае }знагародЖанне.
2.9. Лепшыя конкурсныя творы }ваходзяць у зборнiк бiяфафiчных твора}

або публiкуюцца } часопiсе "Маладосць" на працяry 2020 года.
2.10. Па вынiках Конкурсу прадуглеДжваецца выданне кнiгi лепшых

гiсторыка-бiяграфiчных твора}, прысвечаных беларускiм пiсьменнiкам XIX
стагоддзя.

3. Парадак правядзення

3.L. ffа }дзелу у Конкурсе

узроставьu< цi iнцrых абмежавання}.
запрашаюцца Усе зацiка}леныя асобы без

3.2. На Конкурс прымаЮцца творы,
iншых KoнKypczlx (за выключэннем твора},

якiя не публiкавалiся i не }лзельнiчалi }
якiя Удзельнiча.пi } I туры Конкурс! i не





,.Щадатак 1

Iмёны лiтаратара},
жыццяпiсы якiх пРапануюцца для мастацкага асэнсрвання i II ryРы

1. Франц Савiч (18l5-1845) п€лэт, гryблiцыст, мемуарыст, удзельнiк
вызвапенчага руху

2. Арчём Вярыга-,Щарэiскi (23 лiстап4да 1816-1884) п€tэт, драматург i
публiцыст, удзельнiк вызваленчага руху.

3. Вiнцэнт,Щунiн-Марчiнкевiч (4 лютага 1808-29 снежнЯ 1884) паэт,
драматург, заснаваJIьнiк нацыянЕuIьнага тэатра, клаQiк повай беларускай лiтараryры.

4. Уладзiсла} Сыракомля, 9апра}лнае iмд Людвiк Кандратсiвiч (29 BepacHu 1823-
15 верасня t8;62) - п€lэт, публiцыст, драматург, крытык, перакпадчык, этнограф.

5. Вiнцэсь Каратынскi (чэрвень 1831-7 лютага 1891) - п€lэт, перакладчык,
публiцыст.

6. Касryсь KalIiHo}cKi (2 лютага |838.-22 caKaBiKa 1864) - публiщlст i паэт, адзiн
з Kipa}HiKo} fiа}стання 18б3-18б4 гг. у Бепарусi i Лiтве.

7 . Альгерл Абуховiч (6 жнi}ня |84012 жнiiня 189S) паэт, байкапiсец,
мемуарыст i перакладчык.

8. Францiшак Баryшэвiч (21 caKaBiKa 1840-28 KpacaBiKa 1900) - п€lэт, празаiк,
публiцыст i перакладчык, класiк новай беларускай лiтараryры.

9. Элiза Ажэшка (б чэрвеня 1841-18 мая 1910) - празаiк, публiцыст, а}тар
апавяданняУ i аповесцей пра жыццё беларускага сяляцства i шляхты, сябро}ка
Ф. Баryшэвiча.

10.Зоф'я Манько}ская (26 лiстапада |84714 верасня 191I) пЕIэтка i
перакJIадчыца.

11. Войсла} Савiч-Заблоцкi (1850-пасля l893) - п€lэт, празаiк, а}тар
беларускамо}нага эпiстапярыя.

12. Адам Гурьrновiч (25 студзеня 18б9-4 лютага (па iншых крынiцах 14 цi 17

студзеня) 1894) - пют, фалrькларыст, удзельнiк вызваJIенчага руху.

Дадатак 2

Заяiка iдзельнiка
Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
Год нараджэння
Месца пражывання
Родзанятка} -
Нумар тэлефона i электронны адрас
Выбраная асоба са спiсу лiтаратара}


