


Конкурс прымеркаваны да Году 
малой радзімы і прысвечаны 

65-годдзю часопіса «Маладосць» 



Арганізатары Конкурсу: 
  

кафедра гісторыі беларускай літаратуры 
філалагічнага факультэта БДУ, 

 рэдакцыя часопіса «Маладосць» Выдавецкага 
дома «Звязда»,  

пры інфармацыйнай падтрымцы 
«Нацыянальнага інстытута адукацыі». 



Мэты Конкурсу: 
развіццё ў сучаснай беларускай прозе  

гісторыка-біяграфічнага жанру; 

заахвочванне літаратараў да працы ў рэчышчы 
дакументальна-мастацкай творчасці; 

патрыятычнае выхаванне моладзі  

і папулярызацыя гісторыі айчыннай літаратуры. 

 



Журы Конкурсу: 
 Людміла Сінькова — доктар філалагічных навук, прафесар 

кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ,  

Ірына Багдановіч — кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ,  

Ігар Запрудскі — кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ,  

Святлана Воцінава — галоўны рэдактар часопіса 
«Маладосць»,  

Ірына Шаўлякова-Барзенка — кандыдат філалагічных 
навук, начальнік Адукацыйнага цэнтра Нацыянальнага 
інстытута адукацыі 



ЛЮДМІЛА ДЗМІТРЫЕФНА СІНЬКОВА 

Літаратуразнаўца і крытык,  
доктар філалагічных навук (1997), 
прафесар (2001), аўтар каля 200 навуковых і 
вучэбна-метадычных прац, сярод якіх манаграфіі 
“Беларуская проза ХХ стагоддзя: Дынаміка 
жанравых структур” (1996); “Паміж тэкстам і 
дыскурсам: Беларуская літаратура ХХ – ХХІ стст. : 
гісторыя, кампаратывыстыка і крытыка” (2013); 
зборнік літаратурна-крытычных артыкулаў 
“Цукровы пеўнік” (1996); вучэбны дапаможнік у 
суаўтарстве: “Святло слова: дапаможнік па 
лінгвакультуралогіі” (2002), “Беларуская літаратура 
ХХ стагоддзя: біяграфіі, бібліяграфія, літаратурная 
крытыка” (2008) і інш. 
 
 



ІРЫНА ЭРНСТАФНА БАГДАНОВІЧ 

Літаратуразнаўца, крытык, перакладчык, паэтэса.  
Кандыдат філалагічных навук (1985), 
дацэнт (2001), аўтар каля 300 навуковых і вучэбна-
метадычных прац, сярод якіх манаграфіі “Янка 
Купала і рамантызм” (1989), “Авангард і традыцыя: 
Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага 
адраджэння” (2001); кніга выбраных твораў 
“Залатая Горка: вершы, пераклады, артыкулы” 
(2016) і інш. Аўтар 7 зборнікаў вершаў.  
 
 

 



ІГАР МІКАЛАЕВІЧ ЗАПРУДСКІ 

Літаратуразнаўца і крытык.  
Кандыдат філалагічных навук (2000), 
дацэнт (2004), аўтар каля 150 навуковых і вучэбна-
метадычных прац, сярод якіх зборнікі артыкулаў «Нарысы 
гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя» (2003), «Па 
дарозе на Парнас. Атрыбуцыйныя даследаванні і пытанні 
рэцэпцыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя» (2012), 
«Метафізіка беларускай літаратурнай крытыкі: артыкулы, 
нататкі, рэцэнзіі, водгукі» (2013), дапаможнік «Гісторыя 
беларускай літаратуры другой паловы ХІХ стагоддзя: асобы і 
творчыя лёсы» (2018).  

 



СВЯТЛАНА ДЗМІТРЫЕФНА ВОЦІНАВА 

Галоўны рэдактар часопіса “Маладосць”, 
журналіст, публіцыст, перакладчык, аўтар і 
ўкладальнік кнігі “Скрозь “Маладосць” (2013). 



ІРЫНА ЛЕАНІДАФНА 
ШАФЛЯКОВА-БАРЗЕНКА 

Літаратуразнаўца і крытык. 

Кандыдат філалагічных навук (2001), дацэнт. Аўтар больш за 
250 публікацый і кніг: "Галерэі сноў" (1995), 
"Сентыментальнае паляванне" (2000), "Тэорыя літаратурных 
тропаў" (2001), "Рэстаўрацыя шчырасці" (2005), "Сапраўдныя 
хронікі Поўні: артыкулы і рэцэнзіі" (2011). 

 

 



Асноўныя патрабаванні да ўдзельнікаў 

Конкурсу: 
 Да ўдзелу ў Конкурсе запрашаліся ўсе зацікаўленыя асобы без узроставых ці 

іншых абмежаванняў. 

 На Конкурс прымаліся творы, якія не публікаваліся і не ўдзельнічалі ў іншых 
конкурсах. 

 Адзін удзельнік мог падаць на Конкурс адзін твор. 

 На Конкурс прымаліся творы дакументальна-мастацкага жанру, прысвечаныя 
беларускім пісьменнікам ХІХ стагоддзя. 

 Форма твора  — свабодная (эсэ, жыціе, літаратурная біяграфія, белетрызаваны 
біяграфічны нарыс, эпісталярная публіцыстыка, літаратурны партрэт, 
псеўдааўтабіяграфія, стылізаваныя мемуары, гістарычная аповесць і інш.),  

 Абавязковая арыентацыя на займальнасць і чытацкія густы патэнцыяльнай 
адраснай аўдыторыі (вучні старшых класаў, студэнты і ўсе, хто цікавіцца 
гісторыяй роднай літаратуры), 

 Аб’ѐм твора — ад 40 да 80 тысяч знакаў (з прабеламі).  

 Мова Конкурсу — беларуская. 

 



Крытэрыі ацэнкі твораў: 
1. Займальнасць і арыентацыя на мэтавую аўдыторыю, зададзеную ўмовамі 

конкурсу. 

2. Дакладнасць у перадачы фактаў біяграфіі і гістарычных рэалій. 

3. Стылістычная апрацаванасць, багацце мовы і разнастайнасць вобразна-
выяўленчых сродкаў. 

4. Цэласнасць твора, усе фрагменты якога раскрываюць аўтарскую задуму і 
выкананне патрабавання ахапіць увесь жыццѐвы і творчы шлях героя. 

5. Мастацкая праўдзівасць, ненадуманасць сітуацый, канфліктаў і ўчынкаў. 

6. Індывідуальнасць аўтарскага пісьма, пазбяганне банальных літаратурных 
шаблонаў і штампаў, характэрных для масавай літаратуры. 

7. Каларытнасць сістэмы персанажаў. 

8. Арыгінальнасць прапанаванай жанравай формы. 

 



Зацікаўленасць Конкурсам 

Заяўкі на ўдзел 
у Конкурсе 

падалі  

46 чалавек  
з розных 
рэгіѐнаў 
Беларусі.  

 

Пісьменнікі і колькасць заявак 

Вікенцій Равінскі – 2 Пранціш Вуль – 2 

Ян Баршчэўскі – 6 Кастусь Каліноўскі – 7 

Ян Чачот – 3 Альгерд Абуховіч – 2 

Франц Савіч – 3 Францішак Багушэвіч – 2 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч – 3 Эліза Ажэшка – 4 

Уладзіслаў Сыракомля – 3 Зоф’я Манькоўская – 2 

Вінцэсь Каратынскі – 5 Янка Лучына – 2 



Рэальны ўдзел у Конкурсе 

На адрас арганізатараў 
Конкурсу былі дасланы 

тэксты 25 гісторыка-
біяграфічных твораў. 



Пераможцы Конкурсу: 
№  Код твора 

Прозвішча 

і імя аўтара 
Назва твора Выніковая інфармацыя 

1 
Баршчэўскі-2 

Латышкевіч  

Маргарыта 
Крыж ценю на каляінах 

1 прэмія; 

твор увойдзе ў зборнік 

2 

Сыракомля-1 
Скрыпнік 

Надзея 

Шэсць вандровак і адно 

фантасмагарычнае 

інтэрв’ю 

2 прэмія; 

твор друкуецца ў № 2 часопіса 

“Маладосць” 

3 

Багушэвіч-2 
Агрэніч 

Аліна 
Добрыя птушачкі 

3 прэмія; 

твор друкуецца ў № 2 часопіса 

“Маладосць” 

4 
Чачот-1 

Кохан 

Таццяна 
Успаміны 

4 прэмія; 

твор увойдзе ў зборнік 



Калегіяльна журы вырашыла ўзнагародзіць яшчэ 6 удзельнікаў 

№  

Код твора 

Прозвішча  

і імя 

аўтара 

Назва твора Выніковая інфармацыя 

5 
Вуль-2 

Буйко 

Цімур 
Пчала ў вязніцы 

Заахвочвальная прэмія; твор 

увойдзе ў зборнік 

6 

Вуль-1 
Мажылоўскі 

Уладзімір 

Цярновы вянок 

з белых руж і васількоў 

Заахвочвальная прэмія; твор 

друкуецца ў № 3 часопіса 

“Маладосць” 

7 
Ажэшка-1 

Бурвіна 

Міхаліна 

Дзѐннік Элізы 

Ажэшка… 
Заахвочвальная прэмія 

8 
Лучына-1 

Ганчароў 

Глеб 

Крыло, працятае 

стралой 

Заахвочвальная прэмія; твор 

увойдзе ў зборнік 

9 Дунін-

Марцінкевіч-1 

Конеў 

Ягор 
Беларускі дудар Заахвочвальная прэмія 

10 
Равінскі-1 

Кіявіцкая 

Таццяна 
Жыў-быў Вінцэсь… 

Заахвочвальная прэмія; твор 

увойдзе ў зборнік 



Абгрунтаванне ўзнагароды 
Імя  

і прозвішча аўтара 

Фармулёўка 

Маргарыта Латышкевіч За багатую вобразнасць у паказе жыцця героя на фоне эпохі 

Надзея Скрыпнік За адметнасць формы і мастацкую вынаходлівасць 

Аліна Агрэніч За займальнасць, яркую фантазію і нетрывіяльнасць ідэі  

Таццяна Кохан За асаблівую дакладнасць у перадачы гістарычных рэалій і фактаў 

Цімур Буйко За найбольш яркае раскрыццѐ ўнутранага свету героя 

Уладзімір Мажылоўскі За гарманічнае спалучэнне інтрыгі і гістарычнай дакладнасці 

Міхаліна Бурвіна За творчую смеласць і неардынарнасць задумы 

Глеб Ганчароў За паўнату вобраза героя, дакументалізм і асаблівую жывасць аповяду 

Таццяна Кіявіцкая За творчую фантазію і разнастайнасць выяўленчых сродкаў 

Ягор Конеў За інтрыгоўны канфлікт і мастацкае выяўленне патрыятычнай ідэі 



Творы, што ўвайшлі ў зборнік, рукапіс якога 
здадзены ў выдавецтва «Мастацкая літаратура»  

•«Жыў-быў Вінцэсь» Кіявіцкай Таццяны 

•«Крыж ценю на каляінах» Латышкевіч Маргарыты 

•«Успаміны» Кохан Таццяны 

•«Пчала ў вязніцы» Буйко Цімура 

•«Крыло, працятае стралой» Ганчарова Глеба 

 

 



З кнігі Расціслава Сэмківа «Як пісалі класікі» 
Асноўныя правілы пісання Джорджа Оруэла 

• Выразна ўсвядомце, што хочаце сказаць. 

• Скажыце гэта гранічнва ясна, пазбягайце залішніх 
складанасцей. 

• Абыходзьцеся без лішніх слоў. 

• Працуйце над формай, пазбягайце зацёртых вобразаў і 
метафар. 

• Пішыце, каб данесці асаблівасці свайго часу. 

• Пішыце, каб супрацьстаяць таталітарнаму прыгнёту. 

• Пішыце, каб выказаць сваю індывідуальнасць. 




