ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління культури та туризму

НАКАЗ
03.10.2018

м. Житомир

№ 179

Про проведення обласного
конкурсу та фотовиставки
«Рідний край – моє Полісся»

З метою подальшого розвитку фотомистецтва в області, виявлення і
підтримки нових талановитих фотомайстрів.
Н А К А З У Ю:
1.

Провести 12 грудня 2018 року у м. Житомирі відкриття обласного
конкурсу та фотовиставки «Рідний край – моє Полісся» (далі Фотоконкурс-фотовиставка).

2.

Затвердити склад журі обласного конкурсу та фотовиставки «Рідний
край – моє Полісся», що додається.

3.

Обласному Центру народної творчості (Нужді В.Л) забезпечити
організацію проведення Фотоконкурсу-фотовиставки, що відбудеться у
приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича.
Початок заходу о 15 годині.

4.

Директору обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича
Врублевському В.М. надати приміщення та створити відповідні умови
для проведення Фотоконкурсу-фотовиставки.

5.

Керівникам
структурних
підрозділів
галузі
культури
райдержадміністрацій (міськвиконкомів) провести попередній відбір
фоторобіт та забезпечити участь визначених фотомайстрів у
Фотоконкурсі-фотовиставці. Витрати на відрядження за рахунок
відряджуючої сторони.

6.

Начальнику відділу планово-фінансової роботи – головному бухгалтеру
управління культури та туризму Подік О.А. забезпечити фінансування
заходу згідно з кошторисом за рахунок коштів, передбачених на
проведення заходів в галузі культури і мистецтва.

7.

Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Тетяна Парфентієва

Додаток
до наказу управління
культури та туризму
облдержадміністрації
03.10.2018 № 179
СПИСОК
членів журі обласного фотоконкурсу
«Рідний край – моє Полісся»
Голова журі:
Одоміч
Віктор Миколайович

член НСФХУ, голова обласної
організації НСФХУ, методист
ЖОЦНТ, м. Житомир
Секретар журі:

Кучевський
Михайло Степанович

фотохудожник, член НСФХУ, лауреат
всеукраїнських та обласних
фотоконкурсів, фотовиставок ,
м. Житомир
Члени журі:

Мельников
Максим Валерійович

фотохудожник, член НСФХУ, лауреат
всеукраїнських та обласних
фотоконкурсів, фотовиставок,
м. Бердичів

Суйковська
Олена Петрівна

фотограф, кандидат в члени НСФХУ,
лауреат всеукраїнських та обласних
фотоконкурсів, фотовиставок,
м. Житомир

Боремський
Ігор Миколайович

фотокореспондент, лауреат
всеукраїнських та обласних
фотоконкурсів, фотовиставок,
м. Новоград-Волинський

Начальник управління

Тетяна Парфентієва

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління
культури та туризму
облдержадміністрації
Тетяна ПАРФЕНТІЄВА

Положення
про обласний конкурс та фотовиставку
«Рідний край – моє Полісся»
1. Загальні положення
1.1. Обласний фотоконкурс та фотовиставка «Рідний край – моє
Полісся» (далі Фотоконкурс) проводиться в листопаді-грудні кожного року.
1.2. Засновниками та організаторами Фотоконкурсу є управління
культури і туризму облдержадміністрації, Житомирський обласний Центр
народної творчості, Обласна організація Національної спілки фотохудожників
України.
1.3. Метою та завданням Фотоконкурс є:
- сприяння подальшому розвитку аматорського фотомистецтва в області;
- виявлення і підтримка нових талановитих майстрів;
- засобами сучасного фотомистецтва показати велич і красу нашого
Поліського краю.
2. Умови та порядок проведення фотоконкурсу-фотовиставка
2.1.У Фотоконкурсі беруть участь всі бажаючі фотомайстри та
фотоаматори області. Вік необмежений.
Учасник Фотоконкурсу може подати до 10 друкованих на фотопапері
робіт, як кольорових, так і чорно-білих, розміром 20 х 30 або 25 х 38 або 30 х
40 см без рамок і паспарту. До участі у Фотоконкурсі також приймаються
фотографії у вигляді панорами розміром по короткій стороні не більше 30 см,
фотографії не стандартного розміру подаються оформленні в рамках
автора. Автор надає роботу у власному оформленні.
Фотосерії, фотонариси, об’єднані єдиним задумом, вважаються за одну
роботу.
На зворотній стороні кожної світлині необхідно написати назву світлини
та псевдонім автора. В окремому запечатаному конверті, підписаному
псевдонімом автора, подаються повні дані автора: прізвище, ім’я, по-батькові,
адреса, телефони. Всі роботи обов’язково подаються також в електронному
варіанті на електронних носіях для можливого видання каталогу та
розміщення на сайті.
Беручи участь у Фотоконкурсі, учасники надають право організаторам
Фотоконкурсу на використання поданих фоторобіт у популяризації
фотоконкурсу «Рідний край – моє Полісся», але з обов'язковим зазначенням
імені автора.

Подані роботи, які не відповідають вимогам конкурсу до участі не
допускаються. Всі фотороботи повертаються авторам.
Фотографії подаються авторами особисто або поштою за адресою: м.
Житомир, вул. 8 Березня, 5, ЖОЦНТ, 10003. Останній термін подачі робіт – 26
листопада 2018 р.
Довідки за телефонами.: 24-28-40, 0679529998 – Одоміч Віктор
Миколайович.
2.2. Номінації Фотоконкурсу:
жанрові сцени сучасного життя Житомирського Полісся,
репортаж;
поліський пейзаж, архітектура, проблеми екології навколишнього
середовища Полісся;
портрет;
вільна тема.
У номінацію «Вільна тема» приймаються серії або поодинокі
фотографії на найрізноманітніші теми, які автор обирає самостійно.
3. Журі Фотоконкурсу
3.1. Наказом управління культури облдержадміністрації затверджується
склад журі. До складу журі (не менше 3 осіб) входять провідні фахівці
фотомистецтва.
4. Підсумки та нагороди Фотоконкурсу
4.1. Журі приймає рішення шляхом сумування оцінок кожного члена
журі по роботах, підписаних псевдонімом. Після підведення підсумків
відкриваються конверти з прізвищами авторів і роботи ідентифікуються.
4.2. Критерії оцінки:
- максимальне розкриття теми, ідеї, технічне виконання;
- відповідність темі Фотоконкурсу та подається номінації. Також важливо, щоб
фотографія відповідала тій номінації, на яку вона подається;
- художність і оригінальність: фотографія повинна привертати увагу
особливістю художнього рішення (композиція, світло, колір і ін.) і
оригінальністю.
4.3. Журі проводить відбір кращих фоторобіт у два етапи. В першому
відбирається кращі роботи, які будуть представлені в експозиції підсумкової
фотовиставки і з яких будуть визначені лауреати. Відкриття фотовиставки
відбудеться о 15:00 12 грудня 2018 року в приміщенні обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича.

4.4. З відібраних робіт шляхом таємного голосування (по кількості
набраних балів), журі визначає лауреатів по три в кожній із чотирьох
номінацій
4.5. Лауреати нагороджуються дипломами та грошовими преміями, які
визначаються з урахування утриманого прибуткового податку та військового
збору:
номінація «Жанрові сцени сучасного життя Житомирського
Полісся, репортаж»:
1 місце – 500 гривень;
2 місце – 400 гривень;
3 місце – 300 гривень;
номінація «Поліський пейзаж, архітектура, проблеми екології
навколишнього середовища Полісся»:
1 місце – 500 гривень;
2 місце – 400 гривень;
3 місце – 300 гривень;
-

номінація «Портрет»
1 місце – 500 гривень;
2 місце – 400 гривень;
3 місце – 300 гривень;

-

номінація «Вільна тема»:
1 місце – 500 гривень;
2 місце – 400 гривень;
3 місце – 300 гривень.
5. Фінансування Фотоконкурсу

5.1 Фінансування Фотоконкурсу здійснюється за рахунок коштів,
передбачених управлінню культури Житомирської обласної державної
адміністрації на проведення культурно-мистецьких заходів.

