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НАКАЗ
08.07.11

№ 106

м. Житомир

Про проведення Міжнародного свята
літератури та мистецтва «Лесині
джерела»
На виконання плану роботи управління культури і туризму
облдержадміністрації на 2011 рік, з метою забезпечення участі художніх
колективів, окремих виконавців та майстрів декоративно – прикладного
мистецтва у Міжнародному святі літератури та мистецтва «Лесині джерела»
29-31 липня 2011 року у м. Новограді- Волинському.
НАКАЗУЮ:
1.

Обласному Центру народної творчості (Кондратюк Ю.П.) надати
організаційну та методичну допомогу аматорським колективам та
майстрам декоративно - прикладного мистецтва області у підготовці до
свята.

2.

Затвердити Положення про 12 Всеукраїнський конкурс автентичного
співу «Животоки» в рамках відзначення 25-ти річчя Міжнародного свята
літератури та мистецтв «Лесині джерела» та склад журі. (додатки № 1, 2).

3.

Начальникам відділів культури райдержадміністрацій та міськвиконкомів
відрядити до м. Новограда-Волинського для участі у святі аматорські
колективи, згідно затвердженого Оргкомітетом списку. Колективам
прибути до м. Новограда-Волинського (МПК ім. Лесі Українки) 30 липня
2011 р. на 10 годину ранку. Витрати на відрядження віднести за рахунок
місцевих коштів.

4. Директору обласного краєзнавчого музею Грузькій Л П. організувати
показ кращих зразків старовинного народного одягу Житомирського
Полісся в м.Новограді-Волинському 30 липня 2011 року. Забезпечити
участь письменників, громадських діячів у літературній зустрічі
науковців-лесезнавців в с.Жабориці Баранівського району 29 липня 2011
року.
5. Директору фольклорного ансамблю національного обряду «Родослав»
Барановському І.Е. підготувати програму виступу та взяти участь у святі.
6. Директору КП «Обласної філармонії Даценку П.Х. забезпечити участь у
святі ансамблю «Льонок» та вокально-інструментального ансамблю
«Древляни».
7.

Начальнику відділу культури і туризму Баранівської райдержадміністрації
Панчуку В.З., створити належні умови для зустрічі делегацій почесних
гостей в с.Жабориці Баранівського району.

8.

Начальнику відділу планово-фінансової та кадрової роботи управління
культури і туризму облдержадміністрації (Карплюк А.П.) скласти
кошторис, здійснити оплату транспортних витрат та забезпечити
фінансування заходу за рахунок коштів, передбачених на проведення
мистецьких заходів.

9.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника управління культури
і туризму облдержадміністрації
Зайченка О.С.

Начальник управління

Ю.Г.Градовський

Додаток №1
до наказу управління
культури і туризму
облдержадміністрації
від 07.11.2011 р. № 106 .
ПОЛОЖЕННЯ
про Х11 Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки»
(в рамках відзначення 25-річчя Міжнародного свята літератури і
мистецтва «Лесині джерела»)
Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки» покликаний
сприяти подальшому розвитку та збереженню місцевих національних співочих
традицій, виявленню нових талановитих виконавців в напрямку фольклору.
Засновниками та організаторами конкурсу є управління культури і
туризму облдержадміністрації та відділ культури і туризму виконкому
Новоград-Волинської міської ради.
Умови конкурсу:
Конкурс відбудеться 30липня 2011 року (субота) об 11.00 в Палаці
культури імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського Житомирської
області.
Метою конкурсу є популяризація самобутнього народного співу,
виховання інтересу до української національної культури та духовної
спадщини народу.
До участі у конкурсі запрошуються виконавці самобутнього сольного
та гуртового співу (від двох до восьми осіб) з усіх областей України.
Вік виконавців необмежений.
Професійні виконавці та переможці попередніх конкурсів автентичного
співу (володарі Гран-Прі) у конкурсі участі не беруть, запрошуються як почесні
гості.
Репертуар
Кожен учасник (соліст або гурт) виконує два твори рідною мовою без
супроводу, можливий варіант - у супроводі одного народного інструменту
(сопілка, скрипка, бубон, бугай, цимбали тощо).
При формуванні репертуару виконавці мають спиратися на свій
місцевий самобутній пісенно-словесний матеріал відповідно до вікових
уподобань виконавців: дитячий фольклор (колискові, потішки, забавлянки),
календарно-обрядовий (веснянки, петрівчані, купальські, обжинкові пісні),
ритуально-обрядовий (весільні, хрестильні пісні, плачі; інші), родиннообрядовий (балади, звичайні пісні).

Критерії оцінювання
Виступи учасників конкурсу оцінює журі, до складу якого входять
провідні фахівці пісенно-музичного мистецтва України.
Журі оцінює виступи кожної з двох вікових категорій (молодша –
до 18 років, старша - від 18 років) в номінаціях «Сольне виконавство» та
окремо «Гуртовий традиційний спів» (малі форми) за десятибальною
системою за наступними критеріями:
- репертуар та його колоритність;
- успадкування регіональних та локальних традицій;
- відтворення говірки, мовного діалекту відповідної місцевості;
- природність виконання;
- костюм-оригінал.
Заохочення учасників конкурсу
Переможці конкурсу отримують:
- звання володаря «Гран-прі»;
- звання лауреата І, ІІ, ІІІ премії в різних вікових категоріях в номінаціях
«Солоспів» та «Гуртовий спів»;
- дипломи та подяки від оргкомітету свята «Лесині Джерела».
Журі конкурсу залишає за собою право на перерозподіл премій в межах
преміального фонду.
Джерело фінансування
коштів
управління
культури

За
рахунок
і
туризму
облдержадміністрації:
Перша вікова категорія – діти від 6 років до 18
В номінації «Солоспів»
за І місце – 300 грн.
за ІІ місце – 200 грн.
за ІІІ місце – 150 грн.
В номінації «Гуртовий спів»
за 1 місце - 350 грн.
за 11 місце – 300 грн.
за 111 місце – 250 грн.
за оригінальність костюму – 150 грн.
найстаршому учаснику – 150 грн.
наймолодшому учаснику – 100 грн.
Розмір премії визначено з урахуванням утриманого прибуткового податку і
внеску у пенсійний фонд.

За рахунок коштів Новоград – Волинського міського благодійного
фонду розвитку культури і мистецтв.
Друга вікова категорія – молодь та дорослі від 19 років і старше.
В номінації «Солоспів»
за 1 місце - 400 грн.
за 11 місце – 350 грн.
за 111 місце – 300 грн.
В номінації «Гуртовий спів»
за 1 місце – 400 грн.
за 11 місце – 350 грн.
за 111 місце – 300 грн.
Гран-прі – 500 грн.
Всі учасники конкурсу нагороджуються дипломами за участь. Журі,
громадські та інші організації, спонсори мають право встановлювати спеціальні
призи та премії учасникам конкурсу. Всі нагороди погоджуються з журі. Всі
учасники конкурсу повинні мати з собою програму виступу в 5 екземплярах,
копії паспорту та ідентифікаційного коду.
Умови прийому
Проїзд учасників за рахунок установи, що їх відряджає; харчування
(один раз - обід) та проживання – за рахунок сторони, що приймає.
Заявки на участь у конкурсі надсилати не пізніше 20-го липня 2011 року
на адресу: міський Палац культури імені Лесі Українки, площа Лесі
Українки,9, місто Новоград-Волинський, Житомирська область, Україна,
11700.
Реєстрація учасників конкурсу - 30 липня 2011 року з 08.00 до 10.45
за адресою: місто Новоград-Волинський, площа Лесі Українки,9, міський Палац
культури імені Лесі Українки.
Контактні телефони:
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 відділ культури і туризму
міськвиконкому, тел. 5-60-45; 5-51-13.
Режисер конкурсу - 0636758973 (Кучинська Галина Оксеніївна).

