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ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу презентацій
елементів нематеріальної культурної спадщини

«ЗБЕРЕЖІМО ТРАДИЦІЇ КРАЮ»

1. Загальні положення
1. Примірне положення про проведення обласного Конкурсу презентаційелементів нематеріальної культурної спадщини «Збережімо традиції краю» (далі

- Положення) визначає порядок організації та проведення обласного Конкурсупрезентацій елементів нематеріальної культурної спадщини «Збережімо традиції
краю» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виявлення та збереження нематеріальної
культурної спадщини Закарпаття.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

збереження, відродження та популяризація нематеріальної культурноїспадщини області;
виявлення самобутніх носіїв народних традицій у територіальних громадах;
залучення до ідентифікації елементів нематеріальної культурної спадщинирізнопрофільних фахівців;
активізація дослідницької діяльності в клубних закладах;

створення місцевих та поповнення Обласного переліків елементів
нематеріальної культурної спадщини.

4. Конкурс проводиться Департаментом культури Закарпатської обласної
державної адміністрації - обласної військової адміністрації (далі - Департамент),
комунальним закладом «Обласний організаційно-методичний центр культури»Закарпатської обласної ради (за згодою).

5. Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центркультури» Закарпатської обласної ради оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення Конкурсу, умови та порядок його проведення.
6. Строки і місце проведення Конкурсу визначаються наказомДепартаменту.
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7. Координацію роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу
здійснює комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр
культури» Закарпатської обласної ради (за згодою).

11. Порядок проведення та умови участі

1. У конкурсі беруть участь структурні підрозділи сфери культури
територіальних громад Закарпатської області (далі - Учасники).

2. Кількість Конкурсних матеріалів від однієї територіальної громади
необмежена.

3. Елементи нематеріальної культурної спадщини (далі - НКС), внесені до
обласного та Національного Переліку, оргкомітетом не розглядаються.

4. Подані на конкурс елементи НКС мають відповідати критеріям, які
визначенні Конвенцією ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної
спадщини»:

. представляти принаймні одну з галузей І-ПЄС (усні традиції та форми
вираження; ВИКОНаВСЬКЄ МИСТЄЦТВО; звичаї Обряди, святкування; знання Та
практики, що стосуються природи і всесвіту; традиційні ремесла,
традиційна кухня);

- визнаватися громадою, спільнотою або групою осіб, як їх НКС;
. пройти процес передачі від покоління до покоління;
- застосовуватися на практиці (функціонувати в сьогоденні, бути

життєздатною).

5. Для участі у конкурсі необхідно подати такі матеріали:

- Заявка на участь (Додаток 1);
. облікова картка елемента ШСС (відповідно до додатку до наказу

Міністерства культури України М91319 від 11.12.2017 зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 р. за М.» 20/31472);

- лист-згода носія елемента ШСС на публічне використання наданих
допоміжних матеріалів, що презентують елемент нематеріальної
культурної спадщини встановленого зразка (Додаток 2);

. допоміжні матеріали, що презентують елемент НКС, відповідно до вимог,
зазначених у обліковій картці: фото - до 10 одиниць; аудіо записи - до 5

одиниць, загальною тривалістю не більше 30 хвилин; відеозаписи - до 5

записів, загальною тривалістю не більше 30 хвилин;
. лист-згода про передачу авторських прав на використання фото-, аудіо-

та відео-матеріалів елемента НКС (Додаток 3).
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6. Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр
культури» Закарпатської обласної ради має право використовувати конкурсні
матеріали Учасника в межах чинного законодавства України у науковій,
методичній та видавничій діяльності з метою дослідження, узагальнення,
популяризації даних про нематеріальну культурну спадщину Закарпаття.

7. Для участі у конкурсі учасники подають матеріали, визначені в пункті 5

розділу П цього примірного положення, відповідно до встановлених строків, на
електронну адресу комунального закладу «Обласний організаційно-методичний
центр культури» Закарпатської обласної ради: оопісішиіі©3піаіісош та
надсилають на поштову адресу: 88000, М. Ужгород вул. Волошина, 18.

9. Заявки подані з порушенням встановлених строків не розглядаються.

ІІІ. Журі конкурсу

1. З метою об'єктивного оцінювання презентацій та визначення переможців
конкурсу Департаментом утворюється журі, до складу якого входять фахівці з
НКС, представники комунального закладу «Обласний організаційно-
методичний центр культури» Закарпатської обласної ради (за згодою) та
Департаменту.

2. Персональний склад журі затверджується наказом Департаменту на строк
проведення Конкурсу у кількості не менше 5 осіб.

3. До складу журі входять голова, члени журі та відповідальний секретар,
який бере участь у роботі журі без права голосу.

4. Відповідальний секретар веде протоколи засідань журі, а після закінчення
конкурсу передає протоколи засідань та оціночні відомості у Департамент.

5. До складу журі не можуть входити представники учасників Конкурсу.
Склад журі формується після завершення прийому заявок на участь у Конкурсі.

б. Засідання Журі вважається повноважним у разі присутності на ньому не
менше двох третин від його затвердженого складу. Рішення вважається
схваленим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні
журі.

ІУ. Визначення Та нагородженняпереможців

1. Оцінювання презентацій здійснюється за такими критеріями:

оформлення облікової картки елемента нематеріальної культурної
спадщини;
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здійснені та заплановані заходи зі збереження та популяризації елементу
нематеріальної культурної спадщини;

допоміжні матеріали (фото-, відео-, аудіо матеріали, що демонструють
елемент нематеріальної культурної спадщини).

2. Кожен критерій оцінюється за 10-бальною шкалою, що відображається
членами журі в оціночних відомостях.

3. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається журі,
відповідно до кількості набраних учасником балів, шляхом відкритого
голосування.

4. За підсумками оцінювання презентацій, журі визначає по одному
переможцю І і П ступенів та двох переможців ІІІ ступеня.

5. Результати проведення Конкурсу оформлюються протоколом засідання
журі, в якому зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують голова,
відповідальний секретар та члени журі, які брали участь у засіданні. Протоколи
засідань журі та оціночні відомості зберігаються у Методичному центрі
протягом трьох років.

6. Переможці нагороджуються дипломами та призами.

7. Інші учасники нагороджуються подяками за участь.

У. Фінансове забезпечення Конкурсу презентацій

1. Фінансування підготовки та проведення Конкурсу презентацій
здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації Програми розвитку
культури Закарпатської області на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням
Закарпатської обласної ради від 01 жовтня 2020 року На 1832 (зі змінами).

2. Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок сторони, що
відряджає.

Заступник начальника управління-
начальник відділу культури, мистецтв та
мистецької освіти управління культури,
мистецтв та фінансового забезпечення
департаменту культури обласної
державної адміністрації -
обласної в1йськової адміністрації , Оксана ДУРУНДА


