Палажэнне аб конкурсе даследчых работ
"Беларусы Латвіі. Мінулае і сучаснасць"
Арганізатары конкурса: Саюз беларусаў Латвіі у супрацоўніцтве з Беларускім
дзяржаўным педагагічным ўніверсітетам імя Максіма Танка.
На працягу многіх стагоддзяў беларускі народ пастаянна пражываў на землях сучаснай
Латвіі. Рака Даўгава-Дзвіна, працякаючы праз гарады і вёскі Беларусі і Латвіі, з'яўлялася
асноўным вытокам развіцця гандлева-эканамічных, грамадскіх і культурных сувязей.
На 01.01.2016 у Латвіі пражывала 70803 беларуса, больш за ўсе ў Рызе, Рыжскім раёне і
Латгаліі.
У 2003 годзе створан Саюз беларусаў Латвii. У сучасны час у яго склад уваходзяць 15
таварыстваў, створаных і дзейнічаючых у розных гарадах Латвіі. У 1994 г. заснавана
Беларуская асноўная школа ў Рызе, якая цяпер носіць імя Янкі Купалы. Ужо 23-і год выдаецца
газета беларусаў Латвіі "Прамень",выдана шмат кніг, напрыклад, "Латвія - Беларусь: дыялог
двух культур", "Беларуска-латышскі, латышска-беларускі слоўнік", зборнік вершаў беларусаў,
якія жывуць у Латвіі, фільм аб беларусах Латвіі і г.д. Адзін раз у месяц на Латвійскім Радыё4 выходзіць перадача пра жыццё і дзейнасць беларусаў у Латвіі.
У сваіх даследчых работах мы прапануем вам звярнуцца да вывучэння беларускай гісторыі
Латвіі XIX, XX стагоддзяў і дня сённяшняга, да вывучэння беларускай культуры, мовы і
традыцый, якія пераходзяць з пакалення ў пакаленне, звярнуць увагу на памятныя мясціны на
карце Латвіі і падзеі, звязаныя з беларускай спадчынай. Успомніць беларусаў, чые лёсы
цікавы для сучаснікаў, і адзначыць іх дасягненні.
Мэта конкурса:
Прыцягнуць цікавасць грамадскасці да беларускай культуры і гісторыі, да лёсаў беларусаў,
якія пражываюць у шматнацыянальнай Латвіі;
Развіваць цікавасць да гісторыі і традыцый сваёй сям'і, умацоўваць узаемаразуменне паміж
пакаленнямі.
Заахвочваць творчасць і далучэнне моладзі да асноў даследчай работы.
Катэгорыя ўдзельнікаў конкурса:
I.
Школьнікі 7-9 класаў,
II.
Школьнікі 10-12 класаў
III.
Члены таварыстваў Саюза беларусаў Латвіі, прадстаўнікі іншых грамадскіх і
даследчых арганізацый.
Для расшырэння аб'ёма даследчага матэрыяла к удзелу ў праекце запрашаюцца таксама
вучоныя, гісторыкі, прадстаўнікі музеяў і навуковых устаноў Латвіі і Беларусі
Намінацыі конкурса:
1 «Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы»
2 «Беларуская гісторыя і культура ў Латвіі»
3 «Беларускія традыцыі маёй сям'і»
Работы прымаюцца на беларускай, рускай і латышскай мовах.
Намінацыя "Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы".
Даследчая работа мае на ўвазе апісанне і аналіз лёсу канкрэтнага чалавека, яго дасягненні,
уклад у культуру, эканоміку, адукацыю, медыцыну і іншыя галіны дзейнасці, які заслужыў
удзячную памяць. Цікавы перыяд гісторыі развіцця беларускага руху і беларускай культуры ў
Латвіі пасля ўтварэння Латвійскай Рэспублікі ў 1918 годзе і да нашых дзён. Даследаванне
павінна быць заснавана на звестках, атрыманых непасрэдна з інтэрв'ю з героем
даследавання (калі гэта магчыма), ці з расказаў і ўспамінаў аб ім людзей, якія добра яго
ведалі, з архіўных матэрыялаў, гістарычных дакументаў, у тым ліку публікацый у
перыядычным друку.
Намінацыя "Беларуская гісторыя і культура ў Латвіі".
Даследчая работа мае на ўвазе вывучэнне дзейнасці беларускіх культурна-асветніцкіх
таварыстваў на тэрыторыі Латвіі, вывучэнне гістарычных і геаграфічных аб'ектаў,
цікавых падзей і фактаў, звязаных з дзейнасцю беларусаў у Латвіі.
Намінацыя "Беларускія традыцыі маёй сям'і".
Даследчая работа мае на ўвазе апісанне і аналіз традыцый сям'і, якія звязаны з беларускай
гісторыяй і культурай, з беларускай мовай, з беларускімі традыцыямі, фальклорам,
нацыянальнай кухняй і народнай творчасцю, у якіх адлюстравана сувязь пакаленняў і
захаванне беларускай культурнай спадчыны.

Патрабаванні к афармленню работы
Работа павінна быць аформлена ў электронным відзе, праверана на пісьменнасць, без
памылак, на лістах фармата А4, размер шрыфта 14.
Выкарыстаныя ў рабоце ілюстраваныя матэрыялы (фатаграфіі, копіі дакументаў і іншыя)
павінны быць падпісаны. У заключнай частцы работы просім указаць спіс выкарыстанай
літаратуры і іншыя крыніцы інфармацыі.
Аб'ём даследчай часткі работы, колькасць старонак ілюстрацыйнага матэрыялу і
прыкладанняў не абмяжоўваецца.
Афармленне тытульнага ліста даследчай работы:
1. назва конкурса “Беларусы Латвіі. Мінулае і сучаснасць”;
2. назва намінацыі;
3. назва даследчай работы;
4. поўнае імя і прозвішча, горад пражывання, тэлефон і электронны адрас
удзельніка;
5. назва беларускага таварыства, грамадскай арганізацыі ці ўстановы, якую
прадстаўляе ўдзельнік;
6. для школьнікаў: назва школы і клас удзельніка, імя і прозвішча педагога, яго
мабільны тэлефон і адрас электроннай пошты;
7. дадатковая інфармацыя аб ўдзельніку конкурса (па жаданню).
У далейшым гэту інфармацыю неабходна ўказаць на тытульным лісце даследчай работы.
Тэрмін здачы работ.
Даследчыя работы неабходна адправiць да 31 кастрычніка 2017 года па электроннай пошце
belarus@ilguciems.lv або па адрасу: Саюз беларусаў Латвіі, конкурс «Беларусы Латвіі.
Мінулае і сучаснасць», г.Рыга, вул.Катлакална 11-Б, LV-1073.
Падвядзенне вынікаў.
Вынікі па ацэньванню даследчых работ будуць падведзены да 8 лістапада 2017 года.
Удзельнікі конкурса атрымаюць дыпломы і памятныя падарункі на заключным святочным
мерапрыемстве 11 лістапада 2017 года.
Ацэньваючы працу, журы будзе ўлічваць адпаведнасць яе зместа намінацыі конкурсу, аб'ём,
глыбіну даследавання і яе каштоўнасць для гісторыі беларускай абшчыны Латвіі, якасць
афармлення матэрыялу, выкарыстанне беларускай мовы, выкарыстанне ілюстрацыйнага
матэрыялу, архіўных даных, дадатковай літаратуры, публікацый у перыядычным друку і г.д.
Журы конкурса:
Аляксандр Жук, рэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітета імя Максіма
Танка, доктар педагагічных навук, прафесар;
Аляксандр Касовіч, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітета імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Таццяна Бучэль, філолаг, член Даўгаўпілскага культурна-асветніцкага таварыства
«Уздым»;
Ганна Іванэ, педагог, дырэктар Рыжскай Беларускай асноўнай школы імя Янкі Купалы;
Алёна Міцкевіч, педагог, член праўлення Саюза белорусаў Латвіі;
Іна Олесава, журналіст газеты беларусаў Латвіі "Праменъ",г.Елгава;
Валянціна Піскунова, старшыня Саюза беларусаў Латвіі;
Раіса Сакалова, педагог, член праўлення Беларускага таварыства «Прамень», г.Рыга;
Людміла Стэц, педагог, кіраўнік Беларускага таварыства "Сузор'е'', г.Рэзэкнэ.
Работы ўдзельнікаў конкурса будуць надрукаваны ў асобным выданні і размешчаны на сайце
www.belorus.lv.
Кіраўнік конкурса Алёна Лазарева,
член праўлення Саюза беларусаў Латвіі.
Даведкі па тэлефону (371) 26603030.
г.Рыга, 28 красавiка 2017 года

