ПОЛОЖЕНННЯ
про Хмельницький міський літературний фестиваль «Слово єднає!»

1. Загальні положення
Культура - рушійна сила суспільства - є одним з мобілізуючих і організуючих факторів
життя і діяльності творчих колективів та об’єднань, окремих авторів та місцевих громад.
Хмельницький міський літературно-мистецький фестиваль «Слово єднає!» (далі –
Фестиваль) є культурно-просвітницьким заходом, який покликаний об’єднати зусилля творчих
осередків у побудові єдиної, незалежної України, сприяти піднесенню рівня і популяризації
кращих зразків сучасного літературного, поетичного зокрема, інших видів колективного і
авторського мистецтва діячів Хмельницької міської територіальної громади (далі ХМТГ) та
запрошених учасників з інших міст і громад України, а також презентувати їх творчість
шанувальникам шляхом публічного виконання та висвітлення у засобах масової інформації,
електронних ресурсах виконавчої влади, Централізованої бібліотечної системи ХМТГ.
2. Засновники і організатори фестивалю
Засновниками і організаторами Фестивалю є:
- управління культури і туризму Хмельницької міської ради;

- Централізована бібліотечна система ХМТГ;
- Хмельницьке обласне об’єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка;
- Хмельницька обласна організація Національної спілки письменників України;
- Хмельницька міська організація Національної спілки письменників України;
- Хмельницька обласна організація Національної спілки журналістів України;
- Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України»;
- Хмельницька міська літературна спілка «Поділля»;
- газета Хмельницької міської ради «Проскурів».
Для здійснення роботи, пов’язаної з організацією та проведенням Фестивалю,
створюється Організаційний комітет, склад якого затверджується наказом начальника
управління культури і туризму Хмельницької міської ради.
3. Мета Фестивалю
Метою проведення Фестивалю є сприяння. подальшому розвитку літературної,
журналістської та інших видів колективної та авторської творчості для популяризації міста
Хмельницького, підсилення впливу авторського українського мистецтва у естетичному вихованні
дітей і молоді, читачів бібліотек ХМТГ.
4. Завдання Фестивалю
Основним завданням Фестивалю є культурологічна, просвітницька, інформаційна
діяльність колективів та митців міста Хмельницького, виявлення нових талановитих авторів у
різних жанрах літературного мистецтва.
5. Порядок проведення Фестивалю
Фестивальні заходи проводяться один раз на 2 роки.
Протягом фестивального року, заходи проводяться у два етапи:
І-й етап Фестивалю проводиться протягом 2-х тижнів вересня, які передують святкуванню
Дня міста. Це літературні марафони в культурно-мистецьких закладах ХМТГ.

За результатами цього етапу від кожної спілки делегується голова для виступу у другому
етапі Фестивалю. Для учасників з інших міст чи областей України або тих, що не є членами
жодної зі спілок, оргкомітет за результатами ознайомлення з надісланими творами визначається із
запрошенням до участі в заключному етапі Фестивалю.
ІІ-й, заключний, етап Фестивалю проводиться у сквері біля пам’ятника Т.Г.Шевченку або
в кінотеатрі ім. Т.Г. Шевченка у перший день святкування Дня міста.
В програмі Фестивалю:

- виставка книг сучасних українських авторів, організована Централізованою
бібліотечною системою ХМТГ;
- поетичні читання;
- поетичні зустрічі-концерти місцевих авторів та митців з різних регіонів України,
зі Сходу України зокрема;
- автограф-сесії (зустрічі літераторів з мешканцями Хмельницького, продаж
авторами власних книг);
- книжкові виставки-розкладки історико-краєзнавчої та художньої літератури
місцевих авторів і гостей міста.
У рамках Фестивалю проводяться творчі зустрічі учасників та гостей Фестивалю, майстеркласи, концертно-виставкові дійства тощо.
6. Учасники Фестивалю
Для участі у Фестивалі запрошуються літературні, журналістські спілки, аматорські
театральні колективи, видавці друкованої продукції, творчі і культурно-просвітницькі об’єднання,
окремі літератори, учнівська та студентська молодь, читачі бібліотек, учасники поетичних клубів
міста Хмельницького, міст-побратимів Хмельницького та усіх регіонів України.
Учасники Фестивалю представляють свої літературні та мистецькі здобутки шляхом
публічного виконання і/або у вигляді виставок, розкладок, презентацій тощо. Окремі виконавці та
театральні колективи можуть представляти твори місцевих авторів (сучасних авторів свого краю),
авторську співану поезію тощо.
Оцінка виступів чи діяльності учасників Фестивалю не проводиться.

7. Умови та вимоги до учасників Фестивалю
Для участі у Фестивалі претендентами до 20 серпня поточного року подаються
заявки-анкети затвердженого зразка (додаток 2) в електронному вигляді за адресою:
29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 78, Центральна бібліотека централізованої
бібліотечної системи ХМТГ, електронна адреса: slovo.ednae@gmail.com.
Інформація, представлена в заявці-анкеті, не підлягає публічному оголошенню.
До заявки повинні бути додані наступні матеріали:
 біографія автора чи інформація про спілку/видавництво – 1000 знаків
українською мовою;
 кольорова фотокартка автора чи кольоровий логотип (візитівка)
спілки/видавництва в форматі JPG;
 матеріали публікації на Фестивалі.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати регламент і програму заходів,
фіксувати виступи учасників Фестивалю і розповсюджувати матеріали, за що колективи
та автори не отримують гонорар.

8. Відзначення учасників Фестивалю
Учасники Фестивалю відзначаються подяками управління культури і тризму та сувенірною
продукцією Оргкомітету.
9. Фінансове забезпечення Фестивалю
Фінансове забезпечення Фестивалю здійснюється за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на відзначення Дня міста Хмельницького, та інших благодійних коштів, залучених
для проведення Фестивалю.
10. Інформаційне забезпечення Фестивалю
Інформаційне забезпечення Фестивалю здійснює газета Хмельницької міської ради
«Проскурів», ТРК «Місто», електронні ресурси виконавчої влади, Централізованої бібліотечної
системи ХМТГ.

ЗАЯВКА-АНКЕТА
учасника фестивалю «Слово єднає!»
ДАНІ ПРО АВТОРА
Прізвище __________________________________________________________________________________
Ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________
Дата народження ___________________ Місце народження ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Освіта _____________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________________________________________
(місце навчання, група, клас)
__________________________________________________________________________________________
Домашня адреса ____________________________________________________________________________
Контактні телефони: дом., моб., e-mail __________________________________________________________
Участь у літературних об’єднаннях _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК
Основні видання (кількість), участь у колективних збірниках та ін.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
літературні відзнаки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
НАЗВИ ФЕСТИВАЛЬНИХ ТВОРІВ
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Чи братиме участь у виставках-продажах, автограф-сесіях (необхідність столів, виставкових стендів –
вказати кількість) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
До заявки додаються: тексти творів на ________ сторінках, біографія, фото __________________________
інше ________________________________________________________________________________________
“_________” _____________________ 20____ р

___________________________
(особистий підпис)

ЗАЯВКА-АНКЕТА
учасника фестивалю «Слово єднає!»
Місто ____________________________________________________________________________
Назва, адреса _____________________________________________________________________
ПІБ керівника _____________________________________________________________________
Назва та тематика творів, що будуть представлені на фестивалі (для творчих колективів)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактні телефони: дом., моб., e-mail _________________________________________________
Чи братиме участь у виставках-продажах, автограф-сесіях (необхідність столів, виставкових
стендів – вказати кількість) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
До заявки додаються: інформація про спілку/видавництво _________________________________
кольоровий логотип чи візитівка спілки/видавництва ___________________
матеріали виступу на фестивалі _____________________________________
інше ___________________________________________________________

“_______” _____________________ 20____ р

___________________________
(особистий підпис)

Увага!

Заявки подаються до 20 серпня поточного року в письмовому чи
електронному вигляді за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 78, Центральна
публічна бібліотека Централізованої бібліотечної системи ХМТГ, електронна адреса:

slovo.ednae@gmail.com.
Вимоги до додаткових матеріалів:
 обсяг творів для фестивалю: поезія – до 32 рядків, прозовий твір (уривок) – до 1000 знаків;
 інформація про спілку/видавництва до 2000 знаків українською мовою;
 біографія автора до 1000 знаків українською мовою;
 кольоровий логотип чи візитівка спілки/видавництва в форматі .jpg;
 кольорова світлина автора в форматі .jpg;
 матеріали виступу колективу/автора на фестивалі у форматі .doc, .mp3,

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
міського літературного фестивалю «Слово єднає!»

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: РОМАСЮКОВ Артем Євгенійович – начальник управління
культури і туризму Хмельницької міської ради.
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:
МІХАЛЕВСЬКИЙ Віталій Цезарійович – голова Хмельницького обласного об’єднання
товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (за згодою);
ПРОКОПЕНКО Світлана Іванівна – головний спеціаліст управління культури і туризму
Хмельницької міської ради.
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
ЗАХАР’ЄВ Володимир Анатолійович – голова Хмельницького обласного осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» (за згодою);
КОЗИЦЬКА Тамара Степанівна – директор централізованої бібліотечної системи ХМТГ;
МАЛІШ Петро Іванович - голова Хмельницької обласної організації Національної спілки
письменників України (за згодою);
КАЧЕРОВСЬКА Ніні Никифорівна – голова Хмельницької міської літературної спілки
«Поділля» (за згодою);
СМОТРИТЕЛЬ Володимир Петрович – директор Хмельницького міського моно-театру
«Кут»;
СВІТЛОВСЬКА Лариса Володимирівна – головний редактор газети «Проскурів» (за
згодою).
СІНЬКОВА Світлана Володимирівна – заступник директора Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи з основної та маркетингової діяльності, краєзнавчої
роботи.

