М1Н1СТЕРСТВ0 КУЛЬТУРИ УКРАШИ
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ОблаСНЦ К и ' ш С Ь К а М1СЬКа

д е р ж а в н ! ад1иш1страцп
14.02 2017

121/4/15-17

Кер1вникам навчальних заклад1в
На №
Про оргашзацт Мгжнародного фестивалюконкурсу фото-, теле-, радю- та друкованог
журналютики «Матриця»

В1Дпов1дно до Плану сп1льних заход1в Мснкультури та ВсеукраТнськоУ
М0Л0Д1ЖН01 громадсько! орган1зацн «Серце до серця» на 2016-2021 роки,
затвердженого 24.03.2016, 19-23 червня 2017 року в м. Вшьнюс! (Литовська
Республ1ка) вщбудеться М1жнародний фестиваль-конкурс фото-, теле-, рад1ота друковано! журнал1стики «Матриця» (дал! Фестиваль) (умови, ор1ентовна
програма додаються).
Фестиваль нроводитиметься з метою п1дтримки й розвитку журнал1стики
в УкраУн!; поширення
високих стандарт1в журнал1стськоУ
нрофесй';
нонуляризацй' надбань украУнськоУ нац1ональноУ культури на м1жнародному
р1вн1.
У Фестивал! братиме участь учн1вська та студентська молодь, викладач1,
профес1йн1 журнал1сти, члени громадських орган1зац1й УкраУни та Литви.
Ном1нац1У
Фестивалю:
«В1деоролик»
(сюжет),
«Фотограф1я»,
«Рад1осюжет», «Друковане слово».
Учасниками Фестивалю е д1ти 1 молодь в1ком в1д 10 до 35 рок1в. Заявки
на участь у Фестивал! нриймаються до 19 травня 2017 року на електронну
адресу: 1апс1етр1апе1а17(а)ета11.сот.
Просимо по1нформувати про проведения Фестивалю
зац1кавлеш
структурн1 п1дрозд1ли, районн! державн! адм1н1страц1У, виконавч! ком1тети
м1ських рад, кер1вник1в навчальних заклад1в, громадськоУ орган1зац1й, засоб1в
масовоУ 1нформац1У тощо.
За додатковою 1нформац1ею прохання звертатися за тел.: 044-501-01-15,
093-214-64-17, 050-447-49-68, 067-407-77-98, 050-713-99-90, 067-743-02-85.
Додаток: на 6 арк.

Державинй секретар
Вше МарчеышК.О.
226.25-31

Р. В. Карандссв
Луганська<гбласна
державна адмж1сграи1я
ВХ1Д.>6.

Додаток 1
до листа М1нкультури Украши
вщ 14 лютого 2017 року
№ 121/4/15-17

УМОВИ
проведения М1жнародного фестивалю-конкурсу фото-, теле-, рад1о- та
друковано! журнал1стики «Матриця»
1. Мета та завдання
1.1. М1жнародний фестиваль-конкурс фото-, теле-, рад1о- та друкованоУ
журнал1стики «Матриця» (дал1 Фестиваль) проводиться з метою п1дтримки й
розвитку
журнал1стики
в
УкраУн1;
поширення
високих
стандарт1в
журнал1стськоУ професй'; посилення журнал1стськоУ сол1дарност1 м1ж д1тьми та
молоддю 3 р1зних репон1в УкраУни, заруб1жних краУн; нонуляризацй' надбань
украУнськоУ нац1ональноУ культури на м1жнародному р1вн1.
1.2. Орган1затори Фестивалю: Всеукра'Унська молод1жна громадська
орган1зац1я «Серце до серця», Громадська орган1зац1я «Тандем-Планета»,
Литовська громадська орган1зац1я «В1д серця до серця» за п1дтримки
М1н1стерства культури УкраУни, 1нших в1домств, орган1зац1й та установ (за
додатковим погодженням).
2. Учасники Фестивалю
2.1. До участ! у Фестивал! запрошуються учи! (вихованц!) та викладач!
загальноосв1тн1х, профес1йно-техн1чних, позашкшьних навчальних заклад1в,
студенти
вищих навчальних заклад1в, профес1йн1 журнал1сти,
члени
громадських орган1зац1й з УкраУни та Унших краУн свУту вУком в1д 10 до 35 рок1в
включно.
2.2. Фестиваль проводиться серед д1тей 1 молод! в наступних в!кових
категор!ях (можуть зм!нюватися з п д н о з ном!нац!ями):
молодша в!кова категор!я (10-13 рок!в);
середня в!кова категор!я (14-18 рок!в);
старша в!кова категор!я (19-35 рок!в).
3. Порядок проведения Фестивалю
3.1. Учасникам необхщно до 19 травня 2017 року над!слати заявку на
участь у Фестивал! (додаеться) до оргком!тету Фестивалю на електронну
адресу: УапбетрПпеУа! 7@]Е!;та!1.сот з прим!ткою «Фестиваль «Матриця».
Можлива участь одразу у дек!лькох зазначених ном!нац!ях.
3.2. Фестиваль буде проведено з 19 по 23 червня 2017 року у столиц!
ЛитовськоУ Республ!ки - м. Вшьнюс.
4. Конкурсн! ном!нац!У та теми
4.1. Фестиваль проводиться у чотирьох ном!нац!ях: «Вщеоролик»
(сюжет), «Фотографы», «Рад!осюжет», «Друковане слово».
4.2. Фестиваль проводиться у наступних тематичних напрямках:
гендерна пол!тика в соц!альн!й реал!зац!У (ж!нка в ус!х сферах соц!ально'1,
пол!тичноУ та економ!чн!й д!яльност!);
благод!йн! орган!зац!У та 'Ух роль в суспУльств!;

життя людей похилого вжу в сучасних сощальних умовах;
молод1жн1 непол1тичн1 орган1зацп та рухи;
портрети Д1ЯЧ1В мистецтва;
театральна прем'ера року;
нов! !мена у сучасному живопис!;
л!тературна под!я року;
еколопчна ситуац!я в УкраУн! та р!дному м!ст!;
еколопя сучасного життя;
д!ти планети/вундерк!нди серед нас;
д!ти про д!тей.
5. Вимоги до роб!т
5.1. Для участ! у Конкурс! необх!дно самост!йно створити фото- та/або
рад!о- та/або вщеороботу (в!деоролик); п!дготувати друкований матер!ал з
одного !з жанр!в журнал!стики та публ!цистики, як! розкриватимуть одну з тем
Конкурсу.
5.2. КопГУ конкурсних фото-, в!део- рад!о роб!т, а також друкованих
матер!ал!в мають бути над!слан! до 19 травня 2017 року Орган!заторам
конкурсу на електронну адресу: 1ап(1етр1апе1а17@цта!1.сот
5.3. О р и п н а л и к о н к у р с н и х конкурсних фото-, в!део- рад1о роб!т, а
також друкованих матер!ал!в мають бути особисто надан! учасниками
Ф е с т и в а л ю в м. В!льнюс.
5.4. За н!дсумками Конкурсу можлива орган!зац!я виставок фотороб!т,
трансляц!я в!деоматер!ал!в, публ!кац!я друкованих роб!т.
5.5. Вимоги до фотороб!т:
- учасники представляють не бшьше 4-ох роб!т !з зазначених тематичних
напрямк!в;
- формат фотороб!т - ]ре§;
- розм!р фотороб!т - 297 мм х 420 мм (формат АЗ);
- кожна фоторобота повинна бути оформлена в рамку з кр!пленням на
зворот!;
- до КОЖН01 фотороботи додаеться супров!дний лист, в якому
зазначаеться: назва роботи; тема; !м'я, пр!звище, в!к, м!сце проживания та назва
навчального закладу автора; !м'я та пр!звище педагога, художнього кер!вника
(якщо е); дата та м!сце зйомки;
- до КОЖН01 роботи додаеться етикетка, на як!й вказано назва роботи; !м'я,
пр!звище, в!к автора; м!сто проживания; назва навчального закладу;
- фотороботи можуть м!стити в соб! м!н!мальну комп'ютерну обробку.
5.6. Вимоги до рад!ороб!т (ауд!осюжет!в):
- учасники надсилають не бшьше 2-ох роб!т !з зазначених тематичних
напрямк!в;
- хронометраж - не бшьше 1,5 хвилини;
- роботи надаються у цифровому формат! МрЗ;
- до КОЖН01 роботи надаеться монтажний лист, в якому зазначаеться:
назва роботи; тема; !м'я, пр!звище, в!к, м!сце проживания та назва навчального
закладу автора; !м'я та пр!звище педагога, художнього кер!вника (якщо е);
хронометраж сюжету.

5.7. Вимоги до в1деороб1т (вщеоролик):
- учасники надсилають не б1льше 2-ох роб1т 1з зазначених тематичних
напрямк1в;
- хронометраж - не б1льше 1,5 хвилини;
- роботи надаються у цифровому формат! Мр§4;
- до К 0 Ж Н 0 1 роботи надаеться монтажний лист, в якому зазначаеться:
назва роботи; тема; !м'я, пр!звище, в!к, м!сце проживания та назва навчального
закладу автора; !м'я та пр!звище педагога, художнього кер!вника (якщо е);
хронометраж сюжету.
- в!деоролик може бути в!дзнятий будь-якими доступними для учасник!в
засобами (за допомогою профес!йно1 або непрофес!йноТ в!деокамери,
фотоапарату, смартфону, моб!льного телефону тощо);
- використання п!д час зйомки та монтажу спец!альних програм та
!нструмент!в залишаеться на розгляд автора;
- учасники самост!йно визначають жанр в!деоролика (в!део-кл!п,
репортаж, !нтерв'ю тощо), необх!дн!сть його озвучения та музичного
супроводження.
5.8. Вимоги до роб!т !з ном!нац!Т «Друковане слово»:
- роботи повинн! мати ознаки журнал!стського твору на одну або дв! !з
запропонованих тем;
- до участ! в Конкурс! допускаються роботи у друкованому вар!ант!
обсягом не б!льше двох стор!нок у формат! М!сго80Й \^огс1, шрифт ! розм!р
л!тер вс!х частин есе - Т!те8 Nе^V Котап, 14 п т . Поля стор!нок: л!ве - 3 см,
праве - 1 см, нижне, верхне - 2 см;
- кожна робота повинна мати супров!дний лист, у якому зазначаеться:
назва роботи; тема; !м'я, пр!звище, в!к, м!сце проживания та назва навчального
закладу автора; !м'я та пр!звище педагога, художнього кер!вника (якщо е);
- на Фестивал! роботи мають бути представлен! у роздрукованому вигляд!
у формат! А4 (210 мм X 297 мм).
6. Визначення та нагородження переможц!в
6.1. Переможц!в Фестивалю визначае жур!, склад якого затверджуеться
Орган!заторами конкурсу.
6.2. Визначення переможщв в!дбуватиметься на Фестивал! у м. В!льнюс.
6.3. Переможц! Фестивалю нагороджуються в!дпов!дними дипломами та
подарунками.
7. Ф!нансування
7.1. Про13д, проживания та харчування учасник!в, кер!вник!в колектив!в
та !нших ос!б, що супроводжують, зд!йснюються за рахунок джерел, не
заборонених чинним законодавством Украши.
7.2. За умови супроводження 15 або б!льше учасник!в проживания,
харчування кер!вника зд!йснюеться за рахунок Орган!затор!в Фестивалю.
8. Питания авторських та !нших прав
8.1. Телев!з!йн! зйомки Фестивалю, окремих його виступ!в зд!йснюють
телекомпан!!', акредитован! Оргком!тетом Фестивалю.
8.2. Питания особистого ! майнового страхування колективи-учасники
Фестивалю вир!шують самост!йно.

Додаток до Умов проведения Фестивалю
лист М1нкультури Украши
вщ 14 лютого 2017 року
№ 121/4/15-17

ЗАЯВКА
на участь у КИжнародному фестивал1-конкурс1
фото-, теле-, рад1о- та друковано! журнал1стики «Матриця»

Ном1нац1я
1. Краша
2. Область
3. М1СТ0 (район)
4. Назва закладу (без скорочень)

5. Контактн! телефони закладу: код краши
номер
6. Пр!звище, !м'я кер!вника
7. Контактн! телефони кер!вника
8. Загальна к!льк!сть член!в делегацн
д!тей
, (з них: хлопчик!в
ос!б, що супроводжують (кер!вник!в)

, д!вчат
,(ж!н.

)
, чол.

)

9. Список вс!х учасниюв (пр!звище, !м'я, по батьков!, м!сце навчання/роботи,
контактн! телефони).

В!ков!
групп

№ з/п

Назва роботи

Молод
ша

Середня

Старша

Дата заповнення заявки
П!дпис

Тема

Прим!тка

Носи

Додаток 2
до листа М1нкультури УкраГни
вщ 14 лютого 2017 року
№121/4/15-17

Ор1ентовна програма
М1жнародного фестивалю-конкурсу
фото-, теле-, рад1о- та друковано! журнал1стики «Матриця»
19-23 червня 2017 року
м. В1льнюс, Литовська Республ1ка
Дата
19.06.2017
(понедшок)

Час
07.00
08.00-11.00
11.00-16.00
00.00
07.00-09.00

09.00-11.00
20.06.2017
(в1второк)

11.00-15.00
15.00-18.00
19.00-20.00
20.00-22.00
07.00-08.00
09.00-10.00

21.06.2017
(середа)

11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00

22.06.2017
(четвер)

07.00-09.00
09.00-10.30
10.30-19.00
19.00-21.00

23.06.2017
(нед1ля)

07.00-09.00
09.00-19.00

Зах1д
ВиТзд 3 м. Льв1в (зал1зничний вокзал)
Перетин Державного кордону Украша — Польща
ПереУзд до м. Люблш (Польща). Екскурс1я м1стом
«В об1ймах Середньов1ччя». Об1д
Прибуття до м. Вшьнюс. Поселения в готел!
Сн1данок
Екскурс1я «Старе м1сто Вшьнюса — серце Литви»:
кафедральний собор. Палац Правител1в, городище
на пагорб! Гедим1наса, Собор св. Тереси, каплиця з
чудотворною 1коною Д1ви Марй' ОстробрамськоУ,
В1льнюський ун1верситет
П1дготовка
до
конкурсного
дня
Фестивалю/майстер-класи
Екскурсгя «Тракай — стародавня столиця Литви»
Вечеря
П1дготовка до конкурсного дня Фестивалю
Снщанок
Урочисте в1дкриття Фестивалю (Литовський центр
д1тей
1 молод!)
за участю
представник!в
М!н!стерства осв!ти ! науки Литви, М!н!стерства
культури Литви
Конкурсна програма Фестивалю/майстер-класи
Об!д
Конкурсна програма Фестивалю
Вечеря
Старе м!сто Вшьнюса з висоти пташиного польоту.
Прогулянка м!стом
Сн!данок
Урочисте закриття Фестивалю. Вручения диплом!в
ПереУзд до столиц! Польщ! — м. Варшава
Веч!рня
екскурс!я
«Вузькими
вуличками
!
площами Старо! Варшавы». Поселения в готел!
Сн!данок
ПереУзд в УкраУну. ПриУзд в м. Льв!в (зал!зничний
вокзал)

Додаток 3
до листа М1нкультури УкраТни
в1д 14 лютого 2017 року

№121/4/15-17
ПЕРЕЛ1К
документов, необхщних для оформления шенгенськоТ В1зи
Кер1вники або сунроводжуюч!:
1) Ориг1нал закордонного паспорту громадянина Украши (терм1н дн паспорту як
м 1 Н 1 м у м ще 3 м1сяц1).
2) 2 кольоров! фотокартки розм1ром 3,5x4,5 см на бшому фон!, зроблен! в анфас, з
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70-80% фотокартки, без
головного убору та з закритими вустами, зроблена не п!зн!ше 6 м!сяц!в тому.
3) Ксерокоп!я першоУ (титульноУ) стор!нки закордонного паспорту та копи
попередн!х шенгенських в!з за останн! три роки, якщо були.
4) Ксерокопш ус!х заповнених (з в!дм!тками) стор!нок внутр!шнього паспорту
громадянина УкраУни.
5) Дов!дка з м!сця роботи про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за останн!
ш!сть м!сяц!в на ф!рмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою.
6) Для студент!в необхщна дов!дка з деканату, ксерокопш студентського квитка,
зав!рена печаткою деканату та додатково — довщка з м!сця роботи одного з
батьк!в про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за останн! ш!сть м!сяц!в на
ффмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою.
Д!ти:
1) Ориг!нал закордонного паспорту громадянина УкраУни (терм!н д!У паспорту як
м!н!мум ще 3 м!сяц!) або дитячий документ для виУзду за кордон з як м!н!мум
двома чистими стор!нками для вклеювання в!зи.
2) 2 кольоров! фотокартки розм!ром 3,5x4,5 см на бшому фон!, зроблен! в анфас, з
виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70-80% фотокартки, без
головного убору та з закритими вустами, зроблена не п!зн!ше 6 м!сяц!в тому.
3) Ксерокоп!я першоУ (титульноУ) стор!нки закордонного паспорту та коп!У
попередн!х шенгенських в!з за останн! три роки, якщо були.
4) Ксерокоп!я ус!х заповнених (з в!дм!тками) стор!нок внутр!шнього паспорту
громадянина УкраУни / Коп!я св!доцтва про народження.
5) Для учн!в — довщка з м!сця навчання, зав!рена печаткою.
6) Дов!дка 3 м!сця роботи одного з батьк!в про посаду та розм!р зароб!тноУ плати за
останн! 6 м!сяц!в на ф!рмовому бланку орган!зац!У, зав!рена печаткою.
7) Нотар!альна заява (дозвш) в!д двох батьк!в на тимчасовий виУзд дитини до
ЛитовськоУ Республ!ки та !нших краУн ШенгенськоУ угоди.
8) Ксерокоп!я внутр!шн!х громадянських паспорт!в обох батьк!в.
У вага! Документи для оформления в!зи надсилаються до 19 травня
2017 р. (найостанн1ший день надання) до ВсеукраУнськоУ молод!жноУ
громадськоУ орган!зац!У «Серце до серця» за адресою: 03062 м. КиУв,
вул. Щербак!вського, 31/40, оф!с 62, п!сля надання заявки на участь (реестрацш
учасник!в до 19 травня 2017 року). За додатковою !нформац!ею прохання
звертатися до представниюв Оргком!тету Фестивалю за тел.: 044-501-01-15,
093-214-64-17, 050-447-49-68, 067-407-77-98, 050-713-99-90, 067-743-02-85.

