Про затвердження Положення
про відкритий обласний
етнофестиваль
«Стежками Лемківщини»

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статей 3, 7, 13, 16 Закону України «Про
культуру», у зв ’язку з необхідністю відродження, збереження та популяризації
традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів, відтворення
н'айкращих зразків фольклорно-етнографічної та української духовної
спадщини етнографічної групи українців-лемків, підвищення соціального і
мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення самобутніх творчих
колективів, окремих виконавців та майстрів народного, образотворчого і
декоративно-ужиткового мистецтва Лемківщини, з метою виховання
національної свідомості у підростаючого покоління та залучення. молоді до
вивчення та збереження фольклору як першооснови національної спадщини,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відкритий
«Стежками Лемківщини», що додається.

обласний

етнофестиваль

2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в газеті «Вісник
Луганщини», але не раніше дня його державної реєстрації в Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

А. О. Адамчук

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Управління культури,
національностей та релігій
Луганської обласної
держ
" адміністрації

10 щ Л ш и 2М З±»- Ш В

Т

Зареєстровано у Головному
територіальному управлінні юстиції у
Луганській області

7
ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий обласний етнофестиваль
«Стежками Лемківщини»
І. Загальні положення
1.1. Відкритий обласний етнофестиваль «Стежками Лемківщини» (далі Фестиваль) проводиться один раз на два роки восени, починаючи з 2017 року,
Управлінням культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації.
1.2. Фестиваль проводиться з метою відродження, збереження та
популяризації традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів,
відтворення найкращих зразків фольклорно-етнографічної та української
духовної спадщини етнографічної групи українців-лемків, підвищення
соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення
самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів народного,
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Лемківщини.
1.3. Завданнями Фестивалю є:
збереження традицій лемківської етнографічної групи, автентичності пісні,
музики, танцю, обрядів, театральних дійств та декоративно-прикладного
мистецтва;
збереження етнографічної неповторності та пропагування лемківської
культури, мови, народної творчості;
привернення уваги населення до лемківської культури, мови, фольклору,
етнографії;
налагодження, розширення зв’язків між аматорськими колективами,

окремими виконавцями лемківської пісенної, музичної, танцювальної, усної
народної творчості, обрядів, традицій, звичаїв, майстрами декоративноприкладного і образотворчого мистецтва;
сприяння аматорським колективам, окремим виконавцям, майстрам та
умільцям декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва у розкритті,
вдосконаленні творчих здібностей;
пошук нових шляхів для розвитку автентичного культурного середовища
лемків;
становлення в молодіжному середовищі поваги до величних набутків
лемківського етносу, бажання стати активними носіями традицій лемківської
гідності та толерантності.
1.4. Інформація про проведення Фестивалю розміщується в засобах
масової інформації (в газеті «Вісник Луганщини» та через мережу Інтернет) не
пізніше ніж за 21 день до початку проведення.
1.5. Обробка персональних даних учасників Фестивалю здійснюється за їх
згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
II. Організація проведення Фестивалю
2.1. Організаторами Фестивалю виступають Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації та
Луганський обласний центр народної творчості.
2.2. Для координації організаційної та творчої діяльності в період
підготовки Фестивалю створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет).
2.3. До складу Оргкомітету входять представники Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації,
Луганського обласного центру народної творчості, професійні митці у галузі
культури і мистецтв, представники національно-культурних товариств, за їх
згодою (не менше 7 осіб).
2.4. У рік проведення Фестивалю наказом Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації
затверджується програма Фестивалю, місце, дата, час проведення, кошторис та
персональний склад Оргкомітету.
2.5. Програмою Фестивалю передбачається:
урочисте відкриття Фестивалю;
виставка творчих робіт майстрів, майстер-класи із різноманітних
напрямків фольклорного (народний спів, народна хореографія, театр) та
декоративно-прикладного мистецтва;
проведення фестивальних виступів за напрямками та жанрами;

з
обряд запалення ватри;
урочисте закриття Фестивалю.
У разі внесення змін до програми Фестивалю Оргкомітет зобов’язаний не
пізніше наступного дня після прийняття рішення про внесення змін до
програми Фестивалю повідомити про це його учасників та гостей.
III. Умови та порядок проведення Фестивалю
3.1. У Фестивалі беруть участь творчі колективи, студії, об’єднання,
товариства,
окремі
виконавці,
майстри
декоративно-прикладного
та
образотворчого мистецтва, які виконують етнічний та сучасний лемківський
матеріал, виготовляють вироби, що презентують лемківську культуру.
3.2. До участі у Фестивалі допускаються особи віком від 6 років. Особи, які
супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей на весь
період проведення Фестивалю.
3.3. Анкети-заявки на участь у Фестивалі подаються за формою згідно
з додатком до цього Положення не пізніше ніж за два тижні до
запланованої дати проведення Фестивалю особисто або поштою за адресою:
Луганський обласний центр народної творчості, проспект Центральний 26,
місто Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404, та на електронну адресу:
пагосІпа.ІУОгсЬІ5І@£таі1.сот.
3.4. Фестиваль проводиться за такими напрямками та жанрами:
народне музикування;
народний танець;
народна пісня;
обрядові, родинно-побутові дійства, обряди;
народний гумор (логічно пов’язані між собою жарти, мініатюри, пісенні й
танцювальні пародії, пантоміми, конферанс, або гумористичні міні-вистави, в
тому числі сучасного репертуару, в основу яких покладено тематичний сюжет
лемківського фольклору);
народне декоративно-прикладне, образотворче мистецтво (писанкарство,
вишивка, витинанка, художній розпис, ткацтво, лозоплетіння, кераміка,
різьблення, вироби з соломки, вироби з бісеру, народна лялька тощо);
сучасне лемківське декоративно-прикладне мистецтво (фотомистецтво,
вироби з солоного тіста, декоративні прикраси в етнічному стилі тощо).
3.5. Всі виступи проводяться з використанням фонограм, наданих на
цифрових носіях (флеш-картах, компакт-дисках), «живого акомпанементу» або
без музичного супроводу.
3.6. Учасники Фестивалю за напрямками «Народне
прикладне, образотворче мистецтво», «Сучасне лемківське

декоративнодекоративно-

прикладне
мистецтво»
самостійно
забезпечують
оформлення
виставкового місця (стіл, скатертина, виставкове обладнання).

свого

3.7.
До участі у Фестивалі не допускаються учасники, які у своїх виступах
прямо чи опосередковано пропагують культ насильства та жорстокості,
провокують розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської
чи іншої форми ворожнечі.
IV. Нагородження учасників Фестивалю
4.1. Всі учасники Фестивалю нагороджуються дипломами за участь та
сувенірною продукцією.
4.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть за
власний рахунок нагороджувати учасників Фестивалю додатковими відзнаками
та подарунками відповідно до чинного законодавства.
V. Фінансове забезпечення Фестивалю
5.1. Фестиваль є некомерційним заходом.
5.2. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок бюджетних
асигнувань обласного бюджету, передбачених на заходи в галузі культури та
мистецтв, та не виключає можливості залучення в установленому порядку
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
5.3. Витрати на відрядження учасників Фестивалю здійснюються за
рахунок організацій, що здійснюють відрядження.

Начальник управління

А. О. Адамчук

Додаток
до Положення про відкритий
обласний етнофестиваль
«Стежками Лемківщини»
(пункт 3.3 розділу III)

Анкета-заявка
на участь у відкритому обласному етнофестивалі
«Стежками Лемківщини»
ПІБ учасника, назва колективу_____________________________________
ПІБ керівника (для колективу)________ ______________________________
Дата народження___________________________________________________________
Місце навчання (роботи)___________________________________________________
Напрямок мистецтва
____________________________________________________
Кількість учасників_________________________________________________________
Програма
виступу
(назва
творів,
робіт,
автори,
хронометраж)

Адреса_____________________________________________________________________
Контактний телеф он ________________________________________________________
Е-шаіІ:_____________________________________________________________________
г Під час проведення Фестивалю зобов'язуюсь дотримуватись розпорядку і
вимог Оргкомітету.
Даною заявою підтверджую відповідальність за поведінку, безпеку та
здоров’я своїх вихованців.
З умовами проведення Фестивалю ознайомлений(а)
«___ »___________________ р.

(____________________ )
(підпис)

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010
№ 2297-УІ,
я,___________________________________________________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім ’я, по батькові,
дата народження, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти,
організаційному комітету відкритого обласного етнофестивалю «Стежками
Лемківщини» для організації та проведення вищевказаного фестивалю.
«

»

Р-

(_________________ )
(підпис)

