


Патрабаванні да конкурсу 

 «БРАМАМАР» 

(для студэнтаў і магістрантаў) 

 
«Першы крок да мары» 

 Проза (сюды ж прымаецца і фантастыка);  

 Паэзія; 

 Крытыка; 

 Пераклад; 

 Драматургія; 

 Творы для дзяцей. 

 

Конкурс пройдзе ў два этапы: 

 Першы этап - вы дасылаеце свае працы з 1 снежня да 31 сакавіка 00:00; 
 Для крытыкаў і перакладчыкаў конкурс праходзіць у адзін этап (з 1 снежня 

па 28 лютага). 

 Другі этап - мы сустрэнемся ў Мінску ва Інстытуце Журналістыкі БДУ, для 

падвядзення вынікаў.  
 

Афармленне: 
Працы на конкурс прадстаўляюцца на беларускай і рускай мовах у электронным 

фармаце: 

• графічны рэдактар Wоrd;  

• шрыфт Times New Roman; 

• кегль — 14 пт;  

• інтэрвал — адзінарны;  

• усе палі — па 2 см.  

 

У намінацыі «Проза» да разгляду прымаюцца творы розных жанраў (апавяданне, 

навела, аповесць і інш.) памерам да 15 тыс. сімвалаў без прабелаў.  

У намінацыі «Фантастыка» да разгляду прымаюцца творы розных жанраў (казка, 

фантастычнае апавяданне, фэнтазі і інш.) памерам да 15 тыс. сімвалаў без прабелаў.  

У намінацыі «Паэзія» да разгляду прымаюцца творы памерам да 3,5 тыс. сімвалаў 

без прабелаў.  

У намінацыі «Крытыка» да разгляду прымаюцца творы памерам 7 тыс. сімвалаў 

без прабелаў. 

У намінацыі «Пераклад» да разгляду прымаюцца творы памерам 15 тыс. сімвалаў 

без прабелаў. 

У намінацыі «Творы для дзяцей» да разгляду прымаюцца творы памерам 15 тыс. 

сімвалаў без прабелаў. 

 

Працы дасылаюцца на адрас BramaMar2017@gmail.com з 1 снежня  да 31 сакавіка 

2017-2018 гг.. 

 

На першай старонцы ўдзельнік павінен пазначыць:  

• імя і прозвішча; 

• узрост; 
• назва навучальнай установы, факультэт і спецыяльнасць; 
• намінацыя; 

mailto:BramaMar2017@gmail.com


• назву працы (прац), якія дасылаюцца на конкурс. 

 

Кантакты:  
Смірнова Дар’я (галоўны арганізатар) 

нумар +375(33)337 61 91 (мтс); 

сылка ў Кантакце https://vk.com/sol_dies; 

пошта “БрамаМар” BramaMarUni2017@gmail.com .  

 

 

 

 
 

 

 

mailto:BramaMarUni2017@gmail.com




Патрабаванні да конкурсу 

«БРАМАМАР-ЮНІ»  

(для вучняў 9–11 класаў) 

 
«Пачні свой шлях да мары» 

 

 Проза (сюды ж прымаецца і фантастыка);  

 Паэзія. 

 

Конкурс пройдзе ў два этапы: 

 Першы этап - вы дасылаеце свае працы з 1 снежня да 31 сакавіка 00:00;  
 Другі этап - мы сустрэнемся ў Мінску ва Інстытуце Журналістыкі БДУ, для 

падвядзення вынікаў.  

 

Афармленне: 
Працы на конкурс прадстаўляюцца на беларускай і рускай мовах у электронным 

фармаце 

• графічны рэдактар Wоrd;  

• шрыфт Times New Roman; 

• кегль — 14 пт;  

• інтэрвал — адзінарны;  

• усе палі — па 2 см.  

 

У намінацыі «Проза» да разгляду прымаюцца творы розных жанраў (апавяданне, 

навела, аповесць і інш.) памерам да 15 тыс. сімвалаў без прабелаў.  

У намінацыі «Паэзія» да разгляду прымаюцца творы памерам да 3,5 тыс. сімвалаў 

без прабелаў.  

 

Працы дасылаюцца на адрас BramaMarUni2017@gmail.com з 1 снежня  да 31 

сакавіка 2017-2018 гг.. 

 

На першай старонцы ўдзельнік павінен пазначыць:  

• імя і прозвішча; 
• узрост; 
• клас; 
• назва ўстановы адукацыі (школа, гімназія, ліцэй); 

• горад, вѐска, пасѐлак; 
• намінацыя; 
• назву працы (прац), якія дасылаюцца на конкурс. 

 

Кантакты:  
Смірнова Дар’я (галоўны арганізатар) 

нумар +375(33)337 61 91 (мтс); 

сылка ў Кантакце https://vk.com/sol_dies; 

пошта ―БрамаМар‖ BramaMarUni2017@gmail.com . 
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