






3.2.  Конкурсны  муниципаль  этабында  катнашу  өчен  «Гаилә  архивынӊ
тапшыр»  тамгасы  куелган  гариза  (1  нче  кушымта)  белән  документлар  пакеты
тапшырыла:  шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә  гариза  (2 нче  кушымта); электрон
рәвештә  конкурс  материаллары  комплекты түбәндәге  адреска:  Nelya.Hazryatova@
tatar.ru  һәм/яисә кулдан-кулга архив бүлегенә (Яр Чаллы шәһәре, Тукай Яр Буе, 35),
почта аша:   423800, Яр Чаллы шәһәре, Муса Җәлил пр., 46.

3.3. Конкурс документларын тапшыру вакыты 2019 елны  4 ноябреннән 2019ӊ
елны  27 декаберенә кадәр, бу көннәрне дә кертеп.ӊ

3.4.   Конкурста  катнашуга  эчтәлеге  һәм   рәсмиләштерүе  әлеге  нигезләмә
таләпләренә туры килгән конкурс документлары кабул ителә. 

3.5.  Конкурсның  муниципаль  этабы  нәтиҗәләре  буенча  конкурсның
республика этабына муниципаль районнан бер гаилә архивы санында эш җибәрелә.

3.6. Конкурста катнашу өчен үткәрү тәртибе, сроклары, шартлары һәм сайлап
алу  критерийлары  турында  мәгълүмат,  конкурс  документларын  кабул  итә
башлаганчы 15 календарь көннән дә соңга калмыйча, Тукай муниципаль районының
рәсми сайтында (http://www.tukay.tatarstan.ru) (алга таба – Тукай районының рәсми
сайты) урнаштырыла.  

4. Конкурсны оештыру комитеты

4.1.  Конкурс  үткәрү  һәм  эшләрне  сайлап  алу  өчен  Тукай  муниципаль
районында  жюри  функцияләре  (конкурс  эшләрен  бәяләү,  рейтинг  төзү  һәм
муниципаль дәрәҗәдә катнашучыларны сайлап алу) белән оештыру комитеты (алга
таба – оештыру комитеты) төзелә. 

4.2.  Оештыру  комитеты  рәис,  рәис  урынбасары  һәм  оештыру  комитеты
әгъзалары составында җиде кешедән төзелә.

4.3. Оештыру комитетыны  функцияләре:ӊ
конкурсны оештыру һәм үткәрүне тәэмин итү;
конкурска гаризалар җыю;
массакүләм  мәгълүмат  чараларында,  «Татарстан  Республикасы  муниципаль

берәмлекләре» порталында һәм  Тукай районы сайтында конкурс барышы турында
хәбәр итү; 

жюри беркетмәсе нигезендә җиңүчеләр исемлеген формалаштыру.
4.4.   Оештыру комитетының әлеге  нигезләмәнең  4.1  һәм 4.2  пунктларында

күрсәтелгән  эше  аның  утырышларында  гамәлгә  ашырыла.  Утырышлар,  оештыру
комитеты әгъзаларының гомуми саныннан күпчелеге катнашса, хокуклы дип санала.

5. Жюри

5.1. Конкурска бирелгән иң яхшы эшләрне ачыклау, бәяләү һәм җиңүчеләрне
билгеләү өчен жюри төзелә.

5.2.  Жюри  рәис,  рәис  урынбасары,  җаваплы  секретарь  һәм  жюри
әгъзаларыннан  торган  7  кешедән  ким  булмаган  составта  төзелә.  Жюри  составы
Тукай районы Башкарма комитеты Җитәкчесе карары белән раслана.



5.3. Жюри эшенә рәис җитәкчелек итә. Ул булмаган очракта аның бурычлары
урынбасарына  йөкләнә.  Жюри  өстәмә  рәвештә  экспертлар  чакыру  хокукына  ия.
Конкурс нәтиҗәләре белән шәхсән кызыксынган затлар жюри әгъзалары була алмый.

5.4.  Жюри  эше  аның  утырышында  башкарыла.  Утырыш,  әгәр  анда  аның
әгъзаларының  гомуми  саныннан  кимендә  өчтән  икесе  катнашса,  хокуклы  дип
санала. Жюриның җаваплы серетаре тавыш бирү хокукына ия түгел.  

5.5.  Жюри  карары  утырышта  катнашучы  әгъзаларының  күпчелек  тавышы
белән ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителә һәм беркетмә белән рәсмиләштерелә,
аңа рәислек итүче һәм җаваплы секретарь кул куя. Тавышлар саны тигез булганда,
рәис тавышы хәлиткеч булып тора

5.6. Конкурс эшләрен бәяләгәндә,  бәяләү критерийлары нигезендә бирелгән
материалларны бәяләүнең объективлыгы, конфиденциальлеге тәэмин ителә.  

5.7. Жюри  әгъзалары  һәр  критерий  буенча  баллар  куя  һәм  алар
гомумиләштерелә.  Һәр  критерий  буенча  баллар  саны  10  баллы  шкала  буенча
билгеләнә (0-10).

Баллар  «Шәхси  бәяләү  кәгазенә»  кертелә,  жюри  әгъзасы  имзасы  белән
таныклана һәм жюри рәисенә тапшырыла (3 нче кушымта). 

5.8. Жюри әгъзалары тарафыннан әлеге нигезләмәнең 6 бүлегендә күрсәтелгән
критерийлар  буенча  куелган  балларны  гомумиләштерү  нәтиҗәләре  буенча
катнашучыларның йомгаклау рейтингы төзелә, ул жюри рәисе һәм жюри әгъзалары
тарафыннан имзалана.

6. Конкурс эшләре эчтәлегенә таләпләр

6.1. Эчтәлекә таләпләр. 
Конкурста катнашучылар сайлап алу үткәрү өчен түбәндәгеләрне тапшыра:
үз  гаилә  архивының  фотодокументлары  оригиналь  нөсхәдә:  позитив,

негативлар, слайдлар, кәгазь позитив (фотография), фотоальбом, пыяла негатив;
үз гаилә архивының оригиналь нөсхәдә видео документлары (видеокассеталар,

видеодискалар, флэш туплагыч);
үз  гаилә  архивының фонодокументлары оригиналь  нөсхәдә   (магнит  лента,

магнит кассета, оптик диск, флэш туплагыч);
тәкъдим ителгән фото -, фоно -, видеодокументларга аннотацияләр;
гаиләнең,  шул  исәптән  хезмәт  ветераннары,  Бөек  Ватан  сугышында

катнашучыларның кыскача тарихы.
6.2. Эшләр татар һәм рус телләрендә тапшырыла.

7. Бәяләү критерийлары

7.1. Бәяләү критерийлары:
конкурсның максатларына һәм бурычларына туры килү (0 дән

10 баллга кадәр);
архив документларының тулылыгы һәм мәгълүмати байлыгы

(0 дән 10 баллга кадәр);



идеяне  техник  гамәлгә  ашыру  дәрәҗәсе  (0  дән  10  баллга
кадәр); 

гаилә  документларында  Татарстан  оешуныӊ,  үсешенең  төп
чорлары чагылу дәрәҗәсе (0 дән 10 баллга кадәр);

архив  документларының  физик  торышы  (0  дән  10  баллга
кадәр);

конкурска  тәкъдим  ителгән  документлар  төрлелеге  (шул
исәптән фото, видео, фотодокументлар) (0 дән 10 баллга кадәр).

кулланыла торган тарихи чыганаклар төрлелеге (документлар,
хатлар, бүләкләр, гаилә тарихлары һ.б.);

кулланыла  торган  архив  чыганаклар  төрлелеге  (метрик
китаплар, әкиятләр һ.б.);

8. Җиңүчеләрне билгеләү, йомгак ясау һәм җиңүчеләрне
бүләкләү тәртибе

8.1.  2019 елның 27 декабрендә жюри утырышы үткәрелә.
 8.2. Конкурста җиңүчеләр исемлеге катнашучыларныӊ йомгак

рейтингы нигезендә һәр яшь төркеме буенча аерым төзелә.
8.3.  Рейтингта  беренче  өч  урынны  алган  катнашучылар

конкурста җиңүчеләр дип таныла.
8.4.  Конкурста  җиңүчеләр  исемлеге  жюриның  йомгаклау

утырышы беркетмәсе нигезендә, беркетмәгә кул куелганнан соң 3
эш көненнән дә соңга калмыйча раслана.

8.5.   Конкурс  нәтиҗәләре  турында  мәгълүмат  Тукай
муниципаль районының рәсми сайтында һәм «Якты Юл» («Светлый
Путь») газетасында урнаштырыла.

8.6. Беренче урынны алган катнашучыларның конкурс эшләре
конкурсның икенче (республика) этабына җибәрелә.  

8.7. Конкурста җиңүчеләр дипломнар белән бүләкләнә.

9. Өстәмә мәгълүмат

9.1. Тәкъдим ителгән эшләргә авторлык хокуклары конкурста
катнашучыларда кала.

9.2.  Конкурсны  оештыручы,  авторлык  хокукларын  саклаган
хәлдә, чаралар белән кызыксындыру, мәгълүмат һәм презентация
материалларын эшләү максатында, конкурс эшләрен, шул исәптән
конкурс  гаризаларында  җибәрелгән  фотографияләр,
видеороликлар һәм башка документларны кулланырга хокуклы. 








