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СТАТУТ 

№ 

г. Горкі 

 

аматарскага літаратурнага аб’яднання “Парнас” пры Беларускай 

дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 

 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. Аматарскае літаратурнае аб’яднанне “Парнас”  з’яўляецца грамадскай 

арганізацыяй, якая ўключае ў свой склад аматараў мовы і літаратуры: 

выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, 

рабочых і служачых, пенсіянераў – самадзейных паэтаў і пісьменнікаў акадэміі.  

1.2. Аб’яднанне не з’яўляецца юрыдычнай асобай і працуе пры Беларускай 

дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. 

1.3. Дзейнасць аб’яднання будуецца і падпарадкоўваецца выключна 

заканадаўству Рэспублікі Беларусь, а таксама дадзенаму Статуту і не 

супярэчыць Статуту вышэйшай навучальнай установы.  

1.4. Аб’яднанне супрацоўнічае з дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі, 

сродкамі масавай інфармацыі па розных кірунках сваёй дзейнасці. 

 

2. Мэты і задачы аб’яднання 

2.1. Аб’яднанне створана ў мэтах духоўнага развіцця выкладчыкаў, 

супрацоўнікаў, студэнтаў, рабочых і служачых акадэміі, насельніцтва горада і 

раёна, развіцця ў людзей цікавасці і любові да роднай мовы і літаратуры, 

прапаганды літаратурнай спадчыны і сучаснай літаратурнай творчасці як 

вядомых, так і самадзейных аўтараў. 

2.2. Асноўнымі відамі дзейнасці аб’яднання з’яўляюцца: 

– правядзенне літаратурных і літаратурна-музычных вечароў, прысвечаных 

знакамітым паэтам і пісьменнікам; 

– правядзенне літаратурных выстаў; 

– правядзенне творчых вечароў самадзейных паэтаў і пісьменнікаў; 

– выступлене ў мясцовым і рэспубліканскім друку з літаратурнымі творамі, 

а таксама па пытаннях мовазнаўства і літаратуры; 

– выданне кніг і калектыўных зборнікаў членаў аб’яднання; 

– правядзенне прэзентацый кніг і зборнікаў; 

– чытанне лекцый і правядзенне сустрэч з працоўнымі калектывамі, 

студэнтамі і вучнямі школ; 

– удзел у правядзенні Гарэцкіх чытанняў; 



– правядзенне вечароў і сустрэч з членамі Саюза пісьменнікаў Рэспублікі 

Беларусь; 

– дапамога пачынаючым самадзейным паэтам і пісьменнікам у развіцці 

творчасці. 

 

3. Членства ў аб’яднанні 

3.1. Членамі аб’яднання могуць быць як асобныя грамадзяне, якія маюць 

дачыненне да Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, так і 

асобныя калектывы акадэміі (бібліятэка, кафедра лінгвістычных дысцыплін, 

рэдакцыя газеты “Советский студент” і іншыя), якія прызнаюць дадзены 

Статут, прымаюць удзел у дзейнасці аб’яднання. 

3.2.  Члены аб’яднання маюць права: 

– прымаць удзел ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзіць аб’яднанне; 

– атрымліваць інфармацыю аб дзейнасці аб’яднання; 

– уносіць прапановы па пытаннях дзейнасці аб’яднання; 

– быць выбраным ў кіруючыя органы аб’яднання. 

3.3. Члены аб’яднання абавязаны: 

– ажыццяўляць сваю дзейнасць у адпаведнасці са Статутам аб’яднання і 

нормамі дзеючага заканадаўства; 

– прымаць актыўны ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзіць 

аб’яднанне; 

– выконваць рашэнні, якія прымаюцца агульным сходам аб’яднання; 

– прапагандаваць дзейнасць аб’яднання. 

 

4. Кіраўніцтва аб’яднання 

4.1.  Вышэйшым органам кіравання з’яўляецца агульны сход, які збіраецца па 

неабходнасці, але не менш чым раз у год. 

4.2.  У перыяд паміж сходамі кіруючым органам аб’яднання з’яўляецца рада 

(праўленне), якая выбіраецца тэрмінам на тры гады. 

4.3.  Узначальвае раду (праўленне) старшыня, які выбіраецца агульным 

сходам тэрмінам на тры гады. 

4.4.  Колькасць складу рады (праўлення) устанаўліваецца агульным сходам. 

 

5. Сродкі, месца знаходжання кіраўніцтва аб’яднання 

5.1.  Аб’яднанне – грамадская арганізацыя, якая не з’яўляецца юрыдычнай 

асобай, не займаецца прадпрымальніцкай дзейнасцю, не мае нерухомасці і 

іншых сродкаў. 

5.2.  Уся дзейнасць аб’яднання выконваецца пры матэрыяльна-грашовай 

падтрымцы адміністрацыі і грамадскіх арганізацый акадэміі. 

5.3.  Месца знаходжання рады (праўлення) аб’яднання – кафедра 

лінгвістычных дысцыплін (Ленінскі бульвар, 4, вучэбны корпус 4, аўдыторыя 

199) і Цэнтр студэнцкай мастацкай творчасці УА БДСГА (праспект 

Інтэрнацыянальны, 2, інтэрнат 1, пакой 73). 

 

 



6. Ліквідацыя дзейнасці аб’яднання 

6.1. Ліквідацыя дзейнасці аб’яднання можа ажыццяўляцца: 

– па рашэнні агульнага сходу членаў аб’яднання; 

– у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

 

 

 

 

Статут прыняты на агульным сходзе членаў аматарскага літаратурнага 

аб’яднання “Парнас”. Пратакол № 1 ад 16 лістапада 2000 года.  

 

Дапаўненні і змяненні ў Статуце прыняты на агульным сходзе членаў 

аматарскага народнага літаратурнага аб’яднання “Парнас”. Пратакол № 1 

ад 11 студзеня 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


