ПОРЯДОК
внесення пропозицій щодо встановлення меморіальних дощ ок, інших пам'ятних
знаків по увіковічнення пам'яті видатних особистостей в Уманському НУС
1. Загальні положення
1.1. Пам'ятні знаки, меморіальні дошки є архітектурно-спонукальними творами
малої форми, які встановлюються на фасадах будівель з метою вшанування пам'яті
видатних історичних подій і осіб.
1.2. Суть події або заслуги особи відображається в художньо виконаному на
меморіальній дошці лаконічному тексті - написі. Написи на пам'ятних знаках,
меморіальних дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без
скорочень. Написи на меморіальних дошках, пов'язаних з життям та діяльністю діячів
інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого
належить особа, пам'ять якої увічнюється.
1.3. У композицію меморіальної дошки може бути включене скульптурне
зображення і елементи тематичного декору.
1.4. Меморіальні дошки і знаки виготовляються з довговічних матеріалів.
2. Підстави для подання пропозицій про вшанування пам’яті шляхом
встановлення меморіальних дощ ок і знаків
2.1. При прийнятті рішення Вченої ради про вшанування пам’яті видатних
діячів і подій шляхом встановлення меморіальних дощок чи пам’ятних знаків
беруться до уваги:
- значущість події в історії університету;
- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській,
політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці,
техніці, літературі, мистецтві, культурі і спорті;
- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг
особи перед університетом і Україною у певній сфері;
- довготривала і постійна робота і навчання в університеті.
2. Порядок розгляду клопотань про встановлення пам’ятних знаків,
меморіальних дощ ок
3.1. Питання вшанування пам’яті шляхом встановлення пам’ятних знаків,
меморіальних дощок розглядає вчена рада університету.
3.2. Право подачі клопотання належить вченим радам факультетів,
громадським організаціям університету.
3.3. Перелік документів, що подаються на розгляд вченої ради:
- рішення вченої ради факультету, громадської організації;
- рішення кафедри;
- історична та біографічна довідки;
- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і
значущість події або заслуги особи;
- пропозиції щодо ескізу пам’ятного знаку, меморіальної дошки, тексту
напису;
3.4. Пропозиції про встановлення меморіальних дощок вносяться не раніше ніж
через 1 рік після історії події або смерті особи, пам'ять якої увіковічуються.

