
ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОГО КОНКУРСУ «ТОБІ, ПЕРЕМОГО!» НА 

КРАЩУ КНИЖКОВУ ВИСТАВКУ ДЛЯ МОЛОДІ, ПРИСВЯЧЕНУ  
65-ІЙ РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИ НАД ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ  У 

ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ  ВІЙНІ 
   

 
Мета і завдання конкурсу: 

Популяризація книг про звитягу і героїзм захисників Вітчизни у роки 
Великої Вітчизняної війни у молодіжному середовищі через зацікавленість, 
спонукання до читання представлених видань; формування у молоді 
патріотизму, вдячності та поваги до учасників війни, які відстояли 
незалежність нашої Батьківщини і подарували нам мир і свободу;  

Створення середовища, що сприяє виявленню творчого потенціалу 
серед бібліотечних працівників Києва, впровадження в діяльність бібліотек 
інноваційних форм роботи. 
 

До участі у конкурсі запрошуються колективи бібліотек для дорослих 
м. Києва  
 
Термін проведения: районного етапу конкурсу:  до 15 квітня  2010 року 
                                   міського етапу конкурсу:      6 травня 2010 року 
 
Місце проведения міського етапу конкурсу: ПБ імені Лесі Українки. 

 
Склад журі районного етапу конкурсу формується із представників 

адміністрації ЦБС та провідних спеціалістів. 
 

Склад журі міського етапу конкурсу: 
Косар І.І. – головний спеціаліст відділу бібліотек і музеїв Головного 
управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації; 
Ковальчук  Л. І. – директор ПБ ім. Лесі Українки; 
Кравченко А.М. – заст. директора ПБ ім. Лесі Українки 
Романюк О.І. – зав. відділом науково-методичної роботи ПБ ім. Лесі 
Українки 
Вінтерле О.А. – зав. читальною залою ПБ ім. Лесі Українки. 

 
 

Зміст, порядок та умови проведення 
1.Конкурс проводиться в 2 етапи: 

а) 1-ий етап – конкурс на кращу виставку серед  бібліотек ЦБС з визначенням 
переможця  
б) 2-ий етап – презентація виставки, що визначена найкращою у ЦБС на 
загальноміському рівні. Учасники конкурсу мають надати інформацію про 



свою книжкову виставку на електронних носіях, підготувати огляд виставки 
та презентувати її.   

Оцінювання книжкових виставок та їх презентацій 
здійснюватиметься за 5-ти бальною системою. 

Критерії оцінки виставок: 
 Замисел (ідея) виставки,  оригінальність та виразність назви; 
 Повнота  та послідовність розкриття теми,  розділи виставки; 
 Професійний підхід до оформлення, елементи новизни 

(використання різноманітних шрифтів, робіт прикладної 
творчості, деталей, кольорового ілюстративного матеріалу і т. і.);  

 Влучність і відповідність цитат; 
 Наявність паспорта виставки; 
 Рівень презентації виставки. 

  
 
Також конкурсом передбачається визначення переможців в 

номінаціях: 
«Актуальність та виразність назви виставки» 
«Прикладна творчість бібліотекарів» 
 
 

Нагородження учасників 
Журі визначає переможців (1, 2, 3 місце) у відповідності до кількості 

набраних балів за визначеними критеріями. 
Переможці нагороджуються дипломами та грамотами Головного 

управління культури  та мистецтв Київської міської державної адміністрації. 


