ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС
«КИЇВ – МІСТО ЧИТАЮЧИХ»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок та регламент проведення
загальноміського професійного конкурсу «Київ – місто читаючих» (далі Конкурс) публічних бібліотек Києва
1.2. Конкурс проводиться за підтримки Головного управління культури
Київської міської державної адміністрації.
2. Мета та завдання Конкурсу:
2.1. підтримка читання серед населення Києва як найважливішого
інструменту пізнання світу;
2.2. організація продуктивного обміну інформацією з підтримки та розвитку
читання та книги;
2.3. узагальнення та розповсюдження досвіду використання сучасних
технологій популяризації читання та формування потреби у читанні;
2.4. підтримка творчих форм залучення до читання;
2.5. стимулювання та підтримка інноваційної діяльності бібліотек з розвитку
та підтримки читання;
2.6. підвищення престижу бібліотечної професії.
Термін проведення Конкурсу.
Конкурс проводиться в три етапи:
1 етап - надання матеріалів на конкурс ( з 1 квітня по 1 вересня 2012 року).
2 етап - підведення підсумків (до 25 вересня 2012 року).
3 етап – церемонія нагородження переможців конкурсу (29-30 вересня 2012
року).
3. Умови та порядок проведення Конкурсу
3.1.До участі у Конкурсі допускаються матеріали про реалізацію проектів
(заходів) публічних бібліотек, що підготовлені як спільно творчими
колективами, так і окремими спеціалістами бібліотек.
3.2. На Конкурс приймаються матеріали, що присвячені реалізації проектів
або окремих заходів у бібліотеці з розвитку та підтримки читання, а також
матеріали, що висвітлюють значення читання для особистості та суспільства
вцілому. На конкурс можуть бути представлені: проект циклу заходів,
програма заходу, сценарій, проект сайту (розділ сайту), блог, медіапродукція,
рекламні матеріали та ін.
3.3.Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс:
• вказати відомості про керівника проекту, автора або авторського колективу
(прізвище, ім’я по-батькові, рік народження, посада, місце роботи, контактну
інформацію);

• короткий опис ідеї проекту або концепції заходу, де мають бути визначені
цілі і завдання його створення, для якої групи населення чи користувачів
бібліотек розроблено цей проект або захід, участь у ньому партнерських
організацій, строки реалізації проекту та його результати;
• інформація про реалізацію проекту (заходу).
3.4. Матеріали про проект і його реалізацію можуть бути представлені в
друкованому або електронному вигляді. Обсяг матеріалу не обмежується.
3.5. Для оцінки поданих робіт та підведення підсумків Конкурсу створюється
Журі, до складу якого включаються спеціалісти Головного управління
культури КМДА, фахівці національних та державних бібліотек України.
3.6. Конкурсні матеріали не повертаються, не редагуються і не рецензуються.
Надання матеріалів на Конкурс розглядається організаторами як дозвіл на
розміщення їх на сайті КМДА, блозі «Методична служба публічних бібліотек
Києва».
4. Оцінка робіт та нагородження переможців Конкурсу
4.1. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться з 1 по 25 вересня.
4.2. При оцінці конкурсних матеріалів пріоритетне значення будуть мати:
- матеріали, що мають позитивний та інноваційний досвід популяризації
читання в практичній роботі бібліотек;
- проекти (заходи), що знаходяться в стадії реалізації, нещодавно завершені
або мають високу ступінь готовності для здійснення в найближчій
перспективі;
- матеріали, розроблені на основі вивчення громадської думки, аналізу
читацьких переваг;
- проекти, що мають узагальнюючий потенціал і здатні служити моделлю
для аналогічних розробок.
4.3. За підсумками Конкурсу кращі роботи нагороджуються відзнаками.
4.4. Рішення журі Конкурсу оформлюється протоколом і передається до
Головного управління культури КМДА для оформлення грамот переможцям
та їх нагородження.
4.6. Організатори Конкурсу залишають за собою право присудження
спеціальних нагород.
4.7. Матеріали, що мають професійну цінність, будуть узагальнені та
опубліковані у професійних фахових виданнях.
Конкурсні матеріали приймаються за адресою Київ, вул. Полтавська, 4,
відділ науково-методичної роботи Публічної бібліотеки імені Лесі Українки,
або на електронну адресу: rombib@yandex.ru
Організатори Конкурсу:
Публічна бібліотека імені Лесі Українки за підтримки Головного управління
культури Київської міської державної адміністрації

