ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс на кращі моделі креативних бібліотечних костюмів
власного дизайну та виготовлення «БібліоСтиль»
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міського конкурсу на
кращі моделі креативних бібліотечних костюмів власного дизайну та
виготовлення «БібліоСтиль» (далі – Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться відповідно до плану роботи Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної
адміністрації) та Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста
Києва на 2019 рік.
1.3. Організатором Конкурсу є Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих
міста Києва (далі – Бібліотека).
ІІ. Мета і завдання Конкурсу
Мета Конкурсу: сприяння підвищенню престижу бібліотеки та бібліотечної професії
через засоби візуальної культури.
Завдання Конкурсу:
• продемонструвати значення бібліотечної діяльності в сучасному суспільстві;
• створити позитивний імідж професії бібліотекаря;
• виявити творчий та фаховий потенціал учасників.
IІІ. Вимоги до конкурсних робіт
3.1. До участі в Конкурсі допускаються роботи, що відповідають тематиці Конкурсу.
3.2. Моделі костюмів (одяг та аксесуари) створюються із вторинних матеріалів:
сторінки старих книг і журналів, диски, дискети та ін.
3.3. При підготовці моделей костюмів мають враховуватись наступні критерії:
оригінальність, стильність образу, якість та складність технічного виконання,
художня майстерність, естетичність.
3.4. Роботи мають бути власної розробки учасників.
3.5. Кожна модель костюму має супроводжуватися текстовим захистом з назвою
моделі, пояснення назви і змісту моделі.
ІV. Учасники Конкурсу
4.1. Учасниками Конкурсу є публічні бібліотеки міста.
4.2. Відповідальним за організаційний супровід Конкурсу є науково-методичний
відділ Бібліотеки (e-mail: met.viddil@ukr.net).
V. Термін проведення
5.1. Конкурс проводиться за такими темами:
«Міс Мережева Павутинка завжди надає новинки» – моделі костюмів фахівців
відділів автоматизації;
«Бібліотечна Пані мотивує до читання» – моделі костюмів фахівців відділів
обслуговування (читальні зали, абонементи…);
«Леді Бібліографиня – інформації майстриня» – моделі костюмів бібліографів.
5.2. Конкурс проводиться у 2 етапи: районний та міський.
Районний етап Конкурсу проводиться з 5 квітня до 2 вересня 2019 року.

5.3. Від кожної ЦБС та від центральних міських бібліотек на міський етап Конкурсу
подається по одній конкурсній роботі із зазначенням номінації, що стала
переможцем районного етапу Конкурсу.
5.4. Дефіле моделей для визначення переможців на міському рівні (1, 2 та 3 місце)
буде проведено з 16 по 20 вересня 2019 року (конкретна дата і місце проведення
буде повідомлено на початку вересня).
5.5. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та відзначення переможців
відбудеться на святі до Всеукраїнського дня бібліотек.
VI. Порядок визначення переможців Конкурсу
6.1. Для здійснення оцінки представлених на Конкурс моделей, підведення підсумків
і прийняття рішення про визначення переможців створюється незалежне журі
Конкурсу, склад якого затверджується наказом Бібліотеки.
До складу журі Конкурсу залучаються представники департаменту культури,
творчих спілок, фахівці з видавничої справи, письменники, поети, журналісти (за
згодою).
Кількісний склад журі повинен налічувати не менше 5-ти, але не більше 7-ми
осіб.
6.2. Засідання журі Конкурсу проводиться у вересні поточного року (див. пункт 5.4).
6.3. В обговоренні представлених на Конкурс моделей та голосуванні беруть участь
усі члени журі Конкурсу. Виставляють оцінку кожній моделі.
6.4. Оцінку моделей Конкурсу члени журі здійснюють за п’ятибальною шкалою від 1
до 5 балів (1; 2; 3; 4; 5), де 1 – найнижчий бал. Бали сумуються.
6.5. Журі відбирає три моделі із числа тих, що набрали найбільшу кількість балів,
яким відповідно присуджуються 1, 2, 3 місця.
6.6. При оцінці моделей враховується відповідність таким критеріям:
• актуальність теми;
• інноваційність;
• оригінальність дизайнерського рішення;
• стиль і мова захисту моделі;
• професіоналізм.
6.7. Переможці Конкурсу будуть нагороджені почесними грамотами Департаменту
культури.

