ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс «Есе бібліотекаря»
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міського
конкурсу «Есе бібліотекаря» (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 2020 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 інформаційної культури.
Завдання Конкурсу:
• привернення уваги громадськості до бібліотечної діяльності;
• створення позитивного іміджу бібліотеки та бібліотекаря;
• розвиток творчого потенціалу та навичок бібліотечної журналістики
працівників бібліотек.
IІІ. Вимоги до конкурсних робіт
3.1. До участі в Конкурсі допускаються прозові твори невеликого обсягу і
вільної композиції, що виражають індивідуальні враження та міркування
з певних питань та проблем бібліотечної діяльності, підкріплені
аргументами та доказами.
3.2. Роботи, що не відповідають тематиці конкурсу, та такі, що виконані з
порушеннями авторських прав, не розглядатимуться.
3.3. До участі в Конкурсі допускаються роботи виконані українською мовою,
у друкованому варіанті обсягом не більше трьох аркушів формату А4 у
форматі Microsoft Office Word, шрифт і розмір літер усіх частин есе –
Times New Roman, 14 nm., міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінок:
верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; нумерація
сторінок – у верхньому правому куті. Робота повинна містити титульний
аркуш, де обов’язково зазначаються назва, відомості про автора чи
колектив авторів, назва бібліотеки та контакти (телефон та e-mail
контактної особи).
ІV. Учасники Конкурсу
4.1. Учасниками Конкурсу є працівники публічних бібліотек міста.
4.2. Відповідальним за організаційний супровід Конкурсу є науковометодичний відділ Бібліотеки.
V. Термін проведення
5.1. Конкурс проводиться у 2 етапи: районний та міський.

Районний етап Конкурсу проводиться з 10 червня до 2 вересня 2020
року.
5.2. Від кожної ЦБС та від центральних міських бібліотек на міський етап
Конкурсу подається по одній конкурсній роботі, що стала переможцем
районного етапу Конкурсу (e-mail: met.viddil@ukr.net).
5.3. Визначення переможців на міському рівні (1, 2 та 3 місце) буде
проведено з 14 до 18 вересня 2020 року. Протокол рішення членів журі
буде оприлюднено на сайті Бібліотеки 20 вересня.
5.4. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та відзначення переможців
відбудеться під час урочистостей з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек.
VI. Порядок визначення переможців Конкурсу
6.1. Для здійснення оцінки представлених на Конкурс есе, підбивання
підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється
незалежне журі Конкурсу, склад якого затверджується наказом
Бібліотеки.
До складу журі залучаються представники міського Департаменту
культури, творчих спілок, фахівці з видавничої справи, письменники,
поети, журналісти (за згодою).
Кількісний склад журі повинен налічувати не менше п'яти, але не більше
семи осіб.
6.2. Засідання журі Конкурсу проводиться у вересні поточного року (див.
пункт 5.4).
6.3. В обговоренні представлених на Конкурс творчих есе та голосуванні
беруть участь усі члени журі Конкурсу. Шкала оцінювання та
максимальна оцінка залежить від кількості поданих на конкурс робіт.
До прикладу, при надходженні 10-ти есе максимальна оцінка – 10 балів,
мінімальна – 1 бал. Бали, якими члени журі оцінюють кожне есе, не
повинні співпадати та повторюватись.
6.4. При оцінюванні творчих есе враховуватиметься відповідність таким
критеріям:
• актуальність теми;
• креативність;
• оригінальність викладених думок;
• стиль і мова;
• неординарний погляд автора;
• професіоналізм.
6.5. Трьом найкращим есе, що наберуть найбільшу кількість балів за
підсумками оцінювання, присуджуються 1, 2, 3 місця.
6.6. Переможці Конкурсу будуть нагороджені почесними грамотами
Департаменту культури та пам’ятними сувенірами.

