Положення
про обласний конкурс для бібліотекарів, які працюють з
юнацтвом, на кращий буктрейлер, презентацію
або віртуальну виставку «PROчитай Дніпропетровщину»
1. Загальні положення
Обласний конкурс для бібліотекарів, які працюють з юнацтвом, на
кращий буктрейлер, мультимедійну презентацію або віртуальну виставку
«PROчитай
Дніпропетровщину»
(далі
–
Конкурс)
проводиться
Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді ім. М. Свєтлова за
підтримки управління
культури,
національностей і
релігій
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Мета конкурсу – популяризація краєзнавчих видань серед молоді,
підвищення рівня медіаграмотності, виявлення та підтримка творчих
особистостей в бібліотечній спільноті Дніпропетровщини, сприяння
формуванню позитивного іміджу сучасної бібліотеки.
Основні завдання Конкурсу:
- стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів області,
- виявлення цікавих для молоді краєзнавчих видань;
- освоєння сучасних методів реклами книг;
- сприяння розвитку телекомунікаційних навичок і медіакультури
бібліотекарів.
2. Учасники та умови конкурсу
2.1 Брати участь у Конкурсі мають право працівники публічних бібліотек
Дніпропетровщини, які працюють з юнацтвом. Також в Конкурсі можуть
взяти участь працівники інших структурних підрозділів публічних бібліотек.
2.2. На Конкурс приймаються роботи в таких номінаціях:
1 номінація – кращий буктрейлер;
2 номінація – краща віртуальна виставка;
3 номінація – краща мультимедійна презентація.
2.3. Участь у конкурсі означає згоду автора (авторів) на розміщення робіт в
інтернет-ресурсах.
2.4. Враховується застосування оригінальних рекламних прийомів,
візуальних образів, анімаційних ефектів, що дозволяють зацікавити і
заінтригувати молодь.
2.5. Учасники гарантують, що на конкурс буде представлена авторська
робота. При виявленні плагіату учасник виключається з числа конкурсантів.
2.6. На Конкурс можуть бути представлені як індивідуальні, так і колективні
роботи.
2.7.Зміст наданого матеріалу не повинен суперечити чинному законодавству
України або порушувати загальноприйняті морально-етичні норми.

3. Вимоги до конкурсних робіт
3.1 Переваги матимуть роботи, які повно, глибоко, оригінально розкривають
тему та мають високий творчий рівень, технічну новизну рішень.
3.2 Тривалість буктрейлера – не більше 3 хвилин.
Рекомендовані формати відео: MP4, AVI, MPEG-2, WMV, MOV.
Якість (роздільна здатність) – не менш ніж 1280x720.
3.3 Посилання на авторство використаних матеріалів (відео, текстів,
ілюстрацій, музики тощо) відповідно до Закону України «Про авторське
право і суміжні права».
3.4 Роботи, що не відповідають заявленим вимогам, не допускаються до
участі у конкурсі.
4. Оргкомітет Конкурсу
4.1. Оргкомітет Конкурсу (далі – Оргкомітет) доводить до відома керівників
бібліотек інформацію про проведення Конкурсу.
4.2. Розробляє і здійснює практичні заходи щодо проведення Конкурсу:
- розробляє документи з організації Конкурсу;
- надає роз’яснення і консультації;
- розміщує інформацію про Конкурс на сайті Дніпропетровської обласної
бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова та в соціальних мережах.
5. Термін і порядок проведення конкурсу.
Конкурсні роботи надсилаються до 30 вересня 2016 року
на електронну адресу: obmmetod@i.ua
та за адресою: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька
(Комсомольська), 60
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
ім. М. Свєтлова (оргкомітет конкурсу «PROчитай Дніпропетровщину»)
Телефон для довідок: (056) 744- 53-80
6. Журі Конкурсу
6.1. У складі журі – краєзнавці, письменники, бібліотекарі.
6.2. Кількісний склад журі: 5-7 осіб.
7. Відзначення переможців та їх нагородження
7.1 Підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців відбудеться
в обласній бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова до кінця 2016 року.
7.2 Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та подарунками.
Оргкомітет конкурсу

Заявка на участь у Конкурсі «PROчитай Дніпропетровщину»
1. Прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ) автора (авторів) , посада та місце
роботи____________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Повна назва бібліотеки
__________________________________________________________________
5. Адреса бібліотеки
__________________________________________________________________
5. Адреса електронної пошти
__________________________________________________________________
6. Контактні телефони
__________________________________________________________________
7. Назва номінації, на яку подається конкурсна робота
__________________________________________________________________
8. Назва та короткий опис роботи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата заповнення заявки __________________________________2016 рік

