ПАЛАЖЭННЕ
аб конкурсе прафесійнага майстэрства
на лепшую віртуальную кніжную выставу
сярод бібліятэк сістэмы,
напярэдадні 120-гадовага юбілею Кандрата Крапівы
«Не знікне цуд прыгожага пісьменства»
1. Агульныя палажэнні:
Конкурс арганізоўваецца ў рамках правядзення юбілейных мерапрыемстваў,
прысвечаных 120-годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы.
2. Заснавальнікамі конкурсу з'яўляюцца:
 раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі Мазырскага райвыканкама;
 прафсаюзны камітэт раёнай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.
3. Мэта конкурсу:
 папулярызацыя творчасці Кандрата Крапівы ў сувязі з 120-годдзем з дня
нараджэння;
 стымуляванне цікавасці карыстальнікаў да чытання кніг на беларускай мове;
 прасоўванне выставачнай дзейнасці ў бібліятэках раёна пры дапамозе
камп’ютарных тэхналогій;
 стымуляванне прафесійнага майстэрства і творчых магчымасцей бібліятэкараў.
4. Задачы конкурсу:
 актывізацыя работы па прапагандзе беларускай мастацкай літаратуры сярод
карыстальнікаў бібліятэк;
 павышэнне прэстыжу бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага і культурнаасветніцкага цэнтра;
 стымуляванне чытацкай актыўнасці карыстальнікаў;
 замацаванне бібліятэкарамі навыкаў, атрыманых падчас заняткаў у Школе
кампетэнтнага бібліятэкара.

5. Умовы правядзення конкурсу:
Бібліятэкар падбірае матэрыял з любых крыніц інфармацыі аб жыцці і
творчасці К.Крапівы, які адпавядае мэтаваму і чытацкаму прызначэнню, рыхтуе і
праводзіць мерапрыемства, часткай якога з’яўляецца конкурсная работа.
6. Патрабаванні да конкурсных работ:
Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца работы, якія адпавядаюць наступным
патрабаванням:
 да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца работы, выкананыя не больш чым двума

супрацоўнікамі;
 конкурсная работа прадастаўляецца ў электронным выглядзе, выкананая ў
праграме «Power Point»;
 колькасць слайдаў павінна быць не менш за 10;
 пры афармленні выставы павінен быць выкарыстаны не толькі існуючы ў
бібліятэцы матэрыял, але і прыцягнуты дадатковы з іншых рэсурсаў;
 да работы падаецца тлумачальная запіска з указаннем выканаўцы (на паперы
фармата А-4, шрыфт - Times New Roman, памер шрыфта – 13, міжрадковы
інтэрвал - 1) і фотасправаздачай мерапрыемства.
7. Парадак правядзення конкурсу:
У конкурсе прымаюць удзел кампутарызаваныя бібліятэкі-філіялы.
Конкурс праводзіцца ў перыяд з 1 лютага па 31 жніўня 2016 г. Работы
прымаюцца не пазней 1 верасня 2016 г. па адрасу: цэнтральная бібліятэка імя
А. С. Пушкіна, вул. Пралетарская, 82, г. Мазыр (аддзел бібліятэчнага маркетынгу).
Вынікі конкурсу падводзяцца прафесійным журы (дадатак 1) да 15 верасня 2016
года.
8. Вынікі конкурсу і ўзнагароджанне пераможцаў:
Пераможцы конкурсу размяркоўваюцца на тры прызавых месцы:
1 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры пяцьсот тысяч беларускіх
рублёў з пазабюджэтных сродкаў ЦБС;
2 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры трыста тысяч беларускіх
рублёў з пазабюджэтных сродкаў ЦБС;
3 место - грамата і грашовая прэмія ў памеры двухсот тысяч беларускіх
рублёў ад прафсаюзнага камітэта раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.

