ПАЛАЖЭННЕ
аб конкурсе прафесійнага майстэрства
на лепшую кніжную выставу да 140-годдзя
Я.Купалы «Слова Купалы да творчасці кліча»
1. Агульныя палажэнні
1.1. Конкурс арганізоўваецца ў рамках правядзення юбілейных
мерапрыемстваў, прысвечаных 140-годдзю з дня нараджэння Народнага паэта
Беларусі Янкі Купалы
1. 2. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца:
дзяржаўная ўстанова культуры «Мазырская цэнтральная раённая бібліятэка
імя А.С.Пушкіна» (далей – установа);
прафсаюзны камітэт першаснай прафсаюзнай арганізацыі ўстановы.
2. Мэты і задачы конкурсу
папулярызацыя творчасці Янкі Купалы ў сувязі са 140-годдзем з дня
нараджэння;
стымуляванне цікавасці карыстальнікаў да чытання кніг на беларускай мове;
актывізацыя бібліятэчнай дзейнасці і творчых магчымасцей бібліятэкараў;
павышэнне прэстыжу бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага і культурнага
цэнтра.
3. Патрабаванні да конкурсных работ
На конкурс прадстаўляецца кніжная выстава, прысвечаная жыццю і творчасці
Янкі Купалы, прымеркаваная да 140-гадовага юбілею паэта;
пры афармленні выставы павінен быць выкарыстаны не толькі матэрыял, які
ёсць у бібліятэцы, але і прыцягнуты дадатковы з іншых рэсурсаў;
бібліятэкар рыхтуе і праводзіць агляд літаратуры, прадстаўленай на дадзенай
выставе;
бібліятэкар выдае бібліяграфічную прадукцыю малых форм (буклет, спісы
літаратуры, памяткі, закладкі і т.п.) да выставы;
Кніжная выстава павінна суправаджацца тлумачальнай запіскай і
фотасправаздачай мерапрыемства.

4. Крытэрыі ацэнкі конкурснай работы
- інавацыйны характар, арыгінальнасць і дызайн афармлення;
- методыка афармлення выставы;
- методыка афармлення бібліяграфічнай прадукцыі;
- эстэтычны ўзровень афармлення;
- паўната раскрыцця тэмы;
- абгрунтаванасць выдзялення раздзелаў, парадак іх размяшчэння;
- адпаведнасць прадстаўленых дакументаў мэтаваму і чытацкаму
прызначэнню.

5. Парадак правядзення конкурсу
У конкурсе могуць прымаць удзел бібліятэкары не залежна ад стажу работы і
кваліфікацыйнай катэгорыі. Удзельнікі самастойна выбіраюць форму выстаўкі з
улікам магчымасцей кніжнага фонду дадзенай бібліятэкі.
Конкурс праводзіцца ў перыяд з 1 сакавіка па 15 жніўня 2022 года.
Конкурсныя работы прымаюцца не пазней 15 жніўня 2022 года па адрасу: ДУК
«Мазырская цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С.Пушкіна», вул. Пралетарская,
82, г. Мазыр (аддзел бібліятэчнага маркетынгу).
Вынікі конкурсу падводзяцца прафесійным журы (дадатак 1) да 15 верасня
2022 года.
6. Вынікі конкурсу і ўзнагароджанне пераможцаў
Пераможцы конкурсу размяркоўваюцца на тры прызавых месцы:
1 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры двух базавых велічынь;
2 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры паўтары базавых велічынь;
3 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры адной базавай велічыні ад
першаснай прафсаюзнай арганізацыі ўстановы.

