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1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1
1.1. Б1бл1ятэчны конкурс фотазон “Я i KHira у аб’ектыве” праводз1цца 

па 1н1цыятыве дзяржаунай установы культуры “Маладзечанская 
цэнтральная раённая б!бл1ятэка 1мя М.Багданов1ча”.

1.2. Сапрауднае Палажэнне вызначае асноуныя паняцц1, мэты, 
задачы аргашзацьп правядзення б1бл1ятэчнага конкурсу фотазон “Я i мая 
KHira у аб’ектыве”.

2. МЭТЫ I ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ
2.1. Прадэманстраваць магчымасщ i патэнцыял фотазон для 

дзейнасщ б1бл1ятэк па далучэнню да KHiri i чытання.
2.2. Выяуленне творчага вопыту б1бл1ятэк па аргашзацьп фотазон як 

прасторы па далучэнню да KHiri i чытання.
2.3. Выяуленне дзейсных сродкау в1зуал1зацьп KHiri i чытання на 

б1бл1ятэчных пляцоуках, наюраваных на павышэнне прывабнасц1 KHir i 
чытання.

2.4. Абмен творчым вопытам i щэям1 па далучэнню да KHiri i 
чытання пам1ж бiблiятэкaмi.

2.5. Паз1цыянаванне лепшага творчага вопыту па далучэнню да KHiri 
i чытання праз фотазоны у прафеЛянальным друку.



2.6. Падтрымка таленавкых i крэатыуных б1бл1ятэкара$? у дзейнасщ 
па далучэнню да кшп i чытання i аргашзацьн зон для вольнага часу 
чытачоу.

2.7. Пошук дадатковых спосабау па далучэнню да б1бл1ятэкц KHiri i 
чытання.
3. ТЭРМ1НЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс праводзщца з 01 сакавжа па 30 кастрычн1ка 2019 г.
3.2. Конкурсныя работы прымаюцца да 01 лютапада 2019 г.
3.3. Журы конкурсу выносщь рашэнне з 01 лютапада па 01 снежня 

2019 г.

4. АРГАН13АЦЫЯ I ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ
4.1.1 этап -  падрыхтоучы: 01 сакавжа -  15 сакавжа 2019 г.: 

распрацоука эск1за праекта; 
абарона праекта.

II этап -  асноуны: 15 красавка -  01 лютапада 2019 г.:
збор работ ад удзельнжау (матэрыялы i 1нфармацыя прадстауляюцца у 
аддзел б1бл1ятэчнага маркетынгу цэнтральнай раённай б1бл1ятэю 1мя 
М.Багданов1ча па адрасу: г.Маладзечна, вул.В.Гасц1нец, 88-56, 
(e-mail:molodechno.library@gmail.com);
anoniHi дзень прыему конкурсных работ -  30 кастрычнжа 2019 г.; 
вызначэнне пераможцау: 01 снежня 2019 г.

III этап -  заключны: 01 снежня 2019 г. -  31 снежня 2019 г.: 
аб’яуленне вынжау конкурсу;
узнагароджванне пераможцау конкурсу.

4.2. Аргашзатары конкурсу паюдаюць за сабой права ун0(лць 
змяненн1 ва умовы конкурсу.

5. УМОВЫ УДЗЕЛУ У КОНКУРСЕ
5.1. Удзельн1кам конкурсу можа быць як адз1н б1бл1ятэкар, так i 

калектыу 616л1ятэк1.
5.2. Конкурсныя работы (фотаздымю) прадастауляюцца на 

электронных носьбггах. Падаваць на конкурс можна да 7 фотаздымкау;
5.3. Удзельшю конкурсу нясуць поуную адказнасць за захаванне 

аутарсюх правоу пры стварэнн1 конкурсных работ.

6. КРЫТЭРЫ1 АЦЭНК1 КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
Агульнае успрыняцце прасторы фотазоны; 
арыпнальнасць mai i змест фотазоны; 
крэатыунасць фотазоны.
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7. ПАКЕТ МАТЭРЫЯЛАУ, ЯК1Я ПРАДАСТАУЛЯЮЦЦА НА КОНКУРС
7.1. Здымю фотазоны у розных ракурсах для лепшай нагляднасц! для 

членау журы.
7.2. Тэкст-суправаджэнне фотазоны (ад 10 сказау i больш), як1 

уключае 1нфармацыю:
н азва 616л 1ятэк1;
щэя стварэння фотазоны;
выкарыстоуванне фотазоны б1бл1ятэкай (напрыклад, мерапрыемствы з 
выкарыстаннем фотазоны i iHHi.); 
шшая шфармацыя па жаданню.

8. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫН1КАУ КОНКУРСУ
8.1. Вызначэнне пераможцау: 01 снежня -  31 снежня 2019 года.
8.2. Узнагароджванне пераможцау -  не пазней 31 снежня 2019 года.
8.3. Па вышках конкурсу пераможцы узнагароджваюцца дипломам! 

1-й, 2-й, 3-й ступеш ДУК “ Маладзечанская цэнтральная раённая 
б!бл1ятэка !мя МакЛма Багданов!ча” i грашовым1 прэм!ям1 у памеры:

I месца -  3 базавыя вел!чын!
II месца -  2 базавыя вел!чыш
III месца -  1 базавая вел!чыня.
5.4. Журы пакщае за сабой права уручыць заахвочвальныя дыпломы 

за актыуны удзел у конкурсе.
5.5. Лепшыя работы будуць прадстаулены на сайце ДУК 

“Маладзечанская цэнтральная раённая б1бл!ятэка !мя Макс1ма 
Багданов!ча”.




