
Маладзечансю раённы
выканаучы камггэт

Дзяржауная установа
культуры “Маладзечанская 
цэнтральная раённая
б1бл1ятэка 1мя Макс1ма
Багданов1ча”

ПАЛАЖЭННЕ 
аб б1бл1ятэчным конкурсе на 
лепшую медыяпрэзентацыю 
“Мой край” сярод сельсюх 
б1бл1ятэк

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1
1.1. Б1бл1ятэчны конкурс на лепшую медыяпрэзентацыю “Мой край” 

праводзщца па 1н1цыятыве дзяржаунай установы культуры 
“Маладзечанская цэнтральная раённая б1бл1ятэка 1мя М.Багданов1ча”.

1.2. Сапрауднае Палажэнне вызначае асноуныя паняцц1, мэты, 
задачы аргашзацьн правядзення б1бл1ятэчнага конкурсу “Мой край”.

2. МЭТЫ I ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ
2.1. Актыв1зацыя дзейнасщ б1бл1ятэк па фарм1раванню i пашырэнню 

краязнаучых ведау.
2.2. Фарм1раванне зацжауленасщ i у Bari чытачоу да матэрыялау аб 

родным Kpai.
2.3. Стымуляванне творчай актыунасц1 б!бл1ятэкарау па 

папулярызацьп б1бл1ятэчных краязнаучых рэсурсау.
2.4. Эфектыунае выкарыстанне камп’ютарных тэхналопй у 

б1бл1ятэчнай рабоце.
2.5. Падрыхтоука i стварэнне уласных краязнаучых дакументау.

3. АРГАН13АЦЫЯ I ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. У конкурсе прымаюць удзел сельск1я б1бл1ятэкь
3.2. Конкурс праводз1цца з 1 сакавжа па 30 верасня 2019 года.
3.3. На конкурс прымаюцца электронныя прэзентацьй, выкананыя у 

Power Point (не болып 30 слайдау).
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3.4. Конкурсный работы прадастауляюцца у аддзел б1бл1ятэчнага 
маркетынгу цэнтральнай раённай б1бл1ятэю 1мя М.Багданов1ча (па адрасу: 
г. Маладзечна, вул. В.Гасщнец, 88-56) на флэш-картах, прысылаюцца па 
электроннай пошце e-mail:molodechno@gmail.com.

3.5. AnomHi дзень прыёму конкурсных работ -  30 верасня 2019 г.
3.6. Тэма презентации -  “Мой край”.

Форма падачы матэрыялу -  адвольная.
3.7. Лепшыя работы будуць дэманстравацца на вытворчай нарадзе.

4. КРЫТЭРЫ1АЦЭНК1 КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Пры ацэнцы работ, прадстауленых на конкурс, журы к1руецца 

насту пным1 крытэрыямк 
адпаведнасць зместу работы заяуленай тэме;
1нфармацыйная насычанасць; 
афармленне.

5. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫН1КАУ КОНКУРСУ
5.1. Вызначэнне пераможцау:01 кастрычн1ка-01 л1стапада 2019 года.
5.2. Узнагароджванне пераможцау -  не пазней 31 снежня 2019 года.
5.3. Па вышках конкурсу пераможцы узнагароджваюцца дыпломам1 

1-й, 2-й, 3-й ступеш ДУК “ Маладзечанская цэнтральная раённая 
б1бл1ятэка 1мя Макшма Багданов1ча” i грашовым1 прэм1ям1 у памеры:

I месца -  2 базавыя вел1чын1
II месца -  1 базавыя вел1чын
III месца -  1 базавая вел1чыня.
5.4. Журы паюдае за сабой права уручыць заахвочвальныя дыпломы 

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

“Маладзечанская цэнтральная раённая б1бл1ятэка 1мя МакЛма 
Багданов1ча”.
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