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ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс на кращий презентаційний
відеоролик «Моя бібліотека»
І. Загальні положення
1.1.Це Положення визначає порядок організації та проведення
міського конкурсу на кращий презентаційний відеоролик «Моя
бібліотека» (далі - Конкурс).
1.2.Конкурс проводиться відповідно до плану роботи Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської Ради (Київської
міської державної адміністрації) та Публічної бібліотеки імені Лесі
Українки для дорослих міста Києва на 2017 рік.
1.3.Організатором Конкурсу є Публічна бібліотека імені Лесі
Українки для дорослих міста Києва.
II. Мета і завдання Конкурсу
Мета Конкурсу: сприяти підвищенню престижу бібліотеки та бібліотечної
професії через популяризацію діяльності бібліотек міста засобами
візуальної культури.
Завдання Конкурсу:
- виявлення творчого потенціалу учасників;
- формування банку творчих ресурсів для популяризації значимості
бібліотечної діяльності в сучасному суспільстві, створення
позитивного іміджу бібліотекаря;
- розвиток навичок роботи бібліотекарів з сучасними технологіями;
- створення електронного ресурсу відеопрезентацій.
III. Основні поняття
3.1. Відеоролик – короткий відеофільм інформаційного, рекламного
або навчального змісту.
3.2. Презентаційний відеоролик – це відеореклама організації,
установи або послуг.
IV. Вимоги до конкурсних робіт
4.1. До участі в Конкурсі допускаються роботи, що відповідають
тематиці Конкурсу.
4.2. При підготовці відеороликів мають враховуватись наступні
критерії: оригінальність, якість та складність технічного виконання,
художня майстерність, новаторство, якість та естетичність.

4.3. Хронометраж (тривалість) відеоролика - до 3-х хвилин.
Дозволяється застосування різної техніки виконання у відповідності
до тематики Конкурсу.
4.4 Роботи мають бути власної розробки учасників. Не допускається
використання
презентаційного відеоролика,
запозиченого з
Інтернету.
V. Учасники Конкурсу
5.1. Учасниками Конкурсу є публічні бібліотеки міста.
5.2. Відповідальним за організаційний супровід конкурсу є науково методичний відділ Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.
VI. Термін проведення
6.1 Конкурс проводиться в 2 етапи: районний та міський.
Районний етап конкурсу проводиться з 15 квітня по 1 вересня 2017
року.
6.2 Від кожної ЦБС на міський етап конкурсу подається по одній
конкурсній роботі, що стала переможцем районного етапу конкурсу
та по одній відеороботі від центральних міських бібліотек до 15
вересня.
6.3 Визначення презентаційних відеороликів-переможців на
міському рівні (1, 2 та 3місце) буде проведено з 16-го по 25 вересня.
6.4 Оголошення та відзначення переможців відбудеться у
Всеукраїнський день бібліотек.
6.5 Роботи, надіслані з порушенням термінів, не приймаються.
VII. Оцінка робіт та нагородження переможців
7.1. Відеороботи - переможці районного етапу конкурсу
надсилаються
на
е-пошту
науково-методичного
відділу
met.viddil@ukr.net Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки.
7.2. Презентаційні відеоролики (переможці районного етапу
конкурсу), будуть розміщені на сайті Публічної бібліотеки імені
Лесі Українки.
7.3.
Голосування
проводитиметься
шляхом
колегіального
присудження ЦБС та центральними міськими бібліотеками балів (від
1 до 12-ти) кожній представленій на конкурс роботі (крім власної).
7.4 Підрахунок кількості балів, набраних кожною конкурсною
роботою, проводить комісія у складі голови - завідувача науковометодичного відділу Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та 2 -х
представників від публічних бібліотек міста (на добровільних
засадах). Результати голосування усіх ЦБС та ЦМБ будуть
оприлюднені.
7.5. Переможуть три роботи, що наберуть найбільшу кількість балів.
7.6. Переможці Конкурсу будуть нагороджені почесними грамотами
Департаменту культури. Нагородження переможців буде проведено
в рамках заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек.

