
ПАЛАЖЭННЕ 

аб правядзенні раённага конкурсу сярод бібліятэк ДУК “Талачынская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” на лепшую праграму па арганізацыі вольнага 

часу непаўналетніх у летні перыяд  “Канікулы без нуды – 2023”.  

 

Абгрунтаванне значнасці правядзення конкурса  

Арганізацыя летняга адпачынку дзяцей і падлеткаў – традыцыйны напрамак 

дзейнасці бібліятэк, якому неабходна надаваць асаблівую ўвага. Важна, каб летам, 

у час татальнай занятасці бацькоў, дзеці і падлеткі не апынуліся прадастаўленымі 

самі сабе, кінутымі на вуліцу са ўсімі яе спакусамі і небяспекамі, а былі занятыя 

карыснай справай. Пры падрыхтоўцы і правядзенні летніх мерапрыемстваў 

улічваюцца інтарэсы дзяцей, іх узроставыя асаблівасці, сацыяльны статус. Кожнае 

лета бібліятэкі павінны зрабіць для сваіх чытачоў незвычайным, незабыўным. 

Конкурсы, гульні, прыгоды, падарожжы, сюрпрызы дазволяць зрабіць вольны час 

дзяцей не толькі цікавым, але і карысным. Для бібліятэк лета становіцца яшчэ 

адной магчымасцю прыцягнення дзяцей і падлеткаў да чытання, да карыстання 

бібліятэкай. Галоўная задача работы бібліятэк у летні перыяд – гэта прыцягненне 

непаўналетніх  да чытання, удзелу ў гуртках і клубах, у масавых мерапрыемствах, 

якія спрыяюць развіццю іх творчых здольнасцяў і пашырэнню кругагляду. 

 

1. Агульныя палажэнні 

 1.1. Сапраўднае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і ўмовы правядзення 

конкурсу, яго арганізацыйнае, метадычнае забеспячэнне, парадак удзелу ў 

конкурсе і вызначэнне пераможцаў.  

1.2. Арганізатар конкурсу  – аддзел маркетынгу ДУК “Талачынская ЦБС”. 

1.3. Удзельнікамі конкурсу з'яўляюцца ўсе бібліятэкі ДУК “Талачынская ЦБС”.  

1.4. Конкурс праводзіцца з 1 чэрвеня па 31 жніўня 2023г. 

 

2.  Мэты і задачы конкурсу 

2.1. Мэта конкурсу: 

- падтрымка бібліятэк, якія актыўна працуюць з дзіцячым насельніцтвам у перыяд 

летніх канікул і распаўсюджванне вопыту сярод бібліятэк раёна. 

2.2. Задачы конкурсу: 

- арганізацыя вольнага часу непаўналетніх у час летніх канікул, далучэнне іх да 

кнігі, чытання, бібліятэкі праз сістэму забаўляльных і пазнавальных 

мерапрыемстваў; 

- стварэнне на базе бібліятэк літаратурна-творчых пляцовак, якія спрыяюць 

развіццю творчасці і зносін на аснове кнігі; 

- развіццё чытацкай цікавасці праз індывідуальныя і творчыя формы работы; 

-  прыцягненне новых карыстальнікаў у бібліятэку.  

 

3.   Умовы правядзення конкурсу 

3.1. Для арганізацыі і правядзення конкурсу ствараецца  журы са спецыялістаў 

ЦБС. 

3.2. Журы прымае ад удзельнікаў конкурсу распрацаваныя праграмы летняга 

чытання. Магчыма наяўнасць пагаднення з кіраўнікамі прышкольных лагераў 

адпачынку школьнікаў у летні перыяд. 

3.3. Матэрыялы прадастаўляюцца на бумажным носьбіце (фармат А4).  



3.4. Прадстаўлены конкурсны матэрыял павінен уключаць: аналітычную даведку, 

мастацка аформленую праграму летніх чытанняў, рэкламны буклет аб правядзенні 

летніх чытанняў. Абавязкова прадастаўленне фотаздымкаў. 

3.5. Конкурсныя матэрыялы прадастаўляюцца ў аддзел бібліятэчнага маркетынгу 

да 8 верасня 2023 года. 

 

4.Крытэрыі ацэнкі  

4.1.  Адпаведнасць зместу работы заяўленай тэме. 

4.2.  Афармленнне, пісьменнасць.  

4.3. Распрацоўка творчых заданняў, рэкламных буклетаў.  

4.4. Наяўнасць у мерапрыемствах элементаў тэатралізацыі. 

4.5. Выкарыстанне крэатыўных формаў работы: прэзентацыі кніг, буктрэйлеры, 

квэст-гульні, бібліятэчныя акцыі, фотаконкурсы, творчыя выставы і інш. 

4.6.Выданне рэкламнай прадукцыі, тэматычных буклетаў, закладак, памятак, 

улётак. 

 

5. Падвядзенне вынікаў конкурсу і ўзнагароджанне пераможцаў 

5.1. Вынікі конкурсу падводзяцца на пасяджэнні журы да 14 верасня 2023 года. 

5.2. Пераможцы ўзнагароджваюцца граматамі першага, другога і трэцяга месца і, 

па магчымасці, грашовай прэміяй. 

5.3. Інфармацыя аб правядзенні конкурсу, яго выніках будзе размешчана на сайце 

ДУК “ЦБС Талачынскага раёна”. 

 

6. Журы конкурсу 

6.1. Журы (конкурсная камісія) ствараецца для ацэнкі дзейнасці канкурсантаў. 

6.2. Склад журы: 

       Буднік А.В. – намеснік дырэктара, старшыня журы; 

       Казлова В.П. – метадыст аддзела маркетынга, член журы; 

       Шышкова А.П. – загадчык аддзела маркетынгу; 

       Бондарава Л.У. – бібліятэкар сектара ЦРБ, старшыня пярвічнай   

                                    прафсаюзнай арганізацыі ўстановы, член журы; 

       Татарын А.А. – мастак-афарміцель, член журы. 

 

 


