
П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО ОБЛАСНИЙ ФОТОКОНКУРС СЕРЕД БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ  

«ЖИТТЯ НА СТОРІНКАХ КНИГИ»  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цим Положенням регламентується організація і проведення обласного 

фотоконкурсу (надалі Конкурс) серед спеціалістів бібліотек області.  

 

1.2. Головним координатором підготовки та проведення Конкурсу є КЗ 

«Рівненська обласна бібліотека для молоді» РОР, яка здійснює його 

організаційне, методичне, консультативне та інформаційне забезпечення (надалі 

Організатор). 

 

2. Мета і завдання Конкурсу 

 

2.1.  Обласний фотоконкурс серед бібліотечних фахівців  «Життя на сторінках 

книги» проводиться з метою виявлення та розкриття яскравих, різносторонніх, 

творчих, ініціативних і талановитих бібліотечних колективів, популяризації 

фотомистецтва й літератури та підвищення в користувачів бібліотек району 

інтересу до творчого самовираження за допомогою мистецтва фотографії, а 

також створення привабливого іміджу бібліотек області через акцентування 

позитивного інтересу читачів до творів літератури.  

 

 2.2.  Завдання: 

- активізувати творчі навички бібліотекарів;  

- залучення бібліотечних фахівців до більш активної участі у 

популяризації літератури, читання та фотомистецтва;  

- формування позитивного соціального та професійного іміджу професії 

бібліотекаря; 

- виявлення творчості бібліотечних фахівців.  

 

3. Організація та проведення Конкурсу  

 

3.1. Конкурс проводиться з 4 січня по 21 березня 2021 року у два тури: 

- перший тур (прийом матеріалів) – з 4 по 31 січня 2021 р.; 

- другий тур (онлайн голосування) – з 8 лютого по 21 березня 2021 р. 

 

3.2. У Конкурсі «Життя на сторінках книги» беруть участь бібліотекарі області.  

 

3.3. У Конкурсі оцінюються фотоматеріали, що  

- створені із залученням бібліотечних фахівців області;  

- відображають сюжет/головного героя/образ автора книги тощо, що є 

найбільш популярними серед цільової аудиторії книгозбірні;  

- спрямовані на популяризацію читання.  



3.4. Фінансування Конкурсу здійснюється за кошти Організатора.   

 

4. Порядок участі у Конкурсі 

 

4.1. Своєю участю у конкурсі виконавці приймають умови цього положення та 

рішення Організатора. 

 

4.2. Всі фотографії, які подаються на Конкурс, мають бути зробленими 

протягом 2021 року, оригінальними і вільними від прав третьої сторони. 

Організатор Конкурсу не несе ніяких зобов’язань щодо будь-яких прав 

третьої сторони.  

 

4.3. Матеріали, представлені для участі у Конкурсі не рецензуються та не 

повертаються.  

 

4.4. Всі фотографії, які надсилаються на Конкурс, повинні бути представлені у 

цифровому форматі та відповідати наступним вимогам: 

- цифровий знімок: файл у форматі «PNG» або «JPG»;  

- колаж не допускається; 

- комп’ютерна графіка допускається.  

 

4.5. На Конкурс не приймаються матеріали, які: 

- були скачані з Інтернету; 

- містять елементи насильства, політики, терору, алкоголю, тютюну, 

расової, національної, етнічної чи релігійної дискримінації; 

- не відповідають умовам Конкурсу; 

- не були зареєстровані; 

- надіслані пізніше 31.01.2021.  

 

4.6. Заявки на участь у Конкурсі необхідно надіслати на  електронну адресу 

molodymetod@gmail.com до 31 січня 2021 року (однією бібліотекою може бути 

представлено не більше 5 фотографій на різну тематику). Заявки повинні 

включати: 

- заповнену онлайн форму https://forms.gle/VuWbH578aDW2G2SK8;   

- фотографію у цифровому вигляді; 

- резюме (назва бібліотеки, контактні дані, характеристика бібліотечного 

колективу, цільова аудиторія, назва/ідея фото, обґрунтування вибору 

книги) у довільному форматі.  

 

4.7. Кожен цифровий знімок, що подається на участь у Конкурсі, у обов’язковому 

порядку, супроводжується онлайн формою та резюме.  

 

4.8. Організатор залишає за собою право відбору матеріалів до участі у Конкурсі.  

  

mailto:molodymetod@gmail.com
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5. Визначення та відзначення переможців фотоконкурсу  

 

5.1. Переможець Конкурсу визначається шляхом відкритого голосування в 

соціальних мережах та на вебсайті РОБМ (https://ulibrv.com.ua/) 

 

5.2. Переможцем Конкурсу вважається бібліотечний колектив, фотографія 

якого набрала найбільшу кількість голосів.  

 

5.4. За підсумками Конкурсу учасники, які мають найбільшу кількість голосів, 

нагороджуються дипломи за зайняте I, II , III місце з врученням подарунків. Всі 

інші – отримують диплом учасника Конкурсу. 

 

5.5. Підсумки Конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації, на 

вебсайті РОБМ (https://ulibrv.com.ua/) та на її сторінках в соціальних мережах та 

поширюються серед бібліотек області.  

 

 

Директор                          Світлана ПАТРИКЕЙ 
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