ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного туру
конкурсу дитячого читання «Книгоманія» у 2017 році
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1.3.
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1. Загальні положення
Це положення визначає умови і процедуру конкурсного відбору
найкращих користувачів в бібліотеках області.
Конкурс дитячого читання «Книгоманія» (далі по тексту – Конкурс) є
відкритим і проводиться як творче змагання серед користувачів-дітей
сільських, міських, районних, обласної дитячих бібліотек і дитячих
відділів ЦРБ, РБ.
Конкурс проводиться з метою:
 розвитку у дітей позитивного ставлення до читання та книги, їх
зацікавленості у користуванні друкованою книгою як джерела
інформації, заохочення до систематичного читання;
 підвищення суспільного значення і ролі бібліотек в процесі
соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей.
Основні завдання Конкурсу:
 проведення широкої кампанії з просування читання у дитячому
середовищі; активізація читацької та творчої активності юного
покоління; позиціювання читання серед дітей як достойного засобу
змістовного та цікавого проведення дозвілля, підвищення рівня їх
культурної компетентності та обізнаності з найзначнішими
здобутками духовної культури людства;
 формування у дітей читацьких інтересів; сприяння становленню
юного читача як громадянина-патріота та особистості;
 формування у громадській думці уявлень про цінності і значущість
читання, книги та бібліотеки;
 популяризація кращих зразків української і світової літератури у
сферу дитячого читання тощо.
Вимоги до учасників:
 бути користувачем бібліотеки (обласної, районної, міської,
сільської);
 мати постійну читацьку активність;
 продемонструвати знання класичної та сучасної дитячої
літератури.

2. Організація Конкурсу, терміни та умови його проведення,
оцінювання учасників, функціональні обов`язки журі
2.1. У Конкурсі беруть участь всі бажаючі користувачі-діти сільських,
міських, районних, обласної дитячих бібліотек, дитячих відділів ЦРБ,
РБ, учні 6-7 класів.
2.2. Конкурс проводиться з 06 березня по 26 квітня 2017 року в три етапи:
 перший і другий етапи – з 06 березня по 14 квітня 2017 року в
сільських, міських, районних, дитячих бібліотеках, дитячих відділах
ЦРБ, РБ;

 третій – 26 квітня на базі Сумської обласної біблотеки для дітей.
2.3. Заключний етап. Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання
«Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року,
організатором якого є ГО «Форум видавців».
2.4. Учасник Конкурсу повинен:
 любити книгу, читання і бібліотеку;
 бути активним та ерудованим;
 проявляти знання в області літератури та вміти аналізувати
прочитане;
 прочитати якомога більше книг.
2.5. Форма проведення оцінювання знань на перших двох етапах: змагання
між учасниками може відбуватися у вигляді розповіді про книгу,
вікторини, конкурсу есе, тестової системи завдань або ваш власний
варіант.
2.6. З метою різностороннього та об’єктивного оцінювання учасників
Конкурсу та визначення переможців у кожному турі створюється журі
з 5-7 осіб на місцевому та обласному рівнях, до складу якого входять:
бібліотечні працівники, місцеві письменники, журналісти, діячі
культури та мистецтва, представники управління культури і туризму
обласної державної адміністрації, структурних підрозділів з питань
культури районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад, освітяни, батьки читачів, представники громадськості та ін.
2.7. Для проведення Конкурсу в області створюється обласний
організаційний комітет, до складу якого входять представники управлінь
культури, освіти, сім’ї, молоді та спорту обласних державних
адміністрацій, обласної бібліотеки для дітей, громадських організацій
тощо.
Організаційно
проведення
Конкурсу
і
фестивалю
«Книгоманія-2017» забезпечує ГО «Форум видавців».
2.8. Обласний організаційний комітет:
 погоджує дати, умови та порядок проведення Конкурсу в області;
 налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу в районах і
містах обласного підпорядкування;
 делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам
Конкурсу;
 надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу
координаторам на місцях;
 залучає письменників, журналістів і відомих осіб до проведення
Конкурсу;
 підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;
 інформує громадськість та ЗМІ про проходження та підсумки
Конкурсу.
2.9. Результати конкурсу та інформація (в паперовому і електронному
вигляді) про участь переможців загальноміських та районних етапів, а
саме:
 протоколи відповідних етапів;
 списки дітей, які взяли участь у кожному етапі Конкурсу;
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 рейтингові списки книжок, які прочитали учасники при підготовці
до Конкурсу (тільки книги, що не входять до шкільної програми);
 списки переможців кожного етапу;
 фото та інші матеріали (за бажанням)
мають надійти в обласний оргкомітет (Сумської обласної бібліотеки для
дітей) для підготовки обласного етапу Конкурсу не пізніше
14 квітня 2017 року.
Відповідальні за проведення ІІІ етапу Конкурсу готують питання
літературної вікторини і тестів, які мають на меті визначення рівня
начитаності та знань учасників ІІІ етапу з сучасної та класичної
української та світової літератури для дітей. За результатами вікторини і
тестових завдань члени журі обирають двох переможців.
Для переможців кожного етапу Конкурсу рекомендується організувати
святкове дійство (театралізовані вистави за творами відомих авторів,
літературні квести, зустрічі з місцевими письменниками або ваш
варіант), яке б надовго залишилося в дитячій пам’яті.
До місця проведення ІІІ етапу Конкурсу учасники, які стали
переможцями ІІ етапу Конкурсу, прибувають організовано у супроводі
керівника.
Методичне забезпечення з питань організації і проведення Конкурсу
здійснює відділ інформації та маркетингу Сумської обласної бібліотеки
для дітей.
За роз’ясненням щодо проведення Конкурсу звертатися до завідувача
відділу інформації та маркетингу Нагорної Наталії Борисівни
(к.т. 0542 22 00 66).
3.Нагородження переможців
Переможці першого етапу отримують звання «Найкращий читач
бібліотеки».
Переможці другого етапу отримують звання «Найкращий читач
району/міста».
Переможці третього (обласного) етапу отримують звання «Найкращий
читач області» та стають учасниками Фестивалю дитячого читання
«Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.
Переможці І-го, ІІ-го та ІІІ етапів Конкурсу нагороджуються грамотами
та подарунками. Учасники кожного етапу Конкурсу відзначаються
подяками.
4. Фінансування
Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, виділені органами
місцевого самоврядування та інші, не заборонені законодавством
України.
Рекомендується залучати до підтримки Конкурсу юридичних і фізичних
осіб, котрі можуть надати узгоджену з організаторами суму коштів або
ж безоплатні послуги чи подарунки, які будуть вручені переможцям
Конкурсу на місцевому чи обласному рівні.

4.3. Приїзд переможців до Львова на Фестиваль дитячого читання
«Книгоманія» буде забезпечуватись за власний рахунок. ГО «Форум
видавців» на час перебування переможців у Львові забезпечує їх
проживання, харчування та участь у розважальній програмі.
Заступник директора
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