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Положення 
про обласний проект  

на кращу електронну презентацію  
«Дитячі книги – ювіляри року» 

 
 

1.Загальні положення 
1.1. Обласний проект на кращу електронну презентацію «Дитячі книги – 

ювіляри року» (далі – Проект) проводиться з ініціативи управління 
культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації та 
Сумської обласної бібліотеки для дітей. 

1.2. Мета Проекту: 
- осучаснення роботи бібліотек; 
- вдосконалення традиційних і використання інноваційних форм 

популяризація книги як джерела знань; 
- упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій з 

популяризації літератури; 
- активне використання комп’ютерних технологій у роботі бібліотечних 

закладів Сумщини тощо. 
1.3. Завдання Проекту: 

- створення електронних ресурсів з популяризації творів української та 
світової літератури, формування і накопичення інформаційної бази; 

- сприяння розвитку інтелектуального потенціалу підростаючого 
покоління; 

- зацікавленість бібліотечних працівників до проектної діяльності з 
використанням інформаційних технологій; 

- сприяння росту професійної майстерності бібліотечних працівників, 
стимулювання їх творчої активності;  

- підтримка творчо працюючих бібліотекарів, організація широкої 
демонстрації їх досягнень. 

1.4. Проект є відкритим, прозорим і демократичним. Всі події і заходи, 
пов'язані з його організацією і проведенням, висвітлюватимуться на 
сайтах управління культури і туризму Сумської обласної державної 
адміністрації та Cумської обласної бібліотеки для дітей. 

1.5. Організацію Проекту здійснює обласний оргкомітет, склад якого 
затверджується наказом управління культури і туризму Сумської обласної 
державної адміністрації, який і визначає переможців. 

1.6. Під час проведення Проекту обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».  



2.Учасники Проекту 
2.1. У Проекті беруть участь дитячі бібліотеки (обласна, районні, міські, 

сільські) та ЦРБ та РБ області, які надають послуги користувачам-дітям. 
 

3.Умови та порядок проведення Проекту 
3.1. Термін проведення Проекту з 18 квітня по 28 вересня 2017 року. 
3.2. Проект проводиться в два етапи: 

 перший – у дитячих бібліотеках (обласній, районних, міських, 
сільських), ЦРБ та РБ Сумської області, які надають інформаційні 
послуги користувачам-дітям, з 18 квітня по 
18 вересня 2017 року;  

 другий – підсумковий з 19 по 28 вересня 2017 року в обласній 
бібліотеці для дітей. 

3.3.  На Проект подаються презентації, створені за книгами-ювілярами 
2017 року, з подальшим використанням у роботі для будь-якої вікової 
категорії користувачів-дітей (на ваш вибір):  

 дошкільники та учні 1-4 класів; 
 учні 5-9 класів, 

та двох номінаціях:  
«Українські книги-ювіляри» 
«Зарубіжні книги-ювіляри». 

3.4.  Учасники І етапу надсилають підготовлену ними презентацію для однієї з 
вікових категорій користувачів до Сумської обласної бібліотеки для дітей. 

3.5. Обласний організаційний комітет в ході проведення ІІ етапу Проекту 
визначає переможців у кожній номінації та кожній віковій категорії.  

 
4. Вимоги до конкурсних матеріалів 

4.1. До участі у Проекті приймаються електронні презентації, виконані у 
програмі для створення презентацій МS Power Point об’ємом не більше 
12 – 20 слайдів і не більше 20 Мб. Тривалість мультимедійної презентації 
не більше 10 хвилин. 

4.2. Електронна презентація може містить у собі ілюстрації, фотографії, 
текстовий супровід. За бажанням учасників Проекту при створенні 
презентації можуть використовуватися закадровий коментар, 
аудіо/відеоматеріали, анімаційні та звукові ефекти.  

4.3. Мова презентацій – українська. 
4.4. Електронна презентація повинна мати слайд з інформацією про особу, що 

її підготувала (назва ЦБС, бібліотеки, відділу, посада, прізвище, ім’я, по-
батькові автора або колективних авторів). 

4.5. Конкурсні роботи виконуються на стандартних CD, DVD. 
4.6. Матеріали на конкурс надсилаються звичайною поштою за адресою: 

відділ інформації та маркетингу, 
обласна бібліотека для дітей, 
вул. Петропавлівська, буд. 51, 
м. Суми, 40000 

або електронною поштою на адресу: sodb@ukr.net 



4.7.   До участі у Проекті не допускаються роботи, які не відповідають умовам, 
що визначені цим положенням, та перекопійовані з Інтернету. 

4.8. Методичне забезпечення з питань організації та проведення Проекту 
здійснює відділ інформації та маркетингу та сектор інформаційних 
технологій, електронних ресурсів та обліку користувачів Сумської 
обласної бібліотеки для дітей. 

4.9. За роз’ясненням щодо проведення Проекту звертатися до завідувача 
відділу інформації та маркетингу Нагорної Наталії Борисівни або 
головного методиста відділу Бурятової Тетяни Іванівни та провідного 
інженера з комп’ютерних систем сектора інформаційних технологій, 
електронних ресурсів та обліку користувачів Ладигіна Павла 
Михайловича (к.т. 0542 22 00 66). 

 
5. Критерії оцінки конкурсних робіт 

5.1. Відповідність змісту роботи заявленій темі, рівень її розкриття.  
5.2. Оригінальність ідеї, авторського задуму і художня виразність. 
5.3. Естетичність оформлення, дизайн і технічне виконання. 
5.4. Ефективне використання сучасних технологій. 
5.5. Відповідність конкурсних матеріалів нормам української літературної 

мови, адекватність використаних мовних засобів. 
5.6. Актуальність електронної презентації, можливість її практичного 

застосування в роботі бібліотеки. 
 

6. Підведення підсумків Проекту та визначення переможців 
6.1. Оголошення переможців відбудеться 28 вересня 2017 року. 
6.2. Роботи переможців будуть відзначені грамотами від організаторів 

Проекту та розміщені на веб-сайті Cумської обласної бібліотеки для дітей 
sodb.sumy.ua.  

6.3. Роботи, надіслані на Проект (як учасників, так і переможців), після 
визначення результатів повертаються авторам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


