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1. Загальні положення 
1.1. Обласний проект на кращий буктрейлер «Книга в кадрі: новий формат» 

(далі – Проект) проводиться з ініціативи управління культури і туризму 
Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної дитячої 
бібліотеки ім. М.Островського 

1.2. Мета Проекту: 
- популяризація книги, читання і бібліотеки;  
- привернення уваги до книг за допомогою візуальних засобів, 

характерних для трейлерів до кінофільмів; 
- активне використання комп’ютерних технологій в роботі бібліотечних 

закладів Сумщини тощо. 
1.3. Завдання Проекту: 

- яскраво та образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати 
читача, спонукати до читання; 

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

- популяризація інноваційного досвіду бібліотек у використанні 
комп’ютерних технологій; 

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

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

1.5. 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 (міські, районні, сільські), ЦРБ 
і РБ області, які надають послуги користувачам-дітям. 

 
3. Умови та порядок проведення Проекту 

3.1. Термін проведення Проекту з 28 березня по 26 вересня 2016 року. 
 



3.2. Проект проводиться в два етапи: 
• перший – у дитячих бібліотеках, ЦРБ і РБ Сумської області, які 

надають інформаційні послуги користувачам-дітям, з 28 березня по 
14 вересня 2016 року; 

• другий – підсумковий з 19 вересня по 26 вересня 2016 року в 
Сумській обласній дитячій бібліотеці ім. М.Островського. 

3.3. Буктрейлери готуються з подальшим використанням у роботі для 
будь-якої вікової категорії користувачів-дітей (на ваш вибір).  

3.4.  Учасники І етапу надсилають створений буктрейлер до Сумської обласної 
дитячої бібліотеки ім. М.Островського.  

3.5. Обласний організаційний комітет визначає переможців Проекту та 
оприлюднює його результати на сайтах управління культури і туризму 
обласної державної адміністрації та Сумської обласної дитячої бібліотеки 
ім. М.Островського.  

 
4. Вимоги до конкурсних матеріалів 

4.1. До участі у Проекті приймаються відеоролики (буктрейлери) тривалістю 
не більш 3-х хвилин, оскільки це оптимальний час, щоб утримати увагу 
глядача, створені у програмі Windows Movie Maker або будь якій іншій – 
PowerPoint, Camtasia studio 8, SonyVegas Pro. 
Відеоролики тривалістю більше 3 хвилин до розгляду не приймаються.  

4.2. Буктрейлер може виглядати як титроване слайд-шоу, аніматик, 
телевізійний рекламний ролик, музичний кліп за мотивами книги, або як 
повноцінне короткометражне кіно з власним сюжетом із музикою, 
голосовим озвучуванням за мотивами творів художньої літератури, 
виконані українською мовою. 

4.3. Учасники Проекту окремо надсилають також наступні відомості: 
� прізвище, ім’я, по батькові автора відеоролика, місце роботи, 

посада; 
� автор і назва  книги, за якою створено буктрейлер; 
� URL-адреса створеного буктрейлера, якщо він уже розміщений на 

відеопорталі YouTube (www.youtube.com); 
� назва закладу (якщо робота подається від колективного автора); 
� контактні дані учасника: телефон, e-mail. 

4.4. Конкурсні роботи виконуються на стандартних CD, DVD дисках. 
4.5.  При використанні чужих матеріалів у своєму відео слід в титрах вказати 

ресурси, звідки взятий матеріал, авторів і правовласників. 
4.6. До участі у Проекті не допускаються роботи, які не відповідають умовам, 

що визначені цим положенням, та перекопійовані з Інтернету. 
4.7. Матеріали на конкурс надсилаються звичайною поштою за адресою: 

відділ інформації та маркетингу, 
обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського,  
вул. Петропавлівська, 51, 
місто Суми, 40030 

або електронною поштою на адресу: sodb@ukr.net 



4.8. Методичне забезпечення з питань організації і проведення Проекту 
здійснює відділ інформації та маркетингу та сектор інформаційних 
технологій, електронних ресурсів та обліку користувачів Сумської 
обласної дитячої бібліотеки ім. М.Островського. 

4.9. За роз’ясненням щодо проведення Проекту звертатися до завідувача 
відділу інформації та маркетингу Нагорної Наталії Борисівни та 
провідного інженера з комп’ютерних систем сектору 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 темі, рівень розкриття теми.  
5.2. Оригінальність авторського задуму і художня виразність. 
5.3. Естетичність оформлення, технічні рішення (цікавий відеоряд, 

відповідність музичного супроводу, знахідки та ефекти). 
5.4. Змістовне навантаження буктрейлера (чи передана атмосфера книжки,  

чи є інтрига). 
5.5. Заохочення до прочитання книжки після перегляду буктрейлера  

(чи викликає трейлер бажання прочитати книжку). 
5.6. Ефективне використання сучасних технологій. 
5.7. Актуальність кінцевого результату, значимість його практичного 

застосування в роботі бібліотеки. 
 

6. Підведення підсумків Проекту 
та визначення переможців 

6.1. Визначення переможців відбудеться 26 вересня 2016 року. 
6.2. Роботи переможців (І, ІІ та ІІІ місця) будуть відзначені грамотами і 

розміщені на веб-сайті Cумської обласної дитячої бібліотеки 
ім. М.Островського sodb.sumy.ua.  

6.3. Організаційний комітет також залишає за собою право визначити кращі 
роботи у номінаціях: «Найкраще використання інформаційних 
технологій», «Найоригінальніше відео» та «Приз глядацьких симпатій». 

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

 
 
Заступник директора        В.М.Школа  


