
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дырэктар Дзяржаўнай установы 

“Слуцкая раённая  

цэнтральная бібліятэка” 

Л.В.Гурыновіч 

 

Палажэнне 

аб раённым аглядзе-конкурсе “Бібліяграфія з фантазіяй і выдумкай” на  

лепшы бібліяграфічны дапаможнік малых формаў(бібліяграфічная цацка), 

прысвечанага Году малой радзімы. 

 

1.Агульныя палажэнні 

1.1.Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага 

агляду-конкурсу “ ”(далей – Конкурс), крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго 

ўдзельнікаў, парадак падвядзення вынікаў і ўзнагароджвання пераможцаў. 

1.2.Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка”. 

 

2.Асноўныя мэты і задачы конкурсу 

 

2.1.Актывізацыя інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці бібліятэк па 

стварэнню бібліяграфічных дапаможнікаў малой формы. 

2.2.Папулярызацыя кніжнай культуры сярод насельніцтва. 

2.3.Павышэнне якасці прадастаўлення бібліяграфічных паслуг.  

2.4.Выяўленне, папулярызацыя і распаўсюджванне лепшага вопыту работы 

бібліятэк Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”. 

2.5.Павышэнне прафесійнага майстэрства бібліятэчных спецыялістаў. 

 

3.Арганізацыя і правядзенне конкурсу 

 

3.1.Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях: 

- Лепшы традыцыйны бібліяграфічны дапаможнік-цацка; 

- Лепшы электронны бібліяграфічны дапаможнік-цацка. 
3.2.Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная ўстанова 

“Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка” (ДУ “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка”).  

3.3.Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу 

ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.  

3.4.Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі ДУ “Слуцкая раённая цэнтральная 

бібліятэка”. 

3.5.Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 30 

лістапада 2020 года.  



3.6.Конкурсныя матэрыялы бібліятэк накіроўваюцца па адрасу: г.Слуцк, 

вул.Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка. 

 

4. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ 

 

4.1.Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу 

адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней 3/4 спісачнага складу. 

Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з’яўляецца канчатковым. 

4.2.Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ: 

- актуальнасць і практычная значнасць дапаможніка-цацкі. 

- ступень выкарыстання гульнёвых элементаў і пазнавальнасці. 

- якасць адбору матэрыяла. 

- прафесіяналізм падачы бібліяграфічнай інфармацыі. 

- наглядна-вобразная прывабнасць і наяўнасць прафесійных знаходак. 

 

5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу 

 

5.1.Выніку конкурсу падводзіць журы. 

5.2.Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі. 

5.3.Вынікі адлюстроўваюцца на сайце бібліятэкі http://slucklib.by/ 

 

6.Склад журы: 

 

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая 

цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу; 

- Жарнавая  В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая 

раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Сарагавец С.І., галоўны бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

чытачоў Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Субаткоўская Л.І., бібліятэкар 1 кат. дзіцячага аддзела Дзяржаўнай 

установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”; 

-  Крупская Т.А., бібліятэкар 1 кат. аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”. 
 

http://slucklib.by/

