
 

 

 

 

 

 

 

 

Палажэнне 

аб раѐнным аглядзе-конкурсе «Мой любімы горад!» на лепшы 

мультымедыйны прадукт, прысвечаны 905-годдзю з часу першага 

ўпамінання ў летапісу г. Слуцка (1116 г.) 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раѐннага 

агляду-конкурсу “Мой любімы горад!” (далей – Конкурс), крытэрыі  ацэнкі і 

патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак правядзення вынікаў і 

ўзнагароджання пераможцаў. 

1.2. Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слуцкая раѐнная 

цэнтральная бібліятэка”. 

 

2. Мэта конкурсу 

2.1. Удасканаленне творчых навыкаў спецыялістаў бібліятэк ў стварэнні 

мультымедыйных прадуктаў, прыцягненне ўвагі да кнігі і чытання. 

3. Задачы конкурсу 

3.1. Павышэнне ролі кнігі і чытання ў грамадстве. 

3.2. Пашырэнне выкарыстання інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у 

дзейнасці бібліятэк. 

3.3. Развіццѐ інавацыйнай дзейнасці, папулярызацыя новых ідэй і форм 

работы публічных бібліятэк, новых тэхналогій папулярызацыі чытання. 

3.4. Развіццѐ творчага патэнцыялу бібліятэкараў. 

3.5. Падтрымка таленавітых спецыялістаў, якія прымяняюць у рабоце 

інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі. 

 

4. Арганізацыя і правядзенне конкурсу 

 4.1. Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная установа 

“Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка”. 

4.2. Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі Дзяржаўнай установы “Слуцкая 

раѐнная цэнтральная бібліятэка”. 

4.3. Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 15 снежня 

2020 года.  



4.4. Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца як індывідуальныя, так і групавыя 

работы. 

4.5. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна стварыць электронны прадукт, 

прысвечаны г. Слуцку (асноўныя этапы жыцця горада, ключавыя падзеі, якія 

паўплывалі на развіццѐ г. Слуцка, горад у гады Вялікай Айчыннай вайны, 

развіццѐ прамысловасці г. Слуцка, горад сѐння, знакамітыя землякі, 

архітэктурныя помнікі і інш.). 

4.6. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях: 

 лепшы кароткаметражны фільм  (відэаролік), 

 лепшы буктрейлер, 

 лепшы мультымедыйны 3D-тур (экскурсія), 

 лепшая мультымедыйная прэзентацыя, 

 лепшая анімацыя, 

 лепшая мультымедыйная гульня, 

 лепшая віртуальная выстава. 

 4.7. Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу 

ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызѐраў. 

4.8. Конкурсныя матэрыялы накіроўваюцца па адрасу: г. Слуцк, вул. 

Капыльская, 2а, раѐнная цэнтральная бібліятэка. 

 

5. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ 

 адпаведнасць электроннага прадукта тэме конкурсу; 

 ступень распрацаванасці матэрыялу (глыбіня, выразнасць выкладання, 

скончанасць працы); 

 якасць візуальнага афармлення; 

 арыгінальнасць і раскрыццѐ аўтарскай ідэі ў прадстаўляемай рабоце; 

 перспектывы прымянення ў прафесійнай дзейнасці. 

 

6. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу 

6.1. Вынікі конкурсу падводзіць журы. 

6.2. Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу 

адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней ¾ спісачнага складу. 

Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з’яўляецца канчатковым. 

6.3. Па выніках ацэнкі вызначаюцца: 1, 2, 3 месца ў кожнай намінацыі.  

6.4. Журы  мае права заснаваць спецыяльныя дыпломы. 

6.5. Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі. 

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

 

7. Склад журы 

 Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раѐнная 

цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу; 

http://slucklib.by/


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

раѐнная цэнтральная бібліятэка”; 

 Варанчук Т.М., загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка”; 

 Крупская Т.А., галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка”; 

 Вязнікоўцава А.А., мастак-афарміцель 1 катэгорыі аддзела 

матэрыяльна-тэхнічнага забеспячення і гаспадарчага абслугоўвання 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка”; 

 

 

 


