Додаток №3
Обласний міжвідомчий конкурс на звання найкращого читача 2015 року
«Велика книга читацьких рекордів Херсонщини»
(“Найкращий читач-2015”)
Вимоги до матеріалів та рекомендації щодо оформлення
«Великої книги читацьких рекордів»
«Велика книга читацьких рекордів» оформлюється на кожному етапі конкурсу:
І етап:
- Книга читацьких рекордів бібліотеки – оформлюється у кожній бібліотеціучасниці Конкурсу у формі альбому
ІІ етап:
- Книга читацьких рекордів району/міста – оформлюється у кожній
районній/міській бібліотеці у формі альбому та у електронній формі.
Електронна версія публікується на веб-сайті, у блозі бібліотеки (за
наявності), у соціальних мережах. Формат електронної версії – електронна
презентація, веб-сторінка, інфографіка.
ІІІ етап:
- Книга читацьких рекордів Херсонщини – оформлюється у Херсонській
обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки у формі альбому та як
окремий веб-проект.
Структура персональної сторінки переможця Конкурсу:
- прізвище, ім’я; клас, школа; бібліотека, у якій учасник конкурсу читає і в
якій став переможцем І, ІІ етапу (подається для оформлення районної та
обласної «Великої книги читацьких рекордів»);
- фотографія переможця;
- висловлювання про читання, книгу або бібліотеку;
- кількість прочитаних книг за календарний рік – із 1 березня 2014 до 1 лютого
2015 (визначається сумарно за формулярами бібліотек, в яких читає учасник
Конкурсу);
- успішність, громадська активність;
- відгук про переможця як про читача від бібліотекаря, вчителя або класного
керівника;
- ТОП-5 книг, які переможець радить прочитати своїм ровесникам;
- творчі роботи, з якими учасник Конкурсу здобув перемогу: відгук про
прочитану книгу – сучасна українська дитяча проза (І етап); матеріали
презентації-рекомендації (текст, фото, електронна презентація – ІІ етап); есе
про книги, читання, бібліотеку, бібліотекаря (ІІІ етап).
Матеріали для оформлення «Великої книги читацьких рекордів» районного та
обласного рівня подаються бібліотекарем, що опікується переможцями, під час
реєстрації для участі у відповідному етапі, у електронній формі: фото – у форматі
*.jpg або *.png; тексти – у форматах *.doc, *.docx; презентації – у форматах *.ppt,
*.pptx.

Додаток № 2

Обласний міжвідомчий конкурс на звання найкращого читача 2015 року
«Велика книга читацьких рекордів Херсонщини»
(“Найкращий читач-2015”)
Протокол засідання журі _______________ етапу
«____» ____________________ 2015 р.
Назва бібліотеки:______________________________________________________________
район__________________________________ місто_________________________________
село/селище___________________________________________________________________
вул.______________________________ будинок _____________ пошт. індекс ___________
Керівник бібліотеки/ Координатор Конкурсу:
______________________________________________________________________________
тел. ______________________________ e-mail ______________________________________
www. ____________________________
Взяли участь ________, із них учнів 6-го класу: _________ , учнів 7-го класу: ______
учнів 8-го класу: ________; дівчат: _______ ; хлопців_________
Переможцями етапу визначено:
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові,
дата народження

Школа, клас

Контактний
телефон

Примітки

2.

3.

Реєстраційний список усіх учасників етапу та їх результати додаються.
Журі (прізвище, ініціали, посада, місце роботи, особистий підпис):
1. Голова журі: ____________________________________________________________
2. Секретар журі: __________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

Реєстраційний список усіх учасників етапу та їх результати
Заповнюється на І етапі
№
з/п

Прізвище, ім’я учасника

Клас

Всього
прочитано
книжок
(сумарно за
формулярами)

Книга, на яку учасник
написав відгук
(автор, назва, рік видання)

Заповнюється на
ІІ етапі

За наявності
– на обох
етапах

Презентація-рекомендація
книги – сучасна українська
дитяча проза

Додаткове
завдання

(форма презентації; автор та назва
книги)

(не обов’язкове)

Максимально можлива кількість балів : _____________
Усього учасників: ___________________ Кількість школярів відповідного віку у регіоні проведення конкурсу: ________________
% учасників Конкурсу із загальної кількості школярів відповідного віку: _____________
Координатор Конкурсу: _____________________________________________________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Дата:

СУМА
БАЛІВ

Додаток №1
Обласний міжвідомчий конкурс
на звання найкращого читача 2015 року
«Велика книга читацьких рекордів Херсонщини»
(“Найкращий читач-2015”)
ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТА ПУБЛІАЦІЇ ТВОРЧИХ РОБІТ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
«ВЕЛИКА КНИГА ЧИТАЦЬКИХ РЕКОРДІВ ХЕРСОНЩИНИ»
Я, __________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
даю дозвіл на використання у рамках всеукраїнського конкурсу на
звання найкращого читача «Велика книга читацьких рекордів»
персональних даних моєї доньки/мого сина
____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я дитини, рік народження)
та опублікування фотографій дитини і творчих робіт, виконаних у
рамках конкурсу, в матеріалах, що оприлюднюють його хід та
результати у ЗМІ та в мережі Інтернет.
Дата

Підпис

