
 

Положення  

про міський конкурс молодіжних ініціатив «Book is life – молодіжний буккросинг на полицях шкільних бібліотек»  

у рамках проекту «Шостка - місто, яке я люблю - 2019» 

 

1. Загальні положення: міський конкурс молодіжних ініціатив «Book is life – молодіжний буккросинг на полицях шкільних бібліотек» проводиться в 

рамках проекту «Шостка - місто, яке я люблю - 2019» Молодіжною дорадчою радою при міському голові Шосткинської міської Малої академії наук 

учнівської молоді.  

Мета конкурсу: осучаснення шкільного бібліотечного інтелектуального простору, збереження культурної спадщини, виховання культури читання й 

зростання читацької активності учнівської молоді та активізації пізнавальної активності учнів за допомогою буккросингу. 

Конкурс проводиться у номінаціях:  

- «Відомий і незнаний П.Куліш» (до 200-річчя  видатного земляка); 

- «Сучасні українські письменники»; 

- «Топ-10 молодіжних бестселерів». 

2. Учасники конкурсу: учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованці позашкільних навчальних закладів. 

3. Організатори конкурсу: управління освіти Шосткинської міської ради, міська Мала академія наук учнівської молоді. 

4. Терміни проведення: 1-й етап – оформлення конкурсного буккросингу у шкільній бібліотеці, підготовка презентаційних матеріалів, реєстрація 

учасників (до 23.04.2019 р.). 

Для участі у конкурсі необхідно до 23.04.2019 року подати заявку та конкурсну роботу на електронну адресу  Шосткинської міської Малої академії 

наук учнівської молоді (e-mail: shostka-man@ukr.net). Кожний учасник конкурсу може представити необмежену кількість робіт.  

№ ПІБ учасника Навчальний заклад Назва роботи Контактні дані учасника (e-mail, телефон) 

     

2-й етап – захист презентаційних матеріалів відбудеться 25.04.2019 року о 15.00 на базі Шосткинської міської Малої академії наук учнівської молоді 

(вул. Садовий бульвар, 11). 

5. Вимоги до конкурсних робіт та критерії оцінювання: на конкурс подаються індивідуальні або групові творчі роботи, що відповідають номінаціям 

конкурсу. Під час захисту учасник презентує створений буккросинг шкільної бібліотеки в довільній формі, тривалість захисту – до 5 хв.  

Конкурсні матеріали можуть бути представлені у вигляді відеоролика, презентації Power Point або фотоматеріалів. 

Критерії оцінювання: креативність, творчий підхід, оригінальність оформлення шкільного буккросингу – 10 балів; дизайн та оригінальність 

представлених матеріалів – 10 балів; доступність сприйняття – 10 балів; змістовність та інформативність представлених матеріалів – 10 балів; 

використання книжкового фонду (матеріалу) – 10 балів. Максимальна кількість балів – 50. 

Роботи, що не відповідають представленим номінаціям, не оцінюються і до захисту не допускаються. 

6. Журі: журі Конкурсу формується з представників органів місцевого самоврядування, відділу культури, управління освіти, педагогів, бібліотекарів, 

членів МДР.  

7. Визначення і нагородження переможців Конкурсу: переможцями Конкурсу є учасники, які отримали найвищий сумарний рейтинг за оцінками журі. 

На основі рейтингу учасників журі визначають I, II та III місця. 

Автори проектів, які стали переможцями і призерами Конкурсу, нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та цінними подарунками. 
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