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П А Л А Ж Э Н Н Е
аб правядзенні раённага бібліятэчнага конкурсу 

“Мы в газете, газета о нас: лучшая публнкацня в СМП”

1. Агульныя палажэнні
1.1. Сапраўднае Палажэнне аб правядзенні раённага бібліятэчнага конкурсу на 

лепшую публікацыю ў СМІ “Мы в газете, газета о нас: лучшая 
публнкацня в СМП” (далей -  Палажэнне) вызначае мэты, задачы, парадак 
арганізацыі і правядзення конкурсу, умовы ўдзелу і вызначэння 
пераможцаў. Конкурс на лепшую публікацыю ў СМІ (далей -  Конкурс) 
накіраваны на лепшае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі 
дзейнасці бібліятэк.

1.2. Арганізатар конкурсу -  ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”.
1.3. Арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва Конкурсам ажыццяўляе аддзел 

бібліятэчнага маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская 
раённая бібліятэка”.

2. Мэты і задачы Конкурсу
2.1. Конкурс праводзіцца з мэтай:
2.1.1. Ажыццяўлення ўзаемадзеяння бібліятэк сістэмы са сродкамі масавай 

інфармацыі для папулярызацыі сваёй дзейнасці і асвятленні асноўных 
бібліятэчных мерапрыемстваў.

2.2. Галоўныя задачы Конкурсу:
2.2.1. Павышэнне прафесійнага майстэрства бібліятэчных супрацоўнікаў.
2.2.2. Павышэнне творчай актыўнасці бібліятэкараў з мэтай прыцягнення ўвагі 

грамадства да бібліятэк.
2.2.3. Развіццё творчага патэнцыялу спецыялістаў бібліятэк, стымуляванне іх 

інавацыйнай дзейнасці, фарміраванне пазітыўнага іміджу бібліятэк.
2.2.4. Асвятленне дзейнасці бібліятэкі ў СМІ.

3. Умовы і парадак правядзення Конкурсу
3.1. У конкурсе могуць прымаць удзел спецыялісты філіялаў і структурных 

падраздзяленняў ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” без папярэдняга 
адбору.

3.2. Бібліятэкары самастойна выбіраюць тэматыку публікацыі і дату 
прадстаўлення для размяшчэння ў СМІ.

3.3. Бібліятэкары ўдзельнічаюць у конкурсе самастойна. Пры гэтым за 
аўтарамі публікацый захоўваюцца выключныя аўтарскія правы на



апублікаваныя творы, як падчас дзеяння дадзенага конкурсу, так і пасля 
яго.

3.4. Непасрэдна на электронны адрас раённай газеты “Зара над Нёманам” 
(2агіа@ таі1.егоёпо.Ьу) высылаецца:

• тэкст публікацыі на беларускай альбо рускай мове; 
фота (адно альбо некалькі);

• прозвішча, імя і імя па-бацьку;
• месца работы.

3.5. На электронны адрас ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” 
(іп(о@то5Іу1іЬ.Ьу) падаецца тэкст, напісаны ў 2022 годзе, і спасылка на 
яго размяшчэнне ў СМІ (газетная публікацыя). Да ліста прыкладаецца 
заяўка (Дадатак 1), дзе пазначаецца:

• Прозвішча, імя і імя па-бацьку ўдзельніка;
• Узрост (поўных год);
• Хатні адрас / е-таіі;
• Месца работы;
• Кантактны тэлефон;
• Тэма публікацыі.

3.6. Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца публікацыі, апублікаваныя ў раённай 
газеце “Зара над Нёманам” у перыяд з 1 лютага 2022 года да 15 снежня 
2022 года.

3.7. Для ацэнкі прадстаўленых работ і падвядзення вынікаў ствараецца 
конкурсная камісія (Дадатак 2).

3.8. На конкурс дапускаецца не болып за пяць работ ад аднаго аўтара.

6. Патрабаванні да публікацыі
6.1. Назва публікацыі павінна адлюстроўваць сутнасць тэксту, а тэкст павінен 

раскрываць тэму.
6.2. Аптымальны памер тэксту -  ад 1 да 3 старонак, фармат А4, шрыфт 14, 

міжрадковы інтэрвал -  адзінарны.
6.3. Абавязкова фота да публікацыі.
6.4. Публікацыя павінна быць апублікавана на старонках раённай газеты “Зара 

над Нёманам” альбо на сайце газеты.
6.5. Работы ацэньваюцца па наступных параметрах, кожны з іх па 10-бальнай 

шкале:
• Актуальнасць, навізна, значнасць закранутай аўтарам у тэксце тэмы;
• Раскрыццё тэмы;
• Стыль выкладу, фота, якое адпавядае зместу тэксту;
• Унікальнасць тэксту, аўтарская падача матэрыялу.

7. Падвядзенне вынікаў Конкурсу
7.1. Вынікі Конкурсу падводзяцца з 15 па 28 снежня 2022 года.
7.2. Пераможцы вызначаюцца шляхам галасавання простай болынасцю 

галасоў членаў конкурснай камісіі. У выпадку, калі прадстаўленыя



матэрыялы набралі аднолькавую колькасць галасоў, пераможцам 
прызнаецца твор, за які аддаў голас старшыня камісіі.

7.3. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III ступені і 
каштоўнымі падарункамі, набытымі за сродкі, атрыманымі ад 
пазабюджэтнай дзейнасці.

7.4. Узнагароджанне пераможцаў Конкурсу плануецца правесці на 
пасяджэнні Савета сектара культуры Мастоўскага райвыканкама пры 
падвядзенні вынікаў работы ўстаноў культуры раёна за 2022 год не пазней 
чым 1 сакавіка 2023 года.



Дадатак 1

Заяўка на ўдзел у раённым бібліятэчным конкурсе 
“Мы в газете, газета о нас: лучшая публнкацня в СМН”

Прозвішча________________________________

Імя____________________________________

Імя па бацьку_____________________________

Узрост (поўных год)______________________

Хатні адрас_____________________________________________________

е-таіі___________________________________

Месца работы_____________________________________

Кантактны тэлефон______________________

Тэма публікацыі__________________________________

Дата правядзення мерапрыемства___________________

Дата размяшчэння на старонках СМІ________________

Дата____________________ Подпіс



Дадатак 2

Конкурсная камісія

Палуйчык А.В. -  загадчык сектарам культуры Мастоўскага райвыканкама, 
старшыня

Тумялевіч І.Я. -  галоўны спецыяліст сектара культуры Мастоўскага 
райвыканкама

Стэльмах Т.І. -  дырэктар ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Бісерава В.І. -  намеснік дырэктара ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Дараховіч А.І. -  загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу і 
сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Коршун В.А. -  метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу і 
сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Рабецкая А.С. -  бібліограф аддзела абслугоўвання і інфармацыі ДУК 
“Мастоўская раённая бібліятэка”




