ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс літературних творів «Тримай ЕкоХвилю!»
I. Загальні положення
1.1.Міський конкурс літературного твору «Тримай ЕкоХвилю» серед читачів
бібліотек для дітей м. Києва (далі - Конкурс) проводиться Центральною бібліотекою ім.
Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва, Централізованою
бібліотечною системою
Деснянського району м. Києва, за сприяння науково-методичного центру дошкільної та
початкової освіти ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, Екологічного
клубу «Еремурус-Україна», Водно-інформаційного центру м. Києва, Комунального
підприємства «Київський міський Будинок Природи».
1.2. Конкурс проводиться з метою формування екологічної свідомості школярів
молодшого та середнього шкільного віку за допомогою літературної творчості, книг та
читання та підвищення соціального статусу і престижу міських бібліотек для дітей, як
інформаційних, культурно-освітніх і духовних центрів, їхньої ролі в підтримці реалізації
Глобальних Цілей Сталого Розвитку суспільства на 2016-2030 роки, які були визначені
ООН.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- виховання відповідального ставлення до охорони навколишнього природного
середовища;
- використання можливостей книгозбірні, кращих зразків світової літературної
творчості для створення власного літературного твору;
- розвиток здібності до самовираження шляхом літературної творчості.
1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах
Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, Централізованої
бібліотечної системи Деснянського району м. Києва, Київського університету ім. Бориса
Грінченка
ІІ. Учасники та строки проведення Конкурсу
2.1. До участі у конкурсі запрошуються діти вікових категорій: 7-12 років.
2.2. Етапи проведення конкурсу:
прийом робіт: 1 квітня – 25 травня;
визначення переможців: 26 травня – 7 червня;
нагородження переможців – 8 червня.
III. Вимоги щодо участі у Конкурсі
3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають казки, короткі оповідання, історії,
байки, (прозові чи віршовані) за такою тематикою:
водо збереження;
енергозбереження;
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збереження рослинного і тваринного різноманіття;
сортування сміття та використання відходів.
3.2. Усі роботи, надіслані авторами на адресу конкурсу, не повертаються. Твори,
сюжети яких запозичені в Інтернеті, членами журі не розглядаються і участі в конкурсі
не беруть. Роботи, що не відповідають вимогам положення, до участі в конкурсі не
приймаються. Від одного учасника приймається не більше 2 робіт.
3.3. Конкурсні матеріали мають бути надруковані державною мовою рукописний
або друкований варіант (шрифт Times New Roman, кегль 14, поля – по 2 см);
формат роботи - А4 (до 5 друкованих аркушів);
3.4. Роботи разом з короткою довідкою про автора (див. додаток) передаються
особисто, через уповноважених осіб, поштою чи кур’єрською службою на адресу
Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 25А).
3.5. Критерії оцінки конкурсних матеріалів:
самостійність виконання роботи;
творчий підхід до розкриття теми;
оригінальність;
логічність і змістовність;
Перевага надаватиметься роботам, що ілюстровані власними малюнками.
IV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу
4.1. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, до складу якого
входять представники організацій-партерів конкурсу. Склад журі затверджується
наказом Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва.
4.2. Журі визначає переможців Конкурсу для відзначення їх грамотами, дипломами
та заохочувальними призами.
4.3. За підсумками Конкурсу складається протокол, який підписують голова (у разі
відсутності голови - заступник голови), секретар та члени журі.
4.4. За результатами Конкурсу відбувається нагородження переможців Конкурсу.

Додаткова інформація за тел.: 236-04-30
контактна особа: Виноградова Наталія Володимирівна,
завідувач відділу обслуговування учнів 1-4 класів
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Додаток№1
ДОВІДКА ПРО АВТОРА
1.Прізвище_________________________________________________________
2.Ім’я_____________________________________________________________
3. По батькові ______________________________________________________
4.Дата народження, повні роки________________________________________
5.Навчальний заклад________________________________________________
6.Клас____________________________________________________________
7.Вчитель(керівник гуртка, батьки дитини), посада, П.І.Б.________________

__________________________________________________________________
8.Контактний телефон_______________________________________________
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