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про обласний читацький марафон -  і&шкурс дитячого читання 
"Книжковий всесвіт дитинства -  2022"

Директор Департамент/ культури та 
інформаційної по^таки ЗОДА 
Владислав

( в рамках Десятиріччя української мови . Указ Президента України №156/2018)

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного читацького марафону -  
конкурсу дитячого читання "Книжковий всесвіт дитинства -  2022" (далі -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться за ініціативи КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей 
«Юний читач» Запорізької обласної ради при підтримці ВГО « Асоціація працівників 
бібліотек України для дітей» та Департаменту культури та інформаційної політики ЗОДА 
з метою:

- підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через 
заохочення їх до систематичного читання;

- підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек в процесі 
соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на 
різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх 
фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- збільшення кількості читачів районних і міських дитячих бібліотек, читачів-дітей 

сільських бібліотек та бібліотек ТГ.
- активізація роботи бібліотек, що обслуговують дітей;
- популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної 

літератури;
- консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, 

засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 5-8 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів усіх типів і форм власності (далі -  Н З ), читачі бібліотек Запорізької області (далі
-  учасники Конкурсу).

1. Загальні положення

2. Учасники Конкурсу

3. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у формі обласного конкурсу у два етапи: регіональний та 
обласний тур з січня по грудень 2022 р

1 етап -  січень-жовтень:



2 етап -  листопад-грудень;

3.2 Фестиваль завершується в грудні розміщенням в соціальних мережах 
відеороликів переможців 1 етапу і визначенням Суперчитачів області.

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1. Проведення Конкурсу.
Перший етап Конкурсу проводиться в усіх зареєстрованих НЗ та сільських, 

селищних, міських бібліотеках. Формат 1 етапу фестивалю кожен заклад визначає 
самостійно. Форма проведення: онлайн або офлайн. Рішенням журі визначається 
переможець, який отримує звання «Лідер читання». Протоколи засідання журі 
направляються в електронному вигляді до КЗ ЗОБД «Юний читач» ЗОР на електронну 
адресу: 2оЬс1@икг.пе1:

Другий етап Конкурсу проводиться для переможців першого етапу в онлайн 
форматі в листопаді. Підведення підсумків -  грудень. До обласної бібліотеки для дітей 
«Юний читач» надсилаються відеоролики переможців 1 етапу з розповіддю про 
улюблену книгу ( до 3-х хв.) Переможці 2 етапу отримують звання «Суперчитач 
Запорізької області». Журі оголошує результати публічно відразу ж після закінчення 
етапу.

5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3 - 7  осіб з числа 
бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів (за згодою). 
Батьки та інші родичі учасників запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2. Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються відкрито у 
присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та запрошених осіб. Координатор 
Конкурсу та члени журі самостійно можуть визначати й інші показники та шкалу балів 
для оцінювання Учасників Конкурсу.

5.3. Критерії оцінювання Учасників Конкурсу:
Перший етап:
- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не за 

шкільною програмою, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;
- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника.
Другий етап:
- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не за 

шкільною програмою, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;
- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника в онлайн форматі.
. Оцінювання презентацій проводяться членами обласного журі, затвердженого 

наказом керівника обласної бібліотеки для дітей. Критерії оцінювання: мотивація та 
обґрунтованість вибору твору для презентації; креативність подання матеріалу; 
артистизм; культура та зв’язність мовлення, актуальність обраного твору.

5.4. Результати кожного учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного 
зразка.

6. Відзначення учасників Конкурсу

6.1. Переможці у вікових категоріях 5-6 кл. та 7-8 кл. першого етапу отримують 
звання і диплом "Лідер читання".



/

6.2. Переможці у вікових категоріях 5-6 кл та 7-8 кл. другого етапу отримують 
звання і диплом "Суперчитач Запорізької області".

6.3. Переможці у кожній віковій категорії 2 етапу нагороджуються книгами та 
сувенірами. Урочистості з нагоди нагородження переможців проводяться на базі КЗ 
«Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» ЗОР.

Склад журі обласного етапу читацького марафону -  конкурсу дитячого
читання

"Книжковий всесвіт дитинства -  2022”
Веселова Людмила Григорівна -  заступник директора КЗ "Запорізька обласна 

бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР, голова журі;

Члени журі:

Анісімова Марина Миколаївна, заступник директора Департаменту культури та 
інформаційної політики ЗОДА (за згодою);

Сліжук Олеся Алімівна- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
літератури ЗНУ, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та 
літератури Інституту педагогіки НАПН України. ( за згодою)

Ладика Інна Леонідівна -  провідний методист КЗ ЗОБД «Юний читач» ЗОР

Михайлова Ганна Олександрівна -  методист 1 категорії КЗ "Запорізька обласна 
бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР;

Браун Юлія Вікторівна -  завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 кл. КЗ ЗОБД 
«Юний читач» ЗОР

Сотник Марина Валеріївна -  філолог, голова громадської ради бібліотеки.


