«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: жалпыға ортақ еңбек қоғамына
қарай жиырма қадам» жобасына арналып Қостанай облысы
кітапханашыларының арасында өткізілетін «Кітапханашы көзқарасы»
облыстық байқауының
ЕРЕЖЕСІ
1.

Жалпы ереже
- Үздік бейнесюжет, слайд-фильм (ары қарай – байқау) атағы үшін Қостанай
облысы кітапханаларының арасында жарияланып отырған «Кітапханашы
көзқарасы» облыстық байқауы 2012-2016 жылдарға арналған еңбекке деген
шынайы қатынасты, кəсіби жетістікке адал жолмен жетуді, Отанға қызмет етуді,
жоғары отаншылдықты қалыптастыруға ықпал ететін отандық əлеуметтікмəдени өнімді жетілдіру жоспарын жүзеге асыру мақсатында өткізіледі.
- Қостанай облысы кітапханаларының арасында «Кітапханашы көзқарасы»
облыстық байқауын өткізудің бастамашысы «Л.Н.Толстой ат. облыстық
əмбебап ғылым кітапханасы» ММ болып табылады.
- Байқаудың құрылтайшысы: Қостанай облысы əкімдігінің мəдениет басқармасы.

1.2. Байқаудың мақсаттары мен міндеттері:
- отаншылдықты
тəрбиелеу,
құндылықтарын қалыптастыру;

азаматтардың

мəдени,

рухани-адамгершілік

- өз ауданына, қаласына, ауылына оң пайымдауды қалыптастыру, өзі өмір сүретін
өңірдің күнделікті өміріне белсенді қатысуын ынталандыру;
-

еңбекке деген адалдықты, кəсіби жетістікке адал жолмен жетуді насихаттау;

- туған өлкесі туралы білімін көпшілікке көрсету, тұрғындардың өлкетануға деген
қызығушылықтарын арттыруға көмек көрсету;
- шығармашылық ойлардың жүзеге асырылуына жағдай жасау, кітапхана
қызметкерлерінің кəсіби белсенділіктерін ынталандыру;
- Қостанай облысы кітапханаларының əлеуметтік мəртебесін көтеру, олардың
тұрғындарға білім беретін жəне мəдени-ағартушылық қызмет көрсететін орталық
ретіндегі белсенділіктерін арттыру;

- тұрғындарға отаншылдық тəрбие беру жұмыстары бойынша Қостанай облысы
кітапханаларының үздік тəжірибелерін анықтау, бағалау жəне тарату;
- қатысушылар мен байқау жеңімпаздарының бейнематериалдарын «Қазақстан-2050:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын жүзеге асыруға арналған
шаралар аясында жəне кітапхананың өлкетану жұмыстарында пайдалану.
2. Байқауды өткізу шарттары
- Байқау 2013 жылдың наурызы мен 2013 жылдың маусымы аралығында өткізіледі.
- Байқауға қатысуға Қостанай облысының барлық кітапханалары тапсырыс бере
алады. Қатысушылардың санына шек қойылмайды. Байқау жұмысын жекелей де,
ұжым болып та орындауға болады.
- Байқауға қатысуға түрлі жанрдағы жұмыстарды жолдауға болады. Басты шарт туған
өлкенің өмірін, оның ерекшеліктері мен көңіл-күйін көрсету болып табылады. Ол
ауданның, қаланың немесе ауылдың танымал адамдары, туған өлкенің ерекше
орындары, көшелері, оқиғалары мен естеліктері туралы əңгіме болуы мүмкін.
- Байқауға ұсынылған материалдар қайтарылмайды.
- Көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген байқау жұмыстары қабылданбайды.
3. Байқауға ұсынылатын материалдарға қойылатын талаптар
Байқауға келесідей нысанда жасалған жəне орындалған жұмыстар қабылданады:
- ұзақтығы 3-5 минуттан аспайтын, дыбыстандырылған бейнесюжет;
- ұзақтығы 3-5 минуттан аспайтын, дыбыстық жəне музыкалық сүйемелдеулермен
толықтырылған фотосуреттер топтамасынан тұратын слайд-фильм.
- Бір
қатысушы байқауға 1 немесе 2 фильм ғана жолдай алады.
- Байқау жұмыстары DVD-дискілерінде, видеоның форматы (avi, mp4, dvd video жəне
т.б.), презентациялар PowerPoint түрінде жазылып, тапсырылуы тиіс. Дискіде
фильмнің аты, оның ұзақтығы, авторлардың аты-жөндері, елді мекеннің аты, авторлық
құқық туралы ақпарат (егер фильмде үшінші тұлғалардың материалдары
пайдаланылатын болса, пайдаланылған материалдардың авторлары көрсетілуі қажет).
- Бір ақпарат тасығышта тиісті файлдың аты мен оны көрсетудің жолдары анық
жазылған екі фильм ғана болуы керек.
- Сценарийлық жоспардың немесе сюжеттік желінің сипаттамасының болуы дұрыс
болған болар еді.
- Байқау жұмыстары 2013 жылдың 15 мамырынан кешіктірілмей келесі мекенжайға
жолдануы тиіс:
110000, Қостанай қ., Алтынсарин көш. 111
Л.Н.Толстой ат. Қостанай ОƏҒК,
Кітапханаларды дамыту бөлімі.
Анықтама алуға қажетті байланыс телефоны: (87142) 390-490
e-mail: metod2009@mail.ru

4. Байқаудың номинациялары
- «Еңбегімен ер атанған жерлестерім» (түрлі мамандық иелері, қызығушылықтары,
əуестіктері бар адамдар туралы, ұжымдар туралы, адамның жетістіктерін баяндайтын
«тарихтағы адам» жəне «адам туралы тарих» атты суреттеулер, кітапхана, кітапхана
мамандығы туралы бейнесюжеттер, слайд-фильмдер).
- «Туған жерімнің аңыздары мен архитектурасы» (архитектуралық құндылықтар
немесе бейнесюжет авторының сүйікті орындары, көшелердің, үйлердің, мəдени жəне
тарихи ескерткіштердің тарихы).
- «Туған өлкем» (адамның өмір сүруі, демалысы, көңіл көтеруі, еңбек етуі, нені
қымбат тұтатыны жəне неге көбірек көңіл бөлетіні туралы суреттеулер, экология мен
туризм тақырыбына арналған бейнесюжеттер).
- «Шынайы келбет» (қалыптан тыс сюжеттегі бейнефильм, қалаға, кентке немесе
ауылға сыни көзқарас, күтпеген сəттер мен көзге түсе бермейтін көріністер).
5. Байқау жұмыстарын бағалау
- Жұмыстың байқаудың негізгі тақырыбына сəйкес келуі;
- Жұмыстың таңдап алған номинацияға сəйкес келуі;
- Тақырыпқа сəйкес нақты сюжеттік бірізділіктің болуы;
- Ойдың жаңалығы жəне сюжеттің өзінділігі;
- Бейнематериалдардың техникалық сапасы (ерекше қаріптерді, арнайы əсерлерді
қолдану);
- Негізгі дизайнерлік ережелерді сақтау (шеті, ортасы, үйлесімділігі, түстер мен
композициялық шешімдерді сауатты таңдай білу);
- Мəтінді, бейнелерді безендірудің негізгілі.
- Байқау жұмыстарына қойылған талаптардың орындалуы.
6. Байқауды ұйымдастыру
- Облыстық байқауды өткізу үшін байқау комиссиясының міндеттерін атқаратын
ұйымдастыру комитеті құрылып, олар байқауға қатысушылардың жұмыстарын
бағалау жолдарын анықтайды, қорытынды шығарудың шарттарын, тəртібін
дайындайды жəне жеңімпаздарды анықтайды.
- Байқау комиссиясы байқауға ұсынылған бейнесюжеттерді, слайд-фильмдерді
бағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ байқаудың əр номинациясы бойынша

дипломдармен
анықтайды.

жəне

бағалы

сыйлықтармен

марапатталатын

жеңімпаздарды

- Байқаудың барлық қатысушылары қатысушы сертификатына ие болады.
- Байқаудың жеңімпаздарын марапаттау маусым айында болатын облыстық
«Кітапханалардың өлкетану жұмыстарына жаңаша көзқарас» семинарында өткізіледі.
Өтінімді толтыру үлгісі
Отаншылдық бағыттағы үздік бейнесюжет, слайд-фильм атағы үшін Қостанай облысы
кітапханалары арасында өткізілетін
«Кітапханашы көзқарасы» облыстық
байқауына қатысушыға арналған
САУАЛНАМА-ӨТІНІМ
1. Бейнесюжет, слайд-фильм авторының (немесе авторларының) аты-жөні.
2. Кітапханалар үшін: кітапхана атауы, директорының аты-жөні.
3. Пошталық мекенжайы.
4. Байланысу жолдары (телефон, факс, E-mail).
5. Бейнесюжет, слайд-фильм атауы.
6. Байқаудың номинациясы.
7. Бейнесюжет, слайд-фильмнің авторлары туралы қысқаша мəліметтер.
Ескерту: Байқаудың қорытындысын шығару барысында байқау комиссиясының
шешімі бойынша бейнесюжеттің, слайд-фильмнің басқа номинацияға ауыстырылуы
мүмкін.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Библиовзгляд» среди библиотекарей Костанайской
области, посвященного Социальной модернизации Казахстана: двадцать шагов к
обществу всеобщего труда
1. Общие положения
- Областной конкурс «Библиовзгляд» на лучший видеосюжет, слайд-фильм
(далее - конкурс) проводится среди библиотек Костанайской области в целях
реализации плана модернизации отечественной социально-культурной
продукции, формирующей позитивное отношение к труду, честному
профессиональному успеху, служению Родине, высоким патриотическим
помыслам на 2012-2016 годы.
- Областной конкурс «Библиовзгляд» среди библиотек Костанайской области
инициирован ГУ «Областной универсальной научной библиотекой им. Л.Н.
Толстого».
- Учредитель конкурса: Управление культуры акимата Костанайской области.
1.2. Цели и задачи конкурса:
- воспитание патриотизма,
ценностей граждан;

формирование

культурных,

духовно-нравственных

- формирование позитивного отношения к своему району,
стимулирование активного участия в жизни своей территории;
-

городу,

селу,

добросовестное отношение к труду, честному профессиональному успеху;

- популяризация знаний о родном крае, содействие расширению интереса жителей к
изучению
краеведения;
- создание
условий
для
реализации творческих
профессиональной активности библиотечных работников;

идей,

стимулирование

- повышение социального статуса библиотек Костанайской области, активизация их
деятельности как образовательных и культурно-просветительских центров для
населения;
- выявление, оценка и распространение лучшего опыта работы библиотек
Костанайской области по патриотическому воспитанию населения;
- использование видеоматериалов участников и победителей конкурса в рамках
мероприятий по реализации стратегии «Казахстан-2050: Новый политический курс
состоявшегося государства» и в краеведческой работе библиотек.

2. Условия проведения конкурса
- Конкурс проводится с марта 2013 года по июнь 2013 года.
- Заявку на участие в конкурсе могут подавать все библиотеки Костанайской области.
Количественный состав участников не регламентируется. Конкурсные работы могут
быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами.
- Для участия в конкурсе допускаются разные по жанру работы. Главным условием
является отражение жизни родного края, его характера и души. Это может быть
рассказ об интересных людях района, города или села; памятных местах, улицах,
событиях и воспоминаниях, связанных с родным краем.
- Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
- Конкурсные работы, отправленные позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
3. Требования к материалам, представляемым на конкурс
На конкурс принимаются работы, созданные и выполненные в форме:
- видеосюжета, сопровождающегося закадровым озвучиванием продолжительностью
не
более
3-5
минут;
- слайд-фильма, состоящего из набора фотографий с голосовым и музыкальным
сопровождением, продолжительностью не более 3-5 минут.
- Количество фильмов, направленных на конкурс от одного участника – не более двух.
- Конкурсные работы предоставляются на DVD-дисках, формат видео (avi, mp4, dvd
video и др.), презентации - PowerPoint. На диске должно быть указано: название
фильма, его продолжительность, ФИО авторов, населённый пункт, информация об
авторских правах (если в сюжете используются материалы третьих лиц, то
необходимо указание авторов используемых материалов).
- На одном носителе может быть размещено два фильма с чётким указанием
соответствующего названия файла и способа его воспроизведения.
- Наличие сценарного плана или описания сюжетной линии желательно.
- Конкурсные работы направляются на рассмотрение не позднее 15 мая 2013 года по
адресу:
110000, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 111
Костанайская ОУНБ им. Л.Н. Толстого,
Отдел развития библиотек.
Контактный телефон для справок: (87142) 390-490
e-mail: metod2009@mail.ru
4. Номинации конкурса
- «О людях достойный разговор давно ведется» (зарисовки о людях разных
профессий, интересов, увлечений, о коллективах, о человеческих достижениях,
«человек в истории» и «история о человеке», видеосюжеты, слайд-фильмы о
библиотеке, библиотечной профессии).

- «Моя малая Родина: легенды истории и архитектуры» (об архитектурных
достоинствах и местах, которые близки и чем-то ценны для автора видеосюжета,
истории улиц, домов, памятников культуры и истории).
- «Мой родной край» (зарисовки о том, как человек живет, отдыхает, развлекается,
трудится, чем дорожит и чему уделяет внимание, видеосюжеты на темы экологии и
туризма).
- «Фильм - откровение» (нестандартное сюжетное видео, особый взгляд на город,
посёлок или село, необычные, неожиданные моменты и ракурсы).
5. Критерии оценки конкурсных работ
- Соответствие работы главной теме конкурса;
- Соответствие работы выбранной номинации;
- Наличие четкой сюжетной линии согласно заявленной теме;
- Креативность идеи и оригинальность сюжета;
- Техническое качество видеоматериалов (использование оригинальных шрифтов,
спецэффектов);
- Соблюдение основных дизайнерских правил (полей, центра, пропорций, грамотное
цветовое и композиционное решение);
- Органичность текстового оформления, визуальных образов;
- Выполнение требований, предъявляемых к конкурсным работам.
6. Организация конкурса
- Для проведения областного конкурса формируется организационный комитет с
функциями конкурсной комиссии, который определяет критерии оценки работы
участников конкурса, разрабатывает условия, порядок подведения итогов и
определения победителей конкурса.
- Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на конкурс
видеосюжетов, слайд-фильмов и определяет победителей в каждой номинаций
конкурса, награждаемых дипломами и ценными подарками.
- Все участники конкурса получают сертификаты участника.

- Награждение победителей конкурса будет проводится на областном семинаре
«Современные аспекты краеведческой работы библиотек» в июне месяце.
Образец заполнения заявки
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Библиовзгляд» на лучший видеосюжет, слайдфильм патриотической направленности для библиотек Костанайской области.
1. ФИО автора (или авторов) видеосюжета, слайд-фильма.
2. Для библиотек: наименование библиотеки, ФИО директора.
3. Почтовый адрес.
4. Контакты (телефон, факс, E-mail).
5. Название видеосюжета, слайд-фильма.
6. Номинация конкурса.
7. Краткие сведения об авторах видеосюжета, слайд-фильма.
Примечание: В процессе подведения итогов конкурса возможен перевод видеосюжета,
слайд-фильма в другую номинацию по решению конкурсной комиссии.
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