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ПОЛОЖЕННЯ 

про започаткування (продовження) обласного 

краєзнавчого проєкту «Молоді імена Київщини» 

1. Загальні положення 

 Це Положення регламентує порядок проведення проекту «Молоді імена 

Київщини» далі – (Проєкт); 

 Ініціатором Проекту є КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»; 

2. Мета Проекту: 

 Підвищити престиж бібліотек як інформаційних, культурно-освітніх центрів, 

та їхньої ролі у соціальній системі інтеграції молоді; 

 Формувати у громадськості позитивне ставлення до діяльності бібліотечних 

закладів Київської області; 

 Створити інформаційний ресурс «Молоді імена Київщини» для популяризації 

творчості молодих літераторів-початківців; 

3. Шляхи реалізації Проєкту             

Бібліотека подає інформацію про своїх кандидатів – молодих літераторів-   

початківців кількістю до пʼяти учасників; 

Інформація подається шляхом заповнення анкет (Додаток 1); 

Подається фотографія автора (за згодою)  

По закінченні проведення Проекту КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» створює інформаційний продукт, розміщує його на сайті бібліотеки, 

популяризує шляхом видання бібліографічного анотованого покажчика «Молоді 

імена Київщини». 

4. Популяризація Проекту: 

 Розробка рекламно-інформаційних буклетів, інформаційних листів. 

 Розміщення інформації на офіційній сторінці «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» у соціальних мережах і на сайті бібліотеки; 

 Проведення рекламних та інформаційних кампаній у регіональних ЗМІ; 

 

5. Термін проведення Проекту: 

 Збір інформації для Проекту розрахований на період з 31 березня по 31 серпня 

2021 року; 

 Узагальнення моніторингу Проекту –вересень-жовтень 2021 року. 
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 Щорічно можлива редакція поданих матеріалів (при умові якихось змін); 

 

6. Організатори Проекту 

 Загальне керівництво здійснює КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва»; 

 Організаційно-методична робота покладається на бібліотеки ОТГ Київської 

області. 

 

7. Підбиття підсумків 

До 31 серпня 2021 року надсилати інформацію з поміткою «Молоді імена 

Київщини» (науково-методичний відділ) на  kobu-80@ukr.net до КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва». 

 

 Координатор акції – заступник директора з науково-методичної роботи 

Тетяна Іванівна Василькевич 

КЗ КОР «Київська обласна для юнацтва» 

0966676941 

044 529 57 02 

 Інформація про учасників Проєкту на сайті КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва» (http://www.kobu.kiev.ua/kyiv_region_youth/) 
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