


Тақырыбы: «КТК – оқымыстылар ойыны»

Жалпы ереже

Қостанай облысының қалалық кітапханашыларының КТК өткізуге

«Л.Н.Толстой ат. облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы» ММ бастамашы

болды

Байқаудың құрылтайшылары: Қостанай облысы əкімдігінің мəдениет

басқармасы, «Л.Н.Толстой ат. облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы» ММ

Құрамына құрылтайшының өкілдері мен қазылар алқасының мүшелері

кіретін Ұйымдастыру комитеті КТК өткізуді ұйымдастырушы болып

табылады. Ұйымдастыру комитеті осы Ережеге сəйкес əрекет етеді.

Ұйымдастыру комитетінің шешімдері хаттамамен ресімделеді.

Байқаудың мақсаты мен міндеттері

Мақсаты - кітапханашылардың кəсіби шеберліктерін ынталандыру,

шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін орта жасау.

Міндеттері:

- дарынды, шығармашылықпен жұмыс істейтін кітапханашыларды

анықтау;

- кітапханашы мамандығының əлеуметтік маңызы мен беделін көтеру;

- кітапханшылардың жұмысты жаңаша жүргізулеріне жағдай жасау;



- кітапхана жұмысшыларының кəсіби қарым-қатынас аясын кеңейту;

- кітапхана жұмысының белсенділігін арттырудың жаңа жолдары мен

əдістерін зерттеу.

КТК қатысушылар

 КТК-на қалалық ОКЖ кітапханашыларынан құралған командалар

қатыса алады.  Қатысушылардың кітапханадағы еңбек өтілдері мен

жастарына шек қойылмайды. Команда ойындарына қатысу ерікті болып

табылады.

Команда мүшелері кітапхана басшылығы бекіткен өтінімге сəйкес

анықталады.

Ойын регламенті:

 - байқау – «Жер бетінде жақсы кітап жетерлік» визит карточкасы, 5

мин дейін.

- «Қазіргі кездегі кітапханашының армандары» үй тапсырмасы, 10 мин

дейін.

-  «Иманыңды кетірген инновациялар» сазды байқауы, 7 мин дейін.

-  капитандар байқауы (командаларға 2 сұрақтан, барлығы 3 команда), 1

мин дейін.

Дайындау жəне өткізу шарттары:

- команда мүшелері (команданың техникалық қызметкерлерін қоса

есептегенде) 8 адамнан аспауы тиіс;

-  команданың аты, эмблемасы, біркелкі киімі болуы тиіс;

          - сахнаға шығудың кезегін анықтау үшін ойын басталғанға дейін

жеребе салынады;

- ұйымдастырушылар əрбір командаға сахнада дайындық жасауға

уақыт береді.

Таныстыру тапқыр, мейлінше түсінікті əрі көңілді болуы тиіс.



 Таныстырудың мақсаттары: біріншіден, команданың келбетін көрсету;

екіншіден, көрермендер мен қазылар алқасының назарын аудару.

«Үй тапсырмасы» байқауы 10 минутқа есептелген. Көбінесе бұл ретте

сериалдарға пародия жасау, ертегі, шағын спектакль көрсету, белгілі театр

сюжеттерін ойнау, өз сценарийлері бойынша қойылым қою жүзеге

асырылады. Бұл байқауда команда мүшелерінің актерлік қабілеттері мен

шеберліктеріне баға беріледі.

Сазды байқау бір сюжетке біріктірілген өзіндік көрсетілім болып

табылады. Көрсетілім кез келген мюзикл, оперетта, оперетта – музыка мен

конферанс аралас əзілдер, рок-опера, дəстүрлі концерт, хит-парад, дискотека

жəне т.б. əдістер секілді түрлі жолдармен іске асырылуы мүмкін. Сазды

байқаудың ұзақтығы – 7 минут.

Қазылар алқасы команданың тақырыпты аша алғандығына, сондай-ақ

қатысушылардың музыкалық жəне хореографиялық мүмкіндіктеріне баға

береді.

Капитандар байқауы капитанның əзілдесе білуі, жағдайға байланысты

əрекет ете білуі, тақырыпты толық аша білуі секілді жеке қасиеттерін

анықтау мақсатында өткізіледі.

Бұл 1 минуттан 2 минутқа дейін ғана созылатын жəне капитанның өзіне

қойылған сұрақтарға жедел жауап беруін қажет ететін өте қысқа байқау.

Каптиан сұрақтарға мүмкіндігінше шапшаң жəне ұтымды жауап беруге

тырысуы тиіс.

Өткізу мерзімі жəне орны:

Облыстық КТК ойыны 2013 жылдың  қарашасында Қостанай қуыршақ

театрының көрермендер залында өтеді.

Қазылар алқасы:

Қазылар алқасының құрамын Л.Н.Толстой ат. ОƏҒК анықтайды.



Байқаудың əділ бағалануын қамтамасыз ету үшін қазылар алқасының

құрамына облыстық мəдениет басқармасының өкілдері, аудандық, облыстық

ОКЖ мен басқа да ведомстволар кітапханаларының шығармашылықпен

айналысып жүрген қызметкерлері тартылады.

Қазылар алқасы командаларға əр байқау үшін жұртшылықтың көзінше

баға қойып, орташа балды жариялап отырады.

Бағалау үшін қойылатын талаптар:

Тақырыпқа сəйкестік, шығармашылық ізденіс, орындаушылық

шеберлік, музыкалық, техникалық жəне басқа да құралдардың қолданылуы;

орындаудың жалпы мəдениеті, терминдерді сауатты қолдану, сыртқы

сипаттың: команданың біркелі киімінің, эмблемасының жəне өзге де

ерекшеліктерінің болуы. Тапқырлық, өнертапқыштық, ерекше ойлай білу,

əзілқойлық, əсемділік, көрнекілік есепке алынады.

Жеңімпаздарды анықтау:

- Жеңімпазды жинаған балдарының көлемі бойынша қазылар алқасы

анықтайды.

- Ұйымдастырушылар ойынды өткізу уақыты мен орнын өзгертуге

құқылы, мұндай жағдай орын алғанда олар қатысушыларды шара

басталғанға дейінгі бір апта ішінде хабардар етеді.

Қосымша
БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

Р/н №  Командалар Байқау -

№1 байқау

– Визит

карточкасы

№ 2 байқау

- Үй

тапсырмасы

№ 3

байқау -

Сазды

байқау

№ 4 байқау

–

Капитандар

байқауы

Қорытынды

1  2 3 4 5 6 7



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении КВН среди городских ЦБС Костанайской области

Тема: «КВН – игра начитанных»

Общие положения

Проведение КВН библиотекарей городских ЦБС Костанайской области

инициировано ГУ «Областная универсальная научная библиотека им.

Л.Н.Толстого»

Учредители конкурса: Управление культуры акимата Костанайской области,

ГУ «Областная универсальная научная библиотека им. Л.Н.Толстого»

Организатором проведения КВН является оргкомитет, в состав которого

входят представители учредителя, жюри. Оргкомитет действует в

соответствии с настоящим Положением. Решения оргкомитета оформляются

протоколом.

Цель и задачи конкурса

Цель - стимулирование профессионального мастерства библиотекарей,

создание среды творческого общения.

Задачи:

-выявление талантливых, творчески работающих библиотекарей;

-повышение социальной значимости и престижа библиотечной

профессии;

-создание условий для инновационной деятельности библиотекарей;

-расширение диапазона профессионального общения работников

библиотек;

-изучение креативных форм и методов активизации библиотечной

работы.



Участники КВН

В КВН могут принять участие команды из библиотекарей городских

ЦБС. Стаж работы в библиотеке и возраст участников не ограничен. Участие

в игре команд является добровольным.

Участники команд определяются в соответствии с заявками,

заверенными руководителями библиотек.

Регламент игры:

- конкурс - визитная карточка  «Много есть на свете хороших книг» до

5 мин.

- домашнее задание  ««Мечты современного библиотекаря» –  до 10

минут.

-  музыкальный коктейль  «Ох, уж эти инновации…» до 7 мин.

-  конкурс капитанов (по 2 вопроса командам, всего 3 команды) – до 1

мин.

Условия подготовки и проведения:

- максимальное число участников команды не более 8 человек,

(включая технический персонал команды);

-  команда должна иметь название, эмблему, единую форму;

- для определения очередности выступлений до начала игры

проводится жеребьевка.

- каждой команде организаторы предоставляют репетиционное время

на сценической площадке.

Приветствие должно быть остроумным, предельно ясным и веселым.

Цели приветствия:  во-первых, раскрыть имидж команды, во-вторых,

создать благоприятную атмосферу для зрителей и жюри.

Конкурс «Домашнее задание» рассчитан на 10 минут. Чаще всего

выбираются такие формы: пародия на сериал, популярное теле - шоу, сказка,

мини-спектакль, обыгрывание известных театральных сюжетов,



литературных произведений, пьеса по собственному сценарию. В этом

конкурсе проявляются и оцениваются актерские способности членов

команды.

Музыкальный конкурс - своеобразное представление, объединенное

одним сюжетом. Форма выступления может быть любая – мюзикл, оперетта

– шутки, перемежающиеся с музыкой и конферансом,– рок-опера,

традиционный концерт, мини - спектакль, хит-парад, дискотека и т.п.

Продолжительность музыкального конкурса 7 минут.

Жюри оценивает то, как команда раскрыла тему, а также музыкальные

и хореографические способности участников.

Конкурс капитанов проводится с целью выявления личных качеств

капитана: чувство юмора, умение быстро ориентироваться в сложной

ситуации, полно раскрывать тему.

Это очень короткий конкурс, который длится от 1-й до 2-х минут и

заключается в том, что капитану задают вопросы, на которые необходимо

отвечать немедленно.

Капитан стремится ответить на все вопросы как можно быстрее и

остроумнее.

Сроки и место проведения:

Областная игра КВН состоится в ноябре 2013 года в  зрительном зале

Костанайского театра кукол

Жюри:

Состав жюри формирует ОУНБ им. Л.Н.Толстого.

Для объективной оценки конкурсов в жюри привлекаются

представители областного управления культуры, творческие работники

районных ЦБС, областных библиотек и библиотек других ведомств.

Жюри оценивает команды за каждый конкурс, публично выставляет

оценки, объявляет средний балл.



Критерии оценок:

Тематическая направленность, творческий подход, исполнительское

мастерство, использование музыкальных, технических и других средств;

общая культура исполнения, грамотное использование терминов, внешний

вид: единая форма, эмблема и другие индивидуальности команды.

Учитывается находчивость, изобретательность, нестандартность мышления,

юмор,  красочность, яркость.

Определение победителей:

- Победитель определяется членами жюри по наибольшему количеству

баллов.

- Организаторы оставляют за собой право изменять сроки и место

проведения, о чем участники оповещаются не позднее, чем за неделю до

начала мероприятия.

Приложение

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№ п/п команды Конкурс-

задание

№1 –

Визитная

карточка

Конкурс –

домашнее

задание

Конкурс

задание №3 –

музыкальный

конкурс

Конкурс –

задание

№4

конкурс

капитанов

Итого

1 2 3 4 5 6 7


