Регионално управление на образованието – гр. Варна
Първа езикова гимназия – гр. Варна

Регламент
за провеждане на конкурс за написване на есе
„Ученическата библиотека – „нужната стая“
в моето училище“
Общи положения:
Ученическата библиотека е мястото за първи досег на учениците до
цветната палитра на знанието. Ученическата библиотека е отворената
врата към необятността на човешките постижения. Ученическата
библиотека е мястото, откъдето тръгват първите крачки на новите хора
на духа.
Учредители:
РУО – гр. Варна
Първа езикова гимназия – гр. Варна
1. Цели и задачи:
Да се даде възможност за самостоятелна изява на творческите
възможности на учениците.
Да се създадат условия за осмисляне на важността и значимостта
на библиотеката като институция, предоставяща услуги чрез търсене,
анализиране и интерпретиране на информацията.
Да се подпомогне изявата на личностните качества на учениците,
на ценностите, свързани с четенето, и на уважението към ученето като
възможност за житейска реализация.

2. Право на участие:
Учениците от 1. до 12. клас
3. Специфични изисквания:
Есе или коментар
3.1. Изисквания към изложението:
 Придържане към темата
 Ясно формулирана теза, подкрепена със собствена гледна
точка и с оригиналност.
 Обобщаващо заключение
3.2. Технически характеристики:
o
o
o
o

Обем 1 - 3 страници
Подравняване - двустранно
Шрифт Times New Roman
Разредка на редове и абзаци 1.5

4. Срокове:
Краен срок за изпращане - 30 януари 2019 г.
На хартиен носител - 9010 гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, Първа
езикова гимназия, Библиотека
По електронна поща: violetavasileva@abv.bg
5. Класиране и награди:
Конкурсните работи ще бъдат класирани от I до V място.
Авторите на класираните творби ще получат материални
награди.
6. Публичност и реклама:

Информацията за резултатите ще се обяви на Конференцията
„Ученическите библиотеки и поколението Z – възможности и
предизвикателства“, на сайта на РУО – гр. Варна, на сайта на ББИА, на
Страницата „Училищни библиотеки във Фейсбук".
7. Комисия:
Председател: д. и. Венцеслава Генова – началник на РУО
– гр. Варна
Членове: Минка Манова – заместник-директор по УД в
ОУ „ Неофит Бозвели “, учител по БЕЛ
Валентина Попова – учител по БЕЛ, Първа
езикова гимназия
Галина Дочева – учител по БЕЛ, Първа езикова
гимназия
Соня
Александрова
Математическа гимназия „ Д-р П. Берон“

–

библиотекар,

