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Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка оголошує фотоконкурс
"Життя як книга", який відбудеться з 15 червня по 15 вересня 2021 року
Організатори та партнери конкурсу:
Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної
державної адміністрації;
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка;
Обласна організація Національної спілки фотохудожників України;
Цифровий центр "Фуджі";
Дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль";
Громадська організація "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної
асоціації"
Мета конкурсу: промоція та популяризація книги і читання, зміцнення і поліпшення
іміджу бібліотек, активізація соціальної функції.
Номінації конкурсу:
"Читаюча людина" (у побуті, навчанні, на природі, в незвичних ситуаціях);
"Літературні герої оживають на світлинах";
"Діти і книги" (читання з пелюшок);
"Гумористичні фото".
До конкурсу приймаються фото в цифровому форматі *.jpg, *.tif, розміром 25х38 см,
300 dpi.
Обов'язково вказувати прізвище, ім'я, по батькові автора знімку, телефон та повну
адресу. Бажані цікаві коментарі та назви фотографій.

Фотографії надсилати за адресою: korolenkolib@ukr.net (у темі листа вказати
"Фотоконкурс"; у листі – номінація та назва роботи/робіт; фотографії надсилати у
прикріпленому файлі до листа).
Фото будуть розміщені на офіційному сайті бібліотеки у розділі "Мистецький
вернісаж". Учасники фотоконкурсу, надсилаючи роботи, передають право на розміщення
світлин у приміщенні та веб-сайті Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, інших бібліотек
області.
Участь у конкурсі безкоштовна. Дедлайн прийому робіт – 15 вересня 2021 року.
Визначення фіналістів та переможців – 22 вересня 2021 року.
Урочисте оголошення результатів фотоконкурсу "Життя як книга" та нагородження
фіналістів і переможців відбудеться 30 вересня 2021 року, про що, останні будуть
повідомлені додатково.
Кращі роботи будуть відібрані для фотовиставки.
Зверніть увагу, що фотографії, які не відповідають умовам конкурсу, до участі не
приймаються!
За додатковою інформацією звертатися:
Лариса Поліщук, завідувач відділу мистецтв Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка,
тел. (0462) 67-61-97, (093) 340-68-75.

