
         

 

РАСЛЫЙ 

«Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы»   

МБУ директоры 

___________________  

        /В.М. Гайнуллина / 

 «28» декабрь 2018 ел 

 

 «Без татарча укыйбыз!» видеороликлар бәйгесе 

НИГЕЗЛӘМӘСЕ 

Яр Чаллы китапханәләр системасының 12нче санлы татар китапханәсе «Без 

татарча укыйбыз!» дигән видеороликлар бәйгесе игълан итә. 

1. Бәйгенең максаты һәм бурычлары. 

1.1. Татар китабын визуаль культура чаралары кулланып пропагандалау һәм 

популярлаштыру. 

1.2.Бурычлар: 

- балалар һәм яшьләрне иҗади эшчәнлек аша татар телендә китап уку белән 

кызыксындыру; 

-балалар һәм яшьләрнең иҗади фикерләвен, сөйләм культурасын үстерү; 

-китапханәнең укучылар белән элемтәләрен ныгыту.  

2. Бәйгенең шартлары.  

2.1.Бәйгедә 7 яшьтән алып 17 яшькәчә булган балалар, яшүсмерләр катнаша ала. 

2.2.Бәйгедә катнашу өчен татар телендә төшерелгән видеороликлар кабул ителә. 

Видеороликларның тематикасы: татар телендә китаплар укырга чакыру.  

2.3.Техник таләпләр: Видеороликлар AVI, MP4, MPEG форматларында эшләнә, 

дәвамлылыгы 3 минуттан артмаска тиеш.  

2.4.Бәйгедә катнашу өчен теркәлү карточкасы тутырыла (Кушымта №1). 

2.5.Бәйгедә катнашу бәясе - 100 сум (Кушымта №2). 

2.6.Теркәлү карточкасы, түләү квитанциясенең копиясе һәм видеороликлар 1 февральдән 

7 апрельгә кадәр cbs_filial12@mail.ru электрон адресы яисә түбәндәге адрес буенча кабул 

ителә: Яңа шәһәр, Ш.Усманов урамы, 14нче бистә, 14/01 йорт. 

3. Бәйгегә килгән эшләрне бәяләү 

3.1. Бәйгегә килгән эшләр түбәндәге критерияләр буенча бәяләнә: 

-видеороликларның эчтәлеге бәйгенең темасына, максатларына туры килергә тиеш; 

-оригинальлеге, техник катлаулылыгы; 

-музыкаль бизәлеш, иҗади караш. 

3.2.Төрле яшьтәге катнашучыларның: 

      -7-9 яшьтәге балалар; 

      -10-12 яшьтәге балалар; 

      -13-15 яшьтәге яшүсмерләр; 

      -16-17 яшьтәге яшүсмерләрнең эшләре аерым бәяләнә. 

3.3. Эшләрне язучылар, укытучы, китапханәче җитәкчелегендә жюри әгъзалары 

тикшерәчәк. 

3.4. Һәр төркемдә 3 җиңүче билгеләнә, катнашучыларга электрон сертификат бирелә. 

4. Бәйгене йомгаклау 

4.1.Бәйгене йомгаклау 18нче апрель көнне 15.00 сәгатьтә Яр Чаллы китапханәләр 

системасының  12нче санлы татар китапханәсендә узачак. 

Белешмәләр өчен телефон: 35-33-86. 
Кушымта 1. 

ТЕРКӘЛҮ КАРТОЧКАСЫ 

1.Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Катнашучының яше _________________________________________________________________ 

3. Белем бирү учреждениесе ____________________________________________________________ 

4.Телефон________________________________E-mail ______________________________________ 

5.Җитәкчесенең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме  ________________________________________ 

                                                                                                  Дата 

                                                                                                   Имза 

mailto:cbs_filial12@mail.ru


 

Кушымта 2. 

 

 «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» 

 муниципаль бюджет учреждениесе 

 

Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 

ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 

Расч. счет 40701810692053000045 

Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 

Банк Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС  

Назначение платежа Организационный взнос за участие в конкурсе «Без татарча 

укыйбыз!», библиотека-филиал №12 

ФИО участника  

 


