
 

 

Положення 

про загальносистемний конкурс 

«Кращий логотип Чернігівської міської ЦБС» 

 

1. Загальні положення: 

o Загальносистемний творчий конкурс «Кращий логотип ЦБС» (далі – 

Конкурс) спрямований на підтримку та удосконалення позитивного 

іміджу бібліотек Чернігівської міської ЦБС. 

o Учасники конкурсу – працівники Чернігівської міської ЦБС. 

2. Мета та завдання Конкурсу: 

o Формування фірмового стилю ЦБС. 

o Залучення бібліотекарів ЦБС до творчої роботи та ініціативи зі 

створення логотипу, який має стати офіційною візитівкою 

Чернігівської міської ЦБС. 

3. Умови Конкурсу: 

o Для участі у Конкурсі необхідно надати ескіз логотипу в кольоровому 

варіанті.   

o Логотип має відповідати наступній загальній ідеї: книга, бібліотека, 

сучасні інформаційні технології, символізувати об`єднання 13 

бібліотек ЦБС. 

o До кожного ескізу логотипу має бути додано письмове обґрунтування 

смислового змісту логотипу – коротке ессе (до 100 слів). 

o Критерії оцінки в розкритті ідеї та оформленні логотипу:  

 оригінальність 

 креативність 

 лаконічність 

 інноваційність 

 відступ від стереотипів 

 інформативність 

 стислість 

 сюжетно-композиційне втілення  

 відповідність  

 змістовність 

 майстерність 

 якість художнього оформлення 



 кольорове рішення: можливість відтворення в 

кольоровому, чорно-білому, монохромному варіантах. 

o На Конкурс подаються ескізи малюнків логотипу на папері формату 

А4. 

o Кількість поданих варіантів логотипів не обмежується. 

o Усі без винятку варіанти логотипів розміщуватимуться на сайті ЦБС. 

o За умови не визначення кращого варіанту логотипу ЦБС Конкурс 

продовжуватиметься. 

4. Порядок проведення Конкурсу: 

o Термін проведення – березень-вересень 2013 р. 

o Варіанти логотипу надавати до 20 вересня 2013 р. у відділ 

методичної та бібліографічної роботи ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

Чернігівської міської ЦБС. 

5. Підведення підсумків та заохочення переможців: 
o Переможець Конкурсу визначається відповідно до критеріїв на 

підсумковому засіданні журі 25 вересня шляхом відкритого 

обговорення членами журі. 

o Нагородження Дипломом та цінним подарунком на святі у 

Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня.  

6. Журі Конкурсу: 

1. Мазная Ю.Ю., гол.спеціаліст управління культури Чернігівської 

міської ради – голова журі 

          Члени журі: 

2. Власенко Н.І., директор ЦБС 

3. Маджуга Г.І., заст.директора ЦБС по роботі з дітьми 

4. Харитончик Л.В., заст. директора ЦБС 

5. Сурніна Г.П., гол.методист відділу методичної та бібліографічної 

роботи ЦБ імені М.М.Коцюбинського  

 

 

 
1 березня 2013 р. 


