




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління культури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

                                                                        від 31 серпня 2016 року  №243                             

 

 

                                                       Зареєстровано у Головному  

                                                                    територіальному управлінні юстиції  

                                                                         у Полтавській області  

                                                         08 вересня  2016 року  за № 87/2326  

 

    

 

Положення 

про проведення обласного фестивалю  

читацьких талантів  "Крок до успіху" 
 

 

І. Загальні положення 
 

1. Обласний фестиваль читацьких талантів "Крок до успіху" (далі – 

фестиваль) проводиться з ініціативи Полтавської обласної бібліотеки для 

юнацтва ім. Олеся Гончара та за підтримки Управління культури Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

 

2. Фестиваль проводиться з метою: 

утвердження значної ролі бібліотеки в становленні гармонійно розвиненої 

творчої особистості;  

популяризації української книги та читання; 

підтримки талановитих користувачів бібліотеки та залучення нових;  

зміцнення позитивного іміджу книгозбірні та привернення уваги 

громадськості до культурних цінностей; 

формування естетичного смаку, духовного розвитку дітей та молоді; 

посилення національно-патріотичного виховання, прищеплення поваги до 

історичного минулого,  любові до України та її традицій. 

 

ІІ. Умови проведення та учасники фестивалю 

 

1. Фестиваль організовує і проводить Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Олеся Гончара за участю користувачів бібліотеки та інших 

бібліотек області (далі – учасники). 

 

             2. Фестиваль проводиться щороку вПолтавської обласної бібліотеці для 

юнацтва ім. Олеся Гончара. 

Дата та тематика фестивалю затверджується окремим наказом Управління 

культури Полтавської облдержадміністрації. 
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3. Програма фестивалю передбачає представлення: 

художніх виступів, включаючи вокальний, музичний, цирковий, 

хореографічний жанри, читання та акторський талант; 

творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; 

експозицій книжкових виставок та виставок творчих робіт користувачів, 

проведення майстер-класів, культурно-мистецьких акцій; 

інших форм бібліотечно-інформаційної та масової роботи. 

     

   4. Для участі у фестивалі необхідно надіслати на поштову адресу: 

Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара,  вул. Олеся 

Гончара, 25а, м. Полтава, 36039 або на електронну адресу: 

pobugonchara@ukr.net заявку на участь.  

При представленні художніх виступів до заявки додається компакт-диск 

або USB флеш-накопичувач з музичним супроводом. 

 

ІІІ. Нагородження учасників фестивалю 

 

1. Учасники отримують диплом фестивалю та сувеніри. 

 

2. У ході проведення фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» 

 

IV. Фінансове забезпечення фестивалю  

 

1. Фінансування фестивалю  здійснюється за рахунок  коштів, 

передбачених на культурно-мистецькі заходи Управління культури обласної 

державної адміністрації,  відповідно до затвердженого кошторису.  

 

2. Для підготовки та проведення фестивалю можуть  залучатися також 

благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не 

заборонені законодавством України. 

 

3. Проїзд та харчування учасників фестивалю здійснюється за рахунок 

установ, які відряджають, або за власний рахунок. 

 

 

 

Начальник відділу соціокультурної 

діяльності, планування, обліку та 

звітності Управління культури  

Полтавської обласної державної  

адміністрації                                                                              О.Х. Бут 

mailto:pobugonchara@ukr.net

