
  

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

 

 

ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт 

«Lime.Go to read!»  

(«Library in my eyes. Go to read!») 

  

Мета конкурсу - популяризація бібліотеки та книги серед молоді. 

 

Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт «Lime. Go to read!» – це 

відкритий творчий захід, що проводиться щороку серед школярів та 

студентів. 

Організатором Конкурсу «Lime. Go to read!» є кафедра 

бібліотекознавства та інформології  Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

Завдання Конкурсу: 

- залучення школярів та студентів до популяризації бібліотеки та читання; 

- виявлення та підтримка творчих здібностей молоді;  

- розвиток навичок та здібностей дітей і підлітків у фото та відео мистецтві; 

- заохочення молоді до популяризації  бібліотеки як центру читання, інформації  

та комунікації.  

 

Умови Конкурсу «Lime. Go to read!»: 

- записати коротке відео (тривалістю до 3-х хвилин) або зробити серію 

фотографій за темою «Library in my eyes. Go to read!» («Бібліотека в моїх 

очах»); 

- надіслати заявку із вказаним посилання на розміщення допису в мережі 

Інтернет або надіслати роботу на вказану адресу; 

- при розміщенні робіт використовувати хештеги: #бібліотечнасправа,  

#limegotoread, #limegrinchenko, #libraryinmyeyes, #читатимодно. 



Учасниками Конкурсу «Lime. Go to read!» можуть бути: 

-  учні молодшої та середньої школи (3–8 клас); 

-  старшокласники (9–11 клас); 

-  студенти ліцеїв, коледжів; 

- студенти закладів вищої освіти.  

Конкурс відбувається у кожній віковій категорії окремо. Конкурсний матеріал 

може бути поданий як від однієї особи, так і від команди.  

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА. 

 

Номінації Конкурсу «Lime. Go to read!» (за кожною віковою категорією): 

- Фото (від трьох до десяти світлин); 

- Відео (не більше 3 хвилин). 

 

РОБОТИ УЧАСНИКІВ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 11 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ! 

 

Фінал конкурсу 14 березня 2020 року. 

 

Відповідальна особа:  Поліщук Тетяна, старший викладач кафедри 

бібліотекознавства та інформології. 

Контакти організаторів конкурсу:  тел.0968831598, 0509681430 

e-mail: t.polishchuk@kubg.edu.ua 

 

 

Ознайомитися з результатами І Всеукраїнського конкурсу фото та відео робіт 

«Library in my eyes. Go to read!» можна за посиланням: 
http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-23-13-44-24/podii/1103-i-vseukrainskyi-konkurs-foto-ta-

video-robit-lime-go-to-read.html 

 

 

 

 

 

 

Організатори фестивалю залишають за собою право використовувати роботи  

конкурсантів з навчальною метою для популяризації бібліотеки, книги та 

щорічного Всеукраїнського конкурсу фото та відео робіт «Lime. Go to read!». 
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