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VI Всеукраїнський фестиваль блогерів «Smart Blog»

Шановні добродії!

ЗАПРОШУЄМО ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ 
ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОРІЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ SMART BLOG

Запрошуємо взяти участь у VІ Всеукраїнському фестивалі блогерів «SMART
BLOG»!

Цей фестиваль покликаний сприяти поширенню професійних стандартів
журналістики через мережу блогерів. Організаторами заходу є кафедра видавничої
справи та студентський організаційний комітет.У фестивалі можуть брати участь
студенти та школярі різного віку. Конкурс відбувається у кожній віковій категорії
окремо. Участь безкоштовна.

Призовий фонд фестивалю за 5 років існування налічував понад 60
компаній-спонсорів, які були залучені студентами. Серед подарунків є видавнича
продукція, сертифікати на продукцію компаній-спонсорів, сертифікати на послуги,
кондитерські вироби, фірмові корпоративні подарунки від університету тощо. 

1. Загальні положення
1.1. «Smart Blog» – щорічний Всеукраїнський фестиваль блогерів.
1.2. Організатор фестивалю: кафедра видавничої справи.
2. Мета і завдання фестивалю
2.1. Мета фестивалю – сприяти поширенню професійних стандартів журналістики
через мережу блогерів.
2.2. Завдання фестивалю:

● розвиток блогерських ініціатив;
● поширення професійних стандартів журналістики;
● заохочення соціально відповідальної журналістики.



3. Номінації фестивалю

● FOODблог
● ECOблог
● BOOKблог
● TRAVELблог
● GRINCHблог

 Спеціальна номінація:

● INCLUSIVEbooks

4. Участь у конкурсі
4.1. Умови участі.
У конкурсі можуть брати участь студенти, старшокласники. Участь безкоштовна.
4.2. Вимоги до конкурсних робіт:
Пости можуть бути розміщені у таких соціальних мережах:

● Facebook 
● Instagram  

*Конкурсний пост має бути розміщеним на власному профілі, доступ до профілю має бути
відкритим. Оргкомітет фестивалю залишає за собою право робити репост Вашого фото на
офіційну сторінку фестивалю.

● YouTube  

*Конкурсний пост може бути розміщеним на Вашому каналі You Tube. Оргкомітет *фестивалю
залишає за собою право додавати Ваші відео на офіційний канал фестивалю.

Усі конкурсні роботи мають містити дату запису; заголовок; текст; спеціальні
хештеги #SmartBlog  #видавничасправаГрінченка

5. Етапи конкурсу та критерії оцінювання робіт

1. Етапи проведення конкурсу:

Охочі взяти участь у конкурсі заповнюють електронну заявку учасника фестивалю
за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1hzK3MGpByaoHbVvJjgWiNjUKd9kbwtRhBRmhMY
TZLQA/edit

 Дедлайн подачі робіт: до 25 жовтня 2021 року.

https://docs.google.com/forms/d/1hzK3MGpByaoHbVvJjgWiNjUKd9kbwtRhBRmhMYTZLQA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hzK3MGpByaoHbVvJjgWiNjUKd9kbwtRhBRmhMYTZLQA/edit


  

1.Критерії оцінювання робіт:

● відповідність роботи меті Фестивалю;
● інформативність;
● професіоналізм (якість виконання);
● відповідність журналістським стандартам;
● тема постів повинна бути актуальна та соціально спрямована.

6. Інші умови
6.1. Організатори фестивалю залишають за собою право використовувати роботи
конкурсантів з навчальною та рекламною метою для популяризації щорічного
Всеукраїнського фестивалю «Smart Blog».
6.2. Адреса оргкомітету: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
кафедра видавничої справи (к. 110). 
Е-mail: kvsr.ij@kubg.edu.ua                                           
Телефон: (044) 428-34-10

mailto:kvsr.ij@kubg.edu.ua

