
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення поетичного онлайн-батлу 

«Ти себе Українкої звала…» 

до 150 річчя від дня народження Лесі Українки 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система  

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради,  за підтримки відділу культури 

департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради оголошує 

конкурс поетичного батлу «Ти себе  Українкою звала…», присвяченого  

150-річчю від дня народження Лесі Українки. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

Поетичний батл «Ти себе  Українкою звала…» проводиться на честь 

святкування 150-річчя від дня народження Лесі Українки з метою:  

 виховання   патріотизму та громадянської свідомості у молоді, поваги до 

традицій  української культури, літератури, історії; 

 популяризації творчості Лесі Українки серед міської громади; 

 мотивування мешканців міста до читання творів Лесі Українки; 

 підвищення рівня читацької культури; 

 сприяння розвитку творчого та інтелектуального потенціалу молодого 

покоління. 

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

З 20 січня до 20 березня 2021 року, на сторінці Бібліотеки на Шевченка в 

соціальній мережі Facebook  https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka за 

хештегом #Ти_себе_Українкою_звала. 

УМОВИ УЧАСТІ 

До участі запрошуються учасники віком від 5 років і старше. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПОЕТИЧНОГО БАТЛУ 

Поетичний батл проходить у два тури.  

Перший тур проходить онлайн, з 20 січня до 20 березня 2021 року. 

1. Учасникам необхідно записати на телефон  відео де ви читаєте твір 

Лесі Українки  українською чи іноземною мовою, та розмістити його на 

сторінці Бібліотеки на Шевченко https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka 

за хештегом #Ти_себе_Українкою_звала. 

2. Обов’язковим елементом для участі у конкурсі є заповнення 

учасником  Google-форми https://forms.gle/P7jWnjhhs6cYX87r6  .  

https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka
https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka
https://forms.gle/P7jWnjhhs6cYX87r6


3. Учасникам виставляються бали від суддів за десятибальною 

системою.  

Другий тур (за умовами зняття карантину) буде проходити офлайн  

з 21 по 31 березня 2021 року. 

УВАГА! Учасники повинні знати на пам'ять не менше 5-ти віршів, або 

уривків поетичних творів Лесі Українки. 

Другий тур  для тих,  хто набрав найбільшу кількість балів  у першому турі. 

 У другому турі викликаються два учасники, кожен читає по одному 

твору, журі визначає з них переможця – і так, поки не залишиться 4 

учасники. 

 Далі учасники змагатимуться між собою. 

 Журі визначає переможця двобою. 

 Виступ учасників оцінює журі професіоналів: поети, актори, філологи, 

бібліотекарі.  

ВИМОГИ КОНКУРСУ 

 Регламент одного виступу до 5-ти хвилин. 

 Тексти повинні бути вивчені напам’ять. 

 У випадку великого розміру твору, можливо виконання його частини. 

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИСТУПУ УЧАСНИКІВ БАТЛУ 

 знання  тексту; 

 відповідність обраного поетичного твору  індивідуальності та віку 

виконавця; 

 акторська майстерність; 

 зовнішній вигляд виконавця; 

 безпомилкова чітка вимова; 

 техніка, дикція (зрозумілість, чіткість вимови); 

 усвідомлення прочитаного, передача особливостей  жанру твору. 

НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці нагороджуються  дипломами, грамотами єдиного зразка, 

цінними подарунками. За рішенням журі спеціальними дипломами 

відзначатимуться учасники, які виявили  неабиякі  здібності (акторська 

майстерність, емоційність, образне втілення авторського задуму). 

Нагородження відбудеться з 21 по 31 березня 2021 року в Центральній 

міській бібліотеці ім. Т.Шевченка, проспект Т.Шевченка, 14. 

Деталі конкурсу за телефоном: 068 42 88 038 Центральна міська бібліотека. 


