
Як з користю і цікаво провести карантин 

 

VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів та промороликів 

"BookFashion" 

 

Запрошуємо до участі у щорічному Всеукраїнському фестивалі серед 

студентів та школярів на розробку та просування в Інтернеті буктрейлерів і 

промороликів «Book fashion». 

  

Номінації конкурсу: 
 трейлер до художньої книги; 

 трейлер до дитячої книги; 

 трейлер до «розумної» книги (наукової, науково-популярної); 

 трейлер до ділової/бізнес книги, нон-фікшн; 

 трейлер до книги у жанрі фантастики; 

 трейлер до книги переможця міжнародного літературного конкурсу 

«Коронація слова» 

Спецвідзнака: трейлер до улюбленої книги. 

 

 

У конкурсі можуть брати участь студенти закладів вищої освіти та 

школярі. Конкурс відбувається у кожній віковій категорії окремо. Участь 

безкоштовна. Буктрейлер може бути поданий як від однієї особи, так і від 

групи з двох чи трьох осіб. При виявленні плагіату робота буде знята з 

конкурсу. 

  

Вимоги до конкурсних робіт: 
 тривалість буктрейлера – не більше 2 хвилин; 

 презентаційний буктрейлер – 9-16 слайдів; 

 тривалість проморолика – не більше 2 хвилин. 

Конкурсні роботи можуть бути виконані у таких форматах: 

 ігровий буктрейлер (відеоролик про книгу); 

 презентаційний буктрейлер (набір слайдів); 

 анімаційний буктрейлер (мультфільм про книгу). 

Етапи проведення конкурсу 
Охочі взяти участь у конкурсі заповнюють електронну заявку учасника 

фестивалю. 

 

Роботи у форматі презентаційного буктрейлера можна надсилати 

безпосередньо на електронну адресу оргкомітету kvsr.ij@kubg.edu.ua . 

Термін подачі: з 13 лютого до 15 квітня 2020 року. 

  

Конкурсна комісія відбере роботи до шорт-листа та розмістить їх 15 

квітня 2020 року на сторінці кафедри видавничої справи Київського 

https://docs.google.com/forms/d/1NEjbfM0-fcFSdRomtei5qzYX6H84BvMe1QU6aH0nkjY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NEjbfM0-fcFSdRomtei5qzYX6H84BvMe1QU6aH0nkjY/viewform?edit_requested=true
mailto:kvsr.ij@kubg.edu.ua


університету імені Бориса Грінченка 

(http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-23-13-41-26/anonsy.html). 

 

 

The GAME Шкільний Онлайн-Кубок України (у форматі 

ЩДК) 
 

У середу, 18-го березня, запрошуємо школярів з усієї України зійтись в 

інтелектуальному поєдинку онлайн.  

 

24 запитання на логіку та кмітливість редактури двократного володаря 

кришталевої сови "Що?Де?Коли?" Vladimir Ostrovsky. 24 можливості 

повправлятися у вмінні швидко знаходити аргументи, шукати істину, 

виявляти зв’язок.  

 

Кількість гравців у команді - не більше 6 осіб (але допускаються і команди 

навіть з 1 учасником).  

 

Коротко про гру: ведучий ставить запитання під час трансляції в YouTube, 

команди протягом однієї хвилини обговорюють його, а потім здають 

відповіді через спеціальну програму. І так 24 рази. Переможцями стануть 

команди, які набрали найбільшу кількість правильних відповідей.  

 

Реєстрація для капітанів тут - https://t.me/thegameonlineSOC  

Участь безкоштовна. 

 

Це перша відбіркова гра, за результатами якої 10% команд проходять в 

фінальну гру, яка відбудеться після завершення відбіркових ігор. 

http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-23-13-41-26/anonsy.html
https://www.facebook.com/ostrovsky.vladimir
https://t.me/thegameonlineSOC?fbclid=IwAR0jX7DgPTZSdB-4LPHrBRvFSw25B9cWgVvhTnckJYABKg7I-ZKT2YH-m4c

