
Додаток 1 

до наказу Хмельницької ОУНБ  

від  01 липня 2022 року  № 29-о 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс публічних бібліотек Хмельниччини 

на кращу сторінку у мережі Фейсбук  

 

1. Обласний конкурс публічних бібліотек Хмельниччини на кращу сторінку 

у мережі Фейсбук (далі – Конкурс) проводиться з метою виявлення і популяризації 

кращого досвіду бібліотек області по організації та наповненню офіційної сторінки в 

мережі Фейсбук, залучення бібліотек до ширшого впровадження інформаційних 

технологій, участі в діяльності професійної спільноти. 

2. Організаторами конкурсу виступають Хмельницька обласна універсальна 

наукова бібліотека, Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнської громадської 

організації Українська бібліотечна асоціація (за згодою), Хмельницька обласна 

організація профспілки працівників культури (за згодою). 

3. Координацію роботи з проведення Конкурсу здійснює Хмельницька 

обласна універсальна наукова бібліотека. 

4. Організацію проведення конкурсу здійснює відділ науково-методичної 

роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ. 

5. У конкурсі беруть участь центральні бібліотеки територіальних громад, 

міські, сільські публічні бібліотеки, бібліотеки-філії ЦБ, які створили та ведуть 

сторінки бібліотек у мережі Фейсбук.  

6. Конкурс проводиться з 15 липня до 25 вересня 2022 року у два етапи 

шляхом перегляду та оцінювання офіційних сторінок публічних бібліотек 

Хмельниччини в мережі Фейсбук. 

6.1. І етап Конкурсу (місцевий)  – проводиться з 15 липня до 25 серпня 2022 року 

у центральних бібліотеках громад. Для його організації утворюються журі зі складу 

відповідних фахівців, які оцінюють сторінки бібліотек своїх територіальних громад 

відповідно до умов цього Положення, обирають 1 кращу з них та до 30 серпня 2022 

року заповнюють і подають на електронну адресу відділу науково-методичної роботи 

та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ: 

Заявку учасника на участь у 2- му етапі конкурсу. Якщо в соціальній мережі 

створено сторінку групи бібліотекарів територіальної громади, на другий етап 

конкурсу подається також сторінка групи відповідно до умов. Заявки на участь у ІІ 

етапі конкурсу заповнюються на кожну офіційну сторінку мережі  Фейсбук, 

бібліотечну спільноту відповідно до номінацій конкурсу 

Аналітичну довідку про хід проведення 1 етапу конкурсу ( довідка повинна 

відображати загальну кількість офіційних сторінок бібліотек вашої громади, зокрема 

тих, які розглядалися на І етапі конкурсу та склад журі, відповідність сторінки 

критеріям оцінювання); 

Скрін зі статистики відібраних сторінок -переможця 1 етапу конкурсу за 2022 

рік. 

6.2. ІІ етап Конкурсу (обласний) – проводиться з 01 до 25 вересня 2022 року у 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, передбачає перегляд та 

оцінювання журі обласного етапу конкурсу поданих матеріалів переможців 1 етапу 

конкурсу, сторінок груп та сторінок центральних бібліотек.  

7. Сторінки бібліотек в мережі Фейсбук оцінюються за критеріями: 



– Назва сторінки повинна відповідати назві бібліотеки (бібліотечної 

спільноти громади). 

– Оформлення сторінки (світлина сторінки, наявність основної інформації про 

бібліотеку: контакти, розклад роботи, електроне посилання на сайт бібліотеки). 

– Контент: 

• періодичність дописів та постів; 

• актуальність інформації – анонсування подій, новин бібліотеки, 

проведених заходів, послуг, робота бібліотек в умовах воєнного стану;  

• лаконічність, грамотність викладеного матеріалу; 

• використання хеш-тегів, лінків; 

• поширення створених дописів у групах, мережах; 

• розміщення на бібліотечній сторінці постів читачів, партнерів, інших 

установ, що мають відношення до бібліотеки. 

– Цільова аудиторія: 

• кількість підписників; 

• активність аудиторії (кількість реакцій уподобань, поширень, відгуків). 

– Взаємодія з Хмельницькою ОУНБ та іншими бібліотеками. Чи є бібліотека 

учасником групи «Бібліотекарі Хмельниччини» 

https://www.facebook.com/groups/311856532176126 , інших груп та спільнот у мережі. 

– Статистика сторінки. 

 

8. З метою об’єктивного оцінювання матеріалів Конкурсу на кожному його 

етапі створюється журі з представників бібліотек, громадських організацій, читачів. 

Склад журі обласного етапу конкурсу затверджується наказом директора 

Хмельницької ОУНБ.  

9. За підсумками ІІ етапу Конкурсу журі визначають та нагороджують 

переможців у номінаціях: 

–  «Краща сторінка центральної бібліотеки Хмельниччини у мережі Фейсбук»; 

– «Краща сторінка сільської/міської бібліотеки/філії бібліотеки Хмельниччини у 

мережі Фейсбук»; 

– «Краща сторінка бібліотечної спільноти громади Хмельниччини в мережі 

Фейсбук». 

10. Хід проведення та підсумки Конкурсу висвітлюються у засобах масової 

інформації, на веб-сайті Хмельницької ОУНБ, бібліотек-учасниць у соціальних 

мережах.  

 

11. Підсумкові матеріали Конкурсу узагальнюються відділом науково-методичної 

роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки і публікуються у збірнику бібліотеки серії «З досвіду роботи». 

 

Заступник директора        Валентина МАКОВСЬКА 

 

Погоджено: 

 

Голова Хмельницької обласної організації 

профспілки працівників культури ______________________ Микола ЛУЦЕНКО 

 

Голова Хмельницького обласного відділення  

ВГО УБА     _________________________________________ Катерина  ЧАБАН 

https://www.facebook.com/groups/311856532176126


Додаток 2 

до наказу Хмельницької ОУНБ  

від  01 липня 2022 року № 29-о 

 

Заявка  

учасника обласного конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини 

на кращу сторінку в мережі Фейсбук 

 

1. Назва бібліотеки територіальної громади, яка бере участь у ІІ етапі конкурсу 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Назва офіційної сторінки або бібліотечної спільноти (так як прописана у 

соціальній мережі Фейсбук)_____________________________________________ 

 

3. Активне посилання на сторінку в соціальній мережі 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Вкажіть наступну інформацію:  

 

– рік створення сторінки, спільноти_________________________________ 

– кількість підписників ___________________________________________ 

– цільова аудиторія ______________________________________________ 

– активність сторінки (середня кількість дописів сторінки в тиждень) ____ 

– чи створено власний хештег бібліотеки, який використовується при написанні 

дописів (якщо так, який саме)_________________________________ 

– на вашу думку, чи користується попитом віртуальних користувачів сторінка 

____________________________________________________________ 

– яким чином популяризуєте вашу сторінку бібліотеки в інтернет 

середовищі__________________________________________________________ 

 

5. Мотивація (відзначте найважливішу особливість вашої сторінки в соціальній 

мережі, в чому на Вашу думку, полягає її оригінальність і чому саме вона може 

претендувати на перемогу) 

 

6. Конкурсний матеріал бере участь у номінації (необхідне підкресліть): 

 

 «Краща сторінка центральної бібліотеки Хмельниччини у мережі 

Фейсбук»; 

 «Краща сторінка сільської/міської бібліотеки/філії  Хмельниччини у 

мережі Фейсбук»; 

 «Краща сторінка бібліотечної спільноти громади Хмельниччини у мережі 

Фейсбук». 

 

7. Прикріпіть до аналітичної довідки скрін статистики сторінки в соціальній 

мережі за 2022 рік.  

 



 

 Додаткова інформація: 

 

Вкажіть контактну особу, що веде офіційну сторінку/спільноту (прізвище, ім’я, 

по батькові працівника бібліотеки, посада, мобільний телефон, електронна 

адреса) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Чи є контактна особа членом Хмельницького обласного відділення 

Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація 

(поновлення членства у 2022 році)*______________________________________ 

 

Чи є контактна особа членом профспілкової організації працівників культури 

_____________________________________________________________________ 

 

Вкажіть загальну кількість членів у первинній профспілковій організації 

бібліотечних працівників  територіальної громади__________________________ 

 

 

 

 

 

Дата заповнення заявки_________________2022 р. 

 

 

 

 

Керівник   (підпис)  (Ім’я, прізвище,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Заявка заповнюється керівником бібліотеки, або за його відсутності особою, яка відповідає 

за роботу бібліотек в територіальній громаді. Подається у вигляді скан-копії та свідчить 

про відповідність сторінки конкурсанта в соціальній мережі відповідності усім критеріям 

конкурсу 



Додаток 3 

до наказу Хмельницької ОУНБ  

від 01.07.2022 року № 29-о 

 

 

СКЛАД 

журі обласного конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини на кращу сторінку 

в мережі Фейсбук 

 

Чабан 

Катерина Анатоліївна 

голова журі 

– Т.в.о. директора Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки, голова 

Хмельницького обласного відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

Українська бібліотечна асоціація 

Грудецька 

Тетяна Віталіївна 

секретар журі 

– завідуюча відділом науково-методичної роботи 

та інновацій у бібліотечній справі 

Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

Члени журі  

Маковська  

Валентина 

Володимирівна 

– заступник директора з наукової роботи та 

інформатизації Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

Синиця  

Надія Миколаївна 

– учений секретар Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

Луценко  

Микола Олексійович 

– голова обкому профспілки працівників 

культури (за згодою) 

Семенюк  

Лілія Павлівна 

– завідуюча читальним залом гуманітарного 

профілю Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

Булешна  

Юлія Борисівна 

– методист ІІ категорії відділу науково-

методичної роботи та інновацій у бібліотечній 

справі Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 


