
Аналітична довідка 

про проведення обласного конкурсу бібліотек 

«Кращий краєзнавчий посібник» 

 
З  1 червня по 22 вересня 2015 року управлінням культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації, Хмельницькою ОУНБ ім. М. Островського, обласним комітетом профспілки 

працівників культури проведено обласний конкурс бібліотек на «Кращий краєзнавчий посібник». 

Метою конкурсу стало сприяння всебічному вивченню і науковому дослідженню краю, 

національному, культурному відродженню, формуванню патріотизму, самосвідомості 

користувачів. Основні завдання конкурсу: активізація краєзнавчої науково-дослідної, 

бібліографічної діяльності; популяризація краєзнавчих фондів та інформаційних ресурсів бібліотек; 

вивчення та поширення кращого досвіду у підготовці і видання краєзнавчих посібників. 

Обласний конкурс проводився у три етапи. Перший етап конкурсу тривав з 1 червня по 31 

серпня 2015 року та передбачав виявлення краєзнавчих посібників з метою відбору їх і подання до 

обласної універсальної наукової бібліотеки. Другий етап  – з 1 вересня по 22 вересня та передбачав 

аналіз посібників згідно з умовами конкурсу. Третій етап полягав у підведенні підсумків та 

відзначенні переможців під час святкування Всеукраїнського дня бібліотек. 

На розгляд журі надійшли матеріали від 27 бібліотек Хмельницької області, а саме 

Білогірського, Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Дунаєвецького, Кам’янець-

Подільського, Красилівського, Летичівського, Новоушицького, Полонського, Славутського, 

Старокостянтинівського, Деражнянського, Ізяславського, Красилівського, Старосинявського, 

Теофіпольського, Хмельницького, Чемеровецького районів та центральних міських бібліотек 

Нетішина, Кам’янець-Подільського, Хмельницького, Славути, Старокостянтинова, які представили 

32 краєзнавчих видання (29 прим. ЦРБ/ЦМБ, 3 – сільські бібліотеки).  

Не взяли участі в обласному конкурсі бібліотеки Шепетівського району  та Шепетівська міська 

бібліотека для дорослих. 

Краєзнавчі видання Білогірської, Чемеровецької центральних районних бібліотек, 

Старокостянтинівської міської бібліотеки для дітей та Зеленченської сільської бібліотеки 

Дунаєвецького району не розглядалися через невідповідність умовам конкурсу. 

Учасниками конкурсу на розгляд журі було подано в друкованому та електронному вигляді 

краєзнавчі бібліографічні посібники видані за останні роки (2012 – 2015). Всі конкурсні матеріали 

оцінювалися за наступними критеріями: 

– наукова, практична, історична і художня цінність; 

– відповідність форми викладу читацькому і цільовому призначенню; 

– якість бібліографічного відбору матеріалів; 

– дотримання методики складання бібліографічних покажчиків; 

– дотримання регламентуючих документів з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006) та по скороченню слів в бібліографічному описі (ДСТУ 3582 – 97). 

В багатьох випадках у поданих на конкурс посібниках були відсутні титульні листи, що є 

значним порушенням при укладанні видань даного типу. В деяких виданнях були відсутні 

бібліографічні відомості або оформлені з порушенням стандартів бібліографічного опису. 

Зустрічались випадки невідповідності інформаційного наповнення визначеному виду видання.    

Розглянувши подані матеріали конкурсу, журі визначило переможців: 

у номінації «Краще галузеве видання»: 

бібліотеку с. Сутківці Ярмолинецького району (завідуюча бібліотекою – Білик І.І.); 

у номінації «Краще методико-краєзнавче видання» 

Деражнянську центральну районну бібліотеку (директор – Стецюк Ю.А.) 

у номінації «Краще біобібліографічне видання»: 
Волочиську центральну районну бібліотеку (директор – Молчанова Л. О.)  

Журі відмітило роботу Ярмолинецької центральної районної бібліотеки за краєзнавчу 

науково-пошукову роботу зібрану у словнику топонімів «Словник власних географічних назв 

Ярмолинеччини» та Славутську центральну районну бібліотеку за вшанування пам’яті загиблих в 

АТО в краєзнавчо-патріотичному біобібліографічному виданні «Є така професія – Батьківщину 

захищати: Суский Вадим Миколайович та нагородило бібліотеки дипломом учасника конкурсу 


