
Проект 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс серед сільських бібліотек  

«Бібліотека на службі громади» 

 

 

1. Метою обласного конкурсу серед сільських бібліотек «Бібліотека на 

службі громади» (далі – конкурс) є аналіз роботи бібліотек області щодо 

обслуговування місцевих громад та налагодження співпраці задля виявлення їх 

інформаційних потреб; вивчення досвіду бібліотек області щодо використання 

інноваційних ресурсів в наданні необхідних послуг громаді; дослідження 

інноваційних проектів бібліотек, які націлені на розвиток та покращення життя 

громади; проведення заходів, що сприяють об’єднанню місцевих громад в 

територіальні громади.  

2. Організаторами конкурсу виступають управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної 

адміністрації, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, 

Хмельницьке обласне відділення УБА, обласний комітет профспілки 

працівників культури області. 

3. Координацію роботи з проведення конкурсу здійснює обласна 

універсальна наукова бібліотека. 

4.  Використання та обробка персональних даних, одержаних з  

метою виконання цього Положення, здійснюється згідно з вимогами Закону 

України "Про захист персональних  даних”. 

5. Участь в конкурсі беруть бібліотекарі сільських публічних бібліотек. 

6. Конкурс проводиться у два етапи: 

1) перший етап конкурсу проводиться з 10 травня до 10 серпня 2016 року 

та передбачає визначення центральними районними бібліотеками за 

конкурсними матеріалами одного переможця серед сільських 

публічних бібліотек; 

2) другий етап конкурсу (обласний) проводиться  з 10 серпня до 10 

вересня 2016 року та передбачає перегляд, аналіз та оцінювання конкурсних 

матеріалів та визначення переможців у трьох номінаціях: 

«Краща інноваційна послуга»; 

«Кращий проект для розвитку громади»; 



«Кращий соціокультурний захід, що сприяє об’єднанню громади». 

7. З метою об’єктивного оцінювання учасників конкурсу утворюється журі 

у складі працівників бібліотек, профспілкових та громадських організацій, 

користувачів бібліотек. 

 Персональний склад журі обласного етапу конкурсу затверджується 

наказом управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

8. Оцінювання конкурсних матеріалів відбувається за 5 - ти бальною 

шкалою. 

9. Переможцями вважаються завідуючі сільськими публічними 

бібліотеками, які набрали найбільшу кількість балів та були визначені шляхом 

голосування. 

10. Для участі у: 

 першому етапі конкурсу потрібно подати до центральної районної 

бібліотеки заявку (у довільній формі) на участь у конкурсі та 

презентувати інформаційні матеріали, які висвітлюють роботу 

бібліотеки з громадою. Представники центральних районних 

бібліотек проводять вивчення та аналіз поданих на конкурс 

матеріалів, здійснюються виїзди в сільські бібліотеки з метою участі 

у заходах, презентаціях, теми яких стосуються співпраці бібліотеки і 

громади, покращення життя громади тощо (згідно поданих планів). 

Методичні центри  готують аналітичну довідку (обсягом до 3 

сторінок друкованого тексту) про проведення першого  етапу 

Конкурсу та рішення журі з оцінкою показників діяльності 

бібліотеки-переможця і загальною сумою її балів; 

 другому етапі конкурсу бібліотеки повинні подати до обласної 

універсальної наукової бібліотеки в друкованому та електронному 

вигляді наступні інформаційні матеріали однієї бібліотеки-

переможця: 

1. довідку з описом інноваційних послуг, які були впроваджені 

бібліотекою та/або проектів, які були реалізовані з метою 

покращення обслуговування та сприяння розвитку місцевих 

громад; соціокультурних заходів, які сприяють об’єднанню 

громади (формат А4, розмір шрифту 14);  

2. документи, які підтверджують впровадження інноваційної 

послуги або реалізованого проекту, проведення 

соціокультурного заходу;  

3. матеріали, які ілюструють ефективність впровадженої 

інноваційної послуги або реалізованого проекту (статті, 

відеосюжети в друкованих або електронних місцевих та 

всеукраїнських ЗМІ, фото, відеозаписи, відгуки читачів, власна 

рекламна продукція послуг або проектів тощо). 



 

11.   Переможці кожного етапу конкурсу нагороджуються дипломами.  

Переможці першого етапу конкурсу беруть участь у Ярмарку бібліотечних 

ініціатив «Впровадження кращих інновацій у роботі бібліотек». 

12. Переможці третього етапу конкурсу оголошуються під час 

святкування Всеукраїнського Дня бібліотек.  

13. Матеріали конкурсу узагальнюються відділом науково-методичної  

14. наукової бібліотеки і публікуються у збірнику бібліотеки серії «З 

досвіду роботи». 

15. Витрати на проведення обласного конкурсу віднести за рахунок не 

заборонених законодавством коштів. 

15. Хід проведення та підсумки конкурсу оприлюднюються у засобах 

масової інформації та на веб-сайті обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 


