
Додаток  

до наказу Хмельницької ОУНБ  

від  31 травня № 42-о 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс серед публічних бібліотек 

 «Бібліотека – громаді». 

 

1. Обласний конкурс серед публічних бібліотек «Бібліотека – громаді!» (далі – 

Конкурс) проводиться з метою виявлення і популяризації кращого досвіду бібліотек 

громад області з надання послуг, співпраці з органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, жителями, що сприяють розвитку громад, підвищенню 

суспільного статусу бібліотеки. 

 

2. Організаторами конкурсу виступають Хмельницька обласна універсальна 

наукова бібліотека, Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнського громадського 

об’єднання «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. У конкурсі беруть участь центральні бібліотеки територіальних громад, міські, 

сільські публічні бібліотеки, працівники яких є членами Хмельницького обласного 

відділення Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська бібліотечна 

асоціація» та Хмельницької обласної організації профспілки працівників культури 

(далі – бібліотеки). 

 

5.  Конкурс проводиться з 10 червня до 1 вересня 2021 року у два етапи: 

І етап Конкурсу (відбірковий) проводиться з 10 червня до 1 серпня 2021 року у 

центральних бібліотеках громад. 

ІІ етап Конкурсу (заключний) проводиться з 1 серпня до 10 вересня 2021 року у 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 

6. Для участі в І етапі Конкурсу бібліотеки готують та подають до центральних 

бібліотек територіальних громад  матеріали (статті в ЗМІ, фото, рекламну продукцію, 

відеоматеріали на змінних носіях), які розкриватимуть проведену роботу в рамках 

Конкурсу, зокрема інформацію про: 

–  організацію бібліотечного обслуговуванням мешканців громади; 

– впровадження інноваційних послуг, які сприяють розвитку громади (за останні 

два роки); 

– соціокультурну діяльність: проведення акцій, круглих столів із залученням 

жителів громади та представників органів місцевого самоврядування, діяльність 

клубів, об’єднань за інтересами; 

– нестаціонарне бібліотечне обслуговування жителів відділених населених пунктів 

та обслуговування соціально-незахищених верств населення даної громади; 

– діяльність бібліотеки в сфері інформаційних технологій, цифровізації, навчання 

населення, залучення позабюджетного фінансування. 

 

7. За результатами І етапу конкурсу центральні бібліотеки визначають переможця, 

готують і подають на ІІ етап аналітичну довідку, обсягом до 3 аркушів друкованого 

тексту про проведення І етапу Конкурсу та участь у ньому бібліотек, рішення журі, 

презентаційні та інформаційні матеріали переможця. 



За підсумками ІІ етапу Конкурсу журі визначають та нагороджують переможців, 

узагальнюють та розповсюджують матеріали передового досвіду. 

 

8. З метою об’єктивного оцінювання матеріалів Конкурсу створюється журі з 

представників обласної універсальної наукової бібліотеки, обласної організації 

профспілки працівників культури області, обласного відділення Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Українська бібліотечна асоціації».  

 

9. Хід проведення та підсумки Конкурсу висвітлюються у засобах масової 

інформації, на веб-сайті Хмельницької ОУНБ, соціальних мережах.  

 

10. 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 

 

 

 

 

Погодження: 

 

 

Голова Хмельницької обласної організації 

профспілки працівників культури ______________________ М.О. Луценко 

 

Голова Хмельницького обласного відділення  

ВГО «УБА»_________________________________________ Н.М. Синиця 

 

 

 

 

 

 


