Аналітична довідка про проведення обласного огляду – конкурсу сільських
бібліотек «Бібліотека на службі громади»
з 10 травня по 1 вересня 2016 року відповідно до наказу управління культури,
національностей, релігій та туризму №61н від 4.05.2016р. Хмельницькою ОУНБ
та Хмельницьким обласним відділенням УБА проведено обласний конкурс серед
сільських бібліотек «Бібліотека на службі громади».
Метою конкурсу був аналіз роботи бібліотек області з обслуговування
місцевих громад, 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.
Огляд-конкурс проводився у три етапи. Перший етап конкурсу
проводився з 10 травня по 1 липня та передбачав підготовку та подання
сільськими бібліотеками конкурсних матеріалів до центральних районних
бібліотек.
Другий етап огляд-конкурсу проводився з 1 липня по 1 серпня та
передбачав визначення центральними районними бібліотеками за конкурсними
матеріалами бібліотек-переможниць та подання узагальнених матеріалів до
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
Третій етап проводився з 1 серпня по 1 вересня та передбачав перегляд,
аналіз та оцінювання журі конкурсних матеріалів та визначення переможців.
Загалом в третьому етапі конкурсу взяли участь 20 сільських бібліотек з 19
районів. Бібліотеки Ізяславського району не подали матеріали на конкурс.
Конкурсні матеріали оцінювались за наступними критеріями:
–
повнота розкриття інформації про інноваційні послуги, які були
впроваджені бібліотекою та бібліотечні проекти, метою яких було покращення
обслуговування та сприяння розвитку місцевих громад, соціокультурні заходи,
які сприяли об’єднанню громади;
–
наявність
документів,
які
підтверджують
впровадження
інноваційних послуг, проектів, проведення соціокультурних заходів;
–
наявність матеріалів, які ілюструють ефективність впроваджених
інноваційних послуг, реалізованих проектів, проведених соціокультурних
заходів (статті, відеосюжети у всіх видах ЗМІ, власні фото та відеозаписи,
рекламна продукція, відгуки користувачів).
Розглянувши подані матеріали конкурсу, журі визначило переможців:
у номінації «Краща інноваційна послуга»: Сутковецька бібліотека-філіал,
Ярмолинецька ЦБС (завідуюча – Білик І.І.)
у номінації «Кращий проект для розвитку громади»: Митинецька сільська
бібліотека, Красилівський район (завідуюча – Коржіньовська А.М.)

у номінації «Кращий соціокультурний захід, що сприяє об’єднанню
громади»: Ямпільська селищна бібліотека, Білогірська РЦБС (провідний
бібліотекар – Олов’ян К.Г.)
Також, подякою відмітили Лісоводську сільську бібліотеку (Городоцька
ЦБС), Копачівську бібліотеку-філію (Деражнянська ЦБС) та Ямпільчицьку
сільську бібліотеку (Чемеровецька ЦБС)

