
Аналітична довідка про підсумки обласного конкурсу бібліотек 

з національно-патріотичного виховання громадян 

«Україна починається з тебе» 

 

На виконання наказу управління культури, національностей , релігій та 

туризму облдержадміністрації від 05.04.2017 року №50н, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 

07.04.2017 року №50/3083, плану роботи Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки, з 10 квітня по 20 вересня 2017 року проведено обласний 

конкурс бібліотек з національно-патріотичного виховання громадян «Україна 

починається з тебе». Обласний конкурс проводився з метою виявлення та 

популяризації кращого досвіду, активізації використання інноваційних форм 

роботи публічних бібліотек області з національно-патріотичного виховання 

громадян, формування у них національної свідомості та громадянської позиції.  

Організаторами конкурсу виступили обласне управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної 

адміністрації, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, 

Хмельницьке обласне відділення ВГО УБА, Хмельницька обласна організація 

профспілки працівників культури. 

Обласний конкурс проводився в два етапи. Перший етап конкурсу 

проводився з 10 квітня по 1 вересня 2017 року у центральних районних, міських 

бібліотеках та передбачав визначення кращих робіт, підготовку та подання 

конкурсних матеріалів до Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки. Другий етап проводився з 1 по 20 вересня 2017 року у Хмельницькій 

обласній універсальній науковій бібліотеці. За його підсумками визначають та 

нагороджують переможців конкурсу, узагальнюють та розповсюджують 

матеріали передового досвіду. 

У другому етапі конкурсу взяло участь 42 бібліотеки, з них: 21 центральна 

районна, міська бібліотека; 4 міські бібліотеки-філії; 17 сільських бібліотек, в 

тому числі 16 бібліотек об’єднаних територіальних громад (дод.1). Бібліотеки 

Деражнянського та Ярмолинецького районів не подали матеріали на конкурс.  

Не надали матеріали в повному обсязі, а тому не були допущені до 

розгляду журі обласного етапу конкурсу матеріали бібліотек сіл Користова 

Волочиського, Райківці, Грузевиця, Ставчинці Хмельницького районів та 

Дунаєвецька міська бібліотека. В матеріалах даних бібліотек були відсутні 

повністю або частково аналітична довідка про роботу бібліотеки, відео робота, 

публікації у засобах масової інформації.  

 

 

 

Конкурсні матеріали оцінювались за наступними критеріями: 



– повнота розкриття інформації про діяльність бібліотеки з 

національно-патріотичного виховання; 

– наявність друкованих матеріалів (сценарії масових заходів, прес-

анонси, плани роботи клубів за інтересами, посібники малих форм, інформація в 

періодичних виданнях); 

– створення та поширення в інтернет-ресурсах відеоролику про роботу 

бібліотеки з національно-патріотичного виховання громадян. 

 

20 вересня на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки відбулось засідання журі у складі представників управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА, Хмельницького 

обласного комітету профспілки працівників культури області та провідних 

фахівців бібліотечної справи Хмельницької ОУНБ. 

Членами журі було відібрано кращі конкурсні матеріали та визначено 

переможців конкурсу відповідно до Положення про обласний конкурс бібліотек 

з національно-патріотичного виховання громадян «Україна починається з тебе», 

ними стали: 

 

у номінації «Краща центральна районна (міська) бібліотека»: 
Красилівська центральна районна бібліотека 

(директор бібліотеки – Кондратюк О.М..) 

  

у номінації «Краща центральна бібліотека об’єднаної територіальної 

громади»: 

КЗ «Гуменецька публічна бібліотека»  

(завідуюча бібліотекою – Кісляк Л.В.) 

 

у номінації «Краща сільська бібліотека-філія»: 

Улашанівська сільська бібліотека-філіал Славутської ЦБС 

(завідуюча бібліотекою – Лясоцька Н.К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


