Аналітична довідка про підсумки
обласного конкурсу серед публічних бібліотек «Бібліотека – громаді»
20 вересня 2021 р.
На виконання наказу Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки №42-о
від 31.05.2021 року, плану роботи Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки,
з 10 червня до 10 вересня 2021 року проведено обласний конкурс серед публічних бібліотек
«Бібліотека – громаді». Обласний конкурс проводився 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.
Організаторами конкурсу виступили Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека, Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнського громадського об’єднання
«Українська бібліотечна асоціація», Хмельницька обласна організація профспілки працівників
культури.
Обласний конкурс проводився в два етапи. Перший етап конкурсу (відбірковий)
проводився з 10 червня до 1 серпня 2021 року у центральних бібліотеках територіальних
громад. За його підсумками були відібрані кращі конкурсні роботи. Матеріали бібліотекпереможців першого етапу конкурсу надсилалися до Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки. Другий етап проводився з 1 серпня до 10 вересня 2021 року.
До Хмельницької ОУНБ надійшли конкурсні матеріали від 25 публічних бібліотек з 22
територіальних громад, з них 12 сільських бібліотек, 9 – центральні бібліотеки територіальних
громад, 4 – міські публічні бібліотеки (дод.1). Конкурсні матеріали в друкованому вигляді
надали 14 учасників, 11 лише в електронному вигляді.
20 вересня 2021 року на базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
відбулось засідання журі обласного конкурсу публічних бібліотек з складі представників
Хмельницького обласного комітету профспілки працівників культури, Хмельницького
обласного відділення Всеукраїнського громадського об’єднання Українська бібліотечна
асоціація, Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
Конкурсні матеріали оцінювались за наступними критеріями:
організація бібліотечного обслуговування мешканців громад;
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 віддалених населених
пунктів та обслуговування соціально незахищених верств населення даної громади;
діяльність бібліотеки в сфері інформаційних технологій, цифровізації, навчання
населення, залучення позабюджетного фінансування
Конкурсні матеріали оцінювались згідно критеріїв конкурсу.
Відповідно до умов Положення визначено переможців конкурсу, ними стали:
у номінації «Краща міська бібліотека»:
– 1 місце – Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної
громади (директор – Козицька Тамара Степанівна);
– 2 місце – Центральна бібліотека Волочиської міської ради (директор –
Молчанова Людмила Олексіївна);

–

3 місце – Чемеровецька центральна бібліотека Чемеровецької селищної ради
(директор – Кульпінська Марія Михайлівна);
у номінації «Краща сільська бібліотека»:
– 1 місце – Великолевадська сільська бібліотека Городоцької територіальної
громади (бібліотекар – Пліш Анжела Віталіївна);
– 2 місце – бібліотека-філія с. Яснозір’я Комунального закладу «Центральна
бібліотека» Віньковецької селищної ради (бібліотекар І категорії – Ткачук
Оксана Анатоліївна).

Додаток 1.
Список бібліотек – учасників
обласного конкурсу серед публічних бібліотек «Бібліотека – громаді»
1.
Комунальний заклад «Білогірська центральна бібліотека» Білогірської селищної ради;
2.
Бібліотека-філія с. Яснозір’я
Комунального закладу «Центральна бібліотека»
Віньковецької селищної ради;
3.
Центральна бібліотека Волочиської міської ради;
4.
Деражнянська центральна міська бібліотека Деражнянської міської територіальної
громади;
5.
Явтухівська сільська біблотека-філіал Деражнянської ЦБС;
6.
Ізяславська центральна бібліотека Ізяславської міської ради;
7.
Красилівська міська бібліотека Красилівської міської ради;
8.
Грушковецька сільська бібліотека Летичівської селищної ради;
9.
Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека імені Костя Солухи;
10.
Довжоцька сільська бібліотека-філія Кам’янець-Подільської міської територіальної
громади;
11.
Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної громади;
12.
Бібліотека-філія с. Великі Каленичі Полонської міської територіальної громади;
13.
Старосинявська центральна бібліотека Старосинявської селищної ради;
14.
Староушицька селищна бібліотека Староушицької селищної територіальної громади;
15.
Лажівська сільська бібліотека Старокостянтинівської міської територіальної громади ;
16.
Базалійська міська бібліотека Теофіпольської селищної територіальної громади;
17.
Комунальний заклад «Публічна бібліотека Улашанівської сільської ради»;
18.
Кугаєвецька сільська бібліотека Чемеровецької селищної територіальної громад;
19.
Чемеровецька центральна бібліотека Чемеровецької селищної ради;
20.
Ярмолинецька центральна бібліотека Ярмолинецької селищної ради;
21.
Шепетівська міська бібліотека для дітей та дорослих №2 Шепетівської міської
територіальної громади;
22.
Бібліотека-філія №5 села Старий Кривин Нетішинської міської територіальної громади;
23.
Жванецька сільська бібліотека Жванецької сільської територіальної громади;
24.
Великолевадська сільська бібліотека Городоцької міської територіальної громади;
25.
Глібівська бібліотека-філіал Новоушицької централізованої бібліотечної системи.
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