Аналітична довідка про підсумки обласного конкурсу серед публічних бібліотек на краще
облаштування прилеглої території «Бібліотечний простір»
5 вересня 2019 р.

На виконання наказу управління культури, національностей, релігій та
туризму облдержадміністрації від 31.05.2019 року №61 н, зареєстрованого в
Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 05.06.19
року №112/3479, з 10 червня до 10 вересня 2019 року проведено обласний
конкурс серед публічних бібліотек на краще облаштування прилеглої території
«Бібліотечний простір». Метою конкурсу було підвищення рівня благоустрою
прилеглої території бібліотечних закладів та заохочення громадян до
відвідування бібліотек, виявлення та запровадження в практику кращого досвіду.
Організаторами конкурсу були управління культури, національностей, релігій та
туризму Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницька обласна
універсальна наукова бібліотека, Хмельницьке обласне відділення
Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська бібліотечна асоціація» та
Хмельницька обласна організація профспілки працівників культури.
Конкурс проводився в два етапи, а саме: перший, відбірковий з 10 червня
до 1 серпня 2019 року на базі центральних районних (міських) бібліотек,
центральних бібліотек об’єднаних територіальних громад та другий, обласний, з
1 серпня до 10 вересня 2019 року у Хмельницькій обласній універсальній
науковій бібліотеці. На другий етап надійшли матеріали від 21 публічної
бібліотеки, з них 12 сільських бібліотек-філій, 7 – центральних районних/міських
бібліотек, 2 – міських-філій. Не відповідали умовам конкурсу (представляли
внутрішнє, а не зовнішнє оформлення бібліотечної території) матеріали 7
бібліотек. Оцінювались матеріали 14 бібліотек за критеріями: повнота розкриття
інформації про проведену роботу з облаштування прилеглої території бібліотеки
у 2019 році, залучення до цієї роботи членів місцевої громади; наявність
презентаційних матеріалів (інформаційна довідка та ілюстративні матеріали,
статті в ЗМІ, фото, рекламної продукції, відеоматеріалів на знімних носіях).
Не подали матеріалів до участі в конкурсі бібліотеки Городоцького,
Дунаєвецького, Красилівського та Хмельницького районів.
5 вересня 2019 року на базі Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки відбулось засідання журі обласного конкурсу сільських бібліотек з
складі представників управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької ОДА, Хмельницького обласного комітету профспілки працівників
культури, Хмельницького обласного відділення ВГО УБА, Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки. Конкурсні матеріали оцінювались за
наступними критеріями:

–
повнота розкриття інформації про проведену роботу з облаштування
прилеглої території бібліотеки у 2019 році, залучення до цієї роботи членів
місцевої громади;
–
наявність презентаційних матеріалів (інформаційна довідка та
ілюстративні матеріали, статті в ЗМІ, фото, рекламну продукцію, відеоматеріали
на змінних носіях).
Відповідно до умов Положення визначено переможців конкурсу, ними
стали:
– Бібліотека-філіал с. Косогірка Ярмолинецької ЦБС (бібліотекар І
категорії – Боднар Марія Михайлівна);
– Куражинська сільська бібліотека-філіал Новоушицької ЦБС
(завідуюча бібліотекою – Бурячинська Валентина Леонтіївна);
– Грицівська селищна бібліотека Грицівської ОТГ (завідуюча
бібліотекою – Грабарчук Валентина Михайлівна).

Додаток 1.
Список бібліотек – учасників
обласного конкурсу серед публічних бібліотек на краще облаштування
прилеглої території «Бібліотечний простір»
1.
Білогірська центральна районна бібліотека;;
2.
Майдан-Віньковецька сільська бібліотека-філіал Віньковецького району;
3.
Центральна бібліотека Волочиської міської ради Волочиської міської ОТГ;
4.
Курилівська сільська бібліотека Волочиської міської ОТГ
5.
Копачівська сільська бібліотека філія Деражнянського району;
6.
Радошівська сільська бібліотека Ізяславського району;
7.
Панівецька бібліотека-філіал Кам’янець-Подільської РЦБС;
8.
Летичівська публічна бібліотека Летичівської селищної ради;
9.
Куражинська сільська бібліотека-філіал Новоушицької ЦБС;
10. Бібліотека-філія с. Велика Березна Полонської міської ОТГ;
11. Старосинявська центральна районна бібліотека;
12. Улашанівська сільська бібліотека Славутського району;
13. Ілляшівська сільська бібліотека Старокостянтинівської ЦБС;
14. Теофіпольська центральна районна бібліотека;
15. Кутковецька сільська бібліотека Чемеровецької міської ОТГ;
16. Грицівська селищна бібліотека Грицівської селищної ОТГ;
17. Бібліотека-філіал с. Косогірка Ярмолинецької ЦБС;
18. Бібліотека-філія № 4 Кам’янець-Подільської МЦБС;
19. Нетішинська міська бібліотека №4 міської централізованої бібліотечної
системи;
20. Центральна бібліотека Хмельницької міської централізованої бібліотечної
системи;
21. Слобідко-Гуменецької філії КЗ «Гуменецька публічна бібліотека»
Гуменецької сільської ради.
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