
Аналітична довідка про підсумки обласного конкурсу сільських бібліотек 

«Успішна бібліотека – дієва громада» 

 

На виконання наказу управління культури, національностей , релігій та 

туризму облдержадміністрації від 11.06.2018 року №71н, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 

15.06.2018 року №88/3267, плану роботи Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки, з 20 червня до 10 вересня 2018 року проведено обласний 

конкурс сільських бібліотек «Успішна бібліотека – дієва громада». Обласний 

конкурс проводився з метою виявлення та популяризації кращого досвіду 

сільських бібліотек з надання якісних інноваційних послуг, що сприяють 

розвитку громад. 

Організаторами конкурсу виступили обласне 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», Хмельницька обласна організація 

профспілки працівників культури, Хмельницький відокремлений підрозділ 

установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». 

У конкурсі брали участь сільські та селищні бібліотеки централізованих 

бібліотечних систем, об конкурсі брали участь сільські та селищні бібліотеки 

централізованих бібліотечних систем, об’єднаних територіальних громад, 

самостійні сільські та селищні публічні бібліотеки, які є членами Хмельницького 

обласного відділення УБА та обласної організації профспілки працівників 

культури. 

Обласний конкурс проводився в два етапи. Перший етап конкурсу 

проводився з 20 червня до 1 серпня 2018 року на базі центральних районних 

(міських) бібліотек, центральних бібліотек об’єднаних територіальних громад. 

За його підсумками були відібрані кращі конкурсні роботи. Матеріали 

бібліотеки-переможця першого етапу конкурсу надсилалися до Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки. Другий етап проводився з 1 серпня 

до 10 вересня 2018 року у Хмельницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці. За його підсумками визначають та нагороджують переможців 

конкурсу, узагальнюють та розповсюджують матеріали передового досвіду. 

До Хмельницької ОУНБ надійшли конкурсні матеріали від 16 публічних 

бібліотек, з них 1 селищна (Грицівська селищна бібліотека) та 15 сільських 

бібліотек-філій, в тому числі 10 бібліотек об’єднаних територіальних громад 

(дод.1).  

Участі у конкурсі не взяли бібліотеки ЦБС та ОТГ Дунаєвецького, 

Новоушицького, Славутського, Теофіпольського, Хмельницького районів. 



30 серпня 2018 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 (Трунова І.М., начальник управління, голова журі), 

Хмельницького обласного комітету профспілки працівників культури (Луценко 

М.О., голова), Хмельницького виокремленого підрозділу установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування» (Яцковський С.В., директор), 

Хмельницького обласного відділення Всеукраїнського громадського об’єднання 

Українська бібліотечна асоціація (Синиця Н.М., голова відділення), 

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки (Чабан К.А., директор 

бібліотеки; Грудецька Т.В., завідуюча відділом науково-методичної роботи та 

інновацій у бібліотечній справі). 

Конкурсні матеріали оцінювались за наступними критеріями: 

– повнота розкриття інформації про надання бібліотеками впродовж 

2017 – 2018 років бібліотеками якісних інноваційних послуг, що сприяють 

розвитку громади, участь у проектній діяльності та співпрацю з громадою; 

– наявність інформаційних матеріалів (інформаційна довідка та 

ілюстративні матеріали, статті, відео сюжети, відгуки користувачів, рекламна та 

друкована продукція, поширення тощо). 

 

Відповідно до умов Положення визначаються три кращих роботи.  

Членами журі було відібрано конкурсні матеріали та визначено переможців 

конкурсу відповідно до Положення про обласний конкурс сільських бібліотек 

«Успішна бібліотека – дієва громада», ними стали:  

Сутковецька бібліотека-філіал Ярмолинецької ЦБС (завідуюча 

бібліотекою – Білик Іванна Іванівна); 

Копачівська сільська бібліотека-філію Деражнянської ЦБС 
(завідуюча бібліотекою – Вишнівська Світлана Андріївна); 

Грицівська селищна бібліотека Грицівської ОТГ (завідуюча 

бібліотекою – Грабарчук Валентина Михайлівна). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1. 

 

Список бібліотек – учасників  

обласного конкурсу сільських бібліотек «Успішна бібліотека – дієва громада» 

 

1. Соснівська сільська бібліотека Білогірської ЦБС; 

2. Майдан-Віньковецька сільська бібліотека Віньковецького району; 

3. Федірківська сільська бібліотека Волочиської ОТГ; 

4. Великояромирська сільська бібліотека Городоцької ОТГ; 

5. Копачівська сільська бібліотека-філія Деражнянської ЦБС; 

6. Плужненська сільська бібліотека для дітей Ізяславського району; 

7. Завалецька сільська бібліотека-філія Кам’янець-Подільської ЦБС; 

8. Антонінська бібліотека для дітей Антонінської ОТГ; 

9. Грушковецька сільська бібліотека Летичівської ОТГ; 

10.  Новоселицька сільська бібліотека філія Полонської ОТГ; 

11.  Новосинявська бібліотека-філіал Старосинявської ОТГ; 

12.  Воронковецька сільська бібліотека Старокостянтинівської ЦБС; 

13.  Кугаєвецька сільська бібліотека Чемеровецької ОТГ; 

14. Грицівська селищна бібліотека Грицівської ОТГ; 

15. Судилківська сільська бібліотека для дітей Судилківської ОТГ; 

16.  Сутковецька бібліотека-філіал Ярмолинецької ЦБС. 

 

 

 

 
 

 

 

30.08.2018 р. 

Вик. Т.Грудецька 

(0382)79-56-40 


