
 

 Додаток  

до наказу Хмельницької ОУНБ 

від 01 серпня  № 49-о 

 

Положення  

про обласний ярмарок бібліотечних ініціатив  

«Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади»  

 

 Дане положення визначає порядок підготовки і проведення 

обласного ярмарку бібліотечних ініціатив «Сучасна бібліотека: розвиваємо 

місцеві громади» (далі Ярмарок). 

 Ярмарок проводиться у вересні 2017 року в рамках ІХ обласного 

Форуму бібліотекарів Хмельниччини «Дієва бібліотека – успішна громада» з 

метою підвищення ролі публічних бібліотек Хмельниччини у розвитку громад, 

популяризації кращого досвіду роботи з надання якісних послуг, 

запровадження інноваційних проектів, проведення інформаційно-

просвітницьких заходів. 

 Організаторами Ярмарку виступають Хмельницька обласна 

універсальна наукова бібліотека та Хмельницьке обласне відділення 

Української бібліотечної асоціації. 

 Координацію робіт з підготовки Ярмарку, організацію експозиції, 

узагальнення підсумкових матеріалів здійснює відділ науково-методичної 

роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

 Учасником Ярмарку може бути одна публічна бібліотека від 

району, міста, ОТГ. 

 Для участі в Ярмарку працівникам бібліотек необхідно заповнити 

та надіслати до 31 серпня 2017 року на електрону адресу відділу науково-

методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ за 

посиланням nmvkmoblbib@gmail.com реєстраційну форму (додаток 1). 

 За підсумками реєстрації бібліотек та відбором журі бібліотеки-

учасники готують експозицію , рекламний буклет та представляють досвід під 

час проведення ІХ обласного Форуму бібліотекарів Хмельниччини «Дієва 

бібліотека – успішна громада».  

 З метою об’єктивного оцінювання представлених на Ярмарок 

бібліотечних ініціатив, огляду експозицій, визначення переможців, утворюється 

журі (додаток 2). 

 Урочисте відзначення переможців та учасників проводиться 

напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. 

 Хід проведення та підсумки Ярмарку оприлюднюються засобами 

бібліотечного веб-сайту, сторінок у соціальних мережах, подаються для 

розміщення у ЗМІ. 

 

mailto:nmvkmoblbib@gmail.com


Додаток 1 

до Положення про обласний ярмарок  

бібліотечних ініціатив «Сучасна  

бібліотека: розвиваємо місцеві громади»  

 

 

Реєстраційна форма  

учасника обласного ярмарку бібліотечних ініціатив  

«Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади»  

 

1. Назва бібліотеки _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника бібліотеки 

(повністю)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Тема експозиції_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Форма і схема представлення експозицій ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. На чому будуть представлятись експозиції (стіл, стелаж, фліп чарт, 

інше)__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Контактна інформація (телефон, електронна адреса)__________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заповнення______________    Підпис___________ 

 



 
 


