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Положення 

про обласний конкурс 

«Краща бібліотека року-2018» 

І. Загальні положення 

1. Обласний конкурс «Краща бібліотека року» (далі - Конкурс) 

проводиться з ініціативи Громадської організації «Донецьке обласне 

відділення Української бібліотечної асоціації» (ГО «ДОВ УБА») та 

присвячується Всеукраїнському дню бібліотек.  

2. Конкурс проводиться з метою підвищення інтенсивності та якості 

інформаційно-бібліотечної діяльності, визначення кращих інновацій, ідей, що 

сприяють ефективній роботі, залучення потенційних користувачів до 

бібліотек Донецької області. 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

- Активізація діяльності бібліотек в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій 

- Освоєння інноваційних методів і технологій у створенні продуктів та 

послуг; 

- Створення моделей сучасних бібліотек, які відповідають потребам 

місцевої громади; 

- Визначення перспективних напрямків розвитку бібліотечного 

обслуговування; 

- Зміцнення регіональних зв’язків між бібліотеками, органами 

місцевого самоврядування та партнерськими організаціями; 

- Організація продуктивного обміну інформацією та поширення 

кращих нововведень, які мають практичне значення; 

- Створення системи підтримки та розвитку читацької культури, 

духовно-ціннісних орієнтацій та практичних потреб особистості; 

- Розширення рекламно-видавничої діяльності бібліотек; 

- Виявлення та стимулювання творчої ініціативи бібліотечних 

працівників; 

- Підвищення професійної майстерності працівників книгозбірень. 
 

ІІ. Організація та порядок проведення Конкурсу 

1. В Конкурсі можуть брати участь усі бібліотечні заклади  області, що 



підпорядковуються структурним підрозділам у сфері культури 

райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад: центральні 

районні та міські бібліотеки, бібліотеки-філії, сільські бібліотеки та 

бібліотеки ОТГ.  

2. Учасники Конкурсу мають бути членами ГО «ДОВ УБА». 

3. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 

веб-сайті ЦМПБ м. Краматорська в рубриці «ГО «ДОВ УБА» www.lib-krm.org  

 

4. Матеріали на Конкурс подаються до 09  вересня 2018 року включно. 

Результати Конкурсу визначаються до Всеукраїнського дня бібліотек – 30 

вересня 2018 року.  
 

5. На Конкурс подаються інформаційно-статистичні матеріали, що 

розкривають діяльність бібліотеки за останні 2 роки та додаткові матеріали 

(фірмова атрибутика, буклети, проспекти, плакати, путівники, календарі та 

ін.; відеоролики (реклама послуг); мультимедійні презентації; бібліотечні 

сторінки (рубрики) в газетах, записи теле- радіопередач, програми, сценарії 

рекламних заходів, акцій, фото, відгуки користувачів, договори про 

співробітництво тощо) відповідно номінації. 

6. Тривалість відеороликів повинна становити не більше 5 хвилин, 

обсяг мультимедійної презентації - до 12 слайдів (в електронному та  

паперовому вигляді). 

7. Учасники Конкурсу у матеріалах зазначають: назву Конкурсу та 
номінацію, найменування та місцезнаходження закладу, прізвище, ім’я, по 
батькові та посаду керівника закладу, контактний телефон особи, 

відповідальної за підготовку матеріалів. Заявка має бути підписана 
керівником та завірена печаткою організації, якій підпорядкована бібліотека. 

8. Конкурсні матеріали надсилаються українською мовою у 
паперовому вигляді та на електронних носіях (CD/ DVD) на поштову адресу: 

Центральна міська публічна бібліотека, організаційно-методичний відділ, каб. 
10,  вул. М.Приймаченко, 16, м. Краматорськ, 84331 або ж на електронну 
адресу   library@krm.net.ua з позначкою «Конкурс «Краща бібліотека року». 

9. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних 

даних”. 

http://www.lib-krm.org/
mailto:library@krm.net.ua


III. Критерії оцінки переможців Конкурсу 

1. Комфортність умов обслуговування користувачів: зручний режим 
роботи, інтер’єр бібліотеки (додати фотографії). 

2. Відповідність матеріально-технічної бази: опалення, освітлення, 
проведення ремонтних робіт. 

3. Високий рівень компетентності і професійної майстерності, творчий 
стиль. 

4. Впровадження нових форм і методів роботи. 

5. Виконання бібліотекою функцій центра краєзнавства. 

6. Освоєння інформаційних технологій, створення електронних баз даних, 
інноваційні форми обслуговування користувачів. 

7. Підтримка дієвих контактів з органами місцевого самоврядування, 
різними партнерами. 

8. Сприяння згуртуванню читацького активу, його об’єднання в гром 
адські ради, клуби за інтересами. 

9. Реклама бібліотеки у ЗМІ, соціальних мережах тощо (посилання на 
електронні ресурси, копії статей). 

10. Чіткість, лаконічність, цілісність викладеного матеріалу. 

11. Підвищення фахового і культурного рівня працівників бібліотек.  

IV. Підсумки та нагороди переможців Конкурсу 

1. Для здійснення оцінки представлених на Конкурс робіт, підведення 

підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі. 

2. Склад журі Конкурсу затверджується засіданням президії ГО «ДОВ 

УБА».  

3. Журі  визначає три бібліотеки , що зайняли перше, друге та третє 
місце за такими номінаціями: 

 
- «БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР – ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВАЦІЙ»; 

-  «БІБЛІОТЕКА. ГРОМАДА. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО». 

 
4. Переможці визначаються у 2 категоріях: 
 

А) Центральна міська, (районна), районна дитяча бібліотека, міська 

бібліотека-філія централізованої бібліотечної системи, самостійна 

міська бібліотека, самостійна міська дитяча бібліотека; 



Б) селищна, сільська бібліотека-філія централізованої бібліотечної 

системи, самостійна селищна, бібліотека ОТГ. 

5. Переможцями визначаються учасники Конкурсу, роботи яких 

набрали найбільшу кількість балів. 

V. Нагородження переможців Конкурсу 

1. На підставі рішення журі проводиться засідання президії ГО «ДОВ 
УБА», під час якого затверджуються  результати проведення Конкурсу.  

2. Бібліотеки-переможці у відповідних номінаціях нагороджуються 

Дипломами «Краща бібліотека 2018 року» та цінними подарунками. 

3. Всі учасники конкурсу нагороджуються Подяками ГО «ДОВ УБА».  

 

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу 

1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів ГО «ДОВ 

УБА» відповідно до затвердженого кошторису. 

2. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу можуть 
залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які 
не заборонені чинним законодавством України. 


