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Престиж бібліотечної професії і бібліотеки в цілому багато в чому 

залежить від рівня професійної майстерності співробітників. Професійні 

конкурси, на нашу думку, є мотивуючим фактором до безперервної освіти і 

шляхом до справжнього професіоналізму. Саме з цією метою Департамент 

культури, молоді та спорту Житомирської ОДА та Житомирська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича проводять конкурс «Краща 

бібліотека Житомирщини», який цього року відбувся вже вчетверте. 

На жаль, наші минулорічні сподівання щодо щорічного зростання 

кількості учасників конкурсу не виправдалися – учасниками конкурсу в 2021 

році стали лише 9 бібліотек: 

 Дитяча бібліотека-філія № 1 Публічної бібліотеки Коростенської МТГ 

 Ємільчинська центральна бібліотека Ємільчинської селищної ради 

 КЗ «Публічна бібліотека Новоборівської селищної ради» 

 Малинівська сільська бібліотека-філія КЗ «Центральна публічна бібліотека 

імені Василя Скуратівського» Малинської міської ради 

 Народицька селищна бібліотека 

 Підлубівська сільська бібліотека-філія Ємільчинської центральної 

бібліотеки Ємільчинської селищної ради 

 Потіївська сільська бібліотека 

 Суємецька сільська бібліотека Баранівської ТГ 

 Юрівська сільська бібліотека Любарської ТГ. 

До речі, Ємільчинська центральна, Народицька селищна та 

Підлубівська сільська бібліотеки вже не вперше беруть участь у конкурсі і 

навіть ставали фіналістами і переможцями. Така активність не може не 

радувати. 

Учасники змагались за право стати переможцями у таких номінаціях: 

  «Найкраща публічна (центральна) бібліотека ТГ» 

 «Найкраща сільська бібліотека, сільська (міська) бібліотека-філія» 
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 «За кращі практики роботи з молоддю» 

 «За кращі практики роботи з дітьми». 

Відповідно до Положення про обласний конкурс «Найкраща бібліотека 

Житомирщини» (див. додаток 1), до 15 серпня бібліотеки-учасниці надіслали 

до науково-методичного відділу ЖОУНБ ім. О. Ольжича необхідний пакет 

документів, який, в свою чергу, працівники НМВ надали на розгляд усім 

членам журі конкурсу. До складу журі увійшли: 

 Карплюк Н. А., заст. директора з інноваційної діяльності КЗ 

«ЖОУНБ ім. Олега Ольжича (голова журі) 

 Іщук О. С., гол. спеціаліст Департаменту культури,молоді і спорту 

Житомирської облдержадміністрації 

 Костюченко О. В., зав. науково-методичним відділом 

КЗ «ЖОУНБ ім. Олега Ольжича» 

 Козаченко Г. Г., гол. бібліотекар науково-методичного відділу 

КЗ «ЖОУНБ ім. Олега Ольжича» 

 Ковальчук О. О., пров. бібліотекар науково-методичного відділу 

КЗ «ЖОУНБ ім. Олега Ольжича» 

 Димарчук З. І., пров. бібліотекар науково-методичного  відділу 

КЗ «ЖОУНБ ім. Олега Ольжича» (секретар журі) 

 Павлюк Т. О., заст. директора КЗ «Житомирська обласна бібліотеки для 

юнацтва» 

 Степанюк О. В., зав. відділом абонементу КЗ «Житомирська обласна 

бібліотеки для юнацтва» 

 Мозгова Л. А., заст. директора з наукової роботи Житомирської обласної 

бібліотеки для дітей 

 Кушнір Т. О., гол. методист науково-методичного сектору Житомирської 

обласної бібліотеки для дітей 
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Підсумкове засідання журі відбулось 22 вересня (див. додаток 2), на 

якому були визначені фіналісти та переможці обласного конкурсу «Найкраща 

бібліотека Житомирщини» у 2021 році. 

У номінації «Найкраща бібліотека  територіальної громади» переможця 

не обрано, а бібліотеки, які змагались у цій номінації (Народицька селищна 

бібліотека, КЗ «Публічна бібліотека Новоборівської селищної ради» та 

Потіївська сільська бібліотека), журі вирішило відзначити як фіналістів і 

нагородити заохочувальними призами. 

У номінації «Найкраща сільська бібліотека, сільська (міська) бібліотека-

філія» перемогу здобула Малинівська сільська бібліотека-філія 

КЗ «Центральна публічна бібліотека імені Василя Скуратівського» Малинської 

міської ради. 

 

 

 

 

Переможну відзнаку у номінації «За кращі практики роботи з молоддю» 

отримали відразу дві бібліотеки та ще й з однієї громади – Ємільчинська 

центральна бібліотека та Підлубівська сільська бібліотека-філія Ємільчинської 

центральної бібліотеки Ємільчинської селищної ради. Дуже красномовний 

факт, на нашу думку. 
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У номінації «За кращі практики роботи з дітьми» перемогла Дитяча 

бібліотека-філія № 1 Публічної бібліотеки Коростенської МТГ 

 

 

 

 

 

 

 

Заохочувальні нагороди також отримали дві сільські бібліотеки, що взяли 

участь в конкурсі: Суємецька сільська бібліотека Баранівської ТГ та  Юрівська 

сільська бібліотека Любарської ТГ. 

 

 

 

 

 

 

Переможці, фіналісти та учасники отримали відзнаки Департаменту 

культури, молоді та спорту Житомирської ОДА та цінні подарунки – настільні 

інтелектуальні ігри, які, на нашу думку, вдосконалюють грамотність, навчання, 

практичні і пізнавальні навички, мотивують людей здобувати нові знання (у 

будь-якому віці) тощо. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



8 
 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор департаменту культури, 

молоді та спорту Житомирської 

обласної державної адміністрації 

Обшта М.І. 

«30»  березня   2021 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс 

«Найкраща бібліотека Житомирщини» 

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу «Найкраща бібліотека Житомирщини» (далі Конкурс). 

2. Метою Конкурсу є: позиціонування бібліотек області як сучасних 

інформаційних, дозвіллєвих і просвітницьких центрів місцевої громади; 

аналіз роботи бібліотек з обслуговування місцевих громад; вивчення та 

впровадження досвіду роботи бібліотек області з використання 

інноваційних ресурсів в наданні необхідних послуг громаді; 

дослідження інноваційних проектів бібліотек, які націлені на розвиток 

та покращення життя громади. 

3. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою 

виконання цього Положення, здійснюється згідно з вимогами Закону 

України «Про захист персональних даних». 

4. Конкурс проводиться щороку з 1 березня до 30 вересня. 

Організаторами конкурсу є Департамент культури, молоді та спорту 

Житомирської обласної державної адміністрації та КЗ «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича» за участі обласної 

бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей. Конкурс 
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проводиться для публічних бібліотек Житомирської області та визначить 

кращих серед: 

 центральних бібліотек  

 міських бібліотек (бібліотек-філій)  

 сільських бібліотек (бібліотек-філій) 

5. Конкурс проводиться в три етапи: 

 перший етап Конкурсу проводиться з 1 березня до 1 липня поточного 

року та передбачає: підготовку і подання до центральних бібліотек 

матеріалів від сільських бібліотек, сільських та міських бібліотек-

філій на участь у Конкурсі; підготовку центральними бібліотеками 

власних матеріалів на участь 

 другий етап Конкурсу проводиться з 1 липня до 15 серпня поточного 

року та передбачає визначення центральними бібліотеками (за 

підтримки  відділів культури та відповідних структур в ТГ) за 

конкурсними матеріалами бібліотек-переможниць та подання як 

власних матеріалів, так і матеріалів бібліотек-переможниць до КЗ 

«Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. 

Ольжича» 

 третій етап Конкурсу проводиться з 15 серпня по 30 вересня 

поточного року та передбачає перегляд, аналіз та оцінювання журі 

конкурсних матеріалів та визначення переможців окремо серед 

центральних  бібліотек, окремо серед сільських бібліотек, сільських 

та міських бібліотек-філій. 

6. З метою об’єктивного оцінювання матеріалів Конкурсу, обирається 

журі. Персональний склад журі третього етапу конкурсу 

затверджується наказом директора Департаменту культури, молоді 

та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Для участі 

у третьому етапі Конкурсу бібліотеки повинні подати до обласної 
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універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича в електронному 

вигляді (електронною поштою, на флешці) разом з анкетою, в якій 

необхідно вказати назву установи, адресу, контактні телефони, e-mail 

бібліотеки-учасниці (за наявності) наступні інформаційні матеріали: 

 слайд-презентації (в форматі Power Point, не більше 10-15 слайдів), 

які знайомлять з бібліотекою: характеристика (історія, фонд, 

користувачі, соціокультурна діяльність, проекти), працівник, 

волонтери тощо. 

 довідку з описом інноваційних послуг, які були впроваджені 

бібліотекою та/або проектів, які були реалізовані з метою 

покращення обслуговування та сприяння розвитку місцевих громад, 

соціокультурних заходів, які сприяють об’єднанню громади (не 

більше одного друкованого аркуша формату А4) 

 матеріали, які ілюструють ефективність впровадженої інноваційної 

послуги або реалізованого проекту (статті в друкованих або 

електронних місцевих та всеукраїнських ЗМІ, фото, відеозаписи, 

відгуки читачів, власна рекламна продукція послуг або проектів 

тощо). 

7. Конкурсні роботи мають: 

 творчо розкривати діяльність бібліотечних установ 

 висвітлювати впровадження нових форм і методів роботи 

 сприяти залученню до бібліотек нових користувачів та покращенню 

іміджу бібліотек 

 мати риси індивідуального авторського стилю 

 мають бути виконані на якісному художньому рівні. 

Матеріали, які не відповідають вище вказаним вимогам,  до участі в 

Конкурсі не допускаються. 

8. Визначення та нагородження переможців конкурсу: 
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 за результатами оцінювання конкурсних матеріалів бібліотек, 

визначаються переможці у наступних номінаціях: «Краща 

центральна бібліотека», «Краща міська бібліотека (бібліотека-філія)», 

«Краща сільська бібліотека (бібліотека-філія)»; «За кращі практики 

роботи з молоддю»; «За кращі практики по роботі з дітьми» 

 переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними 

подарунками (призами) 

 заохочувальними відзнаками нагороджуються всі бібліотеки, що є 

учасниками Конкурсу 

 вручення нагород відбувається на урочистому заході до 

Всеукраїнського дня бібліотек. 

9. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

Департаментом культури, молоді та спорту Житомирської обласної 

державної адміністрації на проведення культурно-мистецьких заходів: 

на кожну основну номінацію – цінний подарунок (приз) та Диплом; 

заохочувальні призи (за визначенням журі) та Подяки за участь у 

Конкурсі. 

10. Витрати номінантів-переможців на проїзд до місця проведення 

церемонії нагородження та в зворотньому напрямку, а також 

харчування здійснюється за рахунок сторони, що відряджає, або за 

власний рахунок. 

11. Матеріали Конкурсу узагальнюються науково-методичним відділом 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 

12. Хід проведення та підсумки Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Ольжича та на офіційній сторінці бібліотеки у Фейсбуці. 
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Додаток 2 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання журі обласного конкурсу 

«Найкраща бібліотека Житомирщини» 
 

22.09.2021 р.      

 

Голова:  Карплюк Н. А., заст. директора з інноваційної діяльності КЗ 

«ЖОУНБ ім. Олега Ольжича» 

Секретар: Димарчук З. І., провідний бібліотекар НМВ ЖОУНБ 

 

Присутні: Іщук О. С., головний спеціаліст відділу культурно-мистецьких 

установ Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської 

ОДА 

Костюченко О. В., зав. НМВ ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Козаченко Г. Г., головний бібліотекар НМВ ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Ковальчук О. О., пров. бібліотекар НМВ ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Павлюк Т. О., заступник директора Житомирської обласної 

бібліотеки для юнацтва 

Степанюк О. В., зав. відділом абонементу КЗ «Житомирська 

обласна бібліотеки для юнацтва» 

Мозгова Л. А., заст. директора з наукової роботи Житомирської 

обласної бібліотеки для дітей 

Кушнір Т. О., гол. методист науково-методичного сектору 

Житомирської обласної бібліотеки для дітей 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про відзначення кращих бібліотечних установ області в конкурсі 

«Найкраща бібліотека Житомирщини». 
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Слухали: 

Карплюк Н.А. – запропонувала внести зміни до Положення про обласний 

конкурс «Найкраща бібліотека Житомирщини» на 2022 рік: розділити 

номінацію «Найкраща бібліотека ТГ» на дві – «Найкраща бібліотека великої 

ТГ» та «Найкраща бібліотека малої ТГ» згідно з чисельністю населення 

громад. 

Карплюк Н.А. – озвучила кількість заявок бібліотек на участь у конкурсі. В 

цьому році конкурс проводився в таких номінаціях: «Краща публічна 

(центральна) бібліотека ТГ»; «Краща сільська бібліотека, сільська (міська) 

бібліотека-філія»; «За кращі практики роботи з молоддю»; «За кращі 

практики по роботі з дітьми». 

Іщук О. С. – повідомила про кошторис конкурсу та процедуру нагородження 

переможців та  відзначення учасників. 

Козаченко Г. Г. – в номінації «Краща бібліотека ТГ» переможця не визначати, 

а всіх учасників відзначити грамотами та заохочувальними призами. 

Костюченко О. В. – ознайомившись з представленими матеріалами бібліотек 

с. Юрівка, с. Суємці, с. Потіївка Олевського району пропоную визнати кращою  

в номінації «Краща сільська бібліотека» Малинівську сільську бібліотеку-

філію КЗ «Центральна публічна бібліотека ім. Василя Скуратівського» 

Малинської міської ради   

Павлюк Т. О. – у номінації «За кращі практики роботи з молоддю» пропоную 

визначити переможцем Ємільчинську центральну бібліотеку Ємільчинської 

селищної ради. 

Степанюк О. В. – запропонувала в номінації «За кращі практики роботи з 

молоддю» переможцем визначити також (з огляду, що головний приз у 

номінації «Краща бібліотека ТГ» цього року не призначається) Підлубівську 

сільську бібліотеку-філію Ємільчинської центральної бібліотеки 

Ємільчинської селищної ради. 
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Мозгова Л. А. – в номінації «За кращі практики по роботі з дітьми» визнати 

переможцем Дитячу бібліотеку-філію №1 Публічної бібліотеки Коростенської 

МТГ, відзначивши високий багаторічний рівень діяльності установи. 

Кушнір Т. О. – запропонувала відзначити заохочувальними призами 

фіналістів обласного конкурсу: Народицьку селищну бібліотеку, КЗ «Публічна 

бібліотека Новоборівської селищної ради», Потіївську сільську бібліотеку 

(Потіївська ТГ), Суємецьку сільську бібліотеку (Баранівська ТГ) та Юрівську 

сільську бібліотеку (Любарська ТГ).  

Ухвалили: 

Визначити переможцями обласного конкурсу «Найкраща бібліотека 

Житомирщини», нагородити цінними подарунками та  відзнаками 

Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА: Малинівську 

сільську бібліотеку-філію КЗ «Центральна публічна бібліотека ім. Василя 

Скуратівського» Малинської міської ради у номінації «Краща сільська 

бібліотека, сільська (міська) бібліотека-філія»; Ємільчинську центральну 

бібліотеку Ємільчинської селищної ради та Підлубівську сільську бібліотеку-

філію Ємільчинської центральної бібліотеки Ємільчинської селищної ради у 

номінації «За кращі практики роботи з молоддю»; Дитячу бібліотеку-філію 

№1 Публічної бібліотеки Коростенської МТГ  у номінації «За кращі практики 

по роботі з дітьми». Заохочувальними відзнаками та призами нагородити 

фіналістів обласного конкурсу: Народицьку селищну бібліотеку; КЗ «Публічна 

бібліотека Новоборівської селищної ради»; Потіївську сільську бібліотеку 

(Потіївська ТГ); Суємецьку сільську бібліотеку (Баранівська ТГ) та Юрівську 

сільську бібліотеку (Любарська ТГ). 

Працівникам ЦБ довести до відома результати конкурсу на 

Всеукраїнському святі бібліотек та урочисто привітати переможців. 

 

Голова журі:     Карплюк Н. А. 

Секретар ради:    Димарчук З. І. 


