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1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу «Краща 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 управління культури і туризму облдержадміністрації та обласна 

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

для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей. Конкурс проводиться для 

публічних бібліотек Житомирської області та визначить кращих серед:  

 централізованих бібліотечних систем (ЦБС) 

 опорних (публічних, центральних) бібліотек ОТГ 



 сільських бібліотек, сільських та міських 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 районних 

(міських) та опорних бібліотек матеріалів від сільських бібліотек, сільських 

та міських бібліотек-філій на участь у Конкурсі; підготовку центральними 

районними (міськими) та опорними бібліотеками власних матеріалів на 

участь 

 другий етап Конкурсу проводиться з 1 липня до 15 серпня поточного року 

та передбачає визначення центральними районними (міськими) та 

опорними бібліотеками (за підтримки районних (міських) відділів 

культури та відповідних структур в ОТГ) за конкурсними матеріалами 

бібліотек-переможниць та подання як власних матеріалів, так і матеріалів 

бібліотек-переможниць до Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 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 

районних (міських), опорних бібліотек ОТГ, 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 управління культури і туризму Житомирської 

облдержадміністрації. 

7. Для участі у третьому етапі Конкурсу бібліотеки повинні подати до 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича в 

електронному вигляді (електронною поштою, на диску/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 2003 або 2007 р., 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). 

8. 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. 

9. Визначення та нагородження переможців конкурсу: 

 за результатами оцінювання конкурсних матеріалів бібліотек, 

визначаються переможці у наступних номінаціях: «Краща централізована 

бібліотечна система (ЦБС)», «Краща опорна (публічна, центральна) 



бібліотека ОТГ», «Краща сільська бібліотека, сільська (міська) бібліотека-

філія»; «За кращі практики роботи з молоддю»; «Краща бібліотека по 

роботі з дітьми» 

 переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та сувенірами 

 заохочувальними відзнаками нагороджуються всі бібліотеки, що є 

учасниками Конкурсу 

 вручення нагород відбувається на урочистому заході до Всеукраїнського 

дня бібліотек. 

10. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

управлінням культури і туризму Житомирської обласної державної 

адміністрації на проведення культурно-мистецьких заходів. 

11. 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. 

12. Матеріали Конкурсу узагальнюються науково-методичним відділом ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича. 

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

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича та 

на офіційній сторінці бібліотеки у Фейсбуці. 


