ЗАТВЕРДЖЕНО
Президія ТОВ УБА
17 квітня 2012 року
ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс на розміщення матеріалів у збірнику
з досвіду роботи публічних бібліотек Тернопільської області
1. Загальні положення
1.1. Мета обласного конкурсу — стимулювання творчої ініціативи, сприяння
покращенню роботи публічних бібліотек, удосконалення форм і методів
діяльності, упровадження інновацій, розширення співпраці з владою, громадою,
установами й організаціями, формування позитивного іміджу книгозбірень та
інформування бібліотечної спільноти про розробки, які мають інноваційний
характер.
1.2.

Засновниками конкурсу є:

— Тернопільське обласне відділення Української бібліотечної асоціації;
— Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека.
1.3. Базою проведення конкурсу є Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека.
1.4. Інформаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює науковометодичний відділ ОУНБ.
2. Організація та проведення
2.1. Конкурс проводиться з травня по жовтень 2012 року.
2.2. Функції організаційного комітету конкурсу (далі — Оргкомітет) виконує
президія ТОВ УБА.
2.3. Оргкомітет доводить до відома бібліотечної громади області інформацію
про термін та умови конкурсу.
2.4. Оргкомітет є виконавчим органом і відповідає за:
— проведення заходів із популяризації конкурсу;

— фінансування видання збірника друкарським способом;
— створення журі з фахівців науково-методичного відділу.
2.5. Журі конкурсу відповідає за об’єктивну оцінку представлених матеріалів
та спільно з президією ТОВ УБА здійснює підбиття підсумків, приймає рішення
про визначення кращих матеріалів за номінаціями.
2.6. Роботи, подані на конкурс, визначаються за номінаціями:
— інноваційна діяльність;
— робота з окремими категоріями користувачів;
— співпраця з владою, громадою, установами, громадськими організаціями;
— краєзнавча робота в бібліотеці;
— робота об’єднань та клубів за інтересами.
2.7. За рішенням оргкомітету окремі роботи можуть бути подані для
публікації в обласній пресі та фахових виданнях: журналах «Бібліотечна
планета», «Бібліотечний форум України» тощо.
2.8. Термін подання матеріалів — до 1 жовтня 2012 року (за поштовим
штемпелем).
2.9. Матеріали (друкований та електронний варіант) надсилаються за адресою
ОУНБ (admin@library.te.ua; науково-методичний відділ, Тернопільська обласна
універсальна наукова бібліотека, б-р Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001) з
позначкою «На конкурс».
2.10. Матеріали, що надійшли на конкурс, але не отримали перемоги, не
повертаються.
2.11. Критерії оцінки:
— актуальність теми;
— професійний рівень підготовки матеріалу;
— інноваційний характер досвіду;
— рівень

редакційно-видавничої

ілюстративного матеріалу.

підготовки,

оформлення,

наявність

3. Підбиття підсумків конкурсу
3.1. Офіційне оголошення результатів конкурсу відбудеться в листопаді
2012 року.
3.2. Підсумки конкурсу оприлюднюються в ЗМІ, а також на сайті
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки (www.library.te.ua).
Збірник із кращими матеріалами вийде друком у першому кварталі 2013 року
загальним тиражем 100 примірників та буде розміщено в «Електронній
бібліотеці» на сайті ОУНБ.
4. Фінансове забезпечення конкурсу
4.1. Фінансування конкурсу здійснює ТОВ УБА.
5. Вимоги до виконання робіт
5.1. На конкурс надсилаються матеріали, виконані в текстовому редакторі
Microsoft Word з дотриманням таких вимог:
— поля: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см;
— шрифт — Times New Roman, кегль — 14;
— інтервал — 1,5;
— абзацний відступ — 1,25 см.
До тексту додавати фотоматеріали, збережені у форматі JPG, PNG.

Склад організаційного комітету з проведення
обласного конкурсу на кращий матеріал
із досвіду роботи публічної бібліотеки області

Вітенко В. І. — голова президії ТОВ УБА, директор ОУНБ, голова
оргкомітету;
Ліскова О. Г. — член президії ТОВ УБА, заступник директора ОУНБ з
наукової роботи та інформатизації, заступник голови.

Члени оргкомітету:
Гончарук О. С. — член президії ТОВ УБА, заступник директора ОУНБ з
внутрішньобібліотечної роботи;
Гук Л. С. — член президії ТОВ УБА, директор обласної бібліотеки для
молоді;
Денисюк Н. А. — член президії ТОВ УБА, директор Тернопільської міської
ЦБС;
Василюк О. І. — член президії ТОВ УБА, директор Тернопільської ЦБС.

Журі конкурсу:
Єрошенкова С. Т. — завідувачка науково-методичного відділу ОУНБ;
Козачок Л. М. — головний методист науково-методичного відділу ОУНБ;
Юрчик С. П. — провідний методист науково-методичного відділу ОУНБ;
Раскіна О. М. — редактор І категорії ОУНБ;
Жовтко Г. Й. — бібліотекар І категорії відділу інформації ОУНБ.

