
Затверджено 

Президія ТОВ УБА  

17 квітня 2012 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс на публікацію друкарським способом 

бібліографічного покажчика. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Мета конкурсу — сприяти розвитку бібліографічної діяльності 

публічних бібліотек області, що є важливою складовою роботи бібліотек; 

підвищення якості фахової підготовки, оформлення та поширення їх 

видавничої продукції; активізації роботи бібліографів та бібліотекарів з 

популяризації бібліотечних фондів та онлайнових інформаційних ресурсів у 

мережі Інтернет шляхом бібліографування. 

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 здійснюють обласні 

періодичні видання та відділи інформації, автоматизації та механізації 

бібліотечних процесів Тернопільської ОУНБ. 

1.5. Співорганізаторами конкурсу можуть бути установи та громадські 

організації, що підтримують його цілі і завдання та паралельно встановлюють 

свої премії та призи. 

2. Організація і проведення 

2.1. Конкурс проводиться з  квітня по 1 листопада 2012 року. 

2.2. Функції оргкомітету 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 з популяризації конкурсу; 

— фінансування публікації друкарським способом бібліографічних  покажчиків 

 —переможців конкурсу; 

— створення журі з провідних фахівців ТОУНБ. 

2.5. Журі конкурсу відповідає за об’єктивну оцінку представлених 

матеріалів та спільно з президією ТОВ УБА проводить підбиття підсумків, 

приймає рішення про визначння переможців за номінаціями. 

2.6. Номінації конкурсу: 

— кращий історико-краєзнавчий покажчик; 

— кращий біобібліографічний покажчик. 

2.7. За рішенням оргкомітету окремі роботи можуть бути нагороджені 

спеціальними відзнаками: 

— за оригінальність  та повноту розкриття обраної теми; 

— за оформлення. 

2.8. Учасники конкурсу повинні вказати на титульному листі 

представленого покажчика серед колективних авторів Тернопільське обласне 

відділення Української бібліотечної асоціації. 

2.9 Термін подання матеріалів за поштовим штемпелем до 1 листопада 

2012 року. 

2.10. Матеріали (друкований та електронний варіант) надсилаються за 

адресою Тернопільської ОУНБ (admin@library.te.ua, інформаційно-

бібліографічний відділ, б-р Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001) з позначкою 

«на конкурс». 

2.11. Матеріали, що надійшли на конкурс, та не отримали перемоги не 

повертаються. 

2.12. Критерії оцінки: 

— актуальність та новизна тематики, суспільна значимість; 



— професійний рівень відбору та систематизації матеріалів; 

— дотримання ГОСТу 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.. 

Загальні вимоги та правила складання. 

— наповнення, використання вебліографії; 

—рівень редакційно-видавничої підготовки, художнє оформлення, 

оригінальність дизайнерського рішення.  

3. Підбиття підсумків конкурсу 

3.1. Офіційне оголошення результатів конкурсу та відзначення переможців 

відбудеться у листопаді 2012 року в приміщення Тернопільської обласної 

універсальної  наукової бібліотеки. 

3.2. Підсумки конкурсу оприлюднюються в ЗМІ, а також на сайті 

Тернопільської обласної універсальної  наукової бібліотеки (www.library.te.ua), 

покажчики переможці будуть надруковані у першому кварталі 2013 року 

загальним тиражем 100 примірників. 

4. Фінансове забезпечення конкурсу 

4.1. Фінансування конкурсу здійснює ТОВ УБА. 

5. Вимоги до виконання робіт 

1. Поля: 

  верхнє – 2 см,  нижнє – 2 см,  ліве – 3 см,  праве – 1 см. 

2. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 

3. Інтервал – 1,5. 

4. Абзацний відступ – 1,25 см. 



Склад оргкомітету  
по проведенню обласного конкурсу  

на кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини 
 
 
 

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

 
 

Члени оргкомітету: 
 
 

Гончарук О.С. – член президії, заступник директора ОУНБ з 
внутрішньобібліотечної роботи 
Гук Л.С. – член президії, директор обласної бібліотеки для молоді 
Денисюк Н.А. – член президії, директор Тернопільської міської ЦБС 
Василюк О.І. – член президії, директор Тернопільської ЦБС 
 

 
 

Журі конкурсу 
 
 

Оленич Л.Б. – завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу  
Пайок М.В. – завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
МиськівВ.Я. – головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії 
Чупрова В.А. – головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу 


