
ПОЛО Ж ЕН Н Я
про обласний конкурс серед працівників бібліотек, 

що обслуговують користувачів-дітей на кращу бібліотечну інновацію в 
рамках проекту «Бібліокре@тив-2019»

І. Загальні положення

1. Обласний конкурс серед працівників бібліотек, що обслуговують 
користувачів-дітей на кращу бібліотечну інновацію в рамках проекту 
«Бібліокре@тив-2019» (далі -  Конкурс), проводиться з ініціативи 
Комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» 
Запорізької обласної ради спільно з ВГО «Асоціація працівників бібліотек 
України для дітей» під патронатом Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій ЗОДА до 80-річчя Запорізької області та 80-річчя КЗ 
«Запорізька обласна бібліотека для дітей «Ю ний читач» ЗОР.

2. Конкурс проводиться з метою залучення працівників бібліотек до 
творчого пошуку, створення та запровадження інноваційних форм і методів 
роботи щодо просування книги та читання, задоволення запитів на книгу та 
інформацію, розкриття ідейних, наукових, художніх цінностей книжкових 
фондів; духовного, інтелектуального, творчого і пізнавального розвитку 
особистості юного користувача; відбір та представлення кращих інновацій на

X Міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій «Бібліокре@тив- 
2019», що буде проводитись на базі КЗ «ЗОБД «Ю ний читач» ЗОР; підвищення 
професійного рівня бібліотечних працівників, покращення змісту і якості 
роботи бібліотек області з користувачами-дітьми.

II. Умови участі та порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс організовує та проводить Комунальний заклад «Запорізька 
обласна бібліотека для дітей «Ю ний читач» Запорізької обласної ради.

2. У Конкурсі беруть участь працівники сільських бібліотек-філій, 
районних та міських бібліотек для дітей, бібліотек-філій для дітей Запорізької 
міської централізованої бібліотечної системи, бібліотеки об'єднаних 
територіальних громад (далі -  учасники).

3. Конкурс проводиться протягом лютого-травня 2019 року в два тури:
І тур (районний/міський відбірковий) -  з 11 лютого по 01 травня;



2

II тур (обласний підсумковий) -  з 10 по 17 травня -  підводяться 
підсумки, визначаються переможці.

4. Конкурс проводиться у номінаціях:
краща інновація серед наочних форм популяризації книги та читання; 
краща інновація серед масових форм популяризації книги та читання; 
кращий інноваційний медіа-продукт.

5. На конкурс представляються як індивідуальні, так і колективні роботи.

6. Конкурсні роботи повинні бути підготовлені у формі презентації за 
тематикою Конкурсу і відповідати таким вимогам:

записані на дисках СО у форматі рріх або ррБх для РошегРоіпІ;; 
об'ємом до 10 слайдів; 
за структурою включати:
титульну сторінку, де вказується назва інновації, прізвище, ініціали 

автора чи групи авторів, посада, назва бібліотеки; 
мету і завдання; 
вікове призначення; 
інноваційність; 
вартість реалізації інновації; 
короткий виклад інновації; 
очікувані результати.

7. Разом з конкурсною роботою надсилається додаткова інформація: 
номінація, назва роботи, прізвище, ім'я, по батькові автора або групи авторів, 
посада, найменування бібліотеки, контактний телефон та детальний опис 
інновації.

8. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних 
даних".

9. Конкурсні роботи переможців розміщуються на сайті Запорізької 
обласної бібліотеки для дітей «Ю ний читач» за згодою учасників відповідно до 
вимог Закону України "Про авторське право та суміжні права".

III. Порядок визначення переможців Конкурсу

1. Для здійснення оцінки представлених на Конкурс робіт, підведення 
підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі.

1.1.Склад журі II туру затверджується окремим наказом в.о. директора 
Комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» 
ЗОР.

2. В ході проведення І туру Конкурсу визначається по одному 
переможцю в кожній номінації та надсилаються їхні роботи (диски) для участі 
у II турі Конкурсу на поштову адресу: Запорізька обласна бібліотека для дітей
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«Ю ний читач» ЗОР, вул. В. Лобановського, 14, м. Запоріжжя 69006, та на 
електронну адресу: zobd@ ukr.net. (з поміткою на конкурс).

3. При оцінці журі конкурсних робіт враховуються відповідність таким 
критеріям:

актуальність;
оригінальність творчого задуму;
креативність;
творча самостійність;
естетична привабливість.

4. Кожен із критеріїв оцінюється за десятибальною шкалою.

5. Переможцями Конкурсу визначаються учасники Конкурсу, роботи 
яких набрали найбільшу кількість балів.

1. На підставі рішення журі видається наказ Комунального закладу 
«Запорізька обласна бібліотека для дітей «Ю ний читач» ЗОР про підсумки 
проведення Конкурсу.

2. Переможці в кожній із номінацій нагороджуються дипломами 
Асоціації працівників бібліотек України для дітей та цінними подарунками.

3. Учасники конкурсу нагороджуються подяками Комунального закладу 
«Запорізька обласна бібліотека для дітей «Ю ний читач» ЗОР.

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

IV. Нагородження переможців Конкурсу

V. Фінансове забезпечення Конкурсу

В.о. директора Л.В. Данилова

mailto:zobd@ukr.net


Додаток №2

Склад журі обласного конкурс на кращу бібліотечну 
інновацію в рамках проекту «Бібліокре@тив-2019»

Голова журі:
Данилова Л.В. -  в.о. директора Комунального закладу «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей «Ю ний читач» ЗОР.

Члени журі:
Пономаренко І.П. -  головний спеціаліст Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій ЗОДА (за згодою).

Веселова Л.Г. -  заступник директора Комунального закладу «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей «Ю ний читач» ЗОР.

Шахневич Н.О. -  провідний методист.

Кругла К.Ю. -  методист І категорії.

Гудіна І.М.- завідувач відділу науково-методичної роботи та краєзнавства.

Браун Ю.В. -  завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів.

Дунай Л.Л. -  завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 
1-4 класів.

Гвоздик Н.Б. -  завідувач відділу масової роботи та естетичного виховання.

В.о. директора Л.В. Данилова


