
 
Положення  

про Регіональний конкурс  
на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України 

 

1. Загальні засади 
1.1. Мета конкурсу – сприяти розвитку науково-методичної та бібліографічної діяльності, що є 

важливою складовою наукової роботи бібліотек; популяризації видавничої продукції бібліотек; стимулю-
вати впровадження в бібліотечну практику кращих наукових розробок науково-методичної та бібліогра-
фічної тематики; активізувати професійні зв’язки між бібліотеками південного регіону; формувати пози-
тивну громадську думку щодо наукової діяльності бібліотек; інформувати бібліотечну спільноту про роз-
робки, які мають інноваційний характер. 

1.2. Засновниками конкурсу є : 
- Міністерство культури і туризму України; 
- Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького. 

1.3. Базою проведення конкурсу є Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. 
1.4. Інформаційний спонсор конкурсу визначається оргкомітетом. Спонсорами конкурсу також 

можуть бути інші організації й установи, що підтримують його цілі і завдання та беруть участь (фінансо-
во або організаційно) у його проведенні. 

1.5. Робочі органи конкурсу: 
- організаційний комітет; 
- журі. 

2. Організація і проведення 
2.1. Конкурс на краще науково-методичне і бібліографічне видання започатковано у 2009 р. Пе-

ріодичність проведення конкурсу – один раз на два роки. 
2.2. Підбиття підсумків конкурсу здійснюється в ОННБ імені М. Горького у вересні-жовтні другого 

року після попереднього конкурсу. 
2.3. Для організації конкурсу формується організаційний комітет, який складається з представни-

ків ОННБ імені М. Горького як засновника, представників інформаційного спонсора, за погодженням – 
представників органів місцевої влади і є виконавчим органом і відповідає за: 

- терміни проведення конкурсу; 
- справочинство і ведення архіву конкурсу; 
- проведення заходів з популяризації конкурсу; 
- фінансування конкурсу, пошук спонсорів; 
- створення журі з провідних фахівців публічних бібліотек. 

2.4. Журі конкурсу відповідає за наукову оцінку та підбиття підсумків, приймає рішення про наго-
родження переможців та лауреатів конкурсу за номінаціями. Протоколи засідань журі є конфіденційною 
інформацією, оголошується лише протокол про остаточне рішення журі, яке не підлягає оскарженню. 
Склад і діяльність журі регламентується Положенням про журі конкурсу. 

2.5. Роботи, подані на конкурс, нагороджуються за двома номінаціями: 
 краще науково-методичне видання; 
 краще бібліографічне видання. 

2.6. За рішенням журі окремі наукові роботи можуть бути нагороджені спеціальними преміями: 
- за оригінальність вирішення проблеми; 
- за інноваційний характер; 
- інше.  

2.7. Для нагородження переможців і лауреатів встановлюються дипломи, зміст і форма яких ви-
значаються журі конкурсу і затверджуються оргкомітетом. Для нагородження переможців також встано-
влюються пам’ятні призи. 

2.8. У рамках конкурсу можуть встановлюватись інші додаткові нагороди, запропоновані членами 
журі, співорганізаторами та спонсорами конкурсу. 

2.9. Оцінюються праці за такими характеристиками: 
- актуальність теми; 
- професіоналізм; 
- новаторський характер; 
- стиль і мова викладення матеріалу; 
- художнє оформлення. 

Також можуть враховуватися додаткові характеристики: практичне значення, потенційний чита-
цький попит, наявність допоміжного бібліографічного апарату, висвітлення теми сучасними формами, 
методами і засобами і т. ін. 

2.10. Нагородження переможців та лауреатів відбувається на урочистій церемонії за попереднім 
письмовим повідомленням учасників конкурсу про дату, час і місце. 



 

3. Умови проведення конкурсу 
3.1. У конкурсі можуть брати участь публічні бібліотеки Півдня України всіх рівнів (крім дитячих): 

Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Автономної Республіки 
Крим.  

ОННБ імені М. Горького як засновник конкурсу не бере в ньому участі й не презентує на ньому 
власні видання.  

3.2. На конкурс подаються: 
1) У номінації “Краще науково-методичне видання”: 

 науково-методичні посібники теоретичного та практичного характеру, 
 науково-методичні рекомендації,  
 розробки окремих заходів, 
 бібліотечні проекти,  
 програми розвитку бібліотек або окремих напрямів роботи,  
 аналітичні огляди діяльності бібліотек та підрозділів, 
 довідки з досвіду роботи бібліотек, 
 матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів. 

2) У номінації “Краще бібліографічне видання”: 
 бібліографічні (науково-допоміжні, рекомендаційні та біобібліографічні) покажчики; 
 бібліографічні довідники. 

3.3. На конкурс не приймаються: 
- збірники статей, у т.ч. матеріали конференцій; 
- каталоги нових надходжень; 
- зведені каталоги періодичних видань; 
- каталоги виставок. 

3.4. На конкурс подаються видання українською або російською мовою, що вийшли друком впро-
довж двох років після попереднього конкурсу. 

3.5. Претенденти на участь у конкурсі заповнюють заявку за зразком, що додається. 
3.6. Термін подання праці – до 30 червня другого року після попереднього конкурсу. 
3.7. Видання надсилаються на адресу ОННБ ім. М. Горького, з позначкою “на конкурс”. 
3.8. Усі видання, що надійшли на конкурс, реєструються у номінаційних листах відповідно: “Кра-

ще методичне видання” і “Краще бібліографічне видання”. 
3.9. Примірники праць, що надійшли на конкурс, залишаються у фонді ОННБ ім. М. Горького. 
3.10. ОННБ ім. М. Горького готує публікації в ЗМІ про хід конкурсу та про видання, що надіслані 

на конкурс. 
4. Заключні положення 

4.1. Положення про Регіональний конкурс є офіційним документом. Оригінальний текст Поло-
ження зберігається в архіві матеріалів конкурсу. 

4.2. Положення затверджується до початку конкурсу і не може бути змінене впродовж терміну 
конкурсу. 

4.3. Положення про Регіональний конкурс має бути розміщене на офіційному веб-сайті ОННБ 
імені М. Горького як засновника конкурсу. 

 


