
Підсумки

 Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання 

публічних бібліотек Півдня України 2012-2013 рр.

1. У конкурсі взяло участь 15 публічних бібліотек:

КРУ “УНБ ім. І.Я. Франка”, м. Сімферополь 

Запорізька ОУНБ ім. О.М. Горького 

Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара 

Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова 

Баштанська ЦРБ, Миколаївська обл. 

Березнегуватська ЦРБ, Миколаївська обл.

Братська ЦРБ, Миколаївська обл.

Веселинівська ЦРБ, Миколаївська обл.

Новобузька ЦРБ, Миколаївська обл.

Снігурівська ЦРБ для дорослих, Миколаївська обл.

Добровеличківська ЦРБ, Кіровоградська область

Новоукраїнська ЦРБ, Кіровоградська обл. 

Олександрійська ЦРБ ім. Д. Чижевського, Кіровоградська обл. 

Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського 

Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського 

2. На конкурс надійшло 46 документів (видань та CD). 

За рішенням журі конкурсу 

переможцем у номінації “Краще бібліографічне видання” визначено:

 Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку ім. О. Гончара за бібліографічне видання 

“Нації і народності Херсонщини : історія та сьогодення”

переможцем у номінації “Краще методичне видання” визначено:

Новоукраїнську центральну районну бібліотеку (Кіровоградська область) за методичні видання:

“Одна вона у нас така…”. Досвід роботи бібліотек району по популяризації рідної мови” 

“Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки статей : методичні 

поради” 

Крім того, визначено лауреатів Конкурсу:     

Лауреат у номінації “Краєзнавство” 

Запорізька  обласна  універсальна  наукова  бібліотека  ім.  О.М.  Горького  за  бібліографічні 

видання:

“Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2012 рік”

 “Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2013 рік”



Лауреати у номінації “Бібліографічне видання з мистецтва”:

1.  Кримська  республіканська  установа  “Універсальна  наукова  бібліотека  ім.  І.Я.  Франка” 

(м.Сімферополь)  за  бібліографічне  видання  “Крымский  академический  русский 

драматический театр им. М. Горького”

2. Одеська обласна наукова універсальна бібліотека  ім. М. Грушевського за бібліографічне 

видання “Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного”

Лауреат у номінації “Популяризація сучасної української літератури”

Запорізька  обласна  універсальна  наукова  бібліотека  ім.  О.М.  Горького  за  бібліографічне 

видання “Феномен жіночої прози в сучасній вітчизняній літературі”

Лауреат у номінації “Зарубіжна література”

Кримська  республіканська  установа  “Універсальна  наукова  бібліотека  ім.  І.Я.  Франка” 

(м.Сімферополь) за бібліографічне видання “Чарльз Диккенс”

Лауреати у номінації “Розкриття фондів бібліотеки”:

1. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова за бібліографічне 

видання  “Періодичні  видання  XVIII  –  поч.  XX  ст.  у  фонді  Миколаївської  ОУНБ 

ім.О.Гмирьова”

2.  Херсонська  обласна  універсальна  наукова  бібліотека  ім.  О.  Гончара  за  бібліографічне 

видання  “Місцеві  газети  у  фондах  Херсонської  обласної  універсальної  наукової 

бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009”

Лауреат у номінації “Реклама та імідж бібліотеки”

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова за методичне видання 

“Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова : путівник”

Лауреати у номінації “Моя мала батьківщина”:

1.  Одеська обласна бібліотека  для юнацтва ім.  В.  Маяковського  за  методичне видання  “В 

Одессе хочется жить и творить…”. За електронні документи, надіслані на конкурс Одеська 

обласна бібліотека для юнацтва ім. В. Маяковського нагороджується також Призом глядацьких 

симпатій

2. Березнегуватська центральна районна бібліотека (Миколаївська область) за бібліографічне 

видання “Березнегуватщина : час, події, долі”

3.  Братська  центральна  районна  бібліотека  (Миколаївська  область)  за  методичне  видання 

“Овіяна народними легендами Братщина”



Лауреат у номінації  “На допомогу навчальному процесу”

Кримська  республіканська  установа  “Універсальна  наукова  бібліотека  ім.  І.Я.  Франка” 

(м.Сімферополь)  за  бібліографічне  видання  “Современные  методики  обучения 

иностранным языкам в школе”

Бібліотеки,  які  взяли  участь  у  конкурсі,  але  не  отримали  за  свої  видання  дипломи 

переможців або лауреатів, нагороджуються Грамотами за участь у Регіональному конкурсі на 

краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України 2012-2013 рр.:

1. Добровеличківська центральна районна бібліотека (Кіровоградська область)

2. Олександрійська центральна районна бібліотека (Кіровоградська область)

3. Баштанська центральна районна бібліотека (Миколаївська область)

4. Веселинівська центральна районна бібліотека (Миколаївська область)

5. Снігурівська центральна районна бібліотека для дорослих (Миколаївська область)

6. Новобузька центральна районна бібліотека (Миколаївська область)

За організацію участі бібліотек Миколаївської області у Регіональному конкурсі на краще 

методичне  та  бібліографічне  видання  публічних  бібліотек  Півдня  України  2012-2013  рр. 

директора  Миколаївської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  О.  Гмирьова  Богзу 

Надію Федорівну відзначено Грамотою. 


