Протокол № 1
засідання журі Регіонального конкурсу
на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України
2014-2015 рр.
від 08.10.2015 р.
Усього: 9 членів.
Присутні: Ботушанська О.Ф. (голова), Арюпіна Л.В. (заступник голови журі),Бєльницька О.М.,
Сердюк С.Г. (секретар журі). Члени журі: Бур’ян Л.М., Шелестович І.С., Буряченко Л.І., Устюжаніна
Г.В., Саєнко Л.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про кількість бібліотек – учасниць конкурсу.
2. Про кількість видань, які взяли участь у конкурсі.
3. Про підсумки конкурсу та нагородження за номінаціями.

I. Слухали:
1. У конкурсі взяли участь 14 бібліотек:
Запорізька ОУНБ ім. О.М. Горького
Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара
Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова
Новоодеська ЦРБ, Миколаївська область
Арбузинська ЦРБ, Миколаївська область
Братська ЦРБ, Миколаївська область
Баштанська ЦРБ, Миколаївська обл.
Веселинівська ЦРБ, Миколаївська обл.
Новобузька ЦРБ, Миколаївська обл.
ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва
Кіровоградська ОУНБ ім.Д.І.Чижевського
Маловисківська РБ, Кіровоградська область
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського
Ренійська ЦРБ, Одеська область
2. На конкурс надійшло 36 видань.
3. Члени журі розглянули надіслані видання, виставили їм оцінки та висловили свої пропозиції щодо переможців конкурсу та лауреатів у відповідних номінаціях.
За рішенням журі переможцями конкурсу
на “Краще бібліографічне видання” оголошуються:
1.Запорізька ОУНБ імені О.М.Горького за книгу «Токмак на перехресті доріг та віків : до 230річчя від дня заснування міста: бібліографічний покажчик»;
2.Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара – за книгу
Микола Братан: «Я зроду – віть сільського люду… : біобібліографічний покажчик».
Лауреатами у номінаціях конкурсу:
У номінації “Краєзнавство” :
1.Кіровоградська ОУНБ ім..Д.І.Чижевського за бібліографічне видання «Кіровоградська область: поступ розвитку: до 75-річчя утворення
Кіровоградської області»;
2. Ренійська ЦРБ Одеська область,- за видання «Рені. Ren. Tomarovo. Reni. Рени с древнейших времен до нашей дней: хронология основных событий».

У номінації “Гордість нації”:
1.Арбузинська ЦБС Миколаївська область,- за бібліографічний нарис «Хоробрі серця: Героям
АТО Арбузинщини присвячується»;
2.Братська ЦБС, Миколаївська областью- за видання «Герої АТО»;
3.Маловисківська РБ, Кіровоградська областью- за бібліографічний довідник «Герої не вмирають».
У номінації “Розкриття фондів бібліотеки”:
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара - за книгу: «Періодичні видання XIX - першої чверті XX ст. у фондах Херсонської обласної універсальної бібліотеки :
каталог».(Вип.1. Журнали (1821-1925), ч.2).
У номінації «Славетна історія народу»:
Веселинівська ЦРБ, Миколаївська область,за бібліографічний покажчик «Ми пам’ятаємо! : до 70-річчя Перемоги над фашистськими окупантами».
У номінації “Творче висвітлення теми”:
Миколаївська ОУНБ ім..О.Гмирьова,- за бібліографічний покажчик «Перше слово у кожній долі:
до дня матері».
У номінації “Малі форми рекомендаційної бібліографії”:
ЦМБ ім.М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м.Миколаєва за серію пам’яток читачеві.
У номінації “Актуальність теми”:
1.Одеська ОУНБ ім.. М.Грушевського,- за бібліографічний покажчик «Вода для життя»
У номінації «Про земляків – з любов’ю»:
2.Баштанська ЦРБ, Миколаївська область,- за бібліографічне досьє «Г.Я.В’язовський – ученийлітературознавець».
3.Новоодеська ЦРБ, Миколаївська область,- за бібліографічний покажчик «Нас зібрала муза».
У номінації «Популяризація читання»
Новобузька ЦБС, Миколаївська область- за видання «Книги. Кава. Кіно… Відомі екранізовані
твори».

II Ухвалили :
1. Затвердити підсумки конкурсу.
2. Розробити тексти та дизайн дипломів переможців і лауреатів та грамоти Конкурсу.
3. Нагородити директора Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова Агаркову Вікторію Вікторівну
Грамотою за організацію участі бібліотек області у Регіональному конкурсі на краще методичне та
бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України 2014-2015 рр.
Голосували :

За: 9
Проти: немає
Утримався: немає
Голова
Секретар

О.Ф.Ботушанська
С.Г. Сердюк

