
Протокол № 1 
засідання журі V регіонального конкурсу  

на краще методичне та бібліографічне видання 

публічних бібліотек Півдня України 

2016-2017 рр. 

від 13.09.2017 р. 
 

Усього: 9 членів. 

Присутні: Ботушанська О.Ф. (голова), Арюпіна Л.В. (заступник голови журі), Сердюк С.Г. 

(секретар журі). Члени журі: Бур’ян Л.М., Шелестович І.С., Устюжаніна Г.В., Солоненко Т. В., 

Майданюк Н. Г., Біла Т. В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки конкурсу та  відзначення переможців та учасників конкурсу. 

 

I. Слухали:  
 

      Арюпіна Л.В. 

    Участь у V регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографічне видання публічних 

бібліотек Півдня України  2016-2017 рр. взяла 21 бібліотека: 

Одеська область: 

КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського», м. Одеса. 

Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. Маяковського, м. Одеса. 

Ренійська центральна районна бібліотека 

Южненська центральна міська бібліотека 

 

Кіровоградська область: 

Гайворонська централізована бібліотечна система 

Новгородівська ЦБС, центральна районна бібліотека 

Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С.В. Шеврякова 

Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей 

Світловодська центральна міська бібліотека 

Добровеличківська районна бібліотека для дорослих 

Олександрійська центральна міська бібліотека ім. О. Пушкіна 

Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського 

 

Миколаївська область: 

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва, м. Миколаїв. 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, м. Миколаїв. 

Баштанська центральна районна бібліотека 

Братська центральна районна бібліотека 

Арбузинська центральна районна бібліотека 

Веселинівська центральна районна бібліотека 

 

Херсонська область: 

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара, м. Херсон. 

Каланчацька централізована бібліотечна система Каланчацької селищної ради 

 

Запорізька область: 

КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова  бібліотека імені О.М. Горького», м. Запоріжжя. 

 

 



На конкурс надійшло 41 видання, з них 7 методичних видань, 26 бібліографічних видань, 8 

видань інших жанрів.  

Члени журі ознайомилися з надісланими виданнями,  оцінили їх за  такими характеристиками: 

актуальність теми, професіоналізм, інноваційний підхід, стиль і мова викладення, також були 

враховані додаткові характеристики, а саме: практичне значення, читацький попит, наявність 

допоміжного апарату  та ін. 

Члени журі висловили свої пропозиції щодо переможців конкурсу та лауреатів у відповідних 

номінаціях: 

Гран-прі конкурсу за високий професійний рівень підготовки методичних та бібліографічних 

покажчиків присуджено Запорізькій ОУНБ.   

Грамотою нагороджується  головний бібліотекар  відділу краєзнавства Запорізької ОУНБ  

Шершньова Ірина Володимирівна за вагомий внесок у розвиток краєзнавчої бібліографії. 

Грамотою нагороджується Гаращенко Олена Миколаївна, директор Кіровоградської ОУНБ 

ім. Д.І.Чижевського за організацію участі бібліотек області у V Регіональному конкурсі на 

краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України. 

 

 Номінації 

 

“Краще бібліографічне видання”: 

- Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара – за видання «…На користь розумового процвітання…»  

- Одеська ОУНБ ім. М. С. Грушевського – за видання «Юридическая книга ХІХ – начала ХХ 

века в фондах библиотеки (1847-1927)»   

 

     

“Краще методичне видання: 

- Миколаївська ОЮБ – за видання ««Особливий» читач у бібліотечному просторі»; 

- Олександрійська ЦМБ ім. О. Пушкіна Кіровоградська область – за видання  «Зцілюємо 

любов’ю та добротою…» 

 

Лауреатами у номінаціях  конкурсу стали:  

    

У номінації «Дослідження історії міста»: 

Южненська ЦМБ (Одеська область) – за бібліографічне видання «Южне: час… події… 

люди…»; 

 

У номінації «Актуальність теми»: 

    Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей – за бібліографічне видання «Між 

життям і смертю» 

  

У номінації «Дослідження історії бібліотеки»: 

   Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова – за покажчик «Бібліографічні видання 

Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова (1965-2015)» 

   

У номінації «З любов’ю до рідного краю» 

  – Ренійська ЦРБ Одеська область – за бібліографічне видання «Туристична карта 

Ренійського району»   

       – Баштанська ЦРБ за серію краєзнавчих покажчиків. 

  

У номінації «Інноваційна діяльність для залучення молодого читача до книги»: 

  Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського – за електронний ресурс «Из книги – на пьедестал» 

 

 



II Ухвалили :  

1. Затвердити підсумки конкурсу. 

2. Розробити  тексти та дизайн дипломів переможців і лауреатів та грамоти конкурсу. 

 

Голосували :  

За: 9 

Проти: немає 

Утримався: немає 

 

Голова  

 

О.Ф.Ботушанська 

Секретар С.Г. Сердюк 

 

 

Члени журі: 

 

Арюпіна Л.В.  

Бур’ян Л.М. 

Шелестович І.С. 

Устюжаніна Г.В. 

Солоненко Т. В. 

Майданюк Н. Г.  

Біла Т. В. 

 


