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Положення про конкурс „Бібліотекар року” 
 

1. Загальні положення 
 
 1.1. Конкурс проводиться Харківським зональним методичним об’єднанням бібліотек 
закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації з 2007 року. 
 1.2. Конкурс проводиться за сприяння благодійний внесків. 
 1.3. Інформація про строки, умови та результати конкурсу представлена на веб-сторінці 
Методичного об'єднання бібліотек закладів вищої освіти Харківської зони, яка розміщена на 
сайті ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, а також на сайтах головних бібліотек Полтавського та 
Сумського обласних методичних об'єднань. 
 1.3. Метою конкурсу є бажання стимулювати реформування та подальший розвиток 
бібліотечної справи, опанування новітніх технологій; активізація науково-дослідної роботи; 
заохочення фахівців, які зробили значний внесок у розвиток Бібліотеки. 
 1.4. Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 
 „Бібліотекар року” - розглядається весь обсяг і якість роботи конкурсанта за минулий 

рік. Має бути звіт про основні досягнення за рік; 
 „За кращу піар-кампанію бібліотеки” – формування позитивного іміджу бібліотеки 

та підвищення престижу професії; 
 „За кращу інноваційну пропозицію” – інноваційні зміни бібліотечного обслуговування 

(продуктові та сервісні інновації бібліотеки), впровадження оптимальних 
технологічних процесів (технологічні інновації); 

 „За розробку та впровадження заходів з підвищення інформаційної культури 
користувачів» - розробка методичних вказівок, робочих програм, віртуальних 
навчальних курсів тощо; 

  „За кращий бібліографічний покажчик” - бібліографічний посібник зі складною 
структурою, наявність допоміжних покажчиків, передмови, змісту, списку скорочень 
та ін.; 

 „За кращу публікацію” - до розгляду приймаються статті або окремі видання, 
опубліковані у поточному році, у яких висвітлені актуальні проблеми бібліотек вищих 
закладів освіти, досвід оволодіння новітніми технологіями, інновації у бібліотечній 
діяльності, історія бібліотечної справи та ін.; стаття має бути опублікована у 
спеціальному бібліотечному або іншому науковому журналі (збірці); об'єм публікації 
повинен бути не менш, ніж 0,5 авторського аркуша; 

  „За кращий масовий захід, виставку тощо” – актуальність тематики, наявність 
позитивних відгуків, фотозвіт. На відкриття заходу запрошуються члени журі 
Конкурсу; 

 „За створення власних електронних інформаційних ресурсів” – бібліографічні та 
повнотекстові бази даних тощо. 

 У рамках конкурсу можуть запроваджуватися інші напрямки. 
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2. Організація і умови конкурсу 
 
 2.1. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі фахівці бібліотек Об'єднання, 
незважаючи на посаду та направлення діяльності, окрім директорів. 
 2.2. Конкурс проводиться з 1 січня по 30 листопада, підсумки його підводитимуться до 
20 грудня кожного року. 
 2.3. Журі Конкурсу має право залучати для підведення підсумків Конкурсу фахівців 
бібліотек Об'єднання. 
 2.3. Організаторами Конкурсу встановлено одне призове місце на рік. Переможцю 
Конкурсу у номінації «Бібліотекар року» надається грошова премія за рахунок благодійних 
внесків, Почесний диплом та пам'ятний подарунок. Переможці Конкурсу за іншими 
номінаціями отримують Почесні дипломи. 
  2.4. Для організації та проведення Конкурсу відповідно до діючого «Положення». 
створюється журі. Кількість членів журі складає непарне число. До складу журі входять 
висококваліфіковані фахівці бібліотечної справи Об'єднання. Персональний склад журі 
затверджується на нараді директорів Методичного об'єднання бібліотек закладів вищої освіти 
III-IV рівнів акредитації Харківської зони і обирається на 3 роки. 
 2.5. Висунути кандидатуру на Конкурс можуть керівництво або колектив бібліотеки, а 
також Рада методичного об'єднання. Висунення кандидатур здійснюється гласно. 

2.7. Подання про конкурсанта приймаються до 30 листопада поточного року – форма 
додається. 
 

Розглянуто на засіданні директорів  
Харківського зонального методичного об'єднання  

бібліотек закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації 
Протокол від 

08 грудня 2021 року 
 
 

ПОДАННЯ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________________________ 
2. Число, місяць, рік народження____________________________________________________ 
3. Посада________________________________________________________________________ 
4. Місце роботи___________________________________________________________________ 
5. Освіта_________________________________________________________________________ 
6. Загальний та бібліотечний стаж___________________________________________________ 
7. Нагороди, гранти, іменні стипендії_________________________________________________ 
8. Публікації поточного року________________________________________________________ 
9. Характеристика в якій визначаються конкретні заслуги конкурсанта за минулий рік, що 
стали підставою для участі у конкурсі або матеріали, які представлені на конкурс у формі 
статті, покажчика, посібника тощо. 

Додаток: Документ про висунення кандидатури на конкурс. 


	Додаток: Документ про висунення кандидатури на конкурс.

