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«Бібліотекар: майстерність без меж»
І. Загальні положення
1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласного
конкурсу професійної майстерності молодих бібліотекарів Житомирської області
«Бібліотекар: майстерність без меж» (далі - Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться серед молодих бібліотечних працівників
Житомирської області з метою виявлення та розкриття яскравих, різносторонніх,
творчих, ініціативних і талановитих працівників бібліотек, які обслуговують читачівдітей.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- створення умов для розвитку та самореалізації інтелектуального потенціалу молодих
бібліотекарів;
- підвищення рівня престижу професії бібліотекаря, привабливості бібліотек регіону;
- обмін досвідом у впровадженні сучасних форматів бібліотечної діяльності;
- залучення громади в систему у правління і організації діяльності бібліотеки.
1.4. Організаторами Конкурсу є управління культури та туризму
облдержадміністрації й обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради.
1.5. Для організації проведення Конкурсу створюється організаційний комітет
(далі – оргкомітет), який здійснює роботу з підготовки та проведення Конкурсу,
висвітлює події у засобах масової інформації.
1.6. Для оцінки робіт формується журі з провідних фахівців та експертів. Журі
відповідає за об’єктивну оцінку представлених матеріалів та проводить підведення
підсумків, приймає рішення про визначення фіналістів та переможців.
1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
II. Учасники, порядок і умови проведення
2.1. Конкурс проводиться з 01 червня по 01 вересня 2018 року. Заявки для участі
у конкурсі приймаються без обмежень від бібліотек області, які обслуговують
користувачів-дітей. У Конкурсі беруть участь працівники бібліотек у віці до 35 років.
2.2. На Конкурс учасники представляють:
 самостійно створений проект майбутньої бібліотеки громади «Мій читач 2025» у вигляді відеоролика, цифрової розповіді (презентації PowerPoint,
збереженої у відео MPEG-4) тощо. Рекомендована тривалість відеороботи – до

2-х хвилин. Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними для
учасників технічними засобами (відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном,
мобільним телефоном тощо).
 портфоліо «Я і моя бібліотека» в будь-якому цифровому форматі, у якому
конкурсант представляє себе та свої професійні досягнення.
III. Підсумки Конкурсу та нагородження учасників
3.1. Члени журі визначають трьох переможців Конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) у
відповідності до набраних балів.
3.2. Під час оцінювання робіт журі керується наступними критеріями:
- відповідність відеороботи меті і завданням Конкурсу;
- естетичність роботи та емоційність сприйняття;
- змістовність та оригінальність ідеї;
- відповідність роботи заявленим вимогам;
- інформативність.
3.3. Кожний критерій оцінюється за шкалою від 1 до 3 балів.
3.4. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та відзначення переможців
відбудеться у рамках І Бібліотечного форуму Житомирщини, присвяченого 80-річчю
створення Житомирської обласної бібліотеки для дітей.
IV. Заявка на участь у Конкурсі
4.1. Заявка на участь у Конкурсі заповнюється через Googl-форму
(https://goo.gl/forms/Rl7gy1zKwWtTLggH2), яка буде також розміщена на сайті
бібліотеки у розділі «Анонси» або надсилається на e-mail: innovative.bgr@gmail.com із
зазначенням теми «На Конкурс» не пізніше 15 серпня 2018 року.
Форма заявки:
ПІБ учасника
Дата народження
Місце роботи
Посада
Контактні дані: поштова адреса, e-mail, телефон (в т. ч. мобільний)
Стаж бібліотечної роботи
Сторінка у соцмережі
4.2. Заявка є документом, необхідним для включення учасника у список
конкурсантів.
4.3. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених
управлінням культури та туризму Житомирської обласної держадміністрації на
проведення культурно-мистецьких заходів.
4.4. Витрати учасників Конкурсу на проїзд здійснюється за рахунок сторони,
що відряджає.
V. Нагородження учасникiв Конкурсу
5.1
Переможці Конкурсу нагороджуються подарунками і грамотами від
управління культури та туризму Житомирської обладміністрації:
•
3 переможці (І, ІІ, ІІІ місце).
5.2 Iншi учасники нагороджуються заохочувальними призами та дипломами
учасника Конкурсу.

