




Ілюстрації, інфографіка, анімація:

Вибрані засоби візуалізації повинні відповідати змісту темі та бути виправданими, ілюстрації слайду
мають слугувати доречним і достатнім засобом наочності, допомагати найкращому розкриттю теми.
Використані ілюстрації мають бути хорошої якості, з чіткім зображенням, при потребі вони повинні
містити пояснюючі підписи.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ. ВІДЗНАКА ПЕРЕМОЖЦЯ

5.1. Конкурсні роботи учасників надсилаються до 22 червня 2021 року на електронну адресу
Конкурсу: metodrounb@gmail.com . У темі листа вказати «Конкурс КСБ назва бібліотеки».
5.2. Конкурсна комісія вивчає та аналізує конкурсні роботи учасників. Визначає переможця.
5.3. Оцінка конкурсних матеріалів за темою «Сучасна бібліотека громади» здійснюється за
такими критеріями:
• відповідність вимогам конкурсу,
• якість та інформативність електронної презентації,
• дизайн бібліотеки (екстер'єр, інтер'єр), зонування простору,
• інформаційне наповнення середовища бібліотеки,
• використання бібліотечних послуг різними групами користувачів,
• креативність бібліотекаря, творчий підхід до створення сучасного бібліотечного простору.
5.4. Оцінка конкурсних матеріалів за темою «Промоція читання серед громади» здійснюється за
такими критеріями:
• відповідність вимогам конкурсу,
• якість та інформативність електронної презентації,
• інноваційність описаної форми роботи з промоції книги і читання,
• системність проведення заходів на підтримку читання (повторюваність для різних груп
користувачів, читацький проект для певної групи користувачів),
• креативність бібліотекаря, творчий підхід в рамках діяльності з промоції читання,
• результативність роботи через відгуки, оцінку користувачів.
5.5. Оголошення результатів Конкурсу – 30 вересня 2021 року (або у переддень Всеукраїнського
дня бібліотек) на веб-сайті РОУНБ http://www.libr.rv.ua/, у соціальних мережах.
5.6. Переможець огляду-конкурсу нагороджується дипломом «Краща сільська бібліотека
Рівненщини» та спеціальним подарунком (в межах бюджету конкурсу).

Положення розглянуто на засіданні Президії ГО «РОВ УБА» _____12/04/2021 рік
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Додаток 1

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ РОБІТ
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК РІВНЕНСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

1. Федорчук Ірина Віталіївна, заступник директора КЗ «Острозька центральна
публічна бібліотека», членкиня  ГО «РОВ УБА», голова журі Конкурсу.

2. Онофрійчук Наталія Андріївна, завідувачка науково-методичним відділом
Рівненської обласної бібліотеки для дітей, членкиня ГО «РОВ УБА».

3. Ступницька Світлана Петрівна, провідний методист науково-методичного
відділу Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, членкиня ГО
«РОВ УБА».

4. Приходько Наталія Іванівна, завідуюча інформаційно-бібліографічним
відділом Рівненської обласної бібліотеки для молоді, членкиня ГО «РОВ УБА».

5. Назарова Ірина Анатоліївна, методист 1-ї категорії відділу методичної та
інформаційно-бібліографічної роботи Центральної районної бібліотеки
Костопільської ЦСПШБ, членкиня  ГО «РОВ УБА».


