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1. Загальні положення
1.1. Обласний щорічний конкурс «Краща книга Рівненщини» (далі – Конкурс) засновано
Рівненським обласним відділенням Української Бібліотечної Асоціації (РОВ УБА).
1.2. Основними завданнями Конкурсу є виявлення кращих видань місцевих авторів;
виховання культури читання та любові до книги серед дітей та молоді.
1.3. Конкурс проводиться щороку в рамках реалізації обласної Програми розвитку культури
Рівненської області на період до 2017 року, схваленої розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 28 січня 2013 року № 52 та затвердженої рішенням обласної ради від 5 квітня
2013 року № 869.
1.4. Головним координатором підготовки та проведення Конкурсу є РОВ УБА, яке
здійснює організаційне, методичне, консультативне та інформаційне забезпечення проведення
Конкурсу.
1.5. Співорганізатори Конкурсу: Комунальний заклад «Рівненська обласна універсальна
наукова бібліотека» Рівненської обласної ради, Комунальний заклад «Рівненська обласна
бібліотека для молоді» Рівненської обласної ради, Комунальний заклад «Рівненська обласна
бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради, централізовані системи публічно-шкільних
бібліотек, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, відділ у справах сім’ї
та молоді обласної державної адміністрації, обласні відділення Національної Спілки письменників
України, Національної Спілки художників України, Національної Спілки журналістів України,
інші спілки та професійні громадські організації, які паралельно можуть встановлювати свої
премії та призи.
1.6. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі –
Комітет) із відповідальним секретарем, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.
Комітет діє на громадських засадах. Комітет очолює голова, персональний склад Комітету
затверджується РОВ УБА.
1.6. Фінансування Конкурсу здійснюється за кошти спонсорів та співорганізаторів.
2. Умови, строки та порядок проведення Конкурсу
2.1. Участь у Конкурсі беруть документи: історико-краєзнавчі дослідження, науковопопулярна, пізнавальна література, біографічні дослідження, присвячені видатним діячам науки і
культури, мемуари, поетичні та прозові твори, довідкові видання місцевих авторів.
Конкурсний відбір видань триває з 1 лютого попереднього року до 1 лютого поточного
року у два етапи (відбірний і визначальний). У цей період бібліотеки і громадські осередки РОВ
УБА різними формами виявляють позитивну думку читачів про друковані видання Рівненщини.
2.2. На першому етапі Конкурсу здійснюється відбір видань, які отримали найбільше
позитивних відгуків публічних бібліотек області за відповідний період. Координатором на
районному рівні є центральні районні (міські) бібліотеки. Матеріали про проведення даного етапу
Конкурсу передаються до обласної універсальної наукової бібліотеки до 1 лютого кожного року.
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2.3. Виявлення кращих книг у номінації «Краща книга для юнацтва та молоді»
покладається на Комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для молоді» Рівненської
обласної ради.
2.4. Виявлення кращих книг у номінації «Краща книга для дітей» покладається на
Комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради .
2.5. Оброблені відомості по кожній номінації подаються Комітету Конкурсу.
2.6. На другому етапі для остаточного визначення книг-переможців Комітетом Конкурсу
створюється журі, в яке входять письменники, науковці, краєзнавці, художники, відомі
громадські, культурні діячі краю. Робота журі здійснюється на громадських засадах.
2.5. Склад журі затверджується щороку Комітетом Конкурсу.
2.6. Членам журі конкурсу передається список відібраних видань. Визначення переможців
здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів. Журі визначає номінації конкурсу на рік
відзначення і спеціальні призи.
2.7. Члени журі не приймають участь в голосування щодо проектів, у створенні яких вони
брали участь.
2.8. Якщо в якійсь із номінацій не виявлено гідного видання, організатори Конкурсу
можуть не визначати переможця зазначеної номінації.
3. Номінації Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться за такими номінаціями:
- «Краще історико-краєзнавче видання»;
- «Краще довідкове видання»;
- «Краща поетична збірка»;
- «Краще прозове видання»;
- «Краще видання з мемуаристики та документалістики»;
- «Краще видання для юнацтва та молоді»;
- «Краще видання для дітей»;
- «Кращий літературний дебют»;
- «Краще поліграфічне видання»;
- «Краще художнє оформлення книги».
3.2. Номінації не є сталими та можуть змінюватися кожного року за рішенням журі
Конкурсу.
3.3. За рішенням журі можуть призначатись спеціальні призи:
- за активну співпрацю з обласними бібліотеками в галузі книговидання;
- за активну популяризацію книги.
4. Обов’язкові критерії оцінки видань, які пройшли перший етап Конкурсу: наявність
позитивних відгуків читачів про книги, а також: актуальність тематики видання, суспільна
значущість; багатство літературно-художніх засобів, оригінальність форми; професійний рівень,
індивідуальність стилю; рівень редакційно-видавничої підготовки; якість поліграфічного
виконання; художнє оформлення, оригінальність дизайнерського рішення, рівень підготовки
ілюстративного матеріалу.
5. Підбиття підсумків Конкурсу
5.1. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців відбувається
щороку, 23 квітня – у Всесвітній день книги та авторського права.
5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та призами.
5.3. Підсумки Конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційному
сайті облдержадміністрації, сайтах РОВ УБА, обласних бібліотек, ЦСПШБ. За підсумками
Конкурсу щороку видається плакат «Краща книга Рівненщини».

