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ПОЛОЖЕННЯ 

про ІV етап обласного огляду-конкурсу, 

присвяченого визначенню 2018 року Роком охорони культурної 

спадщини в Україні, 

«Спільна просвітницька і популяризаторська діяльність бібліотек, 

клубних закладів і музеїв області, як шлях патріотичного 

виховання» 

 
1. Загальні положення 

IV етап обласного огляду-конкурсу, присвяченого визначенню 2018 

року Роком охорони культурної спадщини в Україні, «Спільна просвітницька 

і популяризаторська діяльність бібліотек, клубів і музеїв області, як шлях 

патріотичного виховання» під девізом «Патріотизм код нації та поклик 

власної душі» започатковано управлінням культури, національностей, релігій 

та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації та обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. 

Грушевського. 

 

2. Мета обласного огляду-конкурсу 

Метою обласного огляду-конкурсу є активізація роботи,спрямованої 

на згуртування мешканців навколо ідеї  збереження культурної спадщини 

примноження  матеріальних і духовних багатств, враховуючи на те, що 

діяльності бібліотек, музеїв, клубних закладів покликана бути життєво 

необхідними громаді, якій вони належать. 

Беручі до уваги, що відношення до культурної спадщини, яка 

збереглася до наших днів у вигляді різноманітних об’єктів, що мають 

універсальну історичну, наукову, культурну і мистецьку цінність, є одним з 

важливих показників культури суспільства, особи і нації, вважати метою 

реалізації проекту сприяння міжкультурному діалогу, культурному 

різноманіттю території. 

Виконання завдань обласного огляду-конкурсу буде мати позитивний 

вплив на охоронні аспекти культурної спадщини. 

 

3. Основні завдання обласного огляду-конкурсу 

 

Спільна популяризаторська і просвітницька діяльність за наступною 

тематикою: 

 

- «Українська культура: відвертість світу і гуманізм» 

- «Народна культура України» 
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- «Книга і бібліотека – найзначніше джерело розвитку території і 

людини» 

- «Нематеріальні цінності культури – надбання громади» 

- «Індустрія гостинності: збережемо національні традиції, 

розвиваємо туризм» 

- «Хлібна культура – наша гордість» 

- «Мова – носій нематеріальної культурної спадщини» 

- «Бібліотека і музей: скарби пам’яті » 

- «Пам’ятки архітектури, паркової культури – культурна спадщина 

держави, громади» 

- «Збереження пам’ятних місць Української революції 2017-2021 

років» 

 

Залучення до просвітницької і популяризаторської роботи 

громадських організацій, науковців, викладачів, ЗMІ, творчих і 

національно-культурних спілок. 

Презентації видавничих проектів регіональних видавництв, 

обласної організації Національної спілки письменників України. 

Об'єднання творчих набутків бібліотек, музеїв, клубних закладів 

та інформаційно-популяризаторських бібліотечних ресурсів з метою 

патріотичного виховання. 

Підтримка та стимулювання інноваційної діяльності клубних, 

музейних і бібліотечних працівників. 

Розвиток волонтерського руху в бібліотечній справі. 

Підвищення якості професійної діяльності закладів культури. 

Розвиток аматорських об’єднань при закладах культури регіону. 

Підвищення ролі закладів культури, як центрів спілкування, а їх 

працівників, як лідерів громадської думки. 

Діяльність закладів культури під девізом «Наша територія – 

велике враження: збережемо наше культурне надбання». 

 

4. Організація обласного огляду-конкурсу 

Обласний огляд-конкурс проводиться з 1 березня до 31 грудня 2018 

року у три етапи: 

І етап: березень-вересень 2018 року 

- огляд-конкурс у межах адміністративних районів та міст 

Одеської області, 

ІІ етап, жовтень-листопад 2018року 

- огляд-конкурс переможців районних та міських конкурсів, 

ІІІ етап, грудень 2018 року 

- підведення підсумків обласною огляду-конкурсу та 

нагородження учасників і переможців. 
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Усі етапи обласного огляду-конкурсу постійно висвітлюватимуться у 

засобах масової інформації. 

Бібліотеки, музеї і клубні заклади спільно беруть участь в огляді- 

конкурсі за наступними номінаціями: 

- «За кращий масовий захід»: 

- «За кращу виставку, в тому числі віртуальну» 

- «За краще тематичне вуличне свято» 

- «За креативність в організації заходів»; 

- «За інформаційне забезпечення проведення заходів»; 

- «За організацію і роботу аматорських об'єднань» 

- «За краще висвітлення на блозі, сайті закладу заходів за 

тематикою огляду» 

- «За краще висвітлення реалізації проекту у місцевих ЗМІ». 

 

5. Умови проведення обласного огляду-конкурсу 

В обласному огляді-конкурсі беруть участь централізовані 

бібліотечні системи, в тому числі центральні міські, районні бібліотеки, 

бібліотеки-філії для дорослих і дітей централізованих бібліотечних систем, 

бібліотеки об’єднаних територіальних громад, клуби і будинки культури усіх 

рівнів, музеї. 

 

5.1. Вимоги до діяльності учасників конкурсу 

Обов'язковим для учасників є: 

- спільне планування і реалізація проектів масових акцій, заходів, 

сценаріїв згідно з головними напрямками популяризаторської та 

інформаційної діяльності; 

- використання Інтернет-технологій, виставок творів народних 

митців, демонстрація фільмів, проведення концертів самодіяльних талантів 

для підвищення емоційного впливу заходів; 

- створення і активна діяльність аматорських об’єднань; 

- спільна участь у проведенні заходів; 

- інформаційне забезпечення тематики конкурсу бібліотеками: 

створення при бібліотеках етнографічних музеїв та їх використання в 

патріотичному вихованні; 

- підвищення активності використання І нтернет-ресурсів для 

інформаційного забезпечення запитів читачі» щодо історії держави і краю, 

користування електронними каталогами та бібліотеками. 
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5.2. Критерії оцінки учасників обласного огляду-кой курсу 

Учасники оцінюються за такими критеріями: 

- колективний творчий підхід до реалізації спільних проектів: 

ефективність кооперації методичного та організаційного забезпечення 

спільних ініціатив з боку методичних центрів; 

- високий рівень культури організації та проведення спільних 

заходів, висвітлення в ЗМІ; 

- сучасний стан довідково-бібліографічного апарату. 

 

6. Визначення переможців 

У кожному районі, місті та об'єднаній територіальній громаді 

наказом начальника відділу культури місцевої державної адміністрації 

визначається журі, яке підводить підсумки І етапу конкурсу до 25 вересня 

2018 року. 

Рішення районного (міського), об'єднаної територіальної громади 

журі, офіційно затверджене толовою журі, надсилається до І листопаду 2018 

року обласному оргкомітету і обласному журі. 

Після вивчення матеріалів огляду, обласне журі визначає 

потенційних кандидатів на перемогу та ознайомлюється з їх роботою на 

місцях. 

Обласним журі приймається рішення про визначення переможців 

обласного огляду-конкурсу до 31 грудня 2018 року. Рішення журі є 

остаточним і перегляду не підлягає. 

Оргкомітет обласного огляду-конкурсу встановлює І, ІІ. ІІІ місця і 

спеціальні дипломи для кожної номінації. Переможці обласного огляду-

конкурсу нагороджуються дипломами. Церемонія нагородження – лютий – 

березень 2019 року. 

- Усі переможці районних та міських турів огляду-конкурсу 

нагороджуються дипломами за участь. 

 

Директор 

КУ "Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека 

імені М.С. Грушевського"   Ю.С. Амельченко 
 

Директор  

Одеського обласного центру української культури  В.Г. Вітос 
 

Директор 

Одеського історико-краєзнавчого музею  В.В. Солодова 
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Додаток 1 

до наказу управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об'єктів культурної 

спадщини 

облдержадміністрації 

від « ___ » ___________ 2018 р. 

№ ______ 

 

 

Склад оргкомітету 

IV етапу обласного огляду-конкурсу «Спільна діяльність 

бібліотек, клубних закладів і краєзнавчих музеїв області, як шлях 

патріотичного виховання», присвяченого визначенню 2018 року 

Роком охорони культурної спадщини в Україні 

 
Різникова Я.О. - заступник начальника управління культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини - начальник відділу культури, національностей 

та релігій Одеської облдержадміністрації, голова 

оргкомітету 

Булгакова О.А. - заступник директора з наукової роботи КУ «Одеська 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. 

Грушевського», співголова оргкомітету 

Маловік Н.П. - завідуюча науково-методичним відділом КУ «Одеська 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Гру 

шевського», секретар оргкомітету 

Солодова В.В. - директор Одеського історико-краєзнавчого музею 

Вітос В.Г. - директор Одеського обласного центру української 

культури 

 

 

Директор  

КУ "Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека 

імені М.С. Грушевського"    Ю.С. Амельченко 
 

Директор  

Одеського обласного центру української культури  В.Г. Вітос 
 

Директор 

Одеського історико-краєзнавчого музею  В.В. Солодова 
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Додаток 2 

до наказу управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об'єктів культурної 

спадщини 

облдержадміністрації 

від « ___ » ___________ 2018 р. 

№ ______ 

 

Склад журі 

IV етапу обласного огляду-конкурсу «Спільна діяльність 

бібліотек, клубних закладів і краєзнавчих музеїв області, як шлях 

патріотичного виховання», присвяченого визначенню 2018 року 

Роком охорони культурної спадщини в Україні 
 

Олійник О.В. Начальник управління культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської 

обласної державної адміністрації, голова журі 

Воробйова О.В.  Заступник начальника управління – начальник відділу 

охорони об’єктів культурної спадщини, співголова журі 

Члени журі:  

Амельченко Ю.С. Директор КУ «Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Грушевського» 

Ліптуга Т.А. Директор Одеського державного літературного музею 

Слюсар Ю.О. Заступник директора з наукової роботи КУ «Одеський 

історико – краєзнавчий музей» 

Палій Т.А. Директор КУ «Одеська обласна бібліотеки для дітей ім. 

В. Катаєва» 

Подерська Т.А. Заслужений працівник культури Українитат 

Діденко М.О. Завідуючий науково-методичним відділом Одеського 

обласного центру української культури 

  

Директор  

КУ "Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека 

імені М.С. Грушевського"    Ю.С. Амельченко 
 

Директор  

Одеського обласного центру української культури  В.Г. Вітос 
 

Директор 

Одеського історико-краєзнавчого музею  В.В. Солодова 
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