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1. Загальні положення 

1.1. Обласний конкурс на кращий онлайн-захід – віртуальні івент-змагання для 
бібліотек області (далі – Конкурс) оголошено ГО «Луганське обласне відділення 
Української бібліотечної асоціації».  

1.2. Мета Конкурсу – розкрити творчий потенціал бібліотеки в умовах 
онлайн-роботи задля презентації її можливостей і розширення аудиторії 
відвідувачів.  

2. Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу  
2.1. Організаторами Конкурсу є ГО «Луганське обласне відділення Української 

бібліотечної асоціації» (далі – «ЛОВ УБА») та Луганська обласна універсальна наукова 
бібліотека. 

 2.2. До складу оргкомітету і журі Конкурсу входять члени ГО «ЛОВ УБА», провідні 
фахівці та експерти бібліотечної галузі, фахівці у сфері маркетингу та реклами.  

2.3 Оргкомітет конкурсу: 
 • розробляє план заходів щодо підготовки та проведення Конкурсу та 

забезпечує його виконання; 
 • пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу; 
 • забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни його 

проведення, а також оприлюднення результатів;  
• приймає заявки для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з ними;  
• координує роботу членів журі; 
• організовує нагородження переможця;  
• здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення Конкурсу.  

 
2. Учасники конкурсу 

 До участі в Конкурсі запрошуються бібліотеки Луганської області незалежно від 
підпорядкування.  

 
3. Умови конкурсу: 

1.Конкурсом передбачено проведення бібліотеками заходів в онлайновому 
форматі. 

2. Конкурс відбуватиметься з 19 квітня до 15 вересня 2021 року.  
3. Для участі в Конкурсі необхідно зареєструватися за формою:  

https://forms.gle/LEZ2jZJT9qnRyNhDA  
4. Захід може проводитися на платформі Zoom або у гібридному форматі, тобто у 

приміщенні бібліотеки з обмеженою кількістю учасників із застосуванням відео-
трансляції на офіційній сторінці бібліотеки у фейсбуці. 

https://forms.gle/LEZ2jZJT9qnRyNhDA


5. Онлайн-захід має бути записаний та наданий на розгляд конкурсної комісії у 
вигляді окремого файлу з відеозаписом онлайн-трансляції заходу або як посилання на 
відео, якщо воно опубліковане на сторінці у фейсбуці. 

6. Тема заходу обирається учасниками на свій розсуд. 
7. Обов’язкові деталі проведення онлайн-заходу:  
- допис-анонс на офіційній сторінці бібліотеки, оформлений візуальним 

супроводом,  
- допис по завершенню заходу з фотозвітом, 
- візуальний супровід – афіша заходу для соціальних мереж (друковані афіші за 

бажанням та можливістю), 
- кожен допис, що стосуватиметься конкурсного заходу, міститиме гештеґ 

#івент_змагання,  теги на офіційні сторінки ЛОУНБ та ЛОВ УБА. 
 

4. Критерії оцінювання: 
 

- актуальність тематики заходу; 
- творчий підхід, оригінальність і креативність роботи; 
- сприяння подоланню стереотипів у сфері бібліотечної справи; 
- виконання всіх умов конкурсу; 
- грамотність та якість дописів, візуального супроводу й фотозвіту, які 

стосуватимуться заходу; 
- відсутність порушень у межах інтелектуальної власності. 
 

5. Визначення переможця 
 

 Бібліотека-переможниця визначається журі Конкурсу. Переможця буде 
оголошено напередодні Всеукраїнського дня бібліотек.  

Бібліотека-переможниця Конкурсу нагороджується підпискою на комерційну 
версію платформи ZOOM на 3 місяці.  

Усі учасники Конкурсу отримають сертифікати за участь  від ЛОВ УБА та 
Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК 

 
Невеличкі поради учасникам Конкурсу 

 
Онлайн-заходами є форми дистанційної взаємодії з аудиторією з певною метою 

шляхом відеозв'язку. Мета може бути освітнього, адвокаційного, соціального або 
розважального характеру. 

Форми онлайн-заходів: лекція, дискусія, тренінг, майстер-клас, презентація 
книги, літературна зустріч, ігровий квест, або навіть вечірка. Як ми і звикли проводити у 
бібліотеці, але з однією суттєвою відмінністю – все це онлайн. 

Спробуйте визначити ключові проблеми, дослідивши різні джерела інформації, 
оберіть тему для свого онлайн-заходу. Яка мета вашого заходу? Намагайтеся розкрити її 
максимально точно і цікаво.  

Теми онлайн-заходу у бібліотеці можуть бути різні: презентація результатів 
роботи професійної діяльності, медійна грамотність, історія, література, тощо. 

Під час підготовки конкурсного заходу, ви можете розраховувати на консультації 
та методичні поради від організаторів. 

 
 

Дайте волю натхненню, успіхів! 


