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Положення
про конкурс проектів на кращу бібліотечну молодіжну ініціативу:
«Бібліотекар NEXT: нульовий відлік»
1. Загальні положення
1.1.Конкурс проектів на кращу бібліотечну молодіжну ініціативу: «Бібліотекар NEXT: нульовий відлік»
(далі – Конкурс) оголошено Українською бібліотечною асоціацією. Громадська ініціатива – будь-яка
спільна діяльність бібліотеки та членів громади, спрямована на зміни свідомості громадян та пошуку
нових форм роботи бібліотеки.
1.2.Конкурс передбачає розробку бібліотекарем креативної громадської ініціативи із залученням
молоді вашого населеного пункту, направленої на сприяння реалізації 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР),
затверджених ООН та до яких в 2016 році приєдналася Україна.
1.3. Мета Конкурсу – сприяння позитивному іміджу бібліотеки та професії бібліотекар серед мешканців
місцевих громад, підтримка молодіжних ініціатив, просування в суспільстві Цілей сталого розвитку.
1.4. До участі у Конкурсі запрошуються молоді фахівці зі стажем роботи в бібліотеці до 5 років та віком
до 35 років.
2. Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу
2.1. Організаторами Конкурсу є ГО «ЛОВ УБА» та Луганська ОУНБ ім.Горького.
2.2. Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь
у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.
2.3. До складу оргкомітету і журі включаються члени ГО «ЛОВ УБА», провідні фахівці та експерти
бібліотечної галузі.
2.4. 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 від авторів 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.

3. Умови Конкурсу
3.1. За умовами конкурсу бібліотекар (група бібліотекарів) розробляє та реалізує будь-яку ініціативу
спрямовану на згуртування громади, позиціонування бібліотеки як закладу, що діє в руслі реалізації
ЦСР та на підвищення іміджу професії бібліотекар. Перевага в конкурсі буде надана ініціативам, які є
довгостроковими, або передбачають продовження ініціативи силами мешканців населеного пункту.
3.2. Конкурс проводиться з 15 травня по 15 вересня 2017 року в 2 етапи:
1. Конкурс ідей (ініціативи).
2. Реалізація ініціативи та звіт (історія успіху).
3.3. На 1 етапі передбачається подання учасниками Конкурсу проектних заявок (описів ідей) щодо
власних ініціатив, консультування учасників Конкурсу спеціалістами ЛОУНБ ім. Горького щодо
покращення проектних заявок, відбір найкращої ініціативи членами журі та її фінансування (до однієї
тис.грн.). Термін подання проектних заявок: до 1 липня 2017 року. Опис ініціативи подається в
електронному вигляді за посиланням: https://goo.gl/YoGgkX
Обрання проекту для фінансування – до 15 липня.
3.4. На 2 етапі відбувається реалізація ініціатив та звіт про їх результати. На цьому етапі відбувається
реалізація всіх ініціатив, незалежно від результатів 1-го етапу. Термін надання звітів (історій успіху):
до 15 вересня 2017 року. Звіти подаються у вигляді текстових інформацій (з фото, відео додатками),
відеороліків, презентацій тощо та надсилаються на адресу gorkylib@gmail.com
3.5.Оголошення результатів Конкурсу відбудеться до 30 вересня 2017 р.
3.6. Переможця Конкурсу буде визначено незалежно від результатів 1 етапу.
3.7. Ініціатива та історія успіху переможця конкурсу буде розміщена на платформі: «Цілі сталого
розвитку в Україні».
3.8. Переможець конкурсу отримає фінансову підтримку від ЛОВ УБА в участі у щорічний звітній
Конференції УБА 2017 року.
3.9.Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможця в установленому
порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не
заборонені законодавством України.

