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ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс проектів спільної діяльності серед сільських бібліотек 

1.Загальні положення 

1.1.Конкурс проектів «Бібліотеки-сестри: взаємодія бібліотек сусідніх територій» (далі-

Конкурс) оголошено ГО «Луганське обласне відділення УБА». 

1.2. Конкурс передбачає розробку спільного проекту, спрямованого на розвиток території у 

співпраці з органами місцевого самоврядування, іншими закладами культури, громадськими 

активістами тощо. Планується реалізація одного з етапів проекту.  

1.3. Мета Конкурсу: 

- підвищення привабливості регіону; 

- сприяння розвитку туризму; 

-формування позитивного іміджу бібліотеки  в суспільстві; 

- підвищення ролі бібліотеки в житті місцевих громад; 

-сприяння самореалізації та творчому розвитку бібліотекарів, розкриття їх творчого 

потенціалу. 

2.Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу 

2.1. Організаторами Конкурсу є ГО «ЛОВ УБА» та ЛОУНБ ім.М.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 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 роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну взаємодію з 

ними; 

 координує роботу членів журі; 

 організовує нагородження переможців; 

 здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсу. 

3. Умови Конкурсу 

3.1.За умовами конкурсу сільські бібліотеки (2 або більше бібліотек) розробляють спільний 

проект спрямований на формування бренду місцевості (міста, села, природного компоненту, 

географічної назви тощо) з метою підвищення привабливості території, розвитку туризму та 

реалізують його в подальшому. 

3.2. Конкурс проводиться  з 22 травня по 15 вересня 2017 року. 

3.3.Термін подання проектів до 15 вересня 2017 року. Заявка подається в електронному вигляді 

та надсилаються на адресу gorkylib@gmail.com  

3.4. Перевага надається проектам, які залучають якомога більшу кількість партнерів. 

3.5.Найкращий проект буде прийнято ГО «Луганське обласне відділення УБА» до включення 

у одну із донорських програм для подальшого залучення інвесторів. 

3.6.Оголошення результатів Конкурсу проектів відбудеться до 30 вересня 2017 року. 

3.7.Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу проектів можуть залучатися 

благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством 

України. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні бібліотекарі! 

З 15 травня 2017 року для вас стартує конкурс проектів «Бібліотеки-сестри: взаємодія 

бібліотек сусідніх територій» (далі-Конкурс) оголошено ГО «Луганське обласне відділення 

УБА». 

Конкурс передбачає розробку спільного проекту, спрямованого на розвиток території у 

співпраці з органами місцевого самоврядування, іншими закладами культури, громадськими 

активістами тощо. Планується реалізація одного з етапів проекту. Приклади реалізованих 

проектів дивіться за посиланням                 

http://www.kbuapa.kharkov.ua; 

Даний проект повинен сприяти процесам розвитку територій і спрямований на вирішення 

локальних проблем територіальних громад. Загальна мета проекту  полягає у створенні 

сприятливого середовища для довгострокового соціального розвитку на місцевому рівні 

Термін подання проектних заявок: до 1 липня 2017 року. Опис проекту подається в 

електронному вигляді за посиланням ………………………………………………………………………. 

Звіти подаються до 15 вересня 2017 року на адресу (gorkylib@gmail.com).  

Оголошення результатів конкурсу відбудеться до 30 вересня 2017 р. 

Найкращий проект буде прийнято ГО «Луганське обласне відділення УБА» до 

включення в одну із донорських програм для подальшого залучення інвесторів. 

 

 

 

З повагою, 

Голова Президії ГО «ЛОВ УБА»                                                                                           І.П.Риб’янцева 
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