
ПОЛОЖЕННЯ 

про міський конкурс «Супербібліотекар-2021» 
 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення міського 

конкурсу «Супербібліотекар» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться відповідно до плану роботи Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих 

міста Києва на 2021 рік. 

1.3. Організатором Конкурсу є Публічна бібліотека імені Лесі Українки для 

дорослих міста Києва (далі – Бібліотека).  
 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу 

Мета Конкурсу: поліпшення якості бібліотечно-інформаційного 

обслуговування населення, виявлення і мотивація творчо працюючих 

бібліотекарів, стимулювання їх інноваційної діяльності, розширення 

професійних контактів, підвищення престижу професії бібліотекаря.  

Завдання Конкурсу: 

- привернення уваги громадськості до бібліотечної діяльності; 

- розвиток професійної компетентності бібліотекарів, формування кадрового 

резерву; 

- виявлення лідерів професійної майстерності; 

- створення привабливого іміджу бібліотеки та бібліотекаря; 

- виявлення інноваційних форм роботи і їх впровадження в бібліотечне 

обслуговування для просування соціально значущих проєктів, спрямованих на 

популяризацію читання; 

- консолідація активних професіоналів бібліотечної справи для обміну 

передовим досвідом. 

 

IІІ. Вимоги до конкурсних матеріалів  

1. Відеоінтерв’ю учасника Конкурсу. 

Відеоінтерв’ю учасника Конкурсу має включати висвітлення наступних 

питань:  

1) Вибір професії бібліотекаря - випадковість чи свідоме рішення; 

2) Чи маєте Ви профільну освіту і яку; 

3) Чи важлива для вас участь у конкурсах професійної майстерності. Чому?;  

4) Як ви ставитеся до створення бібліотек нового покоління, так званих 

«бібліохабів»; 

4) Книжка, що вплинула на ваш світогляд; 

5) Які ресурси для професійного розвитку ви можете порекомендувати 

колегам;  

6) Чи є у вас професійна мрія.  

Учасник має право розширити коло питань. 

 - тривалість відео не повинна перевищувати 3-5 хвилин; 



 - вітається оригінальність і креативність; 

 - відео повинно бути представлено у гарній якості (не меньше 480 p) у 

форматі mp4/ 

2. Портфоліо бібліотекаря (творча презентація вмінь, навичок, досягнень, 

реалізованих проєктів) у будь-якому візуальному форматі та/або з 

покликаннями на відповідні ресурси/продукти, представлені в мережі 

інтернет. 

 

ІV. Учасники Конкурсу 

4.1. Учасниками Конкурсу є працівники публічних бібліотек міста.  

4.2. Відповідальним за організаційний супровід Конкурсу є науково-

методичний відділ Бібліотеки. 

 

V. Термін проведення 

5.1. Конкурс проводиться у 2 етапи: районний та міський. 

Районний етап Конкурсу проводиться у період з 7 червня до 6 вересня; 

конкурсні матеріали переможця районного етапу конкурсу (від кожної ЦБС) 

надсилаються на міський конкурс до 14 вересня електронною поштою на 

адресу: met.viddil@ukr.net 

5.2. Визначення переможців на міському рівні (1, 2 та 3 місця) буде проведено 

з 14 до 24 вересня 2020 року.  

Переможці оголошуються та нагороджуються дипломами і відзнаками у 

Всеукраїнський день бібліотек, з подальшим оприлюдненням протоколу 

рішення журі Конкурсу.  

 

VI. Журі конкурсу 

Для оцінювання представлених на Конкурс матеріалів, підведення підсумків і 

прийняття рішення про визначення переможців створюється незалежне журі 

Конкурсу з представників міського Департаменту культури, фахівців 

національних та державних бібліотек, громадських організацій (за згодою). 

Кількісний склад журі - п'ять-сім осіб. 
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