ПОЛОЖЕННЯ
про загальносистемний конкурс
«Ярмарок бібліотечних інноваційних ідей-2015»

1. Загальносистемний конкурс «Ярмарок бібліотечних інноваційних ідей-2015»
проводиться з метою виявлення та запровадження оригінальних, нестандартних
ідей, проектів, які виходять за межі існуючих традиційних форм і відображають
новий підхід до змісту і організації бібліотечного обслуговування громади міста
Чернігова, а також поширення інформації про такі бібліотечні послуги за
допомогою засобів масової інформації та соціальних медіа.
2. Тривалість конкурсу: 16 січня 2015 року – 15 вересня 2015 року.
3. Мета та завдання конкурсу:
Ініціювання бібліотекарями ЦБС новацій та творчих ідей, спрямованих на
впровадження сучасних актуальних форм і методів бібліотечного
обслуговування різних груп користувачів та формування позитивного
іміджу бібліотек в громаді міста
Використання сучасних інформаційних технологій та інформаційних
ресурсів
Підвищення фахового рівня персоналу бібліотек
Здійснення партнерства з неурядовими організаціями, громадськими
групами, представниками місцевої влади, соціальними службами,
закладами освіти та охорони здоров`я тощо.
4. Умови конкурсу:
Для підготовки та проведення конкурсу створюється журі конкурсу. Під час
експозиційної частини «Ярмарку бібліотечних інноваційних ідей-2015»
члени журі оцінуватимуть якість презентацій учасників конкурсу, щоб
вибрати переможців.
Критерієм значущості бібліотечних інновацій стануть кінцеві змістовні
зміни у діяльності бібліотек, зокрема:
- в організації бібліотечного простору
- на підтримку та просування читання
- реклами бібліотеки і послуг
- соціокультурній діяльності
- методичній роботі тощо.
Заявки на участь у конкурсі додаються до плану роботи бібліотеки на 2015
рік і повинні містити таку інформацію:
1.
2.
3.
4.

Назва пропозиції
Тема
Короткий виклад ідеї
Опис ідеї: мета та завдання, очікуваний результат

5. Програма реалізації ідеї
6. Обгрунтування інноваційності
7. Оцінка результатів
8. Партнери
Інформація про конкурс та його підсумки оприлюднюється на сайті ЦБС.
5. Визначення та відзначення переможців:
Переможці конкурсу визначаються за результатами голосів журі конкурсу
Учасники, які визнані переможцями конкурсу «Ярмарка бібліотечних
інноваційних ідей-2015», відзначаються дипломами та грошовою премією
Переможці конкурсу будуть оголошені під час презентацій ідей і проектів
учасниками конкурсу на Ярмарку бібліотечних інноваційних ідей, який
відбудеться в межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у
центральній бібліотеці імені М.М.Коцюбинського

15 грудня 2014 р.
Підготувала Г.П.Сурніна

