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ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД-КОНКУРС СЕРЕД ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В ФЕЙСБУК. БУТИ ТАМ, ДЕ ЧИТАЧ» 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 
 

27 січня 2022 року в ОКЗ «Харківська обласна універсальна наукова бібліотека» відбулося підведення підсумків обласного огляду-конкурсу 

серед публічних бібліотек Харківської області «Публічна бібліотека в Фейсбук. Бути там, де читач». В заході, який відбувався на платформі 

Google Meet, взяли участь майже 70 бібліотечних працівників.  

Учасниками конкурсу стали публічні бібліотеки Харківської області, які вже мали сторінки та групи бібліотек в Фейсбук, або створили сторінки 

та групи бібліотек під час конкурсного періоду, та займалися їх активним веденням.  

 

Організатори конкурсу: Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, ОКЗ «Харківська обласна універсальна 

наукова бібліотека», ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» 

 

Конкурс проводився з 1 квітня по 31 серпня 2021 року. 

Всього на конкурс було подано 106 заявок від публічних бібліотек міста Харкова та Харківської області. Всі умови конкурсу виконали  92 

бібліотеки. За результатами оцінювання журі конкурсу визначило переможців, пости яких найбільше відповідали критеріям конкурсного 

відбору. 

 

Номінація «Найкращий пост-художня розповідь про читача бібліотеки» 
 

  

І місце КЗ «Кегичівська публічна бібліотека» 
КЗ «Слобожанська публічна бібліотека». 

ІІ місце Дитяча філія КЗ «Дворічанська публічна бібліотека» 
КЗ «Публічна бібліотека Вільхуватської сільської ради» 

ІІІ місце Козіївська сільська бібліотека-філія КЗ «Краснокутська публічна бібліотека» 
Крисинська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Богодухівської міської ради» 
Острівщинська сільська бібліотека-філія КЗ «Близнюківська публічна бібліотека» 
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Номінація «Найкращий рекламний пост заходу в бібліотеці» 
 

  

І місце КЗ «Кегичівська публічна бібліотека» 

ІІ місце КЗ «Публічна бібліотека Чугуївської міської ради» 

ІІІ місце КЗ «Публічна бібліотека Нововодолазької селищної ради» 

 

 

Номінація «Найкращий пост про книгу у фонді» 
 

  

І місце КЗ «Первомайська публічна бібліотека» 
Григорівська бібліотека філія КЗ «Публічна бібліотека Солоницівської селищної ради 

ІІ місце Маяківська сільська бібліотека - філія  КЗ «Краснокутська публічна бібліотека» 
Катеринівська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Лозівської міської ради» 

ІІІ місце Краснопавлівська селищна бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Лозівської міської ради» 
Крисинська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Богодухівської міської ради» 
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Номінація «Найкращий пост за темою «Туристичні магніти нашого краю» 
 

  

І місце КЗ «Зачепилівська публічна бібліотека» 
Катеринівська сільська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Лозівської міської ради» 

ІІ місце Пархомівська сільська бібліотека- філія№1 КЗ «Краснокутська публічна бібліотека» 
Шарівська селищна бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Богодухівської міської ради» 

ІІІ місце Токарівська сільська бібліотека КЗ «Дергачівська публічна бібліотека» 
Городнянська сільська бібліотека-філія КЗ «Краснокутська публічна бібліотека» 

 

 

Номінація «Найкраща віртуальна виставка на тему «Сучасна українська література у фонді бібліотеки» 
 

  

І місце КЗ «Барвінківська міська бібліотека» 

ІІ місце Софіївська сільська бібліотека-філія КЗ «Близнюківська публічна бібліотека» 
Центральна дитяча бібліотека Індустріального району м. Харкова 

ІІІ місце КЗ «Публічна бібліотека Богодухівської міської ради» 
КЗ «Дворічанська публічна бібліотека» 
Миколо-Комишуватська бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека Красноградської міської ради» 

 

Було відзначено , як найбільш активного учасника конкурса (понад 100 постів) – Дитячу бібліотеку-філію КЗ «Публічна бібліотека» Нововодолазької 

селищної ради. 

Всі учасники були відзначені дипломами за участь у конкурсі. 


