
«ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ СУЧАСНУ БІБЛІОТЕКУ» 

Конкурс для ЗМІ 

 

Конкурс «Відкрий для себе сучасну бібліотеку» організовано Радою міжнародних 

досліджень та обмінів (IREX) у рамках програми «Бібліоміст» (www.bibliomist.org), ГО 

«Телекритика», Міністерством культури України, Державним комітетом телебачення та 

радіомовлення України.   

 

Завдання конкурсу – продемонструвати цінність модернізованих бібліотек в Україні та 

підтримати роботу журналістів, які висвітлюють тематику модернізації публічних бібліотек, 

підвищуючи рівень поінформованості у суспільстві та трансформуючи сприйняття бібліотек 

громадськістю як установ, які пропонують відвідувачам послуги на основі нових 

інформаційних технологій у відповідь на сучасні потреби користувачів. 

 

Контекст конкурсу. Оскільки все більше бібліотек в Україні, включно з сільськими і 

районними, отримують комп'ютерну техніку та починають надавати вільний доступ до 

інтернету, зростає кількість мешканців сільських і віддалених місцевостей, що мають змогу 

навчитися працювати з комп’ютером і використовувати інтернет для вирішення своїх 

життєвих справ.  Модернізовані бібліотеки спричиняються до значних змін в житті окремих 

людей і громад. Завдяки техніці та кваліфікованим бібліотекарям люди похилого віку 

освоюють комп’ютер та інтернет, фермери продають та купують зернові культури та 

сільгосптехніку онлайн, безробітні складають свої перші резюме і відповідають на 

оголошення про вакансії, знайдені в мережі, пенсіонери реєструються на сайті, щоби 

отримати відшкодування своїх знецінених заощаджень, тисячі людей спілкуються зі своїми 

друзями та сім'ями за допомогою «Скайпу», знедолені отримують допомогу завдяки 

благодійним кампаніям, організованим бібліотеками тощо. Сучасні бібліотеки працюють, 

щоб задовольняти різноманітні потреби відвідувачів та є рушійною силою впровадження 

місцевих громадських ініціатив. Сучасна бібліотека більше не є банальним книгосховищем. 

Це яскравий центр громадського життя, зручне та привітне середовище, оснащене новітньою 

технікою з великою кількістю ресурсів для роботи та розваг. Це місце для спілкування з 

друзями, проведення ділових зустрічей, культурних та освітніх заходів для дітей, молоді, 

дорослих та літніх людей. Інтернет, книги, музика, цікаві події та особистості – все це тепер 

безкоштовно пропонують публічні бібліотеки в Україні. До кінця грудня 2012 року ще 626 

бібліотек будуть оснащені новітньою технікою та приєднаються до мережі сучасних 

бібліотек. Більш детальну інформацію про інновації в бібліотеках та графік церемоній 

відкриття щойно обладнаних бібліотек можна знайти на сайті програми «Бібліоміст»: 

www.bibliomist.org. 

 

Мета конкурсу. Даний конкурс проводиться з метою заохочення журналістів, які 

висвітлюють тему сучасних бібліотек та  їхній трансформуючий вплив на життя окремих 

людей і цілих громад. 

 

Правила конкурсу. Для участі в конкурсі журналіст або  редактор повинен висвітлити 

один чи декілька аспектів роботи сучасних бібліотек України в публікації, теле- чи 

радіопрограмі або онлайн-ЗМІ національного чи регіонального рівня. Стаття, програма чи 

сюжет повинні розкривати тему модернізації бібліотек. Матеріал висвітленої новини має 

бути датованим не раніше 1 лютого 2012 р., а також бути оригінальним. Матеріал може 

базуватися на інформації, отриманій учасником конкурсу в модернізованих бібліотеках, що 

http://www.bibliomist.org/


не обов’язково є учасниками програми Бібліоміст, але надають інноваційні послуги 

населенню.  

 

Матеріал, представлений на участь в конкурсі, повинен: 

 відображати інновації, пропоновані бібліотекою (бібліотеками), 

 фокусуватися на змінах, які нові сервіси і технології приносять в життя людей, 

 відображати специфіку місцевої громади та потреби групи місцевих відвідувачів 

бібліотеки, 

 містити пряму мову місцевих жителів та бібліотекарів, 

 відображати різні погляди на тему, 

 розкривати як успіхи, так і проблеми розвитку бібліотек, 

 мати обсяг не менше 3000 символів (для друкованої статті або публікації в 

онлайновому ЗМІ) або 90 секунд (для теле- і радіопрограм чи сюжетів). 

 

Умови участі у конкурсі. До участі у конкурсі запрошуються журналісти чи 

редактори, які працюють в українських та в регіональних офісах міжнародних друкованих, 

теле- та радіо, чи онлайн-ЗМІ.  Конкурсанти змагатимуться у категоріях, «національні ЗМІ» 

та «регіональні ЗМІ», а також за типом медіа -  «телебачення», «радіо», «друковані ЗМІ» та 

«інтернет-ЗМІ». Кількість категорій може змінюватися в залежності від кількості і якості 

поданих матеріалів. 

 

Журі конкурсу. До складу журі входитимуть представники IREX, ГО «Телекритика», 

Міністерства культури України та Державного комітету з телебачення та радіомовлення 

України, спеціалістів бібліотечного сектору. 

 

Подання конкурсної заявки. Заявка складається з електронної копії опублікованого 

матеріалу (відсканованої копії статті, скріншоту або посилання на інтернет- публікацію, 

посилання на файл радіо- чи телепрограми з «YouTube» чи  файлообмінного ресурсу) і 

супровідного листа, в якому мають бути вказані ім’я та посада заявника, назва засобу масової 

інформації та дата публікації/передачі. До розгляду прийматимуться матеріали українською, 

російською та англійською мовами. Будь ласка, надсилайте ваші заявки за адресою: 

 media_contest@irex.org до 18:00 15 лютого 2013 року. 

Заявки, надіслані пізніше кінцевого терміну конкурсу до розгляду не прийматимуться. 

 

Призи. Переможці в кожній номінації будуть нагороджені планшетними пристроями та 

грамотами від організаторів. Їхні роботи будуть опубліковані на інтернет-порталі 

Mediasapiens http://osvita.mediasapiens.ua/ та відзначені серед журналістської спільноти.  

Головний приз конкурсу – можливість поза конкурсом взяти участь у тренінгу Бі-бі-сі 

«Багатоплатформенна етична журналістика», який відбудеться у травні 2013 р.   

 

***** 

 

«Бібліоміст» – це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури 

України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди 

Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США. Для сприяння досягненню цілей 

програми, корпорація Microsoft безкоштовно передасть публічним бібліотекам України 

програмне забезпечення на суму близько 9 мільйонів доларів США. Наразі за програмою 

file:///C:/Users/ytkachuk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V0V006MA/media_contest@irex.org
http://osvita.mediasapiens.ua/


«Бібліоміст» модернізовано понад 1 000 публічних бібліотек. Кожна централізована 

бібліотечна система отримала до 15 комп'ютерів з веб-камерами і навушниками для аудіо- та 

відеозв’язку, а також до чотирьох комплектів принтерів, сканерів і роутерів. Бібліотекарі 

пройшли спеціалізоване навчання і можуть надавати фахові консультації відвідувачам. 

Телекритика – портал про медіа ринок України та світу. Тематика порталу: критика 

телепродукту, оцінка якості телепрограм, теленовин і ток-шоу (щоденний моніторинг), події 

медіа ринку, рейтинги телеперегляду, огляди, аналітика процесів на телеканалах, в 

друкованих та електронних ЗМІ, а також в околомедійной сфері, законодавство і право в 

медіа галузі України та світу, права журналістів, розвиток регіональних медіа. Цільова 

аудиторія: журналісти, громадські активісти, керівники і співробітники громадських 

організацій, співробітники посольств, західних фондів, регуляторних органів, власники і топ-

менеджмент телекомпаній, друкованих та електронних ЗМІ, співробітники відділів 

маркетингу, реалізації та технічних служб ЗМІ, околомедійной сфери, а також народні 

депутати України. 

Міністерство культури України є головним центральним органом виконавчої влади з 

питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури і 

мистецтв, міжнаціональних відносин, релігії та прав національних меншин. Одним із 

напрямків роботи Міністерства є аналіз і координування діяльності бібліотек та ініціатив, 

спрямованих на зміцнення загальнонаціональної бібліотечної інформаційної системи. 

Міністерство культури узгоджує зусилля усіх зацікавлених сторін у програмі «Бібліоміст» 

для забезпечення довготривалих результатів програми і стійкого розвитку бібліотечної 

сфери. 

Держкомтелерадіо України є головним  у системі  центральних органів виконавчої 

влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в 

інформаційній та видавничій сферах. 


