REGULAMIN KONKURSU „BIBLIOTEKA ROKU”
§1
Książnica Pomorska w Szczecinie jest organizatorem konkursu „Biblioteka Roku” na
najlepszą bibliotekę województwa zachodniopomorskiego.
§2
Tytuł „Biblioteka Roku” przyznaje się za osiągnięcia w pracy biblioteki uzyskane w
danym roku kalendarzowym, w szczególności za:
1. Promocję czytelnictwa oraz organizację ważnych dla społeczności lokalnej
wydarzeń kulturalnych.
2. Pracę z dziećmi i młodzieżą.
3. Stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w pracy biblioteki.
4. Tworzenie i popularyzację regionalnego warsztatu informacyjnego.
5. Dużą aktywność zawodową bibliotekarzy i kształcenie ustawiczne.
6. Bogatą i atrakcyjną ofertę zbiorów.
7. Dbałość o estetykę biblioteki i jej otoczenia.
8. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz
środowiska lokalnego oraz pozyskiwanie dodatkowych środków.
Kryteria oceny poszczególnych obszarów stanowi Załącznik nr 2
§3
1. W konkursie uczestniczą wszystkie biblioteki publiczne województwa
zachodniopomorskiego.
2. Tytuł „Biblioteka Roku” przyznaje się w następujących kategoriach:
a. najlepsza biblioteka w miejscowościach do 15 tyś. mieszkańców,
b. najlepsza biblioteka w miejscowościach powyżej 15 tyś. mieszkańców.
3. W konkursie nie uczestniczy biblioteka, która w poprzednim roku uzyskała tytuł
„Biblioteki Roku”.
§4
1. Tytuł przyznaje dyrektor Książnicy Pomorskiej na podstawie rekomendacji
Komisji Konkursowej.
2. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Książnicy Pomorskiej.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a. dyrektor Książnicy Pomorskiej lub jego zastępca – jako przewodniczący
Komisji,
b. kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego lub inny instruktor Działu
jako sekretarz Komisji,
c. bibliotekarz - przedstawiciel biblioteki, która w poprzednim roku
uzyskała tytuł „Biblioteki Roku”,
d. przedstawiciel Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§5
Nominacje do tytułu „Biblioteki Roku” mogą składać:
1.
2.
3.
4.
5.

dyrektorzy bibliotek;
dyrektorzy bibliotek sprawujących nadzór merytoryczny;
kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego Książnicy Pomorskiej,
koła SBP,
organizatorzy bibliotek.

§6
1. Wnioski składane są w Dziale Instrukcyjno - Metodycznym Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie w terminie do końca lutego danego roku z
uzasadnieniem opisującym osiągnięcia biblioteki w roku poprzednim.
2. Wnioski składane są na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu oraz w formie elektronicznej.
3. Dział Instrukcyjno-Metodyczny sprawdza wnioski nominacyjne pod względem
formalnym i sporządza opinię o działalności zgłoszonych bibliotek.
4. Wnioski wraz z opinią Działu Instrukcyjno – Metodycznego przekazywane są
Komisji Konkursowej, która ze wszystkich zgłoszeń wybiera biblioteki
nominowane, a spośród nich wyłania zwycięzcę konkursu „Biblioteka Roku”.
5. Listę nominowanych bibliotek oraz zwycięzcę konkursu „Biblioteka Roku”
podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Książnicy
Pomorskiej.
§7
Komisja Konkursowa rozpatruje nominacje do końca kwietnia danego roku.
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