Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Bibliotekarz Roku
I. Podstawowe zasady
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku zwanego dalej Konkursem
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) z siedzibą w Warszawie 02-086, Al.
Niepodległości 213, zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego pod nr KRS:
0000081477.
2. Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas których są
wybierani najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, a
następnie Bibliotekarz Roku cieszący się największym uznaniem w kraju.
4. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów SBP, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te
odpowiadają za sprawną organizację Konkursu.
5. Tryb postępowania w obu etapach określa Regulamin Konkursu, natomiast szczegółowe
ustalenia dotyczące przebiegu etapu I w okręgu, oraz zasad sporządzenia okręgowego
rankingu finalistów w etapie II, powinny być przyjęte przez zarządy okręgów.
6. Czas trwania i przebieg Konkursu określa ramowy harmonogram Konkursu stanowiący
aneks do niniejszego Regulaminu. W zależności od potrzeb, harmonogram ten może być
modyfikowany w kolejnych edycjach Konkursu.
7. Zwycięzcy etapu I otrzymują tytuł: Bibliotekarz Roku, poprzedzony przymiotnikiem
identyfikującym województwo i dodaną po tytule liczbą minionego roku, np.
Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2018. Zwycięzca etapu II otrzymuje tytuł: Bibliotekarz
Roku z dodaną po tytule liczbą minionego roku, np. Bibliotekarz Roku 2018.
8. Z ramienia Zarządu Głównego SBP nad prawidłowym przebiegiem etapu II czuwa
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, która wylicza i ogłasza ostateczny wynik głosowania,
udziela też informacji i wyjaśnień odnośnie do organizacji Konkursu.
9. Dokumentację Konkursu prowadzą: zarządy okręgów (etap I), Biuro ZG SBP (etap II).
II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku
1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym oraz co
najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece.
2. Kryteria merytoryczne : konkretne dokonania zawodowe kandydata w minionym roku,
które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do
lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczą
one wszystkich aspektów działalności na rzecz: rozwoju i promocji biblioteki/bibliotek,
rozwoju czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników
biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego, promocji zawodu bibliotekarza,
doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Szczegółowe
rozwinięcie zob. Formularz zgłoszenia (zał. 1).

2.1 Kryteria merytoryczne mogą dotyczyć zarówno działań organizacyjnych, jak też
badawczych, dydaktycznych, czy popularyzatorskich.
3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić 2 najważniejsze).
4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność i
postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji SBP.
5. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia
zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach
aktywności zawodowej wymienionych w p.II.2 i w Formularzu zgłoszenia (zał.1).

III. Tryb zgłaszania kandydatur i wyboru zwycięzców w I etapie Konkursu
1. W etapie I prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (pracownicy
i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i przedstawiciele SBP oraz innych organizacji,
dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe,
uczelniane).
1.1 W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić
rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.
2. Aby zgłosić kandydata należy wypełnić formularz znajdujący się na portalu SBP
(www.sbp.pl ), dostępny również w postaci tradycyjnej, w zarządach okręgów (zał.1).
2.1 Wypełniony formularz składa się lub przesyła do zarządu okręgu w określonym przez
ten zarząd terminie.
2.2 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego /rekomendującego
(nazwiska/nazwy, adresu, e-maila lub telefonu) oraz pisemna zgoda kandydata na
udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z
Konkursem (zał.2).
3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów, zarządy okręgów ustalają zasady
organizacji Konkursu w danym okręgu, powołują Okręgowe Kapituły Konkursu oraz
komisje wyborcze, wybrane z grona członków Okręgowych Kapituł.
3.1. Okręgowe Kapituły Konkursu powinny być reprezentatywne dla danego środowiska
bibliotekarskiego i składać się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz
przewodniczących oddziałów tworzących okręg.
3.2. Okręgowe Kapituły Konkursu weryfikują pod względem formalnym i merytorycznym
zgłoszone kandydatury, a następnie - w bezpośrednim lub elektronicznym głosowaniu –
wybierają Bibliotekarza Roku danego województwa.
3.3. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku kapituły mają obowiązek uzasadnić tę
decyzję , natomiast zarządy powiadomić o tym zgłaszającego .
3. 4. Komisje wyborcze czuwają nad prawidłowym przebiegiem Konkursu w danym okręgu,
sporządzają też protokół z zakończenia prac (zał.3 ) i przekazują dokumentację I etapu
Konkursu do akt zarządu okręgu.
4. W terminie przewidzianym harmonogramem, zarządy okręgów zgłaszają zwycięzców
konkursów okręgowych do etapu II Konkursu. W tym celu przesyłają do Biura ZG SBP :
wypełniony Formularz zgłoszenia (format Word), zdjęcie zwycięzcy (skan, JPG), jego
zgodę na udział w konkursie (skan) oraz protokół z wyborów Wojewódzkiego
Bibliotekarza Roku (skan).
4.1 W związku z prezentacją sylwetek finalistów na portalu SBP opis ich dokonań nie może
przekraczać 70 wierszy (ok. 2 stron A4). Za odpowiednie przeredagowanie pierwotnego

tekstu formularza odpowiadają przewodniczący okręgów.
IV. Tryb wyboru Bibliotekarza Roku w II etapie Konkursu
1. Po umieszczeniu sylwetek finalistów oraz opisów ich osiągnięć na portalu SBP
Okręgowe Kapituły Konkursu przystępują do kolejnej tury głosowania, w wyniku której
tworzone są okręgowe rankingi finalistów Konkursu, z wyłączeniem finalisty
reprezentującego dany okręg.
1.1. Zgodnie z tą zasadą każdy z członków Kapituły sporządza własny ranking (zał. 4) i
przekazuje go komisji, która zliczając miejsca uzyskane przez poszczególnych
finalistów, a następnie dzieląc ten wynik przez liczbę oddanych głosów, uzyskuje średnią
wyznaczającą finaliście miejsce w rankingu okręgowym. W przypadku uzyskania
jednakowych średnich przez 2 lub więcej finalistów, o ostatecznym miejscu każdego z
nich decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji.
1.2. Po ustaleniu rankingu okręgowego, zarząd okręgu sporządza odpowiedni protokół
(zał. 5) i w wyznaczonym terminie przesyła go do Biura ZG SBP. Przekroczenie terminu
oznacza, że ranking okręgowy nie będzie liczony w finałowym rankingu Konkursu.
2. Ostateczne wyniki głosowania ustala i ogłasza Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP.
2.1 Na podstawie okręgowych rankingów Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wylicza (w
sposób opisany w p.1.1) zbiorczy ranking okręgów. W przypadku uzyskania w nim tych
samych miejsc przez 2 lub więcej finalistów , o ostatecznym miejscu każdego z nich
decyduje dodatkowe głosowanie członków KOiW.
2.2 Po zakończeniu tych działań Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ustala finałowy ranking
Konkursu, ogłasza go na portalu SBP i sporządza protokół końcowy.
2.3 Kandydat/tka zajmujący I miejsce w w/w rankingu otrzymuje tytuł Bibliotekarza Roku
z dodaną po tytule liczbą minionego roku kalendarzowego.
V.

Nagrody i wyróżnienia

1. Wręczanie nagród i wyróżnień powinno mieć charakter uroczysty i odbywa się:
- po I etapie, na szczeblu wojewódzkim, w terminach ustalonych przez zarządy okręgów;
- po II etapie, podczas uroczystości centralnych organizowanych przez ZG SBP.
VI.

Odwołania i reklamacje

1.Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu
na adres Organizatora drogą listowną bądź e-mailem.
1.1 Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania i o swej decyzji powiadamia Uczestnika w taki sam sposób.
1.2 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
2. W przypadku, gdy wśród finalistów lub laureatów Konkursu znajdzie się osoba, wobec
której zostaną ujawnione fakty dyskwalifikujące ją w świetle kryteriów wymienionych
w p. II, Organizator ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – wycofać tę
osobę z Konkursu lub odebrać przyznany tytuł.
2.1 Decyzja o wycofaniu finalisty lub odebraniu przyznanego tytułu wraz uzasadnieniem
musi być podana do publicznej wiadomości.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu (zgłaszający, kandydat, głosujący) wyraża
zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Organizator przetwarza dane osobowe finalistów Konkursu dla celów organizacji
promocji Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018r. (Dz. U. z 2018poz. 1000)
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego
Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez
uczestników Konkursu.
3.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sbp.pl/regulaminBibliotekarzRoku.
Załączniki:
Aneks - Harmonogram działań
Zał.1. – Formularz zgłoszenia kandydata do Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz
Roku oraz zasady jego wypełniania
Zał.2 - Oświadczenie Kandydata
Zał.3 - Protokół z przeprowadzenia wyborów Okręgowego Bibliotekarza Roku
Zał.4 - Formularz rankingu członka Kapituły Okręgowej
Zał.5 - Protokół z ustalenia okręgowego rankingu finalistów w Konkursie Bibliotekarz Roku.

