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Najlepsze przedsięwzięcie młodego bibliotekarza Okręgu Łódzkiego SBP 

 
 
I. Podstawowe zasady 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP. 
2. Celem konkursu jest nagrodzenie przedsięwzięcia podjętego przez młodego bibliotekarza, które 

popularyzuje łódzkie struktury SBP. 
3. Konkurs powiązany jest organizacyjnie z imprezą cykliczną – Forum Młodych Bibliotekarzy, które 

w 2012 roku organizowane jest na terenie Łodzi. 
 
II. Kryteria oceniania przedsięwzięcia: 

1. Kryteria formalne 
Przedsięwzięcie powinno: 
• zostać zainicjowane lub zrealizowane przez bibliotekarza będącego członkiem Okręgu 

Łódzkiego SBP co najmniej od stycznia 2011 roku, który nie ukończył 35 roku życia, 
• musi być realizowane w ubiegłym roku kalendarzowym, 
• może mieć charakter autorski bądź współautorski, 
• może mieć charakter cykliczny, 
 
2. Kryteria merytoryczne: 

 Przedsięwzięcie powinno: 
• propagować zawód bibliotekarza  lub przyczyniać się do popularyzacji czytelnictwa czy 

integracji środowiska. 
 

III. Tryb zgłaszania kandydatur 
 
1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Członkom łódzkich struktur SBP. 
2. Przedsięwzięcia należy zgłaszać, wypełniając odpowiedni formularz (Załącznik 1). 
3. Przedsięwzięcie musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w drugiej części niniejszego 

regulaminu. 
4. Wypełnione formularze składać należy na ręce Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP (osobiście lub 

drogą elektroniczną). 
5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego (imienia i nazwiska, adresu 

email i telefonu kontaktowego), które będą niezbędne do kontaktu w sprawie konkursu (Załącznik 
1) oraz zgody autora przedsięwzięcia na udział w konkursie i przetwarzanie Jego danych 
osobowych (Załącznik 2). 
 

IV. Tryb wyboru laureata konkursu i harmonogram działań 
 
1. Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP przyjmuje zgłoszenia przedsięwzięć do 15 kwietnia 2012 r. 
2. Prawo wyboru laureata konkursu przysługuje wyłącznie Członkom Zarządu Okręgu Łódzkiego 

SBP. 
3. Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego zobowiązana jest poinformować wszystkich Członków 

Zarządu Okręgu o zgłoszonych przedsięwzięciach nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu 
procesu przyjmowania zgłoszeń, czyli do końca kwietnia 2012 r. Członkowie Zarządu Okręgu 
zobowiązani są do zapoznania się z inicjatywami młodych bibliotekarzy. 

4. Wyłonienie laureata następuje podczas zebrania Zarządu Okręgu Łódzkiego w wyniku głosowania 
jawnego (każdemu Członkowi przysługuje prawo oddania jednego głosu). Głosowanie należy 
przeprowadzić najpóźniej miesiąc przed FMB, czyli do 11 sierpnia 2012 r. 

5. W przypadku gdy kilka przedsięwzięć otrzyma w wyniku głosowania tę samą liczbę głosów, 
ostateczna decyzja należy do Przewodniczącej Okręgu Łódzkiego SBP. 

6. Szczegółowy terminarz działań związanych z organizacją konkursu określa Zarząd Okręgu 
(według Załącznik 3). 

7. Wyniki plebiscytu podawane są do oficjalnej wiadomości w dniu podsumowującym obrady FMB.  



8. Laureat konkursu powinien zostać powiadomiony o zdobyciu nagrody nie później niż na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem FMB. 

 
VI. Nagrody i wyrazy uznania 
1. Uroczyste wręczenie nagrody laureatowi następuje w dniu podsumowującym obrady FMB. 
2. Zwycięskie przedsięwzięcie zaprezentowane zostaniet na stronie internetowej ZOŁ SBP. 
 
 




