Regulamin
Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego

I.

Podstawowe zasady

1. Konkurs „Medal Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” organizowany jest co roku
przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie jako I etap
Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku.
2. Medal przyznawany jest przez Kapitułę Medalu Bibliotekarz Roku Województwa
Małopolskiego, zwaną dalej Kapitułą Medalu, powołaną Uchwałą Nr 1/2011 Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie z dnia 25 października 2011 r., działającą
na podstawie Regulaminu Kapituły Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego
a jego podstawowym celem jest promocja zawodu bibliotekarza.
3. Medal przyznawany jest najbardziej cenionemu i popularnemu bibliotekarzowi z terenu
województwa małopolskiego
II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku
1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, wykształcenie
odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-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. Dokonania zawodowe mogą
dotyczyć wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką,
organizacji pracy, modernizacji biblioteki czy procesów bibliotecznych np. przez wdrażanie
nowych technologii, rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń
i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury
i nauki (także zagranicznymi) oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich
osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.
3. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność
i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.
4. Zasadnicze znaczenie dla oceny kandydata mają kryteria zawarte w p. 1 i 2.
III. Tryb zgłaszania kandydatur
1. Prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (użytkownicy i pracownicy
bibliotek), przedstawiciele SBP, czy innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism
zawodowych oraz lokalne władze ( samorządowe, uczelniane).
2. W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić
rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.
3. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć istotne osiągnięcia zawodowe w roku
poprzedzającym konkurs, co najmniej w dwóch zakresach aktywności zawodowej wymienionych
w p.II.2.
4. Aby zgłosić kandydata należy wypełnić specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP,
(www.sbp.pl ), dostępny również w postaci tradycyjnej, w zarządach okręgów (załącznik 1).
5. Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu w terminie określonym
w Harmonogramie działań konkursu Bibliotekarz Roku znajdującym się na portalu SBP
(www.sbp.pl).
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6. 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 (załącznik 2).
IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych
1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Kapituła Medalu wybiera osobę, której zostanie
przyznany Medal Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego.
2. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku Kapituła Medalu jest obowiązana uzasadnić tę
decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.
3. Z przebiegu wyborów jest sporządzany protokół.
4. Harmonogram działań
Harmonogram działań konkursu określa załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu SBP
Bibliotekarz Roku znajdującym się na portalu SBP (www.sbp.pl).
5. Nagrody i wyrazy uznania
1. Wręczenie Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego ma charakter uroczysty i
odbywa się w terminie ustalonym przez Kapitułę Medalu.
2. Laureat Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego jest kandydatem Zarządu
Okręgu SBP w Krakowie do ogólnopolskiego tytułu Bibliotekarz Roku.
3. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych do ogólnopolskiego tytułu Bibliotekarz
Roku (finalistów wojewódzkich) i ich dokonań odbywa się na portalu SBP (www.sbp.pl).

V. Postanowienia końcowe:
1. Każdy uczestnik przystępujący do konkursu ( zgłaszający, kandydat) wyraża zgodę na
stosowanie się do postanowień regulaminu.
2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu dla celów organizacji oraz
wydania nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997
(Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Załącznik 1 do Regulaminu Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego

Formularz konkursu SBP na Bibliotekarza Roku (wypełnia zgłaszający)

I. Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Wykształcenie
Stanowisko zajmowane w bibliotece
Staż pracy w bibliotece
II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku (należy opisać)
1. Zarządzanie biblioteką ( usprawnienie organizacji pracy , nowoczesna organizacja i ochrona
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zbiorów), promocja bibliotek i ich osiągnięć, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami
kultury czy nauki (także zagranicznymi), promocja zawodu bibliotekarza.

2. Modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych (nowoczesne wyposażenie i organizacja
przestrzeni bibliotecznej, wdrażanie nowych technologii)

3. Obsługa użytkowników biblioteki (rozszerzanie usług bibliotecznych dla różnych grup
czytelników, wdrażanie nowych technik informacyjnych, działania zmierzające do rozwoju
czytelnictwa)

4.

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, także pedagogika biblioteczna.

5. Publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej, stosowanych rozwiązań, doświadczeń
i osiągnięć.

III. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze)
IV. Cechy osobowościowe (należy wymienić i uzasadnić)

V. Dane zgłaszającego / rekomendującego*
Nazwisko/nazwa
Adres
e-mail i telefon
*W przypadku zgłoszenia osobistego.

Załącznik 2 do Regulaminu Medalu Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego
Imię i nazwisko, adres
Oświadczenie Kandydata
Wyrażam zgodę na udział w konkursie Bibliotekarz Roku organizowanym przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich oraz przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tego konkursu.
Miejscowość, data
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