Pravidla pro ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje
Cenu uděluje Liberecký kraj

Čl. 1.
Cena se uděluje:
• jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj
kulturního života obce/města
• na základě vyhodnocení kritérií uvedených v čl. 3
• u příležitosti Setkání knihovníku Libereckého kraje, které se koná každým rokem,
vždy poslední čtvrtletí v roce v Krajské vědecké knihovně v Liberci a při němž Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje
uděluje cenu Knihovník/Knihovnice roku.
Čl. 2.
Způsob vyhodnocení:
• Každá pověřená knihovna (Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Městská knihovna Semily a Krajská vědecká knihovna v Liberci)
předloží hodnotící komisi 3 návrhy s doporučením nejlepší knihovny příslušného
regionu.
• Hodnotící komise ve složení zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny
v Liberci a pověřených knihoven vybere z každého regionu 1 nejlepší knihovnu, která bude oceněna (celkem 4 za Liberecký kraj).
• Oceněným knihovnám náleží diplom a finanční odměna ve výši 10.000 Kč, kterou
poskytne Liberecký kraj.
Čl. 3.
využitím

Kritéria pro vyhodnocení (s
Standardů
a informačních služeb):
• kvalita výpůjčních služeb knihovny
• komunitní a společenská role knihovny v obci
• provozní doba knihovny pro veřejnost
• tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů
• umístění knihovny v obci
• prostory knihovny (vybavenost, estetický dojem)
• přístup k internetu a informačním technologiím
• webová prezentace knihovny
• pracovníci knihovny a jejich vzdělávání
• počet registrovaných čtenářů na počet obyvatel v obci

Veřejných

knihovnických

Čl. 4.
Náležitosti návrhu:
• název nominované knihovny
• adresa
• název zřizovatele, nebo provozovatele knihovny
• jméno a příjmení (titul) knihovníka/knihovnice
• hodnocení dle zadaných kritérií
• název knihovny, která návrh podává
Čl. 5.
Ostatní ustanovení:
• Návrhy se předkládají Krajské vědecké knihovně v Liberci nejpozději do konce srpna toho roku, v němž je cena udělována.
• Oceněná knihovna může být opět nominována nejdříve po uplynutí šesti let.
• Pravidla ocenění „Nejlepší knihovna Libereckého kraje" schválila Rada Libereckého
kraje na svém zasedání dne 1. 7. 2014, usnesením číslo 1082/14/RK.

