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Regulamin 

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 

oraz Bibliotekę Roku 2021 województwa świętokrzyskiego 
 

1. Celem konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza oraz bibliotek. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach, 

współorganizatorem Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach. 

 

3. Kategorie konkursu: 

a/  Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021 

b/  Biblioteka Roku 2021 województwa świętokrzyskiego 

   

4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów Zarząd Okręgu SBP w Kielcach powoła 

Okręgową Kapitułę Konkursu oraz Komisję Wyborczą. 

 

5. Konkurs na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 jest I etapem Ogólnopolskiego Konkursu 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku 2021, którego organizatorem jest 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie i odbywa się zgodnie z jego 

regulaminem. 

 

6. Zwycięzca tytułu Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021 jest jednocześnie kandydatem  

do tytułu Bibliotekarz Roku 2021 w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku 2021. 

 

7. Okręgowa Kapituła Konkursu ma również prawo wskazać i wyróżnić przedstawicieli samorządu 

szczególnie zasłużonych dla rozwoju  biblioteki. 

      

Kryteria wyboru kandydatów na: 

 

I.  Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 

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. 



2 
 

 

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.I.2 i w Formularzu zgłoszenia (zał.1).         

   

II.  Bibliotekę Roku 2021 województwa świętokrzyskiego 

Kryteria wyboru [działania i wskaźniki mają dotyczyć roku 2021]:  

 wysokie wskaźniki w zakresie liczby czytelników oraz liczby wypożyczeń na 100 

mieszkańców, 

 promocja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, 

 dbałość o estetykę biblioteki i jej otoczenia, 

 bogata i atrakcyjna oferta zbiorów, dostosowana do różnych grup czytelniczych, 

 doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, 

 współpraca z innymi instytucjami na rzecz środowiska lokalnego, 

 pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność, 

 działalność biblioteki w odpowiedzi na epidemię i konieczność zmiany sposobu pracy w 

zmienionych warunkach z uwzględnieniem potrzeb czytelników (np. zajęcia on-line, 

zwiększona liczba wypożyczanych zbiorów, itp.) 

 osiągnięcia biblioteki (nagrody itp.). 

             

Tryb zgłaszania kandydatur na: 

 

I.  Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 

 

1. Zgłoszenia  kandydatów  do  konkursu  mogą dokonać: osoby  indywidualne  (pracownicy                                        

i użytkownicy bibliotek), struktury i przedstawiciele SBP oraz innych organizacji, dyrekcje 

bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane). 

Uwaga: w przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 

2021 kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji  

lub instytucji.  

 

2. Aby zgłosić kandydata do konkursu należy wypełnić formularz znajdujący się  

pod adresem www.wbp.kielce.pl lub www.sbp.pl, dostępny również w postaci tradycyjnej  

w Zarządzie Okręgu SBP (Zał. 1). 

 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest: 

 podanie danych zgłaszającego / rekomendującego (nazwiska / nazwy, adresu, e-maila  

lub telefonu), 

 pisemna zgoda kandydata na udział  w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych  

dla celów związanych z konkursem (Zał. 2)                                            

 

II. Bibliotekę Roku 2021 województwa świętokrzyskiego 

 

1. Zgłoszenia  kandydatów  do  konkursu  mogą dokonać: osoby  indywidualne  (pracownicy                                        

i użytkownicy bibliotek), przedstawiciele SBP i innych organizacji, dyrektorzy bibliotek  

oraz  lokalne  władze samorządowe. 

 

2. Zgłoszenie biblioteki do konkursu z uzasadnieniem należy przesłać na formularzu zamieszczonym 

pod adresem www.wbp.kielce.pl (Zał. 3). 

 

http://www.wbp.kielce.pl/#_blank
http://www.sbp.pl/
http://www.wbp.kielce.pl/#_blank
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Termin realizacji Konkursu 

 

1. Zgłoszenia kandydatur  należy przesłać w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. 

a) na adres:   

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach       

Zarząd Okręgu SBP w Kielcach 

ul. ks. P. Ściegiennego 13 

25-033 Kielce 

 

z dopiskiem: Konkurs 2021 

 

2. Okręgowa Kapituła Konkursu w terminie od 1 do 15 marca 2022 r. dokona wyboru 

Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 oraz Biblioteki Roku 2021 województwa 

świętokrzyskiego.  

 

3. W terminie do 22 marca 2022 r. Zarząd Okręgu SBP w Kielcach zgłosi Zarządowi Głównemu 

SBP  Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021 na kandydata do II etapu konkursu oraz prześle: 

dane i opisy dokonań zwycięzcy, zdjęcie zwycięzcy, jego zgodę na udział w konkursie  

oraz protokół z wyborów Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2021. 

 

4. Do 30 marca Zarząd Okręgu SBP w Kielcach zawiadomi zwycięzców konkursu w obydwu 

kategoriach o terminie i miejscu wręczenia nagród a osoby lub instytucje, które zgłosiły 

pozostałych kandydatów o odrzuceniu ich wniosków.  

 

Tryb  wyboru  kandydata  na  Bibliotekarza Roku 2021 

II  (ogólnopolskiego) etapu konkursu 

 

1. Sylwetki i osiągnięcia finalistów zostają umieszczone na portalu www.sbp.pl.  

 

2. W terminie od 6 do 20 kwietnia  Okręgowe Kapituły Konkursu ustalają  rankingi miejsc 

finalistów  z wyłączeniem  finalisty reprezentującego ich  okręg. Każdy z członków Kapituły 

sporządza własny ranking 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. 

2.1. Po ustaleniu rankingu okręgowego, zarząd okręgu sporządza odpowiedni protokół  

i przesyła  go do Biura ZG SBP do 20 kwietnia. Przekroczenie terminu oznacza, że ranking 

danego okręgu nie będzie liczony  w rankingu finałowym Konkursu. 

 

3. Ostateczne wyniki głosowania ustala i ogłasza Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP.  

 

4. Zwycięzcą Konkursu jest finalista, który uzyskał I miejsce. Otrzymuje on tytuł Bibliotekarza 

Roku z dodaną po tytule liczbą minionego roku. 

 

Postanowienia końcowe 

 

Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu (zgłaszający, kandydat, głosujący) wyraża zgodę  

na stosowanie się do wszystkich postanowień Regulaminu. 


