Moravskoslezský kraj
a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
vyhlašují soutěž o cenu

KNIHOVNICKÁ K2
Pro letošní rok je vyhlášena soutěž
Knihovna Moravskoslezského kraje 2017.

Cíl soutěže
Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovny působící v Moravskoslezském kraji a motivovat
knihovnickou veřejnost i vedení obcí.

Podmínky soutěže
1. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou
knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací.
2. Návrh na cenu může podat zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna
Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba.
3. Do soutěže jsou uchazeči nominováni na základě písemného podkladu (viz tiskopis
níže) na adresu Moravskoslezské vědecká knihovna v Ostravě, p. o., Prokešovo
náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, k rukám PhDr. Marie Šedé, a to
v termínu do 31.7.2017.
4. Hodnotící komise je složená ze zástupců
a. Moravskoslezského kraje,
b. Krajského úřadu,
c. Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě,
d. pověřených knihoven.
5. O konečném pořadí v soutěži rozhoduje hodnotící komise.
6. Vyhlášení výsledků soutěže bude oznámeno přiměřeným způsobem s tím, že účastníci
soutěže budou jednotlivě osloveni KÚ MSK a vyzváni k účasti na slavnostním
vyhlášení výsledků. Cena bude udělena v říjnu u příležitosti Týdne knihoven.
7. Oceněným jednotlivcům bude předán Diplom/Pamětní list a finanční odměna, kterou
poskytne ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.
8. Další náležitosti soutěže a informace k ní jsou uvedeny v materiálu Knihovnická K2.
(http://www.svkos.cz/data/soubory/knihovnickak2.pdf).
9. Termín vyhlášení této ceny, nominace, hodnocení i slavnostního vyhlášení výsledků
bude zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje a Moravskoslezské
vědecké knihovny v Ostravě, popř. pověřených knihoven.
10. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejím pořadatelům.

Kritéria





Podíl registrovaných uživatelů knihovny vzhledem k počtu obyvatel, návštěvnost,
počet výpůjček na jednoho obyvatele, dostupnost knihovny,
spolupráce s organizacemi v místě působení knihovny, propagace činnosti knihovny,
rozsah a kvalita služeb a komunitních aktivit, péče o vzhled knihovny,
zapojení do celostátních/mezinárodních projektů, získávání mimorozpočtových zdrojů.

Cenu předává hejtman Moravskoslezského kraje nebo příslušný náměstek hejtmana.
V Ostravě dne 30. května 2017

NOMINACE NA CENU KNIHOVNICKÁ K2
KNIHOVNA MSK ROKU 2017
NÁZEV ORGANIZACE
IČO
SÍDLO ORGANIZACE:
KONTAKTNÍ OSOBA:
TELEFON
E-MAIL
NAVRHOVATEL
JMÉNO
INSTITUCE
ADRESA
TELEFON
E-MAIL

ZDŮVODNĚNÍ NOMINACE
(maximálně 2 tis. znaků a 3 fotografie)

DATUM

PODPIS

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu Moravskoslezská vědecké
knihovna v Ostravě, p.o., Prokešovo náměstí 9, 702 00, k rukám PhDr. Marie
Šedé, seda@svkos.cz

