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

Knihovnická K2
v kategorii
Knihovník/knihovnice
Moravskoslezského
kraje 2018
Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovníky působící
v Moravskoslezském kraji a motivovat knihovnickou
veřejnost i vedení obcí.

KULTura a Památky
Moravskoslezského kraje

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 20. 7. 2018
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, http://www.msk.cz/cz/kultura/knihovnicka-k2-70397/).

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.
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Kritéria:
•

inovace v oblasti zavádění nových služeb, uplatňování nových nebo vylepšených metod,

•

udržení vysoké profesní etiky ve službách,

•

mimořádný rozsah a hloubka znalostí se schopností sdílení,
vzdělávání a aktivování kolegů k jejich práci,

•

inovativní rozvoj oboru, aktivace profesních kolegů k zavádění moderních postupů
a změn v knihovnické činnosti s cílem zvýšit prestiž oboru,

•

nové přístupy, které prokazují pozitivní vliv na rozvoj komunity
a další zvyšování hodnot veřejných knihoven,

•

zavedení jedinečného programu nebo aktivit spojených s rozvojem či podporou čtenářství.

Cenu předává hejtman Moravskoslezského kraje nebo příslušný náměstek hejtmana.
V Ostravě dne 20. června 2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Jméno:.........................................................................................................................................................
Příjmení:......................................................................................................................................................
Datum a místo narození:...........................................................................................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, datum a místo narození,
údaje uvedené v profesním životopisu) v souvislosti s organizací, dokumentací a prezentací udělení
ocenění Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 2018.
Správcem údajů je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. ,
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava.

Datum:........................................................................................................................................................
Podpis:........................................................................................................................................................
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NOMINACE NA CENU KNIHOVNICKÁ K2
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE MSK ROKU 2018
JMÉNO:
ADRESA KNIHOVNY:
TELEFON:
E-MAIL:

NAVRHOVATEL
JMÉNO:
INSTITUCE:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:

ZDŮVODNĚNÍ NOMINACE: (max. 1000 zn.)

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
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