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Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją” organizowany jest co dwa lata

przez  Bibliotekę  Miejską  w Cieszynie,  pełniącą  zadania  biblioteki  powiatowej  i  Starostwo  Powiatowe  

w  Cieszynie,  w  celu  wyłonienia  najbardziej  cenionego  i  szanowanego  przez  środowisko  lokalne  

i  bibliotekarskie  Bibliotekarza  Powiatu  Cieszyńskiego.                   

Konkurs  BIBLIOTEKARZ Z PASJĄ jest okazją do bliższego poznania bibliotekarzy, którzy są wśród nas.

Idą  przez  życie  ceniąc  sobie  pracę,  ale  obok  tej  pracy,  a  nieraz  w  trakcie  niej,  realizują  swoje  pasje,

zainteresowania, rozwijają uzdolnienia. Czerpią z tej aktywności, by zarażać innych swoją energią i zapałem.

Organizują  wiele  ciekawych  inicjatyw  w  sektorze  książki  i  czytelnictwa,  stymulując  młodych  ludzi  

do  podejmowania  działań  nietypowych.                          

Bibliotekarz  to  zawód,  który  wiąże  się  z  wieloma,  często  nie  prawdziwymi  stereotypami.  

Warto więc docenić osoby pracujące na tych stanowiskach, ponieważ w większości wykonują oni ogrom

pracy, a poza tym bardzo często wykazują się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. 

I PODSTAWOWE ZASADY

1.  Prezentacja  sylwetek  bibliotekarzy  nominowanych  w  konkursie  dostępna  będzie  na  portalach

internetowych  Biblioteki  Miejskiej  i  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie  oraz  na  Portalu  Śląska

Cieszyńskiego OX.PL, gdzie w końcowym etapie konkursu odbędzie się plebiscyt (internetowe głosowanie)

na „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją”.

2. Konkurs składa się z 3 etapów: zgłoszenia kandydata, prezentacji  sylwetek zgłoszonych bibliotekarzy

i internetowego głosowania na nominowanych.

3. Pracownicy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, jako Organizatora nie będą uczestniczyć w konkursie.

II KRYTERIA WYBORU KANDYDATA NA 

NAJLEPSZEGO BIBLIOTEKARZA POWIATU CIESZYŃSKIEGO ROKU 2019

1. Kryteria formalne: zatrudnienie na stanowisku merytorycznym w jednej z bibliotek publicznych, 

działających na terenie powiatu cieszyńskiego co najmniej przez 3 lata. 

2. Kryteria merytoryczne: dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, tj.:

a) zarządzania biblioteką;

b) modernizacji biblioteki;  

c) rozszerzania usług oraz procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii);

d) organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego; 

e) współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki;

f)  promocji biblioteki w środkach masowego przekazu: portalach internetowych, prasie lokalnej

oraz wydanych materiałach promocyjnych, takich jak: foldery, ulotki, książki;



3. Cechy osobowościowe:  kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i postępowanie zgodne 

z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

III TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATUR

1. Prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (czytelnicy i inni użytkownicy

bibliotek), jak i władze samorządowe, instytucje kultury, organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.

2. Kandydatów zgłaszać należy wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1  do 

Regulaminu) oraz oświadczenie osoby zgłaszającej dostępne na stronie Portalu Śląska 

Cieszyńskiego OX.PL (www.ox.pl), Starostwa Powiatowego w Cieszynie (www.powiat.cieszyn.pl) 

oraz Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (www.biblioteka.cieszyn.pl).

3.  Kandydat  musi  spełniać  wszystkie  wymogi  formalne,  mieć  istotne  osiągnięcia  merytoryczne

i charakteryzować się wymienionymi w rozdz. II pkt. 3 cechami osobowościowymi.

4. Wypełnione formularze można:

a) wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15,

43-400 Cieszyn z dopiskiem „Bibliotekarz z pasją”;

b) wysyłać pocztą mailową na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl, wpisując w temacie:

Bibliotekarz  z pasją;

c) składać osobiście w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15,

43-400 Cieszyn Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro z dopiskiem „Bibliotekarz z pasją”;

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie wszystkich punktów formularza,

w tym podanie danych zgłaszającego (tj. w przypadku osoby fizycznej imienia i nazwiska

zgłaszającego,  w  przypadku  instytucji  lub  organizacji  podanie  jej  pełnej  nazwy).

IV TRYB WYBORU NOMINOWANYCH

1. W I etapie, po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Organizatorzy weryfikują pod względem

formalnym  i  merytorycznym  zgłoszone  kandydatury  i  ustalają  listę  nominowanych  do  tytułu

„Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją”.

2. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata z danej biblioteki, o przejściu do etapu

II konkursu decydować będzie liczba przyjętych przez Organizatora formularzy zgłoszeniowych.

3.  Przed  przystąpieniem  do  wyboru  konieczne  jest  uzyskanie  zgody  kandydata  na  udział

w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych.

4.  W  II  etapie  Organizatorzy  przygotowują  sylwetki  zgłoszonych  kandydatów  do  plebiscytu

na Portalu OX.PL (zdjęcie i uzasadnienie).

5. III etap to głosowanie internetowe na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL, w wyniku którego
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wyłoniony zostanie  „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz

z pasją”.

6. O zdobyciu tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz

z pasją” decydować będzie liczba uzyskanych głosów.

7. Oddanie głosu wymaga zalogowania się na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

8. Każdy głosujący ma prawo do oddania 1 głosu dziennie na 1 nominowanego.

9. Harmonogram działań:

a) I etap - zgłaszanie kandydatów, odbędzie się w okresie od 21 do 31 maja 2019 r.

b) II etap - przygotowanie sylwetek kandydatów, odbędzie się w okresie od 1 do 5 czerwca 2019 r.

c) III etap - głosowanie internetowe na nominowanych, odbędzie się w okresie od 6 do 20 czerwca

2019 r.

V NAGRODY

1. Wręczenie nagrody odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, podczas

sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

2. O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

3. Zdobywca tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz 

z pasją” otrzyma nagrodę pieniężną Starosty Cieszyńskiego w wysokości 1000 zł.


