PRAVIDLA K OCENĚNÍ
„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE“
1. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve spolupráci
s Ústeckým krajem a organizacemi Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Ústeckého kraje každoročně oceňují práci pracovníků veřejných knihoven v kraji a jejich
přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb, podílu na zajištění
kulturního života a rozvoji místa, v němž knihovna působí, příp. i jako uznání za
dlouholetou práci v knihovně.
2. Účelem ceny Knihovník Ústeckého kraje je podpora aktivních knihovníků veřejných
knihoven v Ústeckém kraji. Má působit i jako motivační stimul pro ostatní kolegy a pro
vedení zřizovatelů knihoven (obcí a měst). Ocenění bude udělováno pro jednotlivce –
pracovníka veřejné knihovny v Ústeckém kraji, a to členem Rady Ústeckého kraje pro
oblast kultury a památkové péče.
3. Ocenění je určeno knihovníkům s knihovnou ve vesnici, městysi či městě s maximálním
počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0.
4. O udělení ceny rozhoduje na základě nominací hodnotící komise. Komise je složená ze
zástupců kraje (1), krajské knihovny (2) a zástupců pověřených knihoven (2). Členové
komise po obdržení návrhů provedou jejich vyhodnocení, navštíví nominované knihovny
a rozhodnou o pořadí celkem 3 kandidátů na ocenění. Knihovna, v níž knihovník pracuje,
musí být příjemcem regionálních služeb, tj. má uzavřenou smlouvu s pověřenou
knihovnou o poskytování regionálních služeb.
5. Ocenění bude udíleno při vhodné příležitosti (např. v rámci pravidelné porady zástupců
knihoven k výkonu regionálních funkcí knihoven, akce SKIP, při významných
společenských akcích pořádaných obcemi v kraji či samotným Ústeckým krajem) vždy
ve druhém pololetí roku, ve kterém má být ocenění uděleno. Termín vyhlášení tohoto
ocenění, oznámení o nominacích, hodnocení i termín slavnostního vyhlášení bude
zveřejněn na webových stránkách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace, a Ústeckého kraje.
6. Oceněná osoba může být opětovně nominována po uplynutí 3 let od udělení ceny.
7. Návrhy na ocenění Knihovníka Ústeckého kraje se podávají písemně nebo pomocí
webového formuláře vedoucímu Oddělení regionálních funkcí Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, nejpozději do konce května roku,
v němž je ocenění udělováno. Návrh může podat pověřená knihovna, obecní či městský
úřad (zřizovatel) i jednotlivec.
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8. Náležitosti návrhu:
 Jméno a příjmení knihovnice/knihovníka
 Název knihovny
 Adresa knihovny
 Název zřizovatele nebo provozovatele knihovny
 Zdůvodnění návrhu
 Jméno a příjmení (název) navrhovatele, kontakt
9.

Oceněným knihovníkům náleží finanční odměna, kterou poskytuje Ústecký kraj formou
daru:
Knihovník Ústeckého kraje:
1. místo: 15 000 Kč
2. místo: 10 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč

10. Kritéria hodnocení – s využitím Standardů Veřejných knihovnických a informačních
služeb (viz např. http://ipk.nkp.cz/docs/Metodpokyn-standardVKIS.pdf):
- spolupráce s obecním úřadem a dalšími organizacemi v místě působení knihovny;
- podíl registrovaných uživatelů knihovny vzhledem k počtu obyvatel, návštěvnost,
počet výpůjček na jednoho obyvatele;
- propagace činnosti knihovny;
- webová prezentace knihovny;
- kvalita poskytovaných služeb;
- péče o vzhled knihovny;
- zapojení do celostátních projektů, získávání mimorozpočtových zdrojů;
- udržení profesní etiky ve službách;
- rozsah a hloubka znalostí se schopností sdílení;
- přístupy prokazující pozitivní vliv knihovníka na rozvoj komunity a upevňování její
sociální soudržnosti
- proměna knihovny v živé informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centrum;
- realizace programu nebo aktivit spojených s rozvojem či podporou čtenářství.
11. Pravidla k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ jsou v souladu s dokumentem
„Koncepce kultury a památkové péče v Ústeckém kraji“, Cíl 2: Rozvoj kultury, Priorita:
2.5 Oceňování, Opatření: 2.5.1 Vytvářet podmínky pro oceňování v oblasti kultury
a kulturního dědictví.1
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Pravidla k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje
č. 082/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 a nahrazují původní znění schválené usnesením č. 49/107R/2016 ze dne
16. 3. 2016.
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