
 

 

Nejlepší knihovník/knihovnice okresu Vsetín
 
 Soutěž vyhlašuje Mas

 
 Udělují se maximálně dvě ocenění za hodnocený rok

 
 Oceněn může být knihovník/knihovnice z

 
 Ocenění může být uděleno jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový 

výrazný počin. 
 

Např.:  
- návštěvnost knihovny, výpůjčky
- péče o knihovní fond
- vybavení, vzhled, výzdoba knihovny 
- aktuálnost a informační hodnota webových stránek 
- aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny
- aktivita při pořádání akcí
- práce s dětmi
- zajímavý nápad
- prezentace knihovny 
- ediční počin
 … další činnosti na podporu čt

 
 Návrh mohou zaslat knihovníci/knihovnice z
 
- Návrh zasílat do 31. 1. po hodnoceném roku na adresu 
- Návrh na ocenění (viz. příloha 

stručné zdůvodnění, jméno a adres
 
 Vyhlášení výsledků: výsledky budou vyhlášeny na poradě všech knihovníků/knihovnic 

okresu Vsetín za účasti zřizovatelů (v 1. pololetí po hodnoceném roku)
 
 Ocenění knihovníci obdrží: 

 Diplom 
 Věcný dárek 
 Informace o umístění budou zaslány na příslušný OÚ (MěÚ)
 Informace o umístění budou zveřejněny v tisku

 

 

Dolní náměstí 
1356 

IČ:    00851817 
TEL.: +420 575 755 11

Kritéria soutěže 
 

Nejlepší knihovník/knihovnice okresu Vsetín

Soutěž vyhlašuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín, p.o. 

Udělují se maximálně dvě ocenění za hodnocený rok 

knihovník/knihovnice z kterékoli veřejné knihovny v

Ocenění může být uděleno jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový 

návštěvnost knihovny, výpůjčky 
péče o knihovní fond 
vybavení, vzhled, výzdoba knihovny  
aktuálnost a informační hodnota webových stránek  
aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny 
aktivita při pořádání akcí 
práce s dětmi 
zajímavý nápad 
prezentace knihovny  
ediční počin 
další činnosti na podporu čtenářství a zatraktivnění knihovny 

Návrh mohou zaslat knihovníci/knihovnice z veřejných knihoven okresu Vsetín

1. po hodnoceném roku na adresu vpelcova@mvk.cz
Návrh na ocenění (viz. příloha ) musí obsahovat: jméno knihovníka, název knihovny, 
stručné zdůvodnění, jméno a adresu pracoviště navrhovatele 

výsledky budou vyhlášeny na poradě všech knihovníků/knihovnic 
okresu Vsetín za účasti zřizovatelů (v 1. pololetí po hodnoceném roku)

Ocenění knihovníci obdrží:  

Informace o umístění budou zaslány na příslušný OÚ (MěÚ) 
ění budou zveřejněny v tisku 
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WEB:     www.mvk.cz 

Nejlepší knihovník/knihovnice okresu Vsetín 

kterékoli veřejné knihovny v okrese Vsetín. 

Ocenění může být uděleno jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový 

enářství a zatraktivnění knihovny  

veřejných knihoven okresu Vsetín 

vpelcova@mvk.cz 
jméno knihovníka, název knihovny, 

výsledky budou vyhlášeny na poradě všech knihovníků/knihovnic 
okresu Vsetín za účasti zřizovatelů (v 1. pololetí po hodnoceném roku) 


