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„AZ ÉV KSZR KÖNYVTÁROSA BÉKÉS MEGYÉBEN” – 2018 

A Békés Megyei Könyvtár meghirdeti „Az Év KSZR Könyvtárosa Békés megyében” díjat. A 
díj minden évben azon Békés megyében dolgozó kistelepülési könyvtárosok részére 
adományozható, akik munkájukkal, megbízható feladatellátásukkal hozzájárulnak a megye 
könyvtári szolgáltató helyein végzett magas szintű könyvtári tevékenységhez. 

A kitüntető cím elnevezése:  

AZ ÉV KSZR KÖNYVTÁROSA BÉKÉS MEGYÉBEN 

A kitüntetés:  

- a kitüntetett nevét, a Békés Megyei Könyvtár, és a Békés Megyei KSZR logóját hordozó díszes 
oklevél, 

- értékes könyvjutalom. 

A 2018. évi kitüntető cím átadásának időpontja: 2018. december 10. 

Részletek: 

 A kitüntető címet minden évben a Békés Megyei Könyvtár által ellátott szolgáltató hely 
könyvtárosa nyerheti el. 

 Adott évben egy könyvtáros kaphat díjat. Minden Békés megyei szolgáltató hely 
könyvtárosa választható, függetlenül a munkatárs foglalkoztatásának típusától. 

 A díjazandó személyére ajánlást tehet az érintett települések részéről a települési 
önkormányzat, szolgáltató hely könyvtár látogatói valamint a Békés Megyei Könyvtár és a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, mint szolgáltató könyvtárak munkatársai.  

 Az ajánlás kizárólag írásban történhet. 
 Az ajánlásnak tartalmaznia kell: a könyvtáros nevét, munkahelyének címét, a jelölt szakmai 

jellemzését, az adott évben nyújtott kiemelkedő teljesítményét. 
 A kitüntető cím odaítéléséről bizottság dönt, melynek tagjai: 

- a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, 

- a BMK KSZR munkacsoportjának vezetője, 

- a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója. 
 A díjazott nevét, ajánlását valamint az értékelési szempontokat a Békés Megyei Könyvtár a 

honlapján és a Könyvtári Hírlevél következő számában nyilvánosságra hozza. 
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Értékelési szempontok: 

 szakmai elhivatottság, feladatellátásban nyújtott megbízható teljesítmény 
 kapcsolatkeresés, kapcsolattartás az ellátó könyvtárral - feladatellátásában kezdeményező, 

aktív 
 kapcsolatkeresés az olvasókkal – olvasói igények felmérése, figyelembe vétele könyvtári 

dokumentumok beszerzésekor, rendezvények szervezésekor  
 olvasói létszámnövekedés 
 aktív részvétel programok szervezésében, közönségszervezés 
 továbbképzéseken való részvétel 
 olvasói elégedettség 
 egyéb 

 
Az ajánlásokat postai vagy elektronikus úton az alábbi címek egyikére kell beküldeni: 
 
Postán: Békés Megyei Könyvtár 

5600 Békéscsaba 
Kiss Ernő u. 3. 

 
Elektronikusan: titkarsag@bmk.hu 
 
Az ajánlások beérkezési határideje: 2018. december 2. 
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