
                  РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ - РУСЕ 

 

 
България, 7000 Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“  №1, www.libruse.bg 

РЕГЛАМЕНТ  
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА“ И  

„БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА“ НА ОБЛАСТ РУСЕ 
 

Конкурсът се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ с любезното съдействие на 
Областна администрация и Община Русе. Наградите се присъждат ежегодно в чест на 11 май - професионалния 
празник на библиотечните и информационни специалисти. 

 
I . Основна цел на годишната награда е да стимулира обществените библиотеки на територията на област 

Русе в работата им за повишаване престижа на институциите и професията. 
II. Присъждат се две награди на конкурсен принцип чрез номинации по одобрена от организаторите 

Методика, на база на постиганите резултати през предходната година - „Библиотека на годината“ и 
„Библиотекар на годината“ на област Русе. 

1. Носителитe на двата приза получават почетна грамота и парична награда за закупуване на книги.  
2. Всички номинирани библиотеки и библиотекари получават грамота за участие. 
III. Критерии за номинации: 
1. „Библиотека на годината“: 

 Осигуряване на добри условия за съхранение на библиотечния фонд. 

 Обновяване и обогатяване на библиотечния фонд. 

 Осигуряване на добри условия за обслужване на читатели. 

 Увеличено потребление на библиотечните ресурси и услуги. 

 Привличане да допълнителни средства чрез подготовка и реализиране на проекти с обществена и 
професионална значимост по местни, национални и международни донорски програми. 

 Създаване и прилагане на добри практики и услуги, които могат да бъдат последвани от други 
библиотеки.  

 Реализиране на културна програма, допринасяща за привличане на нови аудитории. 

 Използване на онлайн пространството за информиране, услуги, културни събития. 

 Медийно присъствие на библиотеката и обществен отзвук за нейния положителен образ сред 
общността. 

2. „Библиотекар на годината“: 

 Принос на библиотекаря за реализиране на мисията на библиотеката. 

 Принос при участие в разработване на проекти. 

 Принос в прилагане на иновативни услуги в библиотеката. 

 Принос за организиране и провеждане на събития на библиотеката. 

 Развитие в професионален план – повишаване на квалификацията чрез повишаване на 
образователния ценз, обучения, участие във форуми, публикации в печатни и електронни медии. 

IV.  Предложения за номинации: 
1. Предложения за годишните награди могат да се дават от: 

 читалищно настоятелство/библиотека; 

 обществени, професионални, неправителствени и частни организации; 

 представители на местните власти; 

 граждани. 
2 . Предложения не могат да се дават: 

 от личности за тяхното собствено награждаване; 

 при наличие на конфликт на интереси. 
V. Номинацията се извършва чрез попълване на формуляр по образец (Приложение 1). 
VI. Обявата за наградите се публикува на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и в медиите. 
Формулярите се изпращат на адрес: 7000 Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ 1, Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“, email: training_center@libruse.bg, тел. 0878574912 
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