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МЕТОДИКА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА“ 
И „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА “ НА ОБЛАСТ РУСЕ“ 

 
 
 

Етапи при избор на победителите в годишните награди: 
 

I. Първи етап. 
Допустимост на кандидатите.  

 
1. Експертен екип от организаторите на конкурса проверява постъпилите формуляри с номинации 

и приложените към тях документи.и установява съответствието им с Регламента. 
2. Експертният екип представя на директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

допуснатите до следващия етап номинации. 
 

II. Втори етап. 
Класиране 

 
1. Петчленна комисия оценява допуснатите номинации по петобална система – най-ниската 

оценка е 1, а най-високата оценка е 5. 
2. Всеки член на комисията вписва своите оценки в Оценителна карта.  
3. Председателят на комисията обобщава резултатите в Обобщена оценителна карта. 
4. Изготвя се Протокол с крайните резултати от оценяването. Протоколът се подписва от всеки 

член на комисията. Екземпляр от него се предоставя за архива на библиотеката.  
5. Критерии за оценка за награда „Библиотека на годината“ на област Русе. 

 Осигуряване на добри условия за съхранение на библиотечния фонд; 

 Обновяване и обогатяване на библиотечния фонд; 

 Осигуряване на добри условия за качествено обслужване на посетители; 

 Увеличено потребление на библиотечните ресурси и услуги; 

 Привличане на допълнителни средства чрез 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, обществен отзвук сред общността. 
Максимално възможен брой точки – 45. 

6. Критерии за оценка за награда „Библиотекар на годината“ на област Русе: 

 Принос 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 медии. 
Максимално възможен брой точки – 25. 
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