PATVIRTINTA
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2013 m. kovo 7 d.

KONKURSO
„METŲ GERIAUSIO LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS (LBD) SKYRIAUS“
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) skyriaus konkurso
nuostatai nustato Metų geriausio LBD skyriaus konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo ir
vertinimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos bibliotekininkų draugijos taryba.
3. Konkurso tikslai:
3.1. skatinti LBD skyrių veiklą ir plėtrą;
3.2. viešinti LBD skyrių veiklos tradicijas, naujų veiklos formų paieškas;
3.3. formuoti LBD ir bibliotekininko profesijos įvaizdį.
4. Konkurse gali dalyvauti visi LBD skyriai.
5. Kasmet yra suteikiamos dvi Metų geriausio LBD skyriaus nominacijos už skyriaus veiklą per
paskutiniuosius 3 metus:
6. Metų geriausio LBD skyriaus vardas suteikiamas kasmet Nacionalinės bibliotekų savaitės
metu.
II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
7. Apie kandidatų siūlymų Metų geriausio LBD skyriaus vardui gauti priėmimo laiką ir vietą
skelbiama kasmet kovo mėnesio pradžioje, bet ne vėliau, kaip kovo 10 d., Lietuvos bibliotekininkų
draugijos interneto svetainėje (www.lbd.lt).
8. Kandidatus Metų geriausio LBD skyriaus vardui gauti gali siūlyti visų žinybų bibliotekos ir jų
steigėjai, visuomeninės organizacijos, įskaitant pačius LBD skyrius, fiziniai asmenys, įskaitant
LBD narius.
9. Siūlant kandidatus LBD tarybai reikia pateikti šiuos dokumentus:
9.1. rekomendaciją LDB skyriui-kandidatui;
9.2. trumpą LBD skyriaus veiklos aprašymą: įsteigimo data, skyriaus statusas (juridinis ar
nejuridinis asmuo), narių telkimas (narių skaičius skyriaus įsteigimo pradžioje ir paskutiniaisiais
metais), skyriaus vadovai ir jų kaita, veiklos tikslai, skyriaus atstovavimas LBD valdymo
organuose;
9.3. LBD skyriaus trijų (3) kalendorinių metų veiklos, už kurią siūloma suteikti vardą,
aprašymą, atsižvelgiant į Nuostatų 17 punkte išvardytus kriterijus;
9.4. papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią LBD
skyriaus veiklą, jos reikšmę bei išskirtinumą.
10. Dokumentai apie kandidatus turi būti pateikiami LBD tarybai kasmet ne vėliau nei iki
balandžio 5 d.
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III. VARDO SUTEIKIMO TVARKA
11. LBD tarybai pateiktus pasiūlymus svarsto ir vertina LBD tarybos sudaryta 5 narių komisija.
Komisijos sudėtis ir jos pirmininkas patvirtinami iki paraiškų konkursui pateikimo termino
pabaigos.
12. Komisijos posėdžio sekretorius, renkamas iš komisijos narių tarpo, rašo komisijos posėdžio
protokolą, rengia ir pateikia jo išrašą LBD tarybai.
13. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau 3 komisijos narių.
14. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
lemia komisijos pirmininko balsas.
15. Gali būti viešai pateikiama tik visos vertinimo komisijos darbą atspindinti medžiaga, o ne
kiekvieno komisijos nario balsų pasiskirstymas ar apie atskirus nominantus svarstyta informacija.
16. Jei pateikti kandidatų dokumentai neatitinka šių nuostatų 9 ir 10 punktų reikalavimų, jie
komisijos posėdyje nesvarstomi. Komisijos išvados dėl pateiktų dokumentų tinkamumo ir
sprendimas įrašomas į posėdžio protokolą.
17. Komisija pateiktus pasiūlymus Metų geriausio LBD skyriaus vardui gauti vertina remdamasi
šiais kriterijais:
17.1. LBD narių telkimas: naujų narių priėmimas per paskutiniuosius tris (3) metus, skyriaus
LBD narių skaičius ir jų procentas nuo bibliotekos darbuotojų skaičiaus, LBD garbės nariai, nariai
rėmėjai;
17.2. LBD skyriaus bendradarbiavimas su jaunaisiais kolegomis, jų įtraukimas į LBD veiklą;
17.3. LBD skyriaus ryšiai su Senjorais;
17.4. Skyriaus narių dalyvavimas LBD veikloje ir valdyme;
17.5. LBD skyriaus bendradarbiavimas su kitais LBD skyriais bei kitomis visuomeninėmis
organizacijomis, bendros veiklos rezultatai;
17.6. LBD skyriaus indėlis bibliotekininkų kvalifikacijos kėlime;
17.7. LBD skyriaus ir bibliotekos kolektyvo bendradarbiavimas: renginių kolektyvui ir LBD
nariams organizavimas, kolektyvo tradicijų puoselėjimas;
17.8. LBD skyriaus indėlis puoselėjant bibliotekininko profesiją, tiriant reikšmingus bibliotekų
istorijos faktus, jų sklaida;
17.9. LBD skyriaus ryšiai su užsienio kolegomis, indėlis atstovaujant regiono, šalies bibliotekų
ir bibliotekininkų veiklą bei interesus tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
18. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pirmininkas, remdamasis vertinimo komisijos išvadomis
ir pasiūlymais, Nuostatų 5 punkte nurodytus vardus suteikia Nacionalinės bibliotekų savaitės metu.
19. Vardų suteikimą organizuoja LBD taryba.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus vardas tam pačiam LBD skyriui
gali būti suteikiami ne anksčiau kaip po 3 metų.
21. Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus vardas skiriamas nepriklausomai
nuo kitų LBD skyriui ar jo nariui suteiktų vardų ar gautų premijų.
______________

