Bibliotheca
inspirans:
výzVa k
nOminAcím

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podpoří
knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe
v oblasti mediálního vzdělávání. Nominace na ocenění
Bibliotheca inspirans jsou otevřené do 20. dUbna 2022 .
Dnešní rozporuplný svět nás naléhavě vyzývá psát nové a dobré scénáře naší společné budoucnosti. Na
jejich psaní se aktivně podílí také síť tuzemských veřejných knihoven – právě ony totiž na mapě otevřené
a odolné občanské společnosti svítí jako centra vědění, setkávání a solidarity.
KnihOvny a kOnkrétNí lIdé, kteří v nich
pracují, vytvářejí PrílEžiTostI pRo
rOzvoJ sChopNostí oRienTovaT sE
v iNforMaCním pRoudU plném poznání
i omylů. Zároveň s tím vytvářejí také prostor
pro vzájemné porozumění mezi lidmi.
A právě takové knihovny oceňuje Nadace
OSF společně s Českou spořitelnou.
PracOvat s iNforMaceMi jE uMení,
vYtvárEt pRostOr pRo dIaloG
a cEložiVotní vZdelávání jE nUtnoSt,
pOdpoRovaT sOuseDský rOzvoJ jE rAdosT
– a kNihoVny tYto hOdnoTy nAplnUjí
vE sVé kAždOdenNí pRaxi. V roce 2022
oceňujeme knihovny, které tyto hodnoty
aktivně prosazují ve svých programech
i dlouhodobém směřování.

Oceníme veřejné knihovny ve 2 kategoriích:
kNihoVna v oBci nAd 50 tIsíc oByvaTel (A)
kNihoVna v oBci pOd 50 tIsíc oByvaTel (B)
Oceněné knihovny získají nadační příspěvek ve výši
20 tisíc Kč (kategorie a), resp. 10 tisíc Kč (kategorie b).
V každé kategorii plánujeme ocenit 3 až 5 knihoven.
Knihovnu může nominovat její zaměstnanec, její
příznivec, častý návštěvník, příležitostný mile
překvapený návštěvník, odborník z knihovnické
branže, spolupracující lektor vzdělávacích
programů v knihovnách apod.
O výběru oceněných knihoven rozhodne
porota.

hTtps://bIt.lY/BiblIothEcaInspIranS
Nominujte knihovnu nejpozději do 20. 4. 2022 prostřednictvím
online formuláře.

nOminAcní
fOrmuLár*
*obsahuje tyto otázky:
NomiNujÍCÍ:
(varianty na výběr) pracovník*ice nominované knihovny – spolupracovník*ice knihovny – návštěvník*ice
knihovny – odborník*ice z oblasti knihovnictví a informačních studií – jiné (uveďte kdo :-)

NázEv kNihoVny:
(Uveďte konkrétní pobočku, působí-li knihovna ve více částech města.)

Web kNihoVny:

KontAktní eMail nA kNihoVnu:

ProC kNihoVnu nOminUjetE?:
(Co dělá knihovna v oblasti mediálního vzdělávání dobře?)

StruCný pOpis aKtivIty:
(Stručně popište, v čem aktivita spočívá, co přináší zajímavého, v čem byla jedinečná nebo čím byla
zábavná… uveďte, pro koho byla aktivita určena a jakým způsobem byli účastníci nebo místní lidé
zapojeni, co bylo hlavním přínosem pro účastníky?... apod.)

RealIzátOr*kA / lEktoR*kA / tVurcE*kYne aKtivIty:
(Uveďte, kdo aktivitu realizoval, připravoval, vymýšlel, zinscenoval…)

InspIracE:
(Dala by se aktivita – s ohledem na náplň a zacílení – úspěšně zrealizovat i v jiné knihovně? Mohla by být
aktivita zajímavá nebo přínosná i pro jiné knihovny?)

ProvázAnosT aKtivIty s dAlší cInnoStí kNihoVny:
(Je aktivita součástí většího programového celku knihovny?)

ChceTe k aKtivIte cI cInnoSti kNihoVny dOdat cOkolIv dAlšíhO?:

