Algemeen reglement: NBD Biblion Jeugdspecialist 2021

Dit reglement is opgesteld door de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek in
samenwerking met NBD Biblion.
ALGEMEEN
1. De prijs NBD Biblion Jeugdspecialist en de daaraan verbonden eretitel Jeugdspecialist van
het Jaar wordt jaarlijks toegekend en heeft als doel het specialisme in het vak zichtbaar te
maken, alsmede de belangrijkheid van dit specialisme te onderkennen. De bij deze prijs
betrokken partijen zijn van mening dat deze specialisten onontbeerlijk zijn binnen een
biblio-/mediatheek en substantieel bijdragen aan het leesplezier en taalontwikkeling van
het (beginnend) zelf lezende kind.
2. De bibliotheek is de poort naar de lezer en de jeugdspecialist van de bibliotheek de portier.
De beste jeugdspecialist weet alles over kinderboeken, houdt de collectie op peil en zorgt
voor een uitdagende en veilige leesomgeving voor kinderen van 6 - 18 jaar. Deze bevlogen
jeugdspecialist verdient een prijs.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan
worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de
hoofdverantwoordelijken vanuit de Stichting CPNB en NBD Biblion.

CRITERIA NBD BIBLION JEUGDSPECIALIST VAN HET JAAR
De NBD Biblion Jeugdspecialist is een goede verbinder tussen kinderen en de collectie en
programmering van de bibliotheek. Leesplezier is een belangrijk instrument om de lees- en
taalvaardigheid te vergroten. De jeugdspecialist weet uit ervaring dat er een boek is voor ieder
kind en dat ieder kind plezier in lezen kan beleven. Vanuit die overtuiging is de specialist in
staat om op inventieve en inspirerende wijze kinderen boeken te laten ontdekken. Kennis van
de collectie van de bibliotheek, basisscholen, van het aanbod van jeugdboeken en van de
diverse doelgroepen, bijvoorbeeld moeilijk lezende kinderen, zijn daarbij vanzelfsprekend.
De NBD Biblion Jeugdspecialist is als inspirator voortdurend op zoek naar nieuwe manieren
om de jonge doelgroep uit te dagen en weet in de bibliotheek, thuis en op basisscholen zowel
een veilige als een prikkelende leesomgeving te creëren.
•

•
•
•
•

De NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar is dé specialist op het gebied van jeugd,
boeken en media, met een focus op de doelgroep 6 - 18 jaar en beschikt over zo veel
mogelijk van volgende kenmerken:
De specialist is werkzaam voor de afdeling jeugd van de bibliotheek, of als leesconsulent
op basisscholen, of is op andere wijze vanuit het bibliotheekveld actief bezig met
leesbevordering met een focus op de doelgroep 6 - 18 jaar.
De specialist heeft kennis van jeugdboeken en de diversiteit aan genres en boeksoorten,
is op de hoogte van het actuele aanbod.
De specialist is op de hoogte van multimediale uitgaven, apps, games en digitale tools en
sociale media voor kinderen en intermediairs.
De specialist weet enthousiasme voor en plezier in lezen bij kinderen te bewerkstelligen
en over te brengen op pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders.
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De specialist weet door uitzonderlijke inzet, expertise en ideeën een inspirerende en
prikkelende leesomgeving te creëren voor kinderen.
De specialist ontwikkelt en organiseert succesvolle activiteiten rond leesbevordering en bij
voorkeur ook rond mediawijsheid, binnen en buiten de bibliotheek
De specialist zorgt voor een actuele en maatschappelijk relevante programmering voor
jeugd.
De specialist is gericht op samenwerking met externe leesbevorderende initiatieven.
De specialist is gericht op samenwerkingen met partners uit kinderopvang, onderwijs,
buurtwerk of andere maatschappelijke organisaties.
De specialist ondersteunt leerkrachten, docenten, mediathecarissen in het leesonderwijs
en de samenstelling van collecties op scholen. De specialist komt regelmatig zelf in de klas
of geeft ook (gast)les.
De specialist denkt of werkt mee aan initiatieven voor lastig bereikbare doelgroepen zoals
laaggeletterde gezinnen, vluchtelingengezinnen en gezinnen met kwetsbare kinderen.
De specialist is ondernemend, bevlogen, innovatief, enthousiast, nieuwsgierig, eigengereid
en vakkundig.
De specialist heeft een ‘gidsfunctie’: De titelkennis moet worden ingezet om het juiste boek
bij de juiste lezer te krijgen.
De specialist beschikt over het talent om (bijvoorbeeld via social media) kinderen ook
buiten school te bereiken.

JURY
1. De jeugdspecialist van het Jaar wordt gekozen door een jury.
2. De jury bestaat uit een oneven aantal, bij voorkeur drie en maximaal vijf leden. Een van de
leden treedt op als voorzitter. De samenstelling bestaat in ieder geval uit;
a. De winnaar van het voorgaande jaar
b. Een specialist op het gebied van jeugd en mediaontwikkelingen bij NBD Biblion.
c. Een specialist op het gebied van jeugd en mediaontwikkelingen binnen een
(service)organisatie in het boekenvak.
3. Een jurylid wordt in samenspraak met NBD Biblion benoemd door de Manager
Programmering en Projecten van de Stichting CPNB.
4. De zittingsperiode van elk jurylid is twee jaar. De winnaar van het voorgaande jaar, wordt
ieder jaar vervangen door de nieuwe winnaar. Een jurylid kan voor één jaar worden
herbenoemd.
5. Een der medewerkers van de Stichting CPNB treedt op als secretaris van de jury, zonder
hiervan deel uit te maken.

NOMINEREN
1. Iedereen die werkzaam is in de bibliotheekwereld mag de Jeugdspecialist (eveneens
werkzaam in de bibliotheek) van zijn/haar keuze waarvan hij/zij vindt dat deze voldoet aan
de hiervoor beschreven criteria nomineren. Nominaties mogen worden ondersteund door
inzendingen buiten de bibliotheeksector, zoals collega’s uit het onderwijs, partners, et
cetera.
2. De nominatie moet voldoen aan de volgende eisen:
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Een kandidaat moet door minimaal drie mensen worden voorgedragen, waarvan minimaal
1 persoon werkzaam is in de bibliotheeksector.
Een volledig ingevuld formulier. Alle aangeboden velden moeten met de minimaal
aangegeven input (aantal woorden) worden ingezonden met een kwalitatieve uiteenzetting
aan de hand van de gestelde voorwaarden.

3. Van 1 maart tot 16 april 2021 kunnen nominaties worden ingediend via de websites
www.kinderboekenweek.nl/nbd-biblion-jeugdspecialist en nbdbiblion.nl. Op 31 mei zal de
Top 3 bekend worden gemaakt. De uiteindelijke winnaar wordt op 23 juni bekend gemaakt
(data onder voorbehoud).
4. Leden van de jury zijn uitgesloten van nominatie en maken derhalve geen kans op het
winnen van de prijs NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar.

SHORTLIST
Aan de hand van de eerdergenoemde kernwaarden wordt een top drie gevormd. In het geval
van een ex aequo worden beide Jeugdspecialisten genomineerd. In gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de jury met kennisneming van de Stichting CPNB en NBD
Biblion.

WINNAAR
De jury houdt een beraad waarin wordt beoordeeld welke van de genomineerden de
kernwaarden (zoals eerder beschreven) het meest belichaamt. Enkel wanneer het juryberaad
geen winnaar oplevert, behoudt de juryvoorzitter het recht om een stemming te vragen, waarin
hij/zij een vetorecht heeft. Mocht de voorzitter daarvan geen gebruik willen maken en is er nog
geen winnaar bekend, dan zal degene met de meeste stemmen tot winnaar worden
uitgroepen.

VII. PRIJS
De winnaar mag zich een jaar lang NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar, en voor eeuwig
de eretitel in combinatie met het jaartal dragen. NBD Biblion biedt de winnaar € 500,- aan om
te besteden aan een project binnen de bibliotheek dat de jeugdafdeling ten goede komt. De
Stichting CPNB en NBD Biblion achten zichzelf verplicht zoveel mogelijk pr rond de winnaar
en uitreiking te verkrijgen, daarin mogen ook de lokale media niet worden vergeten.
Amsterdam, februari 2021
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