
REGULAMIN KONKURSU 
dla nauczycieli

„Polecam książkę z biblioteki pedagogicznej”
II edycja 

§1
Postanowienia wstępne

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „Polecam 
książkę z biblioteki pedagogicznej”, zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu 
z siedzibą  w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, zwana dalej Organizatorem.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod 
adresem www.pbp.poznan.pl

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:

a) aktywizacja czytelnicza nauczycieli województwa wielkopolskiego

b) umożliwienie nauczycielom podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat
problemów w pracy wychowawczej i edukacyjnej jakie pojawiły się w związku z
wojną w Ukrainie – praca z uczniem/studentem z doświadczeniem 
uchodźstwa i traumy lub poruszanie tematu wojny podczas zajęć 
szkolnych z dziećmi i młodzieżą.

§3
Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół  podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek
oświatowo-wychowawczych, a także nauczyciele akademiccy z terenu 
Wielkopolski.

2. Nauczyciel biorący udział w konkursie musi być czytelnikiem Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu lub jej Filii.

3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować recenzję polecającą 
książkę lub artykuł z czasopisma dostępne w zbiorach Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu lub jej Filii, które pomogły rozwiązać 
im zaistniały problem wychowawczy lub edukacyjny w związku z 
wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie (tekst na 1 do 2 stron format A4,
czcionka 12 Arial).

4. Pracę wraz z  podpisaną Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu) należy złożyć do 30kwietnia 2022 r. osobiście, mailowo na adres 

http://www.pbp.poznan.pl/


biblioteka@pbp.poznan.pl lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na jeden
ze wskazanych poniżej adresów z dopiskiem „Konkurs na recenzję”:     

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań 
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27, 

62-200 Gniezno
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie, ul. 17 

Stycznia 143, 64-400 Międzychód
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Nowym Tomyślu, ul. 

Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach, ul. 

Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i 

Wigury 3, 63-000 Środa Wlkp.
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie, ul. Kilińskiego 2, 

63-100 Śrem
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu, os. 

Kościuszkowców 6/51-52 62-020 Swarzędz
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach, ul. Staszica 

4, 64-500 Szamotuły
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie, ul. Rzeczna 

17/1, 64-200 Wolsztyn
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we Wrześni, Wojska 

Polskiego 2a, 62-300 Września    
   
5. Prace przesłane mailowo, powinny zawierać podpisaną i zeskanowaną 
Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1).

6. Prace bez podpisanych Kart zgłoszeniowych oraz prace dostarczone po 
terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

          7. Prace przekazane na Konkurs nie będą zwracane.

§4
Ocena prac

1. Oceny prac dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej w Poznaniu.

2. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką
konkursu, wartość merytoryczną, atrakcyjność ujęcia zagadnienia i oryginalność. 

3. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich 
danych, do których mieli dostęp w związku z pracą w Komisji.

5. Komisja sporządza protokół z obrad. 

§5



Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.05.2022 roku.

2. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w 
Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu w dniu 12.05.2022 roku.

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

4. Nagrodzeni zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu jej wręczenia.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 
(www.pbp.poznan.pl), w zakresie imię i nazwisko, szkoła/placówka i tytuł pracy 
uczestnika.

6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu pod adresem www.pbp.poznan.pl

7. Organizator nie nabywa praw własności do prac nadesłanych na konkurs i nie 
rości sobie praw do ich wyłącznego publikowania.

§6
Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania
 przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego 
 przeprowadzenia.

          2.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu  decyzję
     podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

3.  Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 a) Karta zgłoszeniowa do Konkursu 

    

http://www.pbp.poznan.pl/

