
REGULAMIN KONKURSU

„Polecam książkę z mojej Biblioteki ”

§1 

Postanowienia wstępne

1. Regulamin  niniejszy  określa  zasady  przeprowadzenia  Konkursu  „Polecam  książkę  z  mojej

Biblioteki” (zwanego dalej Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki (pbp.poznan.pl).

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2

Cele Konkursu

1. Aktywizacja czytelnicza nauczycieli województwa wielkopolskiego.

2. Podniesienie  poziomu  czytelnictwa  wśród  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  województwa

wielkopolskiego.

3. Docenienie  roli  nauczyciela  bibliotekarza  w  zakresie  wspierania  procesu  kształcenia  i

doskonalenia nauczycieli oraz rozwijania kompetencji czytelniczych  wśród dzieci i młodzieży.

§3

Warunki Konkursu

1. Konkurs  adresowany  jest  do  nauczycieli  bibliotekarzy  bibliotek  szkolnych  i  pedagogicznych

województwa wielkopolskiego i realizowany w tych dwóch kategoriach:

1) dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, 

2) dla nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy tekstowo-graficznej rekomendującej  książkę.

3. Nauczyciel  bibliotekarz  biblioteki  szkolnej  wykonuje  pracę  tekstowo-graficzną  promującą

wybraną książkę ze zbiorów swojej biblioteki skierowaną do dzieci lub młodzieży.

4. Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej wykonuje pracę tekstowo-graficzną promującą

wybraną książkę ze swojej biblioteki przydatną w pracy nauczyciela.

5. Pracę należy wykonać w dowolnym programie graficznym.

6. Pracę wykonaną przy użyciu programu graficznego należy dostarczyć w formie papierowej w

formacie A3.



7. W pracy  należy  zawrzeć:  pełny  tytuł  książki,  autora,  krótkie  teksty  oraz  elementy  graficzne

odnoszące się do treści książki.

8. Zgłoszona praca powinna być przejrzysta, spójna, zachęcająca do sięgnięcia po polecany tytuł.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) samodzielne wykonanie pracy,

2) dostarczenie pracy wraz z Kartą uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 18

listopada 2022 roku do siedziby wybranej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej wymienionej

w §4 ust. 2.

§4

Procedura zgłaszania prac

1. Zgłoszenia  pracy  dokonuje  Uczestnik  Konkursu  tj.  nauczyciel  bibliotekarz.  Zgłoszenie

uczestnictwa  jest  dobrowolne  lecz  podanie  danych  określonych  w  Karcie  Uczestnika  jest

niezbędne do realizacji niniejszego Konkursu.

2. Prace  konkursowe  należy  złożyć  do  prowadzonych  przez  Samorząd  Województwa

Wielkopolskiego  Publicznych  Bibliotek  Pedagogicznych  na  jeden  ze  wskazanych  poniżej

adresów: 

1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań

2) Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  Książnica  Pedagogiczna  im.  Alfonsa  Parczewskiego

w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz

3) Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Koninie,  

ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin

4) Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Lesznie,  

ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno

5) Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Pile,  

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

§5

Ocena prac 

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

Poznaniu.

2. Komisja nie może liczyć mniej  niż  trzech członków.  Przewodniczącym Komisji  jest  Dyrektor

Biblioteki.

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:



1) trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczną,

2) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy,

3) oryginalność przedstawienia tematu pracy,

4) samodzielność i stopień trudności wykonania.

4. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z czterech kryteriów - maksymalna

liczba punktów do zdobycia wynosi 12, według zasady:

1)praca nie spełnia kryterium – 0 punktów

2)praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt

3)praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty

4)praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty.

5. Członkowie  Komisji  obowiązani  są  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkich  danych,  

do których mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji.

§6

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 listopada 2022 roku.

§7

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  oraz  wręczenie  nagród  i  wyróżnień  nastąpi  w  trakcie

zorganizowanej w tym celu uroczystości w dniu 30 listopada 2022 roku.

2. Autorzy prac nagrodzonych zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu ich wręczenia. 

3. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników, w szczególności laureatów, będą wykorzystywane

nieodpłatnie w celu promocji, za zgodą Uczestnika.

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Przystąpienie  do  Konkursu  oznacza  akceptację  przez  Uczestników  wszystkich  warunków

określonych w Regulaminie.

2. Organizator  nie  zwraca  Uczestnikom  Konkursu  pracy  dostarczonej  w  ramach  udziału  w

Konkursie.



3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  bez  podania  przyczyn,  a  także

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  przed  rozpoczęciem  danej  edycji

Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym i  wyłącznym dokumentem określającym zasady  i  warunki

prowadzenia Konkursu. 

6. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  Regulaminu  decyzje  podejmuje  Dyrektor

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

7. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.


