Regulamin konkursu

Biblioteka aktywna w przestrzeni wirtualnej
(działania zrealizowane w okresie od 2 stycznia do 10 października 2021 r.)

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i cele konkursu adresowanego do bibliotek publicznych
województwa podlaskiego oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej.
2. Konkurs przewidziany jest dla uczestników dwóch kategorii:
 biblioteki publiczne województwa podlaskiego
 filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej
3. Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz
z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
4. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się przynajmniej trzech uprawnionych
bibliotek.
§2
Cele konkursu
5.
6.
7.
8.
9.

Zachęcanie bibliotek do podejmowania działań w sieci.
Ukazanie zaangażowania bibliotek w procesie tworzenia dostępu do kultury on-line.
Aktywizacja bibliotek, poszerzanie ich konkurencyjności i budowanie marki w Internecie.
Rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników.
Inspirowanie bibliotekarzy do wykorzystywania nowych mediów i technologii w pracy
zawodowej.
10. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i umiejętności bibliotekarzy w strefie e-usług.
11. Uświadomienie bibliotekom ich ogromnej roli w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej
społeczności lokalnej.
12. Przedstawienie dorobku bibliotek i wymiana doświadczeń zawodowych.

§3
Zasady uczestnictwa
1. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować:
 wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
 przykładowe materiały dokumentujące, np. zrealizowane działania on-line (takie jak:
zdjęcia, screeny, prezentacje, filmiki itp.).
2. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2021 roku,
zarówno poczta tradycyjną jak i elektroniczną:
 formularz zgłoszeniowy – pocztą tradycyjną na adres biblioteki wojewódzkiej:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
15-097 Białystok
z dopiskiem „Konkurs dla bibliotek”
i
 formularz zgłoszeniowy oraz przykładowe materiały - pocztą elektroniczną na adres:
instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl
3. Zgłoszenia przesłane po podanym w punkcie 2. terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Konkursem objęte są przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w okresie od 2 stycznia do
10 października 2021 roku.
5. Zarówno samo wydarzenie, jego forma, treść, a także towarzyszące mu materiały wizualne,
teksty literackie, materiały promocyjne itp. nie mogą naruszać praw autorskich.
§4
Ocena zgłoszonych przedsięwzięć
Podczas oceny formularzy zgłoszeniowych bibliotek uwzględniane będą następujące
kryteria:
1. zgodność opisanych inicjatyw z tematem konkursu,
2. kreatywność, innowacyjność i pomysłowość w wykorzystaniu nowych mediów i
technologii w pracy biblioteki,
3. różnorodność działań bibliotek w zakresie promocji i animacji czytelnictwa,
4. zaangażowanie pracowników biblioteki w przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni
wirtualnej oraz w poszerzanie własnych kompetencji zawodowych,
5. dostosowywanie oferty placówki do potrzeb różnych grup użytkowników oraz
oryginalność form komunikacji z nimi.

§5
Komisja konkursowa i nagrody
1. Oceny nadesłanej dokumentacji dokona niezależna komisja, powołana przez organizatora
konkursu.
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2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu listopadzie 2021 roku na XII
Konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego.
3. Nagrodzone biblioteki przedstawią swoje działania w formie prezentacji multimedialnej na
ww. konferencji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru zgłoszeń, o
którym biblioteki zostaną powiadomione drogą elektroniczną (poprzez e-mail) oraz poprzez
komunikat na stronie Książnicy Podlaskiej
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.
3. Organizatorzy konkursu:
- Nie zwracają przesłanych materiałów.
- Zastrzegają sobie prawo do publikacji na stronie WWW Książnicy Podlaskiej fotografii z
imprezy finałowej (konferencji), a także prawo do publikacji prezentacji multimedialnych
bibliotek zakwalifikowanych do finału bez honorarium i dodatkowej zgody autorów.
4. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych
dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację
nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z
realizacją konkursu. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem
organizatorom zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, w
szczególności na stronie WWW Książnicy Podlaskiej, na profilu facebook Książnicy Podlaskiej, w
czasopiśmie Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i
marketingowych.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
6. Pytania dotyczące konkursu należy kierować:
▪ pod nr tel. /85/ 67 67 267
▪ mailowo na adres: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl
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