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AKTYWNA BIBLIOTEKA
Projekt współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi,
którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu honorowego Máxima cum láude
(Z najwyższą pochwałą)
Edycja I
26.02-15.06.2018
Regulamin
I. Organizator projektu
Organizatorem projektu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im.
Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Południowej 62 w Kaliszu, zwana dalej
Książnicą lub Organizatorem.
II. Cel projektu
Celem projektu jest budowanie partnerskiej współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi
Kalisza i regionu kaliskiego oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie tej współpracy,
poprzez przyznanie wyróżniającej się bibliotece szkolnej tytułu honorowego Máxima cum
láude (Z najwyższą pochwałą).
III. Czas trwania projektu
W I edycji projekt zostanie przeprowadzony w okresie 26.02-15.06.2018 (drugi semestr roku
szkolnego). Ma on charakter cykliczny i będzie odbywał się corocznie począwszy od 2018 r.
Terminy kolejnych edycji będą podawane na początku każdego roku szkolnego.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Projekt skierowany jest do bibliotek szkolnych Kalisza i powiatu kaliskiego, wszystkich
typów szkół.
2. Zgłoszenia do projektu należy składać w formie wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik
nr 1 Regulaminu) przesłanej na adres e-mail: anna.wojtynka@gmail.com, nie później niż do
10 marca 2018 r.
3. Pierwszym zadaniem nauczycieli bibliotekarzy biorących udział w projekcie będzie
zaprezentowanie aktywności biblioteki szkolnej, w której są zatrudnieni (Załącznik nr 2 do
Regulaminu):
a) w ramach działalności wewnątrzszkolnej – wymagane jest podanie ilości uczniów
i nauczycieli korzystających z biblioteki szkolnej (wielkości procentowe), ilości
wypożyczeń, ilości przeprowadzonych zajęć, konkursów, akcji, imprez; współpraca
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z innymi instytucjami (z wyjątkiem Książnicy) i inne działania. Pełnienie przez
bibliotekarza szkolnego funkcji opiekuna różnych szkolnych podmiotów
organizacyjnych, jak np. Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, wolontariat itp.
W tym punkcie można oprzeć się na sprawozdaniach i statystykach prowadzonych
przez bibliotekarzy szkolnych na użytek wewnętrzny (sprawozdania z działalności
biblioteki szkolnej)
b) w ramach współpracy z Książnicą – podać z jakich form działalności Książnicy
korzystają nauczyciele bibliotekarze oraz inni nauczyciele danej szkoły (sieć
współpracy, szkolenia, punkt biblioteczny, wypożyczalnia międzybiblioteczna, lekcje
biblioteczne dla uczniów, publikowanie artykułów w piśmie Książnicy „Bliżej
Biblioteki”) oraz ilu nauczycieli danej szkoły jest zapisanych do Książnicy.
Dodatkowo można załączyć imienną listę tychże.
4. Drugim zadaniem jest przeprowadzenie przez bibliotekarza szkolnego konkursu dla
uczniów swojej szkoły, polegającego na zaprezentowaniu wybranej książki (niebędącej
lekturą szkolną) w taki sposób, aby zachęcić innych uczniów do jej przeczytania. Formy
prezentacji są dowolne. Przykłady można znaleźć w artykule „Czytelnicze prezentacje”
autorstwa Agnieszki Olejarz, który został opublikowany w czasopiśmie „Biblioteka
w Szkole” (nr 1 z 2018 r.) (pismo jest dostępne w czytelni Książnicy).
Regulamin, tytuł i termin szkolnego konkursu (mieszczący się w okresie trwania projektu)
ustala bibliotekarz szkolny. Za prawidłowy przebieg szkolnego konkursu, zgodny z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922,
z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), odpowiada bibliotekarz szkolny.
Zadanie będzie oceniane na podstawie sprawozdania z jego przebiegu i dokumentacji
fotograficznej przesłanych do Komisji Konkursowej.
Organizator oferuje wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu poprzez np.
pomoc w doborze literatury czy udział pracownika Książnicy w pracach jury szkolnego
konkursu. Zainteresowanych takim wsparciem bibliotekarzy prosimy o kontakt.
5. Oba zadania należy nadesłać do 5 czerwca br. za pomocą poczty elektronicznej na adres:
anna.wojtynka@gmail.com (Zadanie 1 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu; Zadanie 2 w formie sprawozdania i zdjęć z przeprowadzonego
konkursu).
V. Nagrody
1. Główną nagrodą w projekcie jest tytuł honorowy i dyplom Máxima cum láude
(Z najwyższą pochwałą), jako wyraz uznania dla wyróżniającej się biblioteki szkolnej, która
poprzez swoje działania może stanowić przykład dla innych.
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2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród
pieniężnych lub rzeczowych w przypadku posiadania odpowiednich środków na ten cel.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu honorowego w danym roku.
VI. Komisja Konkursowa
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.
2. Członkowie Komisji, po przeanalizowaniu nadesłanej przez uczestników projektu
dokumentacji, wybiorą wyróżniającą się bibliotekę szkolną, która otrzyma tytuł honorowy
Máxima cum láude. Uzasadnienie wyboru znajdzie się w protokole pracy Komisji.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz przesłane do biorących udział
w projekcie bibliotek szkolnych.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
VII. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na
upowszechnienie wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) przez Organizatora dla potrzeb
projektu.
2. Uczestnicy projektu są odpowiedzialni za uzyskanie od uczniów (w przypadku osób
niepełnoletnich, od ich rodziców/ opiekunów prawnych) biorących udział w szkolnym
konkursie zgody na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
922, z późn. zm.) oraz zgody na przekazanie praw autorskich do prac konkursowych zgodnie
z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 880, z późn. zm.) na potrzeby projektu.
2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia, bądź uzupełnienia.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych w Regulaminie, a odnoszących się do projektu, decyzje
podejmuje Komisja Konkursowa.

Osoba do kontaktu: Anna Wojtynka, tel. (62) 767 68 83 (wewn. 43 – Dział Zbiorów
Specjalnych), anna.wojtynka@gmail.com.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu projektu AKTYWNA BIBLIOTEKA
Edycja I
26.02-15.06.2018

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa szkoły: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza reprezentującego bibliotekę szkolną w projekcie:
………………………………………………….

Adres e-mail bibliotekarza: …………………………………………………………………….

Nr telefonu bibliotekarza: ……………………………………..

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem projektu i akceptuje jego
postanowienia.
Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na
upowszechnienie wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) przez Organizatora dla potrzeb
projektu.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia, bądź uzupełnienia.
……………………………………..
podpis bibliotekarza szkolnego
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Załącznik nr 2
do Regulaminu projektu AKTYWNA BIBLIOTEKA
Edycja I
26.02-15.06.2018

I. DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE 26.02-5.06.2018 r.

1. Działalność wewnątrzszkolna
Nazwa biblioteki, szkoła:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Ilość uczniów zapisanych do biblioteki szkolnej (współczynnik procentowy):………………..
Ilość uczniów korzystających z biblioteki szkolnej (współczynnik procentowy):……………...
Wypożyczenia:…………………..
Inne:…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Ilość nauczycieli zapisanych do biblioteki szkolnej (współczynnik procentowy):……………..
Ilość nauczycieli korzystających z biblioteki szkolnej (współczynnik procentowy):…………
Wypożyczenia:…………………..
Inne:…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Konkursy, zajęcia, imprezy, akcje zorganizowane/ przeprowadzone przez
bibliotekarza/bibliotekarzy na terenie szkoły
(wymienić):……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Pełnienie przez bibliotekarza szkolnego funkcji opiekuna różnych szkolnych podmiotów
organizacyjnych, jak np. Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, wolontariat itp.
(wymienić):
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..….…………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..
Współpraca z innymi instytucjami/ szkołami (z wyjątkiem Książnicy):
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..….…………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..

2. Współpraca z Książnicą
Formy współpracy z Książnicą podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy i innych
nauczycieli danej szkoły (np. sieć współpracy, szkolenia dla nauczycieli, punkt biblioteczny,
wypożyczalnia międzybiblioteczna, lekcje biblioteczne dla uczniów, publikowanie artykułów
w piśmie Książnicy „Bliżej Biblioteki” – wymienić i podać częstotliwość; ilość nauczycieli
zapisanych do Książnicy, ewentualnie imienny wykaz):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane informacje, są zgodne z prawdą
……………………………………………..
podpis bibliotekarza szkolnego
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