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AKTYWNA BIBLIOTEKA online 

projekt współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi, 

którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu honorowego Máxima cum láude  

(Z najwyższą pochwałą) 

edycja IV (2021) 

 

Regulamin 

 

I. ORGANIZATOR 

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. CELE PROJEKTU 

1. Budowanie partnerskiej współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi Kalisza i regionu 

kaliskiego  

2. Promowanie dobrych praktyk bibliotek szkolnych, prowadzonych zdalnie w okresie 

zamknięcia szkół spowodowanego stanem epidemicznym. 

III. UCZESTNICY 

1. Projekt skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych Kalisza i powiatu 

kaliskiego, wszystkich typów szkół.  

2. W projekcie mogą wziąć udział zwycięzcy i laureaci poprzednich edycji projektu.  

IV. ZADANIE 

1. Zadanie polega na opisaniu wybranego działania realizowanego przez nauczycieli 

bibliotekarzy zdalnie w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2021 

r.). 

2. Ocenie podlega jedno działanie. W przypadku przysłania przez daną bibliotekę opisu 

więcej niż jednego działania, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego, 

najciekawszego zdaniem komisji konkursowej działania. 
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3. Zadanie ma być sporządzone w formie opisu (w formacie umożliwiającym edycję), ze 

wskazaniem rezultatów. Można załączyć zdjęcia, linki do stron. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych poprawek w tekście przesłanych 

działań  na potrzeby projektu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich przesłanych zadań na 

swojej stronie internetowej i na prowadzonych przez siebie stronach w mediach 

społecznościowych (Facebook) w celu promocji projektu. 

V. TERMINY 

1. Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. 

2. Pracę konkursową (forma elektroniczna – opis w pliku Word) należy przesłać do 31 maja 

2021 r. na adres e-mail: a.wojtynka@kp.kalisz.pl. 

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony 11 czerwca 2021 r. O wygranej Organizator poinformuje 

drogą mailową. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej i funpage’u na Facebooku 

Organizatora. 

4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w październiku podczas Nocy Bibliotek. Ze 

względu na obecną sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo do przekazania 

nagród w innym terminie, o którym laureaci zostaną powiadomieni mailowo. 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

W skład Komisji Konkursowej projektu wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze i najatrakcyjniej jej zdaniem opisane zadanie. 

VII. 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. 

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. 

VIII. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są w elektronicznym 

formularza zgłoszenia. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie, a odnoszących się do projektu, decyzje 

podejmuje Organizator. 

Koordynator projektu: 

Anna Wojtynka, Dział Zbiorów Specjalnych 

tel.: (62)5065973 

e-mail: a.wojtynka@kp.kalisz.pl 
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