
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Ze względu na stały spadek aktywności czytelniczej głównie wśród młodzieży  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej proponuje konkurs czytelniczy 

Najlepszy Czytelnik, Najlepiej Czytająca Klasa 

pod hasłem „Otwórz książkę, otwórz umysł” 

 

Organizator: Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz filie biblioteki 

 

Rozpoczęcie konkursu 2 marca 2020 r. 

 

Cele konkursu:  

 promocja czytelnictwa, 

 zwiększenie zainteresowania książką wśród młodzieży, 

 podnoszenie kultury czytelniczej uczniów, 

 zmotywowanie uczniów do korzystania z bibliotek 

 

Uczestnicy konkursu 

 w konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas VII szkół podstawowych z 

terenu miasta i gminy Kolbuszowa 

 uczniowie ci są czytelnikami bibliotek szkolnych z gminy Kolbuszowa 

 uczniowie ci są czytelnikami Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Kolbuszowej lub jednej z jej filii albo w najbliższym czasie zapiszą się do biblioteki 

publicznej 

 zgłoszą chęć udziału w konkursie (formularz zgłoszenia dostępny w bibliotece 

publicznej) 

 przystąpienie ucznia do konkursu wiąże się podpisaniem przez jednego z rodziców 

oświadczenia o ochronie danych osobowych 

 

Założenia organizacyjne: 

Czytelnicy wyłaniani będą w dwóch kategoriach:  

Najlepszy Czytelnik (miejsce I,II i III) 

Najlepiej Czytająca Klasa  

 

Biblioteka Publiczna na podstawie historii wypożyczeń w programie bibliotecznym 

przygotowuje statystykę dla uczniów, którzy w okresie luty – sierpień 2020 wypożyczali 

książki (dotyczy tych którzy zgłosili chęć udziału) 

Biblioteki szkolne na podstawie danych statystycznych przygotowują wyliczenia 

wypożyczonych książek przez uczestników konkursu (aktualizacja co miesiąc) 

Dane przygotowane przez biblioteki szkolne będą przekazywane do biblioteki publicznej 

drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

 

 

 



 

Aktualizacja danych wyników odbywać się będzie co miesiąc. Statystyka dotycząca kategorii 

Najlepiej Czytająca Klasa będzie obrazowana za pomocą graficznych prezentacji danych 

dostępnych na stronie: http://biblioteka.kolbuszowa.pl/ (aktualizacja danych o wynikach 

czytelniczych co miesiąc). 

 

 

Podstawą wyłonienia Najlepszego Czytelnika będzie łączna liczba wypożyczonych książek 

w bibliotece szkolnej i publicznej. 

W konkursie wyłonione zostaną miejsca: I,II i III, uhonorowane nagrodami oraz 

pamiątkowymi dyplomami. 

Najlepiej Czytająca Klasa (łączna liczba wypożyczonych książek w danej klasie) 

Ze względu na różną liczebność klas zostanie wyliczona średnia arytmetyczna. 

 

Kryteria przyznania tytułu: 

 liczba wypożyczonych książek łącznie w bibliotece szkolnej i publicznej, 

 systematyczność wypożyczeń,  

 dbałość o wypożyczone książki,  

 kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki. 

 

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez MiPBP 

w Kolbuszowej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie sierpnia i września 2020 r. 

Najlepsi Czytelnicy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni 1 września 2020 r. w trakcie 

inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej, której są uczniami. 

Najlepiej Czytająca  Klasa zostanie nagrodzona możliwością udziału w jednej z imprez 

organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej. 

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 

17 227-02-20 wew.28 

Koordynator konkursu: Bogusława Drożdż         

 e-mail:oddim@wp.pl 


