REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu
„Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”
POD HONOROWYM PATRONATEM
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
oraz
Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
PATRONAT MEDIALNY
Gazeta Częstochowska

I. Organizator
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie oraz Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie
II. Adresaci
- uczniowie gimnazjów województwa śląskiego,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
III. Czas i miejsce konkursu
15 grudnia 2016 r., godz. 10.00
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
IV. Cele konkursu
- upowszechnianie czytelnictwa
- promowanie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie kompetencji czytelniczych
- popularyzacja nowoczesnych technologii informacyjnych
V. Zakres materiału do konkursu obejmuje:
- wiedzę o książce i druku: dzieje pisma, książki, budowa książki
- źródła informacji w bibliotece, dokumenty gromadzone w bibliotece
- otwarte zasoby edukacyjne
- publikacje elektroniczne – e-zasoby
- biblioteki i repozytoria cyfrowe

VI. Warunki regulaminowe
1. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 1 ucznia.
2. Maksymalna liczba uczestników konkursu nie może przekraczać 60 osób – o przyjęciu do
udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest rozwiązanie testu w formie pisemnej w czasie
60 minut.
4. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku na stronie
internetowej i portalu społecznościowym Gazety Częstochowskiej oraz w materiałach
drukowanych Tygodnika Regionalnego Gazeta Częstochowska.
7. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
VII. Literatura:
- Saniewska Danuta: Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. – Warszawa : Agencja
Sukurs, 2000.
- Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; współpr.
Hanna Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
- Zasoby internetowe:
 Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania:
http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php
 Wirtualna historia książki i bibliotek, cop. Stanisław Skórka [online], dostępny w
Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk
 Mapa otwartych zasobów edukacyjnych http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wpcontent/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_biblioteki_szkolne_mapa_otwartych_
zasobow_edukacyjnych.pdf
VIII. Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
- gimnazjum (I, II, III miejsce, wyróżnienie)
- szkoła ponadgimnazjalna (I, II, III miejsce, wyróżnienie).
3. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.
IX. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia wraz z załącznikami do pobrania na
stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie:
http://www.biblioteka.womczest.edu.pl) należy kierować na adres:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM"
al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
lub drogą elektroniczną: czbp@womczest.edu.pl
lub składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
do 5 grudnia 2016 roku.

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Organizatorzy potwierdzą e-mailem zakwalifikowanie uczniów do konkursu.
XI. Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie:
Agata Arkabus - arkabus@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 255
Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 255
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie:
Alina Grabna – tnbsp.czest@op.pl, tel. 516 050 210

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

