
Regulamin	  przedsięwzięcia	  „Ogólnopolskie	  Wybory	  Książek”	  
	  
I.	  Postanowienia	  ogólne	  
1.	  Organizatorem	  jest	  redakcja	  miesięcznika	  „Biblioteka	  w	  Szkole”	  (dalej:	  
Organizator)	  we	  współpracy	  z	  Towarzystwem	  Nauczycieli	  Bibliotekarzy	  Szkół	  
Polskich	  oraz	  redakcją	  „Biblioteki	  Szkolne	  Online”.	  
2.	  Patronem	  wyborów	  jest	  minister	  edukacji	  narodowej	  Joanna	  Kluzik-‐
Rostkowska.	  
3.	  Przedsięwzięcie	  skierowane	  jest	  do	  uczniów	  wszystkich	  typów	  szkół	  na	  
terenie	  całego	  kraju.	  
4.	  Termin:	  od	  1	  stycznia	  do	  31	  marca	  2015	  r.	  
	  
II.	  Cele:	  
1.	  Poznanie	  i	  upowszechnienie	  faktycznych	  zainteresowań	  czytelniczych	  
uczniów;	  
2.	  Dostosowanie	  księgozbiorów	  bibliotek	  do	  zainteresowań	  czytelniczych	  
uczniów;	  
3.	  Promocja	  czytelnictwa;	  
4.	  Promocja	  bibliotek	  szkolnych	  w	  środowisku	  szkolnym;	  
5.	  Kształtowanie	  postaw	  obywatelskich;	  
6.	  Popularyzacja	  zasad	  wyborów.	  
	  
III.	  Przedmiot	  przedsięwzięcia	  
1.	  Zorganizowanie	  przez	  uczniów	  pod	  opieką	  nauczyciela/-‐i	  w	  szkołach	  i	  
bibliotekach	  publicznych	  dla	  dzieci	  i	  młodzieży	  wyborów	  najbardziej	  
interesujących	  książek.	  	  
2.	  Sporządzenie	  (na	  podstawie	  wyborów)	  szkolnego	  wykazu	  najciekawszych	  
książek.	  W	  szkołach	  podstawowych	  –	  osobno	  wykaz	  dla	  klas	  I-‐III	  i	  osobno	  dla	  
klas	  IV-‐VI.	  
3.	  Wykonanie	  i	  przekazanie	  organizatorowi	  dokumentacji	  wyborów	  (krótki	  film	  
lub	  fotografie),	  co	  jednocześnie	  oznacza	  zgodę	  na	  ich	  publikację	  w	  miesięczniku	  
„Biblioteka	  w	  Szkole”,	  na	  stronie	  www.bibliotekawszkole.pl	  oraz	  innych	  
materiałach	  publikowanych	  przez	  organizatora	  przedsięwzięcia.	  	  
4.	  Przesłanie	  wykazu	  wybranych	  książek	  i	  sprawozdania	  (wg.	  wzoru)	  do	  
organizatora,	  na	  podstawie	  którego	  sporządzony	  zostanie	  wykaz	  ogólnopolski,	  
przekazany	  następnie	  Ministerstwu	  Edukacji	  Narodowej	  i	  opinii	  publicznej.	  
	  
IV.	  Warunki	  i	  zasady	  uczestnictwa	  w	  Wyborach	  Książek	  
1.	  Przedsięwzięcie	  ma	  charakter	  otwarty.	  
2.	  Udział	  jest	  bezpłatny.	  



3.	  Uczestniczyć	  mogą	  szkoły	  wszystkich	  typów	  i	  biblioteki	  publiczne	  dla	  dzieci	  i	  
młodzieży.	  	  
	  
V.	  Zgłaszanie	  szkół	  do	  przedsięwzięcia	  Wybory	  Książek	  
1.	  Szkoły,	  które	  przeprowadzą	  wśród	  uczniów	  Wybory	  Książek	  przekazują	  do	  
organizatora	  sprawozdanie	  według	  wzoru	  (załącznik	  nr	  1).	  	  
2.	  Przekazanie	  sprawozdania	  jest	  jednoznaczne	  z	  akceptacją	  niniejszego	  
regulaminu.	  
3.	  Organizator	  nie	  wymaga	  wcześniejszego	  zgłoszenia	  chęci	  uczestnictwa.	  	  
	  
VI.	  Postanowienia	  końcowe	  
1.	  	  W	  wyjątkowych	  sytuacjach	  organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmian	  w	  
regulaminie,	  nie	  naruszając	  ogólnych	  zasad	  przedsięwzięcia	  
2.	  Wśród	  szkół,	  które	  wezmą	  udział	  w	  Wyborach	  Książek,	  zostaną	  rozlosowane	  
nagrody	  rzeczowe	  oraz	  bezpłatne	  prenumeraty	  czasopism	  wydawanych	  przez	  
Agencję	  Sukurs.	  
3.	  	  Kwestie	  nieuregulowane	  w	  niniejszym	  regulaminie	  są	  rozstrzygane	  przez	  
organizatora.	  
4.	  Bliższych	  informacji	  na	  temat	  Wyborów	  Książek	  udziela	  organizator	  (redakcja	  
„Biblioteki	  w	  Szkole”,	  e-‐mail:	  wybory@sukurs.edu.pl,	  tel.	  22	  832	  36	  12).	  
	  
	  
	  


