
        
 

 
Regulamin konkursu  

„PROJEKTY EDUKACYJNE W BIBLIOTEKACH PEDAGOGICZNYCH  
I BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH – Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej” 

 

 

1. Organizator 

Organizatorami  Konkursu są Internetowy Serwis Informacyjny „Biblioteka Pedagogiczna” oraz 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowao Komputerów w Warszawie. 

2. Patronaty 

 Patronat honorowy:  prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (IINSB UW) 

 Patronat merytoryczny: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, AP Kraków  

 Patronat medialny: Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna 
miesięcznik „Biblioteka w Szkole” 

 

3. Adresaci konkursu 

Biblioteki Pedagogiczne i ich filie oraz biblioteki szkolne, beneficjenci projektu Internetowe Centra 
Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, wdrażanego przez 
Ministerstwo Edukacji i Sportu w latach 2004-2006, finansowanego z budżetu paostwa oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Cele konkursu 

 Aktywizacja bibliotek w zakresie planowania i podejmowania przedsięwzięd edukacyjnych 
realizowanych w Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej. 

 Promocja pracy metodą projektową. 

 Wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych przedsięwzięd planowanych do realizacji lub 
zrealizowanych w ICIM.  

5. Ogólne warunki konkursu 

 Konkurs ma charakter otwarty. 

 W konkursie może wziąd udział każda biblioteka szkolna i pedagogiczna, która od dnia 
20 grudnia do dnia 31 stycznia 2008 roku zgłosi chęd przystąpienia do konkursu poczta 
elektroniczną pod adresem konkurs-bib@oeiizk.waw.pl, podając nazwiska autorów, nazwę 
i adres placówki, grupę i kategorię konkursową.  

 Prace konkursowe należy przesyład do dnia 31 marca 2008 roku na poniższe adresy: 

Biblioteki pedagogiczne i filie: 

Biblioteka Pedagogiczna  
w Chełmie 
ul. Wieniawskiego 15 
22-100 Chełm 
z dopiskiem „KONKURS” 

Biblioteki szkolne: 

Ośrodek Edukacji Informatycznej 
i Zastosowao Komputerów 
ul. Raszyoska 8/10 
02-026 Warszawa 
z dopiskiem „KONKURS” 
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6. Szczegółowe warunki konkursu 

Prace rozpatrywane będą w dwóch grupach i dwóch kategoriach w grupie: 

Grupa I. Biblioteki pedagogiczne 

A. Projekt edukacyjny zrealizowany w bibliotece pedagogicznej 
B. Pomysł na projekt edukacyjny do zrealizowania w bibliotece pedagogicznej 

Grupa 2. Biblioteki szkolne 

A. Projekt edukacyjny zrealizowany w bibliotece szkolnej 
B. Pomysł na projekt edukacyjny do zrealizowania w bibliotece szkolnej 

 Praca konkursowa - dokumentacja projektu powinna byd przesłana do organizatora 
w postaci drukowanej i elektronicznej (dyskietka lub płyta CD) z dopiskiem na kopercie 
„KONKURS”. Prace, które dotrą do siedzib organizatora po terminie (31 marca 2008 r.) nie 
będą brały udziału w konkursie.  

 Praca konkursowa powinna zawierad opis planowanych lub zrealizowanych w ICIM 
przedsięwzięd (zajęd, projektów, programów itp.) wraz z dokumentacją (zdjęcia, 
scenariusze, prezentacje multimedialne itp.). 

 Należy zgłaszad projekty dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.  

 Wszystkie prace powinny byd potwierdzone przez dyrektora placówki. 

 Prace powinny spełniad następujące wymagania edycyjne: 

1. Dokument powinien zawierad stronę tytułową z pełną nazwą przedsięwzięcia, nazwą 
autora, nazwą instytucji i określeniem kategorii konkursowej (A lub B). 

2. W dokumencie tekstowym powinna byd zastosowana czcionka Times New Roman 12, 
pojedyncza interlinia, odstęp 6 pt po akapicie, przypisy dolne. 

3. Jeśli dokument posiada fotografie lub inne obiekty graficzne, powinny byd one 
dodatkowo dołączone w formacie TIFF każdy. Wykorzystane zeskanowane obrazy 
powinny byd wykonane w rozdzielczości nie niższej, niż 300 dpi. 

4. Każdy dokument powinien zawierad automatyczną numerację stronic.  

 Przesłane prace nie będą zwracane. 

7. Kryteria oceny 

Zgłoszone do konkursu opisy planowanych i zrealizowanych przedsięwzięd oceniane będą 
przez niezależne Jury, wg następujących kryteriów: 

 wartośd merytoryczna i edukacyjna przedsięwzięd, 

 zgodnośd założeo pracy konkursowej z celami funkcjonowania ICIM, 

 różnorodnośd pomysłów, koncepcji, 

 skala przedsięwzięcia, 

 realizacja działao odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego środowiska, 

 możliwośd zrealizowania pomysłu na projekt. 



        
 

 

8. Nagrody 

Przewiduje się cenne nagrody ufundowane przez sponsorów, między innymi udział 
w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym (2 miejsca),  książki i nagrody rzeczowe. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Serwisu Informacyjnego Biblioteka 
Pedagogiczna, Serwisu Informacyjnego dla Nauczycieli Bibliotekarzy, miesięcznika „Biblioteka 
w Szkole” do dnia 30 kwietnia 2007 roku. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną 
poinformowani także drogą elektroniczną. 

10. Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2008 roku w Warszawie na Ogólnopolskiej Konferencji 
„PROJEKTY EDUKACYJNE W BIBLIOTEKACH PEDAGOGICZNYCH I BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH” 
w ramach II KRAJOWEGO KONGRESU BIBLIOTEK SZKOLNYCH i PEDAGOGICZNYCH. Dokładne 
informacje na temat konferencji zostaną podane w terminie późniejszym. 

11. Organizator zastrzega sobie nabycie majątkowych praw autorskich do wszystkich 
wyróżnionych oraz nagrodzonych prac konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji 
określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80,  
poz. 904 ze zm.). 

12. Do przesyłanych prac konkursowych należy dołączyd podpisane oświadczenie (załącznik).  

13. Wzięcie udziału w konkursie  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 
Sponsor generalny 
 

    
 
 
 
Sponsorzy 
 

     

  



        
 

 

Załącznik  

 
..........................................................................  .................................................. 

*imię i nazwisko uczestnika konkursu+    *miejscowośd, data+ 

 

......................................................................... 

......................................................................... 
*Nazwa placówki+ 

......................................................................... 
[ulica, nr domu] 

......................................................................... 
*kod pocztowy, miejscowośd+ 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

Oświadczam, iż: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora konkursu „PROJEKTY 
EDUKACYJNE W BIBLIOTEKACH PEDAGOGICZNYCH I BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH” 
autorskich praw majątkowych do przesłanej pracy, na wszystkich polach eksploatacji 
określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, 
poz. 904 ze zm.).  

2. Oświadczam, że moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw 
osób trzecich. 

  

 

............................................................ 
[data, czytelny podpis] 

 
 
 


