
REGULAMIN KONKURSU

„O tytul najlepszej wiejskiej fil bibllotecznej
w województwie opolskim"

: 1
Organizaturem konkursu „o ryml najlepszej wiejskiej filli blbllntecznej w ijewbdnwle
apalskim” jest Wajewódzka Biblloieka Publiczna im. E. Smolki w Opolu.
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Cele konkursu:

1 Aktywizacja Wiejskich bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa.
1 Wzrost prestlzu wiejskich placówek bibliolecznycllw środowisku lokalnym.
3„ Promocja lokalnych dzialari bibliatecznycllw wujewńdztwie OFO'SleL
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„Tytul najlepszej wiejskiej lilii bibliotecznej w województwie opolskim" przyznaje Dyrektor
Wajlwódxkiei Blbliateki Publiunei lm, Ee Smolki w Opolu za osiągnięcia w pracy biblioteki
w danym roku kalendarzowym.
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1 w niektórych przypadkach ocenlane mogą być dzialania pnprzedzające ukres, w którym
konkurs zbsral pginszbny.

2 Organizator przewiduje, ze konkurs bedzie pgiaszany każdegu raku w Tygodniu
Biblioteki

3 Ocenie bedą ppddawane:

al Podstawowa dbkumenracja mii bibliotecznej, w rym: regulamin kerzvsranra z bibliorekl
(nadpisany przez dsohę upnwiżnioną], dziennik biblioteki publicznej, rejeslr
uzytkowników, rejestr czytelników [każda fprrna rejeszrbwania bedzie uwzględniana),
zeszyl kwerend, zeszyt czytelnl i czytelni internetowej

bl Godziny olwarua biblioteki | ich dostosowanie da potrzeb mieszkańców.

:) Wskaźniki:
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elektywnos . uzytkownicy i czytelnicy na 100 mieszkańców, wypnzyczenia na 100
mieszkańców, odwredziny na liczbę mieszkancow, zakup woluminów na 100
mieszkancow

Warsztat informacyjny: katalogi, internetowe bazy, liczba udzielonycb informacji,
księgozbiórpodręczny.

Zbiory hihllntecme. Ocenie poddane zostaną takie elementy jak:

zakup zbiorbw z uwzglednieniem literatury dla dzieci i mtodziezy
selekcja księgolbluru (przeprowadzona przez ubytek w latacli 201572015)
kslęgozhiór regionalny,
aktualne riuniery czasopism, sposob icri pozyskiwanla (zakup, daryl,
książki z duża czcionka (wydawnictwa dla grup specjalnych, nie mniej niż ri woluminy z

wylaczeniem podstawowego księgozbioru dla dziecij
zbiory obcojęzyczne (literatura piękna, nie mniej niż 5 woluminowl
zbiory specjalne lwg, arkusz GUS K - ogl,
dostep do ksiazek licencjonowanych (np. czytelnia IBUK Libral,
dokumenty życia spolecznego (gromadzone minimum w latach zomzml

Wspolpraca : instytucjami

promocja czytelnictwa i biblioteki (ulotki, afisze, plakaty, strona www, blogi, portale
spolecznnśclowe, lokalne media, kronika biblioteki, irptj.

Lokal biblioteki - estetyka I aranżacja przestrzeni bibliotecznej (np. kaciki dla dzieci,
wydzielone miejsce do cichej pracy, dostosowanie do potrzeb osób
z niepelnosprawnościa, miejsce np. galeria do prezentacji wystaw (specjalnie
przygotowane miejsce w bibliotece lub w przynależącyni pomieszczeniu rip korytarz l.

Komputeryzacja i automatyzacja procesow bibliotecznych (liczba komputerow, dostep
do internetu przez czytelników, procent zbiorów opracowanych komputerowo,
ewidencja czytelnikow, wykorzystanie nowych technologii i posiadany sprlę! - tablet,
czytnik, czytak (na stanie lilii bibliotecznejl

Doskonalenie zawodowe (udzial pracownika mii w szkoleniach, konlerenciacli,
seminariach, prenumerata czasopism fachowych (drukowanych, online) l zakup nowości
z bibliotekarstwa).

Dzialalnosc kulturalnoedukacyina dla spolecznosci lokalnej (spotkania autorskie,
wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, szkolenia dla użytkowników, prowadzenie klubu
DKK, itp.).
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w konkursie moga uczestniczycwszystkie lilie bibliotek publicznych zlokalizowane na
wsi, prowadzone przez miejskie i gminne oraz gminne biblioteki publiczne
zorganizowane w lormle instytucji kultury.
Filia biblioteczna musi być wpisana do statutu biblioteki lub ośrodka kultury, w
strukturze ktorego lunkcjonuje biblioteka publiczna.
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Polaczenie biblioteki publicznej z ośrodkiem kultury nie stanowi przeszkody
w przystąpieniu do konkursu.
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Filie biolioteczne do konkursu moga zglaszac:

Biblioteki stopnie podstawowego

Organilamrly lzioliotek isamorzady gminnej.

Lokalne organizacje i stowarzyszenia,

inne instytucie z terenu gminy,w ktorej dziaia filia ti. szkoly, przedszkola, domy pomocy
spoleczne] itp.

w przypadku zgioszeri spoza niolioteki stopnia podstawowego, Organizator konkursu
poinformuje o tym iakcie niolioteke stopnia podstawowego.

@ 7

Pndstawą do przyznania tytulu jest ocena dzialalnosci merytorycznej mii bibliotecznej
przez Komisję Kankursowa, ktora powoluje dyrektor WBP w Opolu, karta oceny stanowi
zalacznik nr 1 Regulaminu

Każdy uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania sie z karta oceny na stronie
www.wiaoooolepiw zakladce „Dia bibliotekarzy"- pomoce metodyczne.
Nagrodzona lilia ponownie może uczestniczyćw konkursie po uprywie : lat.
w sklad komisji konkursowej wcliodzi;

Kierownik nzialu lnstrukcyjno . Metodycznego lub wyznaczony przez niego pracownik,
jako przewodniczący komi .,

sekretarz konkursu oraz trzetii czlonkow komisji powolanycii sposrod pracownikow
wavw Opolu,

w sklad komisji konkursowej może także wcnodz” pracownik iiiii oioliotecznej, która w
poprzednim roku uzyskala „Tytul najlepszej wiejskiej mii bibliotecznej w województwie
opalskim” oraz przedstawiciel sap wskazany przez zarząd ssp OkreguOpolskiego,

Knmisja przeprowadzi wizytacje monitorująca w celu weryfikacji prawdziwości danych w
terminie od 1 stycznia 1019 r. do końca kwietnia 2019 r.(naiezy przygotowac pelna
dokumentacje niezbędna do oceny mii zgodnie z karta ocenyl

Wyniki obrad komisji są poufne do dnia ich Ogłoszenia.

Organizator zastrzega sopie mozliwość kontaktu z blblloteką zgloszona do konkursu
w trakcie trwania konkursu oraz spotkania z uczestnikami w celu wyjaśnienia
ewentualnych watpliwosci.
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w przypadku wątpliwości związanych z oceną, korn-sja konkursu może wystąpić

a dodatkową ”informację pisemna do biblioteki stopnia podstawowego lub mii, związaną

: prxeblegiem konkursu.

„Tytuł najlepszej wiejski filii bibliotecznej w województwie opalskim” rrroze przypaść

Wiecej niz jednej bliorece w przypadku uzyskania takiej samej liczoy punkrow przez

dwie lub więcej bibliotek.

Giganixalor przewiduje również mmllwość ufundawarila nagradv necmwei dla filli,
która wygra konkum

wszystkie blblioreki uczestniczące w konkursie orrzyrnają pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.
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Ocenie oodlegają dziaiania biblioteki od 1 stycznia 2018 r. dn 31 grudnia 2013 r.

Umclyste naoanre „thuin najlepszej wiejskiej mil bibliotecznej w wajewódnwie
upolskim" odbędlie sie w Tygodniu Bibliotek w 2019 r„ W tym samym terminie nastąpi

ogloszenie kolejnej edycji konkursu.

Formularz zgloszeniowy na|eży przesiać w formie elektronicznej (skan dokumentu)

w termmie do 30 czerwca 2018 r. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu
Konkursu, und adres wbgvimongleQWhanolerpl
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w przypadku zgloszenia mniej niż w bibiintek, knnkurs nie odbędxie sie

510

w kolejnycn edycjach konkursu, arginizatnr lastrzega sobie prawo zmiany Regulzmlnu

Kankursuk
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