W związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych obchodzonym w
październiku oraz uwzględniając priorytet polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej na rok szkolny 2016/2017 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji

czytelniczych

wśród

dzieci

i

młodzieży”

Towarzystwo Nauczycieli

Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Olsztynie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy
szkolnych do wzięcia udziału w wystawie, która będzie prezentowana w Warmińsko –
Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
pod nazwą:
„ BIBLIOTEKA SZKOLNA – WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”
Regulamin wystawy
1. Wystawa będzie podsumowaniem działań konkursowych (lub innych) promujących
książkę, czytelnictwo, bibliotekę zorganizowanych w bibliotekach szkolnych.
2. Wykonawcami prac na wystawę są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych.
3. Proponowana forma prac to plakat wykonany dowolną techniką plastyczną
(malarstwo, grafika, collage ) w formacie A1, A2, A3.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia,
wiek, nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko osoby pod
kierunkiem, której praca została wykonana.
5. Szkoła może zgłosić na wystawę najwyżej 5 prac, do których należy dołączyć listę
zbiorczą oraz imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza.
6. Termin nadsyłania prac – 15.11.2016 r.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Warmińsko-Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 10 – 165 Olsztyn, ul.
Natalii Żarskiej 2 z dopiskiem „wystawa”.
8. Wystawa będzie prezentowana w Galerii Bakałarz Warmińsko – Mazurskiej
Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Wernisaż
wystawy 7 grudnia 2016 r. godzina 12,00.
9. W przypadku dużej ilości prac organizatorzy wystawy zastrzegają sobie możliwość
dokonania wyboru prac ich zdaniem najciekawszych.
10. Przekazanie prac na wystawę jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac wyłącznie w celach promujących
wystawę oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. 2135 z
dnia 16.12.2015 r.) w celach organizacji wystawy.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje:
Dorota Walter – Obrębska
Zespół Szkół w Olsztynku, tel. 793 981 524, walterob@wp.pl

Maria Wiśniewska
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie, tel. (89) 527 39 41 w. 103,
mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl

Adres organizatora:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Olsztynie
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
10 – 165 Olsztyn, ul. Natalii Żarskiej 2

