Regulamin Konkursu Czytaj-polecaj! Akcja-rekomendacja!
1. Organizator Konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
2. Czas trwania Konkursu: 3 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
3. Cel Konkursu:
- popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
- zainteresowanie użytkowników Biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego
odwiedzania Biblioteki.
4. Adresaci Konkursu:
- czytelnicy w wieku od 6 lat (ukończonych w momencie rozpoczęcia Konkursu), posiadający własną
kartę biblioteczną. Konkurs obejmuje Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnię dla Dorosłych,
Czytelnie Główną, Filię nr 1, Filię nr 2 i Filię nr 3.
5. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie w bibliotece udziału w Konkursie,
- przyjęcie pseudonimu – nicka, pod którym będą umieszczane rekomendacje,
- zamieszczanie rekomendacji książek na planszach dostępnych w MBP w Jaśle,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie wizerunku uczestnika na
stronie Biblioteki w przypadku zostania zwycięzcą konkursu.
6. Zasady Konkursu:
Konkurs polega na umieszczaniu na planszach rekomendacji książek wypożyczonych lub
zwróconych w czasie trwania Konkursu w formie: autor, tytuł, nick osoby rekomendującej.
Plansze określają tematykę książek, jedna z plansz dotyczy książek, których biblioteka nie posiada,
a które czytelnik chciałby wypożyczyć.
Tytuły plansz:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3
A to ciekawe! – książki popularnonaukowe poruszające różnorodną tematykę w interesujący
sposób.
Pełne emocji! – wzruszające opowieści z życia wzięte, romanse itp.
Z dreszczykiem – thriller, kryminał, sensacja, horror, przygodowe, fantastyka.
Szkoda czasu, nie czytaj! – książki, które czytelnikowi się nie podobają.
Poszukiwana – książki, które czytelnik chciałby przeczytać, a nie ma ich w Bibliotece.
Śmiech to zdrowie – zabawne, wywołujące śmiech powieści.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Ubaw po pachy – zabawne, wywołujące śmiech powieści.
A to ciekawe! – książki popularnonaukowe poruszające różnorodną tematykę w interesujący
sposób.
Pełne emocji! – wzruszające opowieści z życia wzięte, romanse itp.
Z dreszczykiem – thriller, kryminał, sensacja, horror, przygodowe, fantastyka.
Szkoda czasu, nie czytaj! – książki, które czytelnikowi się nie podobają.
Poszukiwana – książki, które czytelnik chciałby przeczytać, a nie ma ich w Bibliotece.

Czytelnia Główna
Poszukiwany, poszukiwana – tytuły czasopism, gazet, których nie ma w Czytelni, a czytelnik
chętnie by je przeczytał.
A to ciekawe! – czasopisma, gazety poruszające różnorodną tematykę w interesujący sposób,
w tym popularnonaukowe.

Szkoda czasu, nie czytaj! – czasopisma, gazety, które czytelnikowi się nie podobają.
Ocenie podlega ilość zamieszczonych rekomendacji z przeczytanych książek i książek które czytelnik
chciałby wypożyczyć, a nie ma ich w Bibliotece.
Wszyscy czytelnicy biorący udział w Konkursie za zamieszczane rekomendacje otrzymają drobne
gadżety biblioteczne.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie XIV Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego
odbywającego się w dniach 24 IX – 11 X 2019. Laureaci zostaną poinformowani o szczegółowej
dacie wręczenia nagród.
Zwycięzcy Konkursu w każdej z placówek MBP w Jaśle otrzymają nagrody książkowe.
7. Zapisy końcowe
•

Informacje na temat wyników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Biblioteki www.mbp.jaslo.pl.

•

Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

•

W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję
podejmuje Organizator.

•

Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaśle.

•

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez uczestnika własnej karty
bibliotecznej oraz zgłoszenie uczestnictwa u bibliotekarza. Zgłoszenie uczestnictwa
w Konkursie możliwe jest tylko w jednej wybranej przez uczestnika placówce sieci MBP
w Jaśle.

•

Uczestnicy Konkursu mogą zapisać się do Biblioteki w trakcie trwania Konkursu.

