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REGULAMIN KONKURSU

"O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej
w województwie opolskim"

§1

Organizatorem konkursu "O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie
opolskim" jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu.

§2
Cele konkursu:

1. Aktywizacja wiejskich bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa.
2. Wzrost prestiżu wiejskich placówek bibliotecznych w środowisku lokalnym.
3. Promocja lokalnych działań bibliotecznych w województwie opolskim.

§3
"Tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim" przyznaje Dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu za osiągnięcia w pracy biblioteki
w danym roku kalendarzowym.

§4

1. W niektórych przypadkach oceniane mogą być działania poprzedzające okres, w którym
konkurs został ogłoszony.

2. Organizator przewiduje, że konkurs będzie ogłaszany każdego roku w Tygodniu
Bibliotek.

3. Ocenie będą poddawane:

a) Podstawowa dokumentacja filii bibliotecznej, w tym: regulamin korzystania z biblioteki
(podpisany przez osobę upoważnioną), dziennik biblioteki publicznej, rejestr
użytkowników, rejestr czytelników (każda forma rejestrowania będzie uwzględniana),
zeszyt kwerend, zeszyt czytelni i czytelni internetowej.

b) Godziny otwarcia biblioteki i ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców.

c) Wskaźniki:



efektywności: użytkownicy i czytelnicy na 100 mieszkańców, wypożyczenia na 100
mieszkańców, odwiedziny na liczbę mieszkańców, zakup woluminów na 100
mieszkańców

d} Warsztat informacyjny: katalogi, internetowe bazy, liczba udzielonych informacji,
księgozbiór podręczny.

e} Zbiory biblioteczne. Ocenie poddane zostaną takie elementy jak:

zakup zbiorów z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży
selekcja księgozbioru (przeprowadzona przez ubytek w latach 2015-2017)
księgozbiór regionalny,
aktualne numery czasopism, sposób ich pozyskiwania (zakup, dary),
książki z dużą czcionką (wydawnictwa dla grup specjalnych, nie mniej niż 4 woluminy z
wyłączeniem podstawowego księgozbioru dla dzieci)
zbiory obcojęzyczne (literatura piękna, nie mniej niż 5 woluminów)
zbiory specjalne (wg. arkusz GUS K- 03),
dostęp do książek licencjonowanych (np. czytelnia IBUK Libra),
dokumenty życia społecznego (gromadzone minimum w latach 2010-2017)

f} Współpraca z instytucjami

g} Promocja czytelnictwa i biblioteki (ulotki, afisze, plakaty, strona www, blogi, portale
społeczności owe, lokalne media, kronika biblioteki, itp.).

h} Lokal biblioteki - estetyka i aranżacja przestrzeni bibliotecznej (np. kąciki dla dzieci,
wydzielone miejsce do cichej pracy, dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, miejsce np. galeria do prezentacji wystaw (specjalnie
przygotowane miejsce w bibliotece lub w przynależącym pomieszczeniu np. korytarz ).

i} Komputeryzacja i automatyzacja procesów bibliotecznych (liczba komputerów, dostęp
do Internetu przez czytelników, procent zbiorów opracowanych komputerowo,
ewidencja czytelników, wykorzystanie nowych technologii i posiadany sprzęt - tablet,
czytnik, czytak (na stanie filii bibliotecznej)

j} Doskonalenie zawodowe (udział pracownika filii w szkoleniach, konferencjach,
seminariach, prenumerata czasopism fachowych (drukowanych, online) i zakup nowości
z bibliotekarstwa}.

k} Działalność kulturalno-edukacyjna dla społeczności lokalnej (spotkania autorskie,
wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, szkolenia dla użytkowników, prowadzenie klubu
DKK, itp.).

§5
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie filie bibliotek publicznych zlokalizowane na

wsi, prowadzone przez miejskie i gminne oraz gminne biblioteki publiczne
zorganizowane w formie instytucji kultury.

2. Filia biblioteczna musi być wpisana do statutu biblioteki lub ośrodka kultury, w
strukturze którego funkcjonuje biblioteka publiczna.



3. Połączenie biblioteki publicznej z ośrodkiem kultury nie stanowi przeszkody
w przystąpieniu do konkursu.

§6

1. Filie biblioteczne do konkursu mogą zgłaszać:

a} Biblioteki stopnia podstawowego.

b} Organizatorzy bibliotek (samorządy gminne).

c} Lokalne organizacje i stowarzyszenia.

d} Inne instytucje z terenu gminy, w której działa filia tj. szkoły, przedszkola, domy pomocy
społecznej itp.

2. W przypadku zgłoszeń spoza biblioteki stopnia podstawowego, Organizator konkursu
poinformuje o tym fakcie bibliotekę stopnia podstawowego.

§7

1. Podstawą do przyznania tytułu jest ocena działalności merytorycznej filii bibliotecznej
przez Komisję Konkursową, którą powołuje dyrektor WBP w Opolu. Karta oceny stanowi
załącznik nr 2 Regulaminu.

2. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania się z kartą oceny na stronie
www.wbp.opole.pl w zakładce "Dla bibliotekarzy" - pomoce metodyczne.

3. Nagrodzona filia ponownie może uczestniczyć w konkursie po upływie 3 lat.

4. W skład komisji konkursowej wchodzi:

a} Kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego lub wyznaczony przez niego pracownik,
jako przewodniczący komisji,

b} Sekretarz konkursu oraz trzech członków komisji powołanych spośród pracowników
WBP w Opolu,

c} W skład komisji konkursowej może także wchodzić pracownik filii bibliotecznej, która w
poprzednim roku uzyskała "Tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie
opolskim" oraz przedstawiciel SBPwskazany przez Zarząd SBPOkręgu Opolskiego.

d} Komisja przeprowadzi wizytację monitorującą w celu weryfikacji prawdziwości danych w
terminie od 1 stycznia 2018 r. do końca kwietnia 2018 r.(należy przygotować pełną
dokumentację niezbędną do oceny filii zgodnie z karta oceny}

e} Wyniki obrad komisji są poufne do dnia ich ogłoszenia.

f} Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z biblioteką zgłoszoną do konkursu
w trakcie trwania konkursu oraz spotkania z uczestnikami w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości.



g) W przypadku wątpliwości związanych z oceną, komisja konkursu może wystąpić
o dodatkową informację pisemną do biblioteki stopnia podstawowego lub filii, związaną
z przebiegiem konkursu.

h) "Tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim" może przypaść
więcej niż jednej bibliotece w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez
dwie lub więcej bibliotek.

i) Organizator przewiduje również możliwość ufundowania nagrody rzeczowej dla filii,
która wygra konkurs.

j) Wszystkie biblioteki uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.

§8

1. Terminy:

a) Ocenie podlegają działania biblioteki od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

b) Uroczyste nadanie "Tytułu najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie
opolskim" odbędzie się w Tygodniu Bibliotek w 2018 r. W tym samym terminie nastąpi
ogłoszenie kolejnej edycji konkursu.

c) Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentu)
w terminie do 30 czerwca 2017r. wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu
Konkursu, pod adres wbp-imopole@wbp.opole.pl

§9

1. W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 bibliotek, konkurs nie odbędzie się.

§10

1. W kolejnych edycjach konkursu, organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
Konkursu.
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