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Mysz, dlatego że niegdyś całą książkę zjadła, 

Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła. 
(Ignacy Krasicki) 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  
WYBRANEJ KSIĄŻKI DOTYCZĄCEJ SWOJEGO REGIONU 

 
1. ORGANIZATOR: 
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela  
w Gorlicach. 
 

2. ADRESACI KONKURSU: 
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych. 

 

3. CEL: 
a) upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat swojego regionu i miejsca zamieszkania, 

b) kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, 

c) kształtowanie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz lokalnego patriotyzmu, 

d) popularyzacja ciekawych książek dotyczących swojego regionu, 

e) rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

f) rozwijanie wiedzy na temat programów komputerowych służących do przygotowania 

prezentacji multimedialnych, 

g) motywowanie do twórczej pracy, 

h) promocja gmin uczestniczących w konkursie. 

 

4. SZCZEGÓŁY KONKURSU: 
a) przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranej książce 

dotyczącej regionu lub miejsca zamieszkania, 

b) prezentacja powinna zawierać materiał graficzny oraz część opisową, 

c) czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut, prezentacja powinna zawierać minimum 

20 slajdów z opisem na stronie notatek (dla PowerPoint i OpenOfiice Impress) lub 15 obszarów 

(dla Prezi.com), 

d) prezentacja powinna być przygotowana w jednym z programów: Microsoft Power Point, 

OpenOffice Impress lub Prezi.com 

e) prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD/DVD, 

f) nośnik, na którym zostanie dostarczona prezentacja. powinien być opisany  

w następujący  sposób: imię i nazwisko autora, opiekun, klasa i szkoła do której uczęszcza,  

g) imię i nazwisko autora powinno się również znaleźć na slajdzie tytułowym, 

h) nośnik wraz z kartą zgłoszeniową (zał. 1) oraz z podpisanym oświadczeniem  

o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (zał. 2)  należy umieścić 

w kopercie i dostarczyć: 

– na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela  
w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1,  lub do najbliższej biblioteki publicznej w gminie 

będącej miejscem zamieszkania uczestnika konkursu, do 20 marca 2013 r.   
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i) prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora wraz z prawem do ich publikacji oraz 

wykorzystywania ich elementów, 

j) Organizator nie odpowiada za brak możliwości odtworzenia materiału wynikający  

z uszkodzenia nośnika lub błędnego zapisu, 

k) każdy materiał źródłowy wykorzystany w prezentacji powinien być podpisany imieniem 

i nazwiskiem autora oraz źródłem pochodzenia.  

 

5.  KRYTERIA OCENY 
Przy dokonywaniu oceny prezentacji multimedialnych brane pod uwagę będą prace, w których 

autorzy zaprezentują swoją:  

a) inwencję twórczą, 

b) poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych informacji w prezentacji, 

c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

d) samodzielność w tworzeniu oraz podanie materiałów źródłowych, 

e) ogólne wrażenie estetyczne. 

 

6.  NAGRODY 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a także zamieszczone 

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz na 

stronach swoich gmin. 

 
7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, 

b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.mbp.gorlice.pl  

do 11 kwietnia 2013 r. Ponadto autorzy nagrodzonych prac zostaną  poinformowani drogą 

pisemną o terminie podsumowania konkursu, 

c) Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 
 


