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RANKING CZYTELNICTWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 

POWIATU OSTROŁĘCKIEGO 

Patronat honorowy Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki  
Regulamin konkursu dla bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorzy konkursu: 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, pełniąca zadania 

biblioteki powiatowej z siedzibą: ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka 
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Ostrołęce   

 
2. Uczestnicy konkursu: 

 gminne biblioteki publiczne działające na terenie powiatu ostrołęckiego  
 czytelnicy poszczególnych bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego 

3. Cele konkursu:  
 motywowanie bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego do 

podejmowania działań skutkujących pozyskaniem nowych czytelników oraz 
podniesieniem aktywności obecnych  

 zachęcanie lokalnych społeczności do korzystania z zasobów bibliotek publicznych 
poprzez sukcesywne wyrabianie nawyków czytelniczych  

 budowanie przyjaznych relacji czytelników z biblioteką owocujące promowaniem idei 
powszechnego czytania oraz podniesieniem kultury czytelniczej społeczeństwa 
powiatu ostrołęckiego 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: 

 Lider Czytelnictwa Powiatu Ostrołęckiego Roku 2022 

 Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego 
2. Podstawę do rozstrzygnięcia konkursu stanowią wyniki statystyczne uzyskane za rok 

sprawozdawczy 2022.  
3. Skład Kapituły Konkursowej ustala Organizator. 

4. Decyzja Kapituły Konkursu w sprawie przyznania tytułów przewidzianych regulaminem 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

5. Kapituła Konkursu może zdecydować o przyznaniu miejsc równorzędnych, bądź o nie 
przyznaniu miejsca w danej kategorii wiekowej. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, o 
czym laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową w stosownym czasie. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania wyników rankingu do publicznej 
wiadomości, tj. publikacji w mediach tradycyjnych i internetowych 
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III.WARUNKI UDZIAŁU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH KONKURSU: 

Biblioteka Liderem Czytelnictwa Powiatu Ostrołęckiego Roku 2022  
1) Tytuł może zostać przyznany wyłącznie gminnym lub miejsko-gminnym bibliotekom 

publicznym funkcjonującym na terenie powiatu ostrołęckiego.  
2) W przypadku bibliotek posiadających filie uzyskane wyniki (dane liczbowe) w 

czytelnictwie będą zsumowane z wynikiem biblioteki gminnej.  
3) Biblioteki do uzyskania tytułu zostaną wytypowane w oparciu o zweryfikowane dane 

statystyczne zawarte w sprawozdaniach dostarczonych do biblioteki sprawującej nadzór 
merytoryczny oraz o analizy sporządzone na ich podstawie przez bibliotekę powiatową. 

4) Wyłączne kryterium ustalenia zwycięzców konkursu w/w kategorii stanowią ilości 
punktów przydzielonych za lokaty uzyskane przez biblioteki w ośmiu zestawieniach 
uporządkowanych wg wysokości następujących wskaźników: 1)zakup nowości na 100 
mieszkańców; 2)zakup nowości na 1 czytelnika, 3)czytelnicy na 100 mieszkańców; 
4)wypożyczenia na 100 mieszkańców; 5)wypożyczenia na 1 czytelnika; 6)odwiedziny na 
100 mieszkańców; 7)odwiedziny na 1 czytelnika; 8)uczestnicy imprez zorganizowanych 
lub współorganizowanych przez bibliotekę w przeliczeniu na 100 mieszkańców.  

5) Zwycięska Biblioteka zostanie uhonorowana prestiżowym tytułem Lider Czytelnictwa 

Powiatu Ostrołęckiego Roku 2022  
6) W zależności od posiadanych środków przewiduje się przyznanie II i III miejsca w 

rankingu oraz ewentualnych wyróżnień. Ostateczna decyzja leży w gestii Organizatorów 
oraz Kapituły Konkursowej. 

Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego  
1) Kandydatów do uzyskania tytułu Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego na 

podstawie ilości wypożyczonych egzemplarzy typują na szczeblu gminnym poszczególne 
biblioteki publiczne z terenu powiatu ostrołęckiego. 

2) Wyniki w czytelnictwie uzyskane przez czytelnika w okresie od 01.01.2022r. do 
31.12.2022r w bibliotece gminnej oraz jej filiach bibliotecznych należy zsumować, 
podając łączną liczbę wypożyczonych książek we wszystkich bibliotekach z terenu gminy.  

3) W konkursie przewidziano siedem kategorii wiekowych, tj. 1) 0-5 lat; 2) 6-10 lat; 3) 11-15 

lat; 4) 16-19 lat; 5) 20-45 lat; 6) 45-60 lat; 7) powyżej 60 lat.  

4) W danej kategorii wiekowej tytuł Czytelnik Roku może zostać przyznany tej samej osobie 
tylko jeden raz.  

5) Każda biblioteka gminna w terminie do 03.02.2023r. zgłasza do Konkursu maksymalnie 
po dwóch czytelników z każdej kategorii wiekowej (łącznie 14 osób), na etapie zgłoszenia 

podając wyłącznie dane wymagane na formularzu (Załącznik Nr 1) 
6) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez kandydatów 

treści niniejszego regulaminu oraz posiadaniem przez bibliotekę gminną/miejsko-gminną 
pisemnych oświadczeń czytelników potwierdzających wyrażenie zgody na udział w 
konkursie/zgody na przetwarzanie danych osobowych/zgody na udostępnienie 
wizerunku (Załącznik Nr 2)  

7) Kapituła Konkursu ze zgłoszonych kandydatur wyłania najaktywniejszych czytelników 
poszczególnych kategorii, przyznając tytuł Czytelnika Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego. 

8) Po obradach Kapituły Konkursu i wyłonieniu laureatów tytułu Czytelnik Roku 2022 
Konkursu Organizator kontaktuje się z bibliotekami w sprawie dostarczenia stosownych 

oświadczeń od potencjalnych laureatów Konkursu.  



  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr  6/2023  
dyrektora  MBP Ostrołęka z dnia 31.01.2023r. 

 

9) Warunkiem otrzymania tytułu Czytelnik Roku 2022 jest dostarczenie do Organizatora 

oryginału oświadczenia kandydata (patrz pkt. 5) najpóźniej do dnia 10.02.2023r.  
10) Organizatorzy Konkursu rekomendują bibliotekom organizację konkursu Czytelnik Roku 

na szczeblu gminnym, tj. przeprowadzenia eliminacji, mających na celu wyłonienie 
kandydatów do etapu powiatowego. Koszty związane z ewentualną organizacją etapu 
gminnego biblioteki publiczne ponoszą we własnym zakresie. 

 

IV.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - 
RODO), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych w ramach Konkursu jest Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Ostrołęka ul. Głowackiego 42. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Leszek Kleczkowski, adres e-mail: 

iod@mbpostroleka.pl 
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, 

w tym podane w oświadczeniu opiekuna, przetwarzane będą w następujących celach: 
a) organizacji konkursu oraz jego promocji (w tym wręczenia nagród laureatom) 
b) kontaktu z uczestnikiem/opiekunem prawnym uczestnika w celach konkursowych  
c) publikacji wyników rankingu  w mediach tradycyjnych i internetowych  
d) rozliczenia przyznanych nagród 
e) archiwalnych  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, ich odbiorcami 

będą mieszkańcy powiatu ostrołęckiego oraz użytkownicy internetu. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku 

cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i 
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym 

zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z rozporządzeniem, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

mailto:iod@mbpostroleka.pl
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………………………………………………………………….           ZAŁĄCZNIK nr 1 

Pieczęć biblioteki         (wypełniają biblioteki) 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do tytułu CZYTELNIK ROKU 2022 
RANKING CZYTELNICTWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH POWIATU OSTROŁĘCKIEGO  

 
 

……………………………………………………………. 
Czytelny podpis bibliotekarza wypełniającego formularz 

                                                                 
1
 Proszę o podanie  l iczby egzemplarzy książek wypożyczonych z Państwa biblioteki w okresie 01.01.2021 do 

31.12.2021 r. przez poszczególnych kandydatów do tytułu Czytelnik Roku 2021.  

Kategoria 
wiekowa 

Numer PIN/Karty czytelnika Ilość egz.1 Biblioteka/Filia 

0-5 lat 
1)   

2)   

6-10 lat 
1)   

2)   

11-15 lat 
1)   

2)   

16-19 lat 
1)   

2)   

20-45 lat 
1)   

2)   

46-60 lat 
1)   

2)   

powyżej 
60 lat 

1)   

2)   
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….…………………………………………        ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko czytelnika)               (dotyczy osoby pełnoletniej) 
 

………………………………………… 

(telefon kontaktowy, adres e-mail) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  
Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego  

kategoria: Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem czytelnikiem  

..……………………………………..………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa biblioteki) 

Nr karty bibliotecznej ……………………………………………….  

Kategoria wiekowa*:    4) 16-19 lat; 5) 20-45 lat; 6) 45-60 lat; 7) powyżej 60 lat. 
 
*proszę podkreślić właściwą dla czytelnika grupę wiekową  
 

oraz wyrażam zgodę na udział w konkursie Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach 
Publicznych Powiatu Ostrołęckiego w kategorii Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego  
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem w/w konkursu oraz w całości 

akceptuję jego treść.  
 

Niniejszym oświadczeniem, stwierdzam również że wyrażam zgodę na: 
 

1) gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych 
osobowych w zakresie i w celu określonym KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O 

PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącą integralną część regulaminu.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, 

aktualizacji oraz żądania ich usunięcia (w części lub całości, z zachowaniem wyjątków,  
określonych odrębnymi przepisami). 
 

2) użycie mojego wizerunku dla potrzeb Konkursu, w tym użycie do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w mediach oraz portalach 
społecznościowych Facebook, YouTube itp. 
 
 
 

………….……………………………………………………. 
(data i czytelny podpis czytelnika) 
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………………………………………………       ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                 (dotyczy dziecka) 
 

………………………………………… 

(telefon kontaktowy, adres e-mail) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  
Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego  

kategoria: Czytelnik Roku 2022 Powiatu Ostrołęckiego  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka/podopiecznego:  

………………………….………………………………………………………………………………………….………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

będącego czytelnikiem ……………..………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa biblioteki) 

Nr karty bibliotecznej ……………………………………………….  
Kategoria wiekowa*:     1) 0-5 lat; 2) 6-10 lat; 3) 11-15 lat; 4) 16-19 lat;  
 
*proszę podkreślić właściwą dla wieku dziecka 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu Ranking Czytelnictwa 

w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego  oraz w całości akceptuję jego treść.  
 

Niniejszym oświadczeniem, stwierdzam również że wyrażam zgodę na: 
1) udział mojego dziecka w konkursie Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych 

Powiatu Ostrołęckiego w kategorii Czytelnik 2022 Roku Powiatu Ostrołęckiego 
2) gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych 

osobowych moich oraz mojego dziecka w zakresie i w celu określonym KLAUZULĄ 
INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącą integralną część 
regulaminu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu 
do nich, aktualizacji oraz żądania ich usunięcia (w części lub całości, z zachowaniem 
wyjątków, określonych odrębnymi przepisami). 

3) użycie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb Konkursu, , w tym użycie 

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania. Niniejsza zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w mediach 

oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. 

 
 
 

………….……………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


