
12.05.2017 (piątek) 

KONKURS  pt.: 

 „POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI   W BIBLIOTECE” 

 

12 maja 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu odbył się konkurs wiedzy pod 

pt.: „POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI  W BIBLIOTECE”, z okazji 

obchodzonego Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarza. Konkurs realizowany był w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

          Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkoły Podstawowej Wojniczu oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wojniczu. 

 Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, 

wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach, oraz uświadomienie 

uczniom roli książki i informacji w życiu człowieka. 

 W konkursie wzięli udział uczniowie klasy VI c (16 osób). 

 Spośród rywalizujących ze sobą 5 drużyn, zwyciężyła drużyna w składzie: Otylia Dyrdał, 

Dominika Konieczny, Martyna Zelek. 

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali, że: 

- znają pojęcie „źródło informacji”; 

- wiedzą, że istnieją różne źródła informacji, potrafią je nazwać; 

- potrafią wybrać źródło, by zdobyć konkretne informacje; 

- wiedzą, że nie wszystko jest w Internecie, istnieją tematy, o których w sieci nikt nie napisał. 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

 GBP – M. Malisz; H. Fiksak; bibliotekarz SP – E. Jewuła; wychowawca klasy – M. Kawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU  pt.: 

 „POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI   W BIBLIOTECE” 

 

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, wdrażanie do 

poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach, oraz uświadomienie uczniom roli książki i 

informacji w życiu człowieka. 

Regulamin. 

I  Konkurs przeprowadza Biblioteka SP w Wojniczu wraz z GBP w Wojniczu 

II konkurs odbędzie się dnia 12.05.2017r w czytelni GBP w Wojniczu 

III  W konkursie mogą brać udział udział chętni uczniowie z klas IV - VI naszej szkoły. 

IV  Liczbę i treść zadań ustala Zespół Organizacyjny. 

Zakres wiedzy; 

- znajomość pojęcia „źródło informacji 

- wiedza na temat różnych źródeł informacji oraz umiejętność doboru źródeł do zdobycia 

konkretnej informacji 

- Uczniowie pracują drużynowo 

- W przypadku remisu przewidywana jest dogrywka. 

- Wygrywa drużyna, który zebrał największą liczbę punktów. 

V Ocenę odpowiedzi dokonuje jury powołane przez Zespół Organizacyjny. 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


