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Zasady Wydarzenia: przyznanie tytułu Bibliotheca Bona 

 
I. Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem wydarzenia, jakim jest przyznanie tytułu Bibliotheca Bona, zwanego dalej Wydarzeniem jest 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (WBP) z siedzibą w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 5.  

2. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. 

3.  Cele Wydarzenia: 

• Aktywizacja bibliotek publicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa; 

• Wzrost prestiżu placówek bibliotecznych w środowisku lokalnym; 

• Promocja lokalnych działań bibliotecznych w województwie warmińsko-mazurskim; 

• Zwiększenie zakresu współpracy bibliotek powiatowych z gminnymi i wojewódzką. 

4. Wydarzenie składa się z dwóch etapów: powiatowego i wojewódzkiego, podczas których są wybierane 
najbardziej cenione biblioteki w poszczególnych powiatach (etap powiatowy), a następnie Bibliotheca Bona 
ciesząca się największym uznaniem w województwie (etap wojewódzki).  

5. Etap I przeprowadzają Biblioteki powiatowe i/lub pełniące funkcje bibliotek powiatowych w roku, w którym 
prowadzone jest Wydarzenie, a w powiecie olsztyńskim – Starostwo Powiatowe; etap II – WBP w Olsztynie. 
Struktury te odpowiadają za sprawną organizację Wydarzenia.  

6. Czas trwania i przebieg Wydarzenia określa ramowy harmonogram Wydarzenia stanowiący aneks do 
niniejszych Zasad.  

7. Zwycięzca etapu II otrzymuje tytuł: Bibliotheca Bona z dodaną po tytule liczbą minionego roku, np. 
Bibliotheca Bona 2022.  

8. Z ramienia WBP nad prawidłowym przebiegiem etapu II czuwa Komisja Wydarzenia Bibliotheca Bona. W 
skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków będzie należało wyłonienie laureatów Wydarzenia. 

 
II. Kryteria wyboru bibliotek kandydujących do tytułu Bibliotheca Bona – etap I Wydarzenia 
1. Kryteria formalne:  

• biblioteka jest instytucją kultury działającą w strukturze sieci bibliotek publicznych województwa 
warmińsko-mazurskiego w roku poprzedzającym realizację Wydarzenia; 

• niepełnienie funkcji biblioteki powiatowej w roku realizowania Wydarzenia.  
2. Kryteria merytoryczne : konkretne dokonania biblioteki w minionym roku, które w znaczący sposób 

wpłynęły na działanie biblioteki, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej przez społeczność, którą 
obsługuje. Dotyczą one wszystkich aspektów działalności na rzecz: rozwoju i promocji biblioteki, rozwoju 
czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego, 
promocji zawodu bibliotekarza, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. 
Dotyczy też kadry bibliotecznej. Szczegółowe kryteria merytoryczne na etapie I ustalają biblioteki 
powiatowe i/lub pełniące funkcje bibliotek powiatowych oraz przedstawiciel Powiatu Olsztyńskiego – 
odpowiednio dla bibliotek ze swojego powiatu/dla bibliotek, którymi się opiekuje merytorycznie w danym 
roku. Biblioteki ustalające kryteria na etapie I mogą się w tej sprawie konsultować z WBP w Olsztynie. 

3. Zgłaszana biblioteka musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia merytoryczne 
w roku poprzedzającym Wydarzenie. 

 
III. Tryb zgłaszania bibliotek wyłonionych na etapie I 
1. Aby zgłosić bibliotekę należy w określonym przez WBP terminie przygotować i wysłać mailem na adres 

wspolpraca@wbp.olsztyn.pl : 

• opis zgłaszanej biblioteki – w pliku tekstowym (do 2500 znaków ze spacjami, czcionka czarna na 
białym tle na obowiązkowym formularzu zgłoszeniowym, którego wzór znajduje się w załączniku nr 
2); 
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• zdjęcie/obrazek przedstawiające/reprezentujący bibliotekę.  

• W tytule maila należy wpisać: Bona 2022 – zgłoszenie biblioteki. 
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest: 

• wysłanie zgłoszenia z adresu mailowego biblioteki/osoby uprawnionej do wysłania zgłoszenia; 

• podpisanie zgłoszenia (treści maila) imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do dokonania 
zgłoszenia (zarządzającej biblioteką lub w Powiecie Olsztyńskim odpowiedzialnej za biblioteki).  

3. Komisja Wydarzenia weryfikuje zgłoszone kandydatury pod względem formalnym i merytorycznym.  
4. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku Komisja Wydarzenia ma obowiązek uzasadnić tę decyzję 

i niezwłocznie powiadomić o tym zgłaszającego.  
5. W terminie przewidzianym harmonogramem, Komisja Wydarzenia ogłasza rozpoczęcie etapu II Wydarzenia. 

W tym: wysyła informacje i kody do głosowania na adresy mailowe bibliotek publicznych sieci województwa 
warmińsko-mazurskiego znajdujące się na liście mailingowej WBP.  

6. WBP nie odpowiada za nieskuteczne dotarcie z informacją mailową o otwarciu Wydarzenia do konkretnej 
biblioteki, szczególnie, gdy biblioteki nie podały aktualnego oficjalnego adresu albo nie sprawdzają 
regularnie skrzynki pocztowej. 

7. Prezentacja bibliotek w Wydarzeniu na stronie internetowej WBP składa się z 3 elementów (Wzór 
w załączniku nr 1): 

• Metryczka biblioteki przygotowana przez WBP (wybrane określone dane statystyczne zaczerpnięte 
z bazy WBP); 

• Opis biblioteki przysłany w ramach zgłoszenia; 

• Zdjęcie/obrazek przedstawiające/reprezentujące bibliotekę przysłane do WBP w ramach zgłoszenia. 
8. W związku z prezentacją bibliotek na portalu WBP opis ich dokonań nie może przekraczać 2500 znaków ze 

spacjami. Za treść i formę zgłaszanego tekstu odpowiada zgłaszający. WBP zastrzega sobie możliwość 
dokonywania poprawek oczywistych błędów formalnych i/lub ortograficznych.  

9. Zgłaszający powinien przysłać tylko jedno zdjęcie/jeden obrazek przedstawiające/reprezentujący bibliotekę. 
Przysłany  plik powinien mieć format JPG. WBP nie odpowiada za jakość zdjęcia/obrazka przysłanego przez 
zgłaszającego. Jeżeli zgłaszający nie dostarczy zdjęcia/obrazka lub dostarczony plik nie będzie spełniał 
kryteriów formalnych, WBP zastrzega sobie możliwość nieumieszczenia żadnego zdjęcia/obrazka 
w prezentacji biblioteki lub przeformatowania przysłanego zdjęcia/obrazka do wymaganego formatu. 

 
IV. Tryb wyboru zwycięzcy w II etapie Wydarzenia  
1. Wyboru zwycięzcy Wydarzenia dokonuje Komisja Wydarzenia biorąc pod uwagę m.in. opis nominowanej 

biblioteki, oraz ranking głosowania internetowego. 
2. Po umieszczeniu opisów osiągnięć bibliotek na portalu WBP Komisja Wydarzenia przygotowuje i przekazuje 

wszystkim bibliotekom publicznym sieci wojewódzkiej kody uprawniające do głosowania internetowego. 
3. W wyniku głosowania internetowego tworzony jest ranking bibliotek zgłoszonych do Wydarzenia. 
4. Każda z bibliotek sieci wojewódzkiej może zagłosować 1 raz w okresie głosowania na wybraną (spośród 

prezentowanych) bibliotekę, z wyłączeniem bibliotek z własnego powiatu. 
5. Aby oddanie głosu było skuteczne biblioteka musi użyć kodu uprawniającego do głosowania. 
6. WBP upubliczni w rankingu w kolejności alfabetycznej nazwy trzech bibliotek, które uzyskały najwięcej 

głosów.  
7. Pełna lista wszystkich nominowanych bibliotek będzie stale dostępna w zakładce „Nominowani”, 

a w okresie głosowania internetowego także na stronie głównej Wydarzenia. 
8. Komisja Wydarzenia szereguje zgłoszone biblioteki zgodnie z punktami, które przyznają członkowie komisji 

w trybie dyskusji i wspólnego przyznawania punktów. Na tym etapie Komisja Wydarzenia może odwoływać 
się do wskaźników zawartych w metryczce zgłoszonych bibliotek albo ustalić odrębne kryteria oceny.  

9. Ostateczne wyniki głosowania ogłasza Komisja Wydarzenia i sporządza protokół z wyboru zwycięskiej 
biblioteki. W przypadku, gdy w momencie ustalenia wspólnego Rankingu dwie lub więcej bibliotek otrzyma 
jednakową najwyższą liczbę punktów o wyniku Wydarzenia decyduje Komisja Wydarzenia. WBP zastrzega 
sobie możliwość wybrania jednej lub kilku zwycięskich i/lub wyróżnionych bibliotek. 

10. W protokole jak wyżej Komisja Wydarzenia umieszcza: 
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• nazwę biblioteki, której przyznano tytuł Bibliotheca Bona z dodaną po tytule liczbą minionego roku 

kalendarzowego; 

• nazwę biblioteki powiatowej, której przyznano wyróżnienie merytoryczne i jest to biblioteka zgłaszająca 

bibliotekę zwycięską; 

• rodzaje nagród przyznane zwycięskiej bibliotece/zwycięskim bibliotekom. 

11. Po zakończeniu tych działań Komisja Wydarzenia ustala termin i miejsce ogłoszenia wyników Wydarzenia. 
Komisja Wydarzenia zaprasza na tę uroczystość biblioteki publiczne z województwa warmińsko-
mazurskiego i w sposób szczególny finalistów z ich organizatorami bez przekazywania bibliotekom 
informacji o ostatecznych wynikach Wydarzenia. 

12. Po zakończeniu działań jak wyżej Komisja Wydarzenia ogłasza wyniki na portalu WBP i za pomocą innych 
kanałów informacyjnych.  

 
V. Postanowienia końcowe  
 

1. Każdy uczestnik przystępujący do Wydarzenia (zgłaszający, zgłaszany, głosujący) wyraża zgodę na 
stosowanie się do wszystkich postanowień Zasad Wydarzenia.  

2. Dokonując zgłoszenia zgłaszający oświadcza, że posiada prawa do przesyłanych tekstów i zdjęć/obrazków 
i przekazuje te prawa do WBP dla celów Wydarzenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, 
z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez uczestników Wydarzenia.  

4. Niniejsze Zasady dostępne są na stronie www.wbp.olsztyn.pl w zakładce „Dla bibliotekarzy”.  
 
Załączniki:  
Aneks – Harmonogram działań  
Zał.1 – wzór widoku prezentacji biblioteki zgłoszonej do Wydarzenia  
Zał. 2 – wzór formularza zgłoszeniowego. 
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Aneks - Harmonogram działań w 2022 r.  
 
Założenia ogólne  
1. Wydarzenie trwa od 07.03.2023 r. do 23.05.2022 r. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu 
Bibliotheca Bona Roku 2022. 
2. Etap I organizują biblioteki powiatowe i/lub pełniące funkcje bibliotek powiatowych, a o uzyskanych 
wynikach (lub ich braku) informują WBP w mailu wysłanym na adres wspolpraca@wbp.olsztyn.pl .  
3. Etap II organizuje WBP. W jej imieniu Komisja Wydarzenia udziela informacji, czuwa nad przebiegiem tego 
etapu i ogłasza wyniki końcowe.  
 
Ustalenia szczegółowe  
 
Etap I odbywa się w okresie od 07.03.2023 r. do 19.04.2023 r., a w tym:  

• Do 07.03.2023 r. Komisja Wydarzenia przygotowuje zasady Wydarzenia i wysyła je mailem do 
podmiotów uprawnionych do zgłaszania bibliotek. 

• Do 26.03.2023 r. biblioteki powiatowe, a w powiecie olsztyńskim Starostwo Powiatowe wybierają 
i zgłaszają biblioteki kandydujące do tytułu Bibliotheca Bona. 

• Do 19.04.2023 r. Komisja Wydarzenia umieszcza prezentacje zgłaszanych bibliotek w serwisie 
internetowym Wydarzenia. 
 

Etap II odbywa się w okresie od 20.04.2023 r. do 23.05.2023 r., a w tym:  

• 20.04.2023 r. Komisja Wydarzenia ogłasza rozpoczęcie etapu II Wydarzenia.  

• Do 20.04.2023 r. WBP otwiera głosowanie internetowe i wysyła o tym informację mailowo do bibliotek 
uprawnionych do głosowania (biblioteki z sieci województwa warmińsko-mazurskiego) razem z kodami 
uprawniającymi do głosowania. 

• Od 20.04.2023 r. do 30.04.2023 r. do godziny 23:59 trwa głosowanie internetowe. 

• Do 23.05.2023 r. trwają prace Komisji Wydarzenia. 

• Ogłoszenie laureatki tytułu Bibliotheca Bona 2022 planowane jest podczas uroczystości wręczenia 
Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur 23.05.2023 r. 

• Po ogłoszeniu wyników Komisja Wydarzenia publikuje wyniki na stronie WBP. 
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Załącznik nr 1 do Zasad Wydarzenia – wzór widoku prezentacji biblioteki zgłoszonej do Wydarzenia. 
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Załącznik nr 2 do Zasad Wydarzenia – wzór formularza zgłoszeniowego. 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa nominowanej biblioteki:       

 

Opis osiągnięć nominowanej biblioteki w 2022 roku – maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami:       

Dane osoby nominującej (imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail):       

 

 

 

 

Oświadczam, że powyższa biblioteka jest powiadomiona przeze mnie o fakcie nominacji do tytułu „Bibliotheca 

Bona”. 

 

……………………………………….. 

            Data i podpis 

 

Oświadczam, że posiadam prawa do przesyłanych tekstów oraz załączonego do formularza w  oddzielnym pliku 

zdjęcia/obrazka i przekazuję te prawa do WBP dla celów organizacji i promocji Wydarzenia. 

 

……………………………………….. 

            Data i podpis 
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Wyciąg z Zasad Wydarzenia Bibliotheca Bona 
I. Podstawowe zasady  

• Organizator: WBP w Olsztynie 

• Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. 

• Cele: 
o Aktywizacja bibliotek publicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa; 
o Wzrost prestiżu placówek bibliotecznych w środowisku lokalnym; 
o Promocja lokalnych działań bibliotecznych w województwie warmińsko-mazurskim; 

o Zwiększenie zakresu współpracy bibliotek powiatowych z gminnymi i wojewódzką. 

• II etapy:  
o Etap I: wybór kandydatki z powiatu (podaje biblioteka powiatowa) 
o Etap II: wybór biblioteki otrzymującej nagrodę Bibliotheca Bona i wyróżnionych bibliotek 

(właściwej powiatowej) 

• Nadzór: Komisja Wydarzenia 
 

II. Kryteria wyboru biblioteki zgłaszanej do tytułu Bibliotheca Bona  
1. Kryteria formalne: (oba wymagane) 

• biblioteka jest instytucją kultury działającą w strukturze sieci bibliotek publicznych województwa 
warmińsko-mazurskiego w roku poprzedzającym realizację Wydarzenia; 

• biblioteka nie pełni funkcji biblioteki powiatowej w roku realizowania Wydarzenia.  

2. Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania biblioteki w minionym roku, które w znaczący sposób wpłynęły 
na działanie biblioteki, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej przez społeczność, którą obsługuje – 
opisuje biblioteka powiatowa. 
 
III. Tryb zgłaszania kandydatur wyłonionych na etapie I 
1. Biblioteka powiatowa wybiera bibliotekę zgłaszaną i przygotowuje uzasadnienie.  

2. Biblioteka powiatowa wysyła mailem zgłoszenie do WBP 

• opis w pliku tekstowym (według wzoru z załącznika nr 2), 

• zdjęcie/obrazek. 

 

IV. Tryb wyboru zwycięzcy w II etapie Wydarzenia  

• WBP publikuje zgłoszenia (opis, zdjęcie + metryczka ze statystyk z bazy WBP) 

• WBP wysyła kody uprawniające biblioteki do głosowania i ogłasza głosowanie internetowe 

• Biblioteki głosują (max 1 raz, używając kodu otrzymanego z WBP, nie mogą głosować na siebie ani na 
żadną bibliotekę ze swojego powiatu) 

• WBP publikuje na bieżąco wyniki w Rankingu bibliotek zgłoszonych do Wydarzenia  (pierwsze 3 biblioteki 
znajdujące się najwyżej w rankingu (w kolejności alfabetycznej). 

• Pełna lista bibliotek pretendujących do tytułu w danym roku znajduje się w zakładce „Nominowani”. 

• WBP zamyka głosowanie internetowe, ustala Ranking punktów przyznanych przez Komisję Wydarzenia 
z uwzględnieniem głosowania internetowego, podsumowuje Wydarzenie w protokole i zaprasza 
finalistów na uroczyste ogłoszenie wyników 

 
V. Postanowienia końcowe – zgłaszający, zgłaszani i głosujący akceptują Zasady Wydarzenia dostępne na stronie 
www.wbp.olsztyn.pl w zakładce „Dla bibliotekarzy”. 
 
Załączniki:  
 Aneks z terminami Wydarzenia na dany rok,  

Zał. 1 - wzór widoku prezentacji biblioteki zgłoszonej do Wydarzenia,  
Zał. 2 – wzór formularza zgłoszeniowego. 

http://www.wbp.olsztyn.pl/

