REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY O JÓZEFIE LOMPIE
I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.
II. Cele konkursu:
popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Józefa Lompy,
popularyzacja literatury biograficznej znajdującej się w zbiorach PBW,
promocja biblioteki związana z obchodami jubileuszu 90-lecia powstania placówki.
III. Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.
IV. Termin przeprowadzenia konkursu (dostęp do testu konkursowego):
od 24 września 2018 r. (godz. 9.00) do 21 października 2018 r. (godz. 23.00).
V. Zasady uczestnictwa.
Konkurs polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, zatytułowanego Józef Lompa. Quiz
o życiu i działalności (z elementami wiedzy o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa
Lompy w Katowicach). Test składa się z 35 pytań, które zostały opracowane na podstawie pozycji
książkowych dostępnych w zbiorach biblioteki oraz stron internetowych.
Książki:
Gołba Kazimierz, Lompa, Instytut Śląski, Katowice, Wrocław 1947 (sygnatura: 130250).
Gospodarek Tadeusz (red.), Ze studiów nad Lompą. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa 1964 (sygnatura: 159783).
Malicki Jan, Józefa Lompy żywot niepokorny, [wyd. 2 zm.], Górnośląska Oficyna Wydawnicza,
Katowice 1997. ISBN 83-85862-18-8 (sygnatura: 149288-9).
Treszel Marian, Związki Józefa Lompy z nauką i kulturą polską oraz jego podręczniki szkolne
i książki rolnicze, Instytut Śląski, Opole 1979 (sygnatury: 86067, 86845, 89161, 94727, 145461,
cz IB VIII-4/4 b).
Wilczek Stanisław, Józef Lompa. Prekursor pracy kulturalno-oświatowej na Górnym Śląsku,
Muzeum Śląskie, Katowice 1997. ISBN 83-85039-62-7 (sygnatury: 147188-9, cz IB IX-5/50).
Strony internetowe:
Józef Lompa – odnowiciel polskości na Śląsku [online], dostęp:
http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/jozef-lompa-odnowiciel-polskosci-naslasku,3017700,artgal,t,id,tm.html.
Historia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach [online], dostęp:
http://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/informacje/historia.
Aby przystąpić do rozwiązania testu należy założyć konto na platformie e-learningowej biblioteki
(http://www.bytom.pbw.katowice.pl/moodle/login/index.php) oraz zapisać się na kurs „Internetowy
konkurs wiedzy o Józefie Lompie”. Podczas zakładania konta trzeba podać swoje prawdziwe dane,

niezbędne do realizacji konkursu: adres mailowy, imię i nazwisko, nazwę placówki (szkoły/instytucji)
oraz wybrać status (uczeń, nauczyciel, student, bibliotekarz). Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
W konkursie może wziąć udział do 50 uczestników (o udziale decyduje kolejność zapisów).
Po otwarciu kursu „Internetowy konkurs wiedzy o Józefie Lompie” uczestnik zobaczy wykaz
literatury, na podstawie której opracowano pytania, oraz plik z testem („Józefa Lompa – test”).
Test można rozwiązać tylko raz. Czas przewidziany na jego wypełnienie wynosi 35 minut.
Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, który prawidłowo odpowie na największą liczbę pytań
(w przypadku takich samych wyników decyduje szybkość rozwiązania testu).
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. O zwycięstwie zostaną poinformowani drogą
mailową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października 2018 r.
Wręczenie nagród odbędzie się 25 października 2018 r. podczas uroczystości z okazji jubileuszu
90-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo przesunięcia
terminów z ważnych przyczyn. W przypadku zmian uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie
drogą mailową.
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na gromadzenie
i przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z jego realizacją i podsumowaniem.
Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).

Kontakt:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
Anna Marcol
tel. 32 258-57-84 w. 45
e-mail: promocja@pbw.katowice.pl

