REGULAMIN HAPPENINGU CZYTELNICZEGO
BYTOMSKIEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorzy akcji: Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w
Bytomiu, Technikum Nr 4 w Bytomiu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Katowicach Filia w Bytomiu.

2. Partnerzy akcji:
Zaproszone biblioteki, szkoły, przedszkola i instytucje w swoich działaniach
promujące książkę i czytelnictwo.
3. Adresatami akcji są dzieci, młodzież wraz z nauczycielami oraz społeczność
lokalna Bytomia.

4. Termin:
6 czerwca 2019 r., godz.10.00
Start: Bytom, ul. Dworcowa 39
5. Akcja powstała jako bytomska edycja ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak
czytam” organizowanej przez redakcję Biblioteki w Szkole od 2016 roku.

II. Cele akcji:
1. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Inicjowanie mody na czytanie.

3. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego działaniami na rzecz rozwoju
czytelnictwa.
4. Rozwijanie czytelnictwa.
5. Promocja bibliotek, podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
6. Promocja miasta Bytomia.

III Przebieg akcji:
1. Happening czytelniczy.
2. Korowód barwnych postaci z wybranych książek – uczestnicy w przebraniach z
transparentami promującymi czytelnictwo przejdą ulicami miasta.
3. Wyróżnienie najlepiej przebranej szkoły.
IV Warunki udziału:
1. Akcja ma charakter bezpłatny.
2. Udział placówek należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na
stronie: www.biblioteka.bytom.pl.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt:
promocja@biblioteka.bytom.pl
V Zadania dla placówek:
1. Uczestnicy happeningu przebierają się za postacie czytanych przez nich książek w
dniu akcji.
2. Przygotowanie tabliczek, plakatów, transparentów z hasłami promującymi
czytelnictwo.
3. Przygotowanie transparentu z nazwą placówki.
4. Dostarczenie wszystkich wymaganych przez Organizatorów zgód w dniu
happeningu lub za pomocą e-mail: promocja@biblioteka.bytom.pl, najpóźniej do
03.06.2019 r.
VI Postanowienia końcowe:
1. Informacje o akcji będą publikowane na stronach: www.biblioteka.bytom.pl,
www.elektronik.bytom.pl, https://www.facebook.com/biblioteka.bytom/ - Happening
czytelniczy – I bytomska edycja ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

2. Zgłoszone placówki otrzymają potwierdzenia udziału w akcji, a koordynatorzy
podziękowania za wkład włożony w przygotowaniu uczniów.
3. Przewidziano nagrody za najlepiej przebraną placówkę.
4. Kontakt i informacje: tel. 32/ 7870601 wew.121, 781 710 181,
promocja@biblioteka.bytom.pl
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

