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Krakowski Oddział TNBSP zaprasza do wzięcia udziału w plebiscycie czytelniczym 

„Uczniowskie bestsellery”. 
 

To już piąta edycja naszego plebiscytu. W poprzedniej (2013/2014) wzięło udział 4259 

uczniów z 38 szkół podstawowych, 1976 uczniów z 18 gimnazjów, 2951 uczniów z 18 szkół 

średnich. 

 

Celem naszego plebiscytu jest: 

 

 stworzenie „Złotej Dziesiątki” książek najpopularniejszych wśród uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych Małopolski, 

 zwiększenie czytelnictwa w czasach zdominowanych przez telewizję i Internet, 

 zaplanowanie zakupów nowego księgozbioru w oparciu o stworzoną listę, 

 promocja biblioteki szkolnej jako miejsca poszukiwań ciekawych książek.  

 

Kategorie wiekowe : 

Szkoła podstawowa – klasy I – III 

Szkoła podstawowa – klasy IV – VI 

Szkoła podstawowa – klasy VII – VIII oraz Gimnazja 

Szkoły ponadpodstawowe  

 

      Karty do głosowania w szkole zawiera załącznik nr 1. 

   

Kartę podsumowania wyników plebiscytu (załącznik nr 2) prosimy nadsyłać pocztą 

elektroniczną lub dostarczyć osobiście do 26 kwietnia 2019 r. na poniższy adres: 

 

1. dla szkół podstawowych i gimnazjów: biblioteka.dn@gmail.com Biblioteka przy SOSW 

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków, 

Magdalena Gatlik 

2. dla szkół ponadpodstawowych: aldona_kruk@poczta.fm Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Krakowie - Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31-858 Kraków, 

Aldona Kruk  

 

W tytule e-maila prosimy wpisać Plebiscyt czytelniczy. 

 

Wyniki zostaną ogłoszone podczas jubileuszowego spotkania naszego Towarzystwa 

 w dniu 11 maja 2019 r. oraz zamieszczone  na stronie: www.tnbsp.malopolska.pl 

 

Zachęcamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do przeprowadzenia plebiscytu w swoich 

szkołach.  
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich Oddział w Krakowie (adres: Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków; strona internetowa: 

www.tnbsp.malopolska.pl).  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO 

i w celu realizacji plebiscytu. 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich Oddział w Krakowie, adres e-mail: info@tnbsp.malopolska.pl.  

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
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