WZÓR FORMULARZA APLIKACYJNEGO DO KONKURSU „KIERUNEK: BIBLIOTEKA”

Prosimy o potwierdzenie czy powyższe dane Twojej biblioteki i filii są aktualne.

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem Konkursu, a
następnie zaznacz w okienku, że akceptujesz jego
zapisy.

W punkcie C zaznacz czy do Konkursu aplikuje
biblioteka główna z filiami, czy bez, czy może
do Konkursu zgłaszasz tylko swoje filie.

Jeżeli zaznaczyłaś/eś odpowiedź „tak” w punkcie C,
pojawi się pytanie „które filie zgłaszacie do
konkursu?” Jeżeli Twoja biblioteka ma kilka filii w
okienku przy adresach zaznacz wszystkie placówki
lub tylko te, które zgłaszasz do Konkursu.

Część D zawiera pytania o dane osoby odpowiedzialnej za aplikcję do Konkursu oraz informacje o
siedzibie gdzie mieści się zgłaszana do Konkursu placówka.

Odpowiedz na pytania 12 i 13 wpisując odpowiedzi w polach poniżej.
Staraj się udzielić precyzyjnych odpowiedzi.

W pyt. 1 części E w 800 znakach opisz jak obecnie wygląda
oznakowanie Twojej biblioteki. Aby to zobrazować zrób
zdjęcia Twojej placówki i dołącz je do formularza.

Zrób zdjęcia wejścia do
biblioteki, tabliczki z nazwą
biblioteki, szyldu, elewacji
budynku, sposobu oznakowania
miejscowości, czyli zdjęcia tablic
z nazwami ulic i
kierunkowskazów i dołącz je do
formularza.
Pamiętaj: wszystkie zdjęcia nie
mogą przekroczyć 50 MB!

W tym polu opisz jakie
oznakowanie chciałbyś/łabyś
wprowadzić w swojej placówce.
Pamiętaj, że na ten opis masz 800
znaków!

Część F jest do wypełnienia tylko przez te biblioteki, które są także zainteresowane wdrożeniem
oznakowania wewnętrznego w swoich placowkach i są gotowe sfinansować produkcję
oznakowania ze swojego budżetu. Dotacja pozyskana w Konkursie jest tylko na oznakowanie
zewnetrzne. Jeżeli interesuje Cię oznakowanie wewnętrzne odpowiedz na poniższe pytania. Jeżeli
nie jesteś zainteresowana/-y oznakowaniem wewnętrznym zaznacz odpowiedź „nie” i złóż
wniosek.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ -y oznakowaniem wewnętrznym w
bibliotece odpowiedz na pytania nr 2 i 3. Pamiętaj o limicie 800
znaków.

Dołącz zdjęcia regałów, tablic
działowych, zdjęcia wnętrza
biblioteki w celu
zwizualizowania Twoich opisów

Jeżeli chcesz coś poprawić we wniosku lub dokończyć go
później naciśnij na przycisk „zapisz wersję roboczą”.
Jeżeli Twój wniosek jest gotowy naciśnij przycisk „złóż
wniosek”. Zanim wyślesz do nas wniosek pojawi się jeszcze
raz pytanie czy na pewno chcesz go złożyć. Po naciśnięciu
klawisza „tak, składam wniosek” – Twoje zgłoszenie zostanie
do nas wysłane, a Ty zobaczysz taki komunikat:

