
Filia Biblioteczna w Nowosielcu 

z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 29 września” 

ogłasza konkurs  

„Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym”. 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. ORGANIZATOR: Filia Biblioteczna w Nowosielcu 

II. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Podkreślanie roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji. 

3. Zainteresowanie literaturą piękną. 

4. Rozwijanie sztuki pisania tekstów i utrwalenie umiejętności posługiwania się technikami 

plastycznymi. 

5. Promocja młodych twórców. 

6. Propagowanie czytelnictwa i promocja biblioteki wśród mieszkańców Nowosielca i Kończyc. 

III. UCZESTNICY:  

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. 

IV. TEMATYKA (do wyboru): 

a. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu do znajomego dotyczącej ulubionej 

książki, znajdującej się w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu i podzielenie się w liście swoją 

refleksją z przeczytanej lektury oraz zachęcenie bliskiej osoby do sięgnięcia po nią. 

b. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej charakterystyczną scenę z ulubionej książki, 

która nakłoni innego czytelnika do zapoznania się z nią. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Czytelnik powinien samodzielnie stworzyć pracę na powyższy temat. 

2. Praca powinna mieć postać listu napisanego ręcznie. Tekst powinien zawierać od 10 do 30 zdań. 

3. Technika wykonania prac plastycznych oraz format – dowolne.  

4. Każdą pracę należy opisać czytelnie wg wzoru (imię i nazwisko czytelnika; adres; numer telefonu 

kontaktowego). 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

6. Jury powołane przez organizatora oceni prace wg następujących kryteriów: 

• wg wieku – I kategoria dzieci: – prace plastyczne, II kategoria: młodzież – prace literackie; 

• wartość artystyczna (czystość, czytelność, estetyka); 

• poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

8. Laureaci konkursu – I, II, III miejsce i wyróżnień – zostaną nagrodzeni. 

9. Prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie w bibliotece. 

VI. TERMINARZ KONKURSU: 

Prace konkursowe należy składać do dnia 23.10.2017 r. tj. poniedziałek w Filii Bibliotecznej 

w Nowosielcu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 października 2017 r. 

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu. Dodatkowych informacji 

udziela Kustosz Filii Bibliotecznej osobiście lub telefonicznie pod nr 15/8702361. 

 


