„100 lat temu w mojej miejscowości”
Konkurs organizowany przez

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja
oraz

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie
Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii swojego regionu
kształtowanie postaw patriotycznych
rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i wrażliwości artystycznej
stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów
kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania tekstów historycznych
rozwijanie umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych i innych informacji
rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej do pracy
z tekstem i fotografią
zachęcenie do czytania książek i prasy lokalnej
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę, literaturę, fotografię

REGULAMIN KONKURSU
Uczestnicy i przedmiot konkursu:
1. Grupy przedszkolne i zerówki (5-6 lat): wykonanie przestrzennej pracy plastycznej
obrazującej wydarzenie sprzed ok. 100 lat w swojej miejscowości.
2. Klasy I-III szkół podstawowych: wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką,
obrazującej wydarzenie lub scenę z życia swojej miejscowości ok. 100 lat temu.
3. Klasy IV-VI szkół podstawowych: opisanie jednego dnia z życia mieszkańca lub
mieszkańców swojej miejscowości, w formie kartki z pamiętnika sprzed ok. 100 lat.
4. Klasy gimnazjalne: wykonanie zdjęcia „żywego obrazu”, ilustrującego wydarzenie lub
scenę z życia swojej miejscowości ok. 100 lat temu.
5. Klasy ponadgimnazjalne: wykonanie pierwszej strony fikcyjnej gazety codziennej lub
jednodniówki* wydanej w waszej miejscowości ok. 100 lat temu.

Szczegółowe warunki dla każdej kategorii:
1. Grupy przedszkolne i zerówki : nieograniczona liczba osób w grupie, praca
konkursowa powinna być tak skonstruowana, aby można ją było wyeksponować nie
niszcząc jej walorów artystycznych (max. 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m).
2. Klasy I-III szkół podstawowych: praca indywidualna, łatwa do powieszenia, max.
w formacie A3.
3. Klasy IV-VI szkół podstawowych: praca indywidualna, jedna strona w formacie A4,
czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość
marginesów.
4. Klasy gimnazjalne : praca w zespole dwuosobowym, zdjęcie w formacie A4 oraz opis
wydarzenia przedstawionego na zdjęciu - 1 strona w formacie A4, czcionka Times New
Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Do zdjęcia
„żywego obrazu” można zaprosić dowolną liczbę osób. Autorem pomysłu i aranżacji
jest zespół.
5. Klasy ponadgimnazjalne : praca w zespole dwuosobowym, jedna strona w formacie
A3, dowolna czcionka, materiały ilustracyjne i elementy dekoracyjne wykonane
ręcznie lub komputerowo.
Termin składania prac: 27 października – 17 listopada 2014 r.
•
•

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Prace można :
o złożyć osobiście w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, w Wypożyczalni, tel.
służbowy : (12) 427-31-31 w. 23 , w godzinach : pon., wt., czw., pt. 8.30-19.30; śr.
13.00-19.30; sob. 8.30-14.30.
o nadesłać na adres : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja,
al. F. Focha 39, 31-119 Kraków.
• Przekazanie prac Organizatorom następuje z chwilą doręczenia ich na podany adres.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie
przesyłek nadesłanych drogą pocztową.
• Prace konkursowe przyjmowane będą tylko z terenu województwa małopolskiego.
• Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego przy
wyborze materiałów oraz uzyskanie zgody na publikację wizerunku osób
występujących na zdjęciach.
• Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy.
• Nadesłane prace powinny być czytelnie opisane według następującego wzoru: imię
i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika; nazwa i adres placówki, gdzie praca została
wykonana; telefon oraz e-mail placówki; imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela);
telefon kontaktowy opiekuna (nauczyciela) – do pobrania na stronie internetowej
Biblioteki.
• Grupy przedszkolne i zerówki mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace
z placówki.
• Pozostałe placówki mogą zgłosić do konkursu z każdej kategorii wiekowej
maksymalnie 5 prac.
• Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
• Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.

•

•
•
•
•

Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego do publicznego wykorzystania wizerunku - do pobrania na
stronie internetowej Biblioteki. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje
dyskwalifikację uczestnika.
Placówki, które nadeślą większą ilość zgłoszeń niż określa to regulamin, zostaną
wyeliminowane z konkursu.
W kwestiach spornych, nieokreślonych w regulaminie decyzje podejmują
organizatorzy.
Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
oraz zgodą na publikację danych osobowych (ogłoszenie listy laureatów na stronie
internetowej), a także zamieszczenie tekstów literackich, fotografii prac oraz autorów
w materiałach reklamowych, katalogach i na stronach internetowych PBW i TNBSP
Oddział w Krakowie.

* „Jednodniówka” - wydawnictwo o charakterze okolicznościowym opublikowane przez zespół osób dla
upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. (źródło: Encyklopedia wiedzy o książce, 1971)

Kryteria oceny :
1. Zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu.
2. Interesujące ujęcie tematu pracy.
3. Pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter pracy.
4. Estetyka pracy, poprawność kompozycyjna.
5. Dobór słownictwa, poprawność frazeologiczna, spójność tekstu.
6. Poprawność stylistyczna i językowa (gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna),
bogactwo treści.
Lista laureatów będzie umieszczona na stronach organizatorów: www.pbw.edu.pl oraz
www.tnbsp.malopolska.pl do dnia 3 grudnia 2014 roku. O zwycięstwie w konkursie
laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
• Nagrodzone i wyróżnione prace będą elementem wystawy organizowanej przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
• O terminie wręczenia nagród, laureatów konkursu poinformujemy drogą
elektroniczną lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają :
Katarzyna Bartuś (katarzyna.bartus@pbw.edu.pl),
Agnieszka Miśkiewicz (aga_mis@o2.pl),
Marta Truszczyńska (marta.truszczynska@pbw.edu.pl).

