
                      

KRAKOWSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH

ORAZ
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE

zapraszają do udziału
w międzyszkolnym konkursie literackim:

 

 
 Moja książka

Motto konkursu:

 „Kartka do kartki, czyli jesteśmy twórcami własnej książki”.

Konkurs objęli honorowym patronatem: Janusz Sepioł,
Marszałek Województwa Małopolskiego

i pani Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty



CELE KONKURSU:
 Kształtowanie kultury czytelniczej.
 Zainteresowanie procesem powstawania książki.
 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży, wynikiem czego będzie podjęcie

samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas:
 1 - 3 szkoły podstawowej,
 4 – 6 szkoły podstawowej,
 1 – 3 gimnazjum.

REGULAMIN

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie napisane i wydane książki.
2. Książka może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy

dwóch uczniów.
3. Książka powinna być estetyczna. Preferowane są formy wykazujące

samodzielność i pomysłowość (książki zabawki, niekonwencjonalne formy
edytorskie, pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką itp.).

4. Książka nie może zawierać błędów ortograficznych.
5. Komisja konkursowa będzie oceniała oryginalność, pomysłowość i estetykę

zarówno formy, jak i treści.

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ DWA ETAPY KONKURSU:

1.  SZKOLNY – każda szkoła w terminie do 15 grudnia 2004 roku
przeprowadzi I etap konkursu i wyłoni laureatów w trzech kategoriach
wiekowych:

 kl. 1 – 3 szkoły podstawowej,
 kl. 4 – 6 szkoły podstawowej,
 kl. 1 - 3 gimnazjum.

 Sugerowana ilość prac – do 3 w każdej kategorii wiekowej.
 Każda praca do 20 stron.

2. MIĘDZYSZKOLNY – zakończony uroczystą galą i przyznaniem nagród.

Nadesłane prace (po 3 prace w każdej kategorii wiekowej) będą oceniane przez jury
(członkowie TNBSP, pracownicy WBP, poloniści, autorzy książek, plastycy, zaproszeni
goście) w trzech kategoriach wiekowych:

 Kl. 1 – 3 szkoły podstawowej,
 Kl. 4 – 6 szkoły podstawowej,



 Kl. 1 – 3 gimnazjum.
Każda nadesłana praca powinna zawierać następujące dane:

imię i nazwisko autora; wiek; adres szkoły i telefon kontaktowy; imię
i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została
wykonana.

Ogłoszenie wyników, prezentacja prac konkursowych odbędzie się
w Międzynarodowym Dniu Książki Dziecięcej (1 kwietnia 2005 r.) w Oddziale
dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul Rajska 1.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną skatalogowane i za zgodą
autorów będą wypożyczane czytelnikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie.

Prace konkursowe prosimy kierować do 30 stycznia 2005 roku na adres:

SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY 1 - 3

BIBLIOTEKA SZKOLNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61
UL. POPŁAWSKIEGO 17
30 – 818 KRAKÓW
TEL. 658 – 09 - 21
p. Wanda Żuraniewska

SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY 4 - 6

BIBLIOTEKA SZKOLNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
UL. MYŚLIWSKA 64
30 – 718 KRAKÓW
TEL. 653 – 21 - 45
p. Anna Zielezińska

GIMNAZJUM
KLASY 1 - 3

BIBLIOTEKA SZKOLNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
INTEGRACYJNYCH NR 7
UL. SERBSKA 14
30 – 638 KRAKÓW
TEL. 655 – 35 – 04
p. Teresa Stanisławczyk

Serdecznie prosimy nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego
o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów.


