
 „Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej”
PROPOZYCJA KONKURSU

Cele konkursu:
 umiejętność rozumienia aforyzmów
 rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej wśród dzieci i

młodzieży,
 pogłębianie umiejętności wypowiadania się w formie plastycznej,
 zachęta do tworzenia prac plastycznych, których inspiracją jest książka

Konkurs może być przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, a nawet
szkół ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik powinien zilustrować jeden z dwudziestu
zaproponowanych aforyzmów lub myśli o książce (zob. załącznik 1). Prace mogą być
wykonane dowolną techniką, format prac do wyboru: A1, A2, A3, A4.

Pierwszą edycję Gminnego Konkursu „Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji
plastycznej” zorganizowałyśmy we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną
w Wieliczce. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów miasta i
gminy Wieliczka. Nadesłano łącznie 102 prace plastyczne.
Największą popularnością cieszyły się poniższe aforyzmy i myśli o książce:

 nr  7 - „ Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” (23 prace),

 nr 11 - „ Mysz, dlatego, że niegdyś całą książkę zjadła,
                           Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła” (20 prac)

 nr  2 - „ Dom,  w którym jest książka, jest przybytkiem słońca
                          a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał” (13 prac)

 nr 19 - „ Istnieje KSIĄŻKA – chleb
                                       KSIĄŻKA – wino
                                       KSIĄŻKA – skrzydła…” (11 prac)

 nr 12 - „ Cóż, że siedzisz nad książką, małpeczko kochana?
                           Gdy nie rozumiesz, jaka tam rzecz napisana” (9 prac)

O ocenę prac poprosiłyśmy mgr inż. Barbarę Borowiec i mgr Elżbietę Kalwajtys z Grupy
Twórców ART-KLUB, działającej przy MDK w Wieliczce. Jury wyłoniło laureatów w trzech
kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI,
gimnazjum). Nagrodzono łącznie 30 najlepszych prac.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się w ramach obchodów „Dnia
Bibliotekarza” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dnia 4. czerwca 2004 r.
We wrześniu prace konkursowe wyeksponowano na wystawie szkolnej w Gimnazjum im.
Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

W drugiej edycji konkursu należało zilustrować jeden z dziesięciu aforyzmów lub
myśli o książce (zob. załącznik 2). Nadesłano łącznie 64 prace plastyczne, w tym 44 prace z
gimnazjum i 20 prac ze szkół podstawowych.



        Największą popularnością cieszyły się poniższe aforyzmy i myśli o książce:

 nr 2 - „Książka jest mieczem wiedzy,
którym usiłuje ona rozproszyć ciemność
utrzymującą człowieka w niewoli.”  (16 prac),

 nr 1 - „Książki nigdy nie bywają w złym humorze,
odpowiadają natychmiast na każde pytanie.” (9 prac)

 nr  9 - „Książki są jak grzyby,
trzeba dobrze wybrać,
żeby nie umrzeć.” (8 prac)

Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i  gimnazjum.
Nagrodzono łącznie 19 najlepszych prac.  Finał konkursu odbył się dnia 29. kwietnia 2005 r.
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce w ramach obchodów „Dnia
Książki i Praw Autorskich”.

Przeprowadzony konkurs dostarczył nam ogromnej satysfakcji. Serdecznie zachęcamy do
skorzystania z naszej propozycji.

Maria Pająk-Wilk, Justyna Pokuta
nauczyciele bibliotekarze
Gimnazjum w Wieliczce


