
ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 
 

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO „W kręgu literatury dla młodzieży”  

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych. 

2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

3. Wdrażanie do czytania tekstów ze zrozumieniem. 

4. Mobilizowanie do poznawania ciekawej literatury dziecięcej i młodzieżowej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

2. Udział w konkursie biorą uczniowie z klas I-IV, którzy do dnia 29.10 zgłoszą do biblioteki chęć uczestnictwa w 

konkursie. 

3. Uczestnicy na podstawie opisów umieszczonych na okładkach literatury młodzieżowej, obyczajowej i 

kryminalnej odgadują tytuły książek. 

4. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów,  przewidziana jest dogrywka. 

5. Czytelnicy, którzy najlepiej poradzą sobie z tym zadaniem wygrają książkę swoich marzeń. 

 

Konkurs odbędzie się w czytelni 31 października  

4 godz. lekcyjna (10.30-11.15) – klasy I 

5 godz. lekcyjnej (11.30-12.15) – klasy II-IV 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Książka w obiektywie”” 

1. Celem konkursu jest: 

 promocja czytelnictwa poprzez niestandardowe podejście do  czytania,  

 uatrakcyjnienie wizerunku czytelnika i samej czynności czytania, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

2. Konkurs rozpoczyna się 22.10.2018 r. i  trwać będzie do 31.10.2018 r. 

3. Warunki uczestnictwa:  

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-IV technikum. 

 Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, dotyczące  książki, nietypowych 

miejsc, w które ją zabieramy i niestereotypowych sposobów czytania. Na fotografiach może być sama 

książka jak też książka z czytelnikiem. Im bardziej pomysłowe zdjęcie tym lepiej. 

 Do konkursu mogą być zgłoszone 3 zdjęcia  w formie elektronicznej z rozszerzeniem JPG i z nazwą w 

tytule:  nazwisko_imię_klasa (np. nowak_anna_4a). Jury zastrzega sobie prawo wyboru jednego, które 

będzie brać udział w konkursie. 

 Zdjęcie należy dostarczyć do biblioteki na płycie, pendrive lub przesłać emailem na adres 

izapopek@o2.pl do 31.10.2018 r.  

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty 05.11.2018 r. 

 Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich publikacji na stronie internetowej 

szkoły oraz Facebooku Biblioteki ZS8. 

4. Kryteria oceny:  

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę : jakość techniczną wykonania fotografii (np. ostrość),samodzielność 

pomysłu i wykonania, zgodność z tematem. 

5. Zasady nagradzania : 

• Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.  

• Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową (wybraną przez siebie książkę). 

Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 



 

KONKURS LITERACKI  „Książka, która zmieniła moje życie”. 

Zasady Konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas I-IV. 

2. Uczniowie piszą pracę literacką w formie dowolnej, której inspiracją będzie temat „Książka, która zmieniła moje 

życie”. 

3. Prace powinna być napisana na komputerze (czcionką Times New Roman 12, z zachowaniem odstępów między 

wierszami 1,5 cm i marginesami 2,5 cm obustronnie,  

minimum 1000 znaków). 

4. Podpisane prace (imię i nazwisko autora, klasa) dostarczamy do dnia 31 października 2018 do biblioteki szkolnej 

lub wysyłamy na emalia izapopek@o2.pl 

5. Jury oceniając pracę weźmie pod uwagę zgodność z tematem, pomysł, oryginalność, styl, składnię. 

6. Komisja Konkursowa do dnia 14 listopada 2018 r. wyłoni najlepsze prace literackie, które zostaną nagrodzone. 

 

 

AKCJA „PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE” 

Dnia 23 października obchodzimy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych czyli imieniny naszej szkolnej 

biblioteki. Z tej okazji zapraszamy każdą klasę do szczególnej akcji. Jeżeli macie w swoim domu książkę, którą już 

przeczytaliście, a teraz zajmuje Wam ona cenne miejsce na półce, przynieście ją tego dnia do biblioteki szkolnej :) i 

podarujcie nam w prezencie z okazji naszego święta.  

Wzbogacicie w ten sposób dział NOWOŚCI i dacie szansę przeżycia ciekawych przygód innym czytelnikom. 

Czekamy szczególnie na nowości. 

 

 

 


