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„KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ” - KONKURS
NA WYKONANIE KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ (ArtBook)

REGULAMIN
I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:


rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów,



inspirowanie dzieci i młodzieży do działa artystycznych,



prezentowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

 kształtowanie poczucia, że książka jest dziedzictwem kulturowym, nośnikiem tradycji narodu
i cywilizacji, dziełem sztuki.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna; osoba odpowiedzialna
– Ewelina Jurek, nauczyciel - bibliotekarz.

III. UCZESTNICY
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych – klas IV - VI.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie
z klas IV – VI ze szkół podstawowych.
 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość książek artystycznych
 Przedmiotem konkursu „Książka moich marzeń” jest wykonanie książki
artystycznej (ArtBook) o dowolnej tematyce, np.:
- moja ulubiona książka (przedstawienie ulubionej książki na swój sposób,
z nowymi ilustracjami, w nowej formie)

- mój ulubiony bohater literacki (przedstawienie nowych przygód ulubionego bohatera
literackiego)
- książka z morałem (książka o przyjaźni, miłości).
 Książka ma być pracą artystyczną wykonaną w dowolnej technice i dowolnym formacie
z użyciem wszelkich dostępnych środków wyrazu plastycznego (tworzywem może być papier,
skóra, tektura, drewno, filc i inne materiały, może być wykonana kredkami, farbami, pisakami).
Powinna mieć stronę tytułową z informacją o autorze i tytule oraz barwne ilustracje bądź
zdobienia.
 Praca może przybrać postać książki typowej lub niekonwencjonalnej
(o dowolnym kształcie i formie).
 Każda praca musi być opatrzona danymi autora, który ją wykonał (imię, nazwisko, klasa,
pełna nazwa szkoły)
V. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PROJEKTÓW
 Wykonane prace należy dostarczyć do siedziby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
Plac Floriański 1 – Skarżysko - Kamienna lub do siedziby Biblioteki Szkolnej do dnia 06.05.2016
roku.
VI. KRYTERIA OCENY:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:






Ciekawe, nowatorskie, problemowe uchwycenie tematyki książki
Oryginalność pomysłu
Estetyka i staranność wykonania pracy
Plastyczna innowacja twórcza autora pracy
Atrakcyjność formy pracy

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
 Tytuł laureata konkursu otrzyma 3 uczniów, których projekty zostaną ocenione najwyżej.
 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
 Przewidziana jest wystawa pokonkursowa w Bibliotece Pedagogicznej
w Skarżysku – Kamiennej.
 Na zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest w dniu 12.05.2016 r. podczas
trwającego Tygodnia Bibliotek.

