
8 MAJA DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK 
 

 

Masz pomysł na hasło z tej okazji? Włącz wyobraźnię! Rusz głową! 

Chwyć za pióro! Weź udział w konkursie! 

 
„Tu dam kwiatek, a tam łatkę 

I … już mam zakładkę.” 
 

„O książkę dbam- 
Zakładkę do niej mam!” 

 
„Zostaję w domu, 

Ale z książką!” 
 
 

Dostosowałeś się do polecenia „Zostań w domu!”? 

Może więcej czytasz? 

Częściej zaglądasz do książek? 

Zadbaj o nie! 

Zrób zakładkę i weź udział w szkolnym konkursie! 

Pochwal się swoją pracą z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek! 

 

Dla rozrywki obejrzyj filmiki „Jak powstaje książka?” i „Kultura od kuchni – książka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q-  

https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI 

 

Zapraszamy! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q-
https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI


REGULAMIN KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI  
 

I. Cele konkursu: 
 

 włączenie się do obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, 

 rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci,  

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,  

 pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów, 

  doskonalenie sprawności manualnych,  

 dążenie do uatrakcyjnienia czasu spędzanego w domu (#zostańwdomu). 
 

II. Zasady uczestnictwa 
 

 w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej  
   im. M. Konopnickiej w Wietlinie, 

 termin konkursu: 5 - 8.04.2020 r.,  

 uczestnik przygotowuje jedną autorską pracę plastyczną w postaci zakładki, wykonanej 
dowolną techniką, 

 prace powinna mieć postać zakładki dwustronnej, 

 do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne, np: pisaki, ołówek, farby, 
kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.  

 wymiary pracy są dowolne,  

 układ rysunku (pion/poziom): dowolny,  

 treść i tytuł zakładki: dowolny, 

  zakładka powinna zawierać informację o twórcy: imię i nazwisko autora, klasę oraz 
dopisek #zostańwdomu, 

 wykonaną pracę=zdjęcie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
spwietlinszkolny@o2.pl, 

 organizator konkursu- nauczyciel bibliotekarz powoła komisję oceniającą, która będzie 
oceniać: pomysłowość, oryginalność i estetykę pracy,  

 pracę=zdjęcie zakładki biorącej udział w konkursie należy dostarczyć do 8.04.2020 r.   
   na adres: spwietlinszkolny@o2.pl, 

 udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone 
prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na 
nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 
 

III.Nagrody 
 

 uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pozytywną uwagę  
   z zachowania, 

 na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona informacja o przebiegu konkursu 
oraz galeria wykonanych prac.  
 

IV.Organizator 
 

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna – osoba odpowiedzialna Anna 
Korzeniowska. 

 


