
Międzyszkolny konkurs na film  „Biblioteka szkolna w kadrze”. 

1. Organizatorzy: 

® Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Kielcach. 

® Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

2. Cele konkursu: 

® krzewienie kultury filmowej wśród młodzieży, 

® promocja bibliotek poprzez środki multimedialne w środowisku lokalnym, 

® doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem filmowym i artystycznym, 

® promocja utalentowanych twórców- amatorów. 

3. Patronat honorowy konkursu: 

® Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 

4. Partnerzy konkursu: 

®Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 

5. Uczestnicy konkursu: 

konkurs adresowany jest do uczniów: 

®szkół podstawowych -kl. V -VI 

® szkół gimnazjalnych, 

® szkół ponadgimnazjalnych. 

Dla uczestników konkursu w trzeciej dekadzie września zostaną zorganizowane warsztaty z 

zakresu podstawowych zasad filmowania, które odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Kielcach. 

Zgłoszenia na warsztaty należy przesład do dnia 22. 09. 2011 na adres: mskup1@wp.pl. 

 O terminie warsztatów zgłoszeni uczniowie zostaną poinformowani drogą mailową. 

6. Zasady konkursu (tematyka, czas trwania filmu, wymagania techniczne): 

®tematyka filmu: „ Biblioteka szkolna w kadrze” 

®technika wykonania: cyfrowy zapis wideo ( np. kamera, cyfrowy aparat fotograficzny, 

telefon komórkowy itp.) 

®czas trwania filmu: do 7 minut, 

® film może byd zrealizowany samodzielnie lub w zespole  2-osobowym, 

®film dodatkowo może zawierad ścieżkę dźwiękową, komentarz lektora, napisy, zdjęcia itp. 

®każdy uczestnik może zgłosid dowolną liczbę filmów ( każdy film należy umieścid na osobnej 

płycie), 

®film należy zapisad na płycie CD-R, DVD-R; płyta musi byd podpisana tytułem filmu, 

nazwiskiem twórcy, opiekuna  i nazwą szkoły. 

®film na płycie należy zapisad w jednym z formatów: 

-DVD-Video 

-DivX 

-Xvid 

-WMV 

-MPEG 1 

-MPEG 2 

-MPEG 4  

®warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia  
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7. Sposób oceniania: 

Nadesłane filmy konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

®kl.V-VI  szkoły podstawowe, 

®szkoły gimnazjalne, 

®szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Kryteria oceny: 

®pomysł, 

®wartości artystyczne, 

® wykonanie. 

              8.Terminy : 

I etap-szkolny 

®Termin składania prac konkursowych- do 14.10.2011, 

®prace należy składad do nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela informatyki w swojej 

szkole ( osoba , która przyjmuje pracę sprawdza poprawnośd zapisu filmu oraz jej zgodnośd z 

wymogami regulaminowymi, a także tworzy kopię zapasową na szkolnym nośniku lub na 

dysku twardym komputera. Dopiero wówczas wypełniana jest karta zgłoszenia), 

® w przypadku pojawienia się usterek technicznych w dniu dostarczenia pracy (np.  błąd 

odczytu płyty) , uczestnik ma prawo skorygowad go do następnego dnia roboczego. 

®szkoła wybiera po trzy najlepsze prace i przesyła je do biblioteki szkolnej VI LO im. J. 

Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce, w terminie do 20.10.2011. Prace 

powinny byd dostarczone wraz z podpisaną kartą zgłoszenia. 

       II etap – międzyszkolny 

Termin: 27. 10.2011 

Komisja konkursowa zapozna się z nadesłanymi filmami i wyłoni laureatów. 

Podsumowanie konkursu połączone z pokazem  filmów laureatów etapu międzyszkolnego 

odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w dniu 27. 10. 2011 r. 

O dokładnym terminie laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną. 

 

8. Nagrody: 

®Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody: 

I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej grupie wiekowej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego sposobu rozdzielenia nagród. 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA FILM „  BIBLIOTEKA SZKOLNA W KADRZE” 

 

 

 

Tytuł i czas trwania filmu: 
 
 
 
 

Data zgłoszenia: 

Twórca/-cy: 
 
 
 

e-mail: 

Opiekun/-owie: 
 
 

Szkoła: 
 
 
 
 

 

 

Biorąc udział w konkursie potwierdzam, że zgłoszone przeze mnie filmy wykonane 

zostały z poszanowaniem praw autorskich. Oświadczam, że film jest oryginalnym wytworem 

mojej twórczości  (lub współtwórców, których mam prawo reprezentowad). 

Zgadzam się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich filmów na rzecz TNBSP, 

Oddział w Kielcach. 

Jako autor wyrażam zgodę na projekcję filmu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  

w Kielcach. 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska w przypadku, gdy 

zostanę laureatem konkursu, oraz tytułu i dostarczonego filmu na stronie internetowej 

TNBSP Oddział w Kielcach, PBW w Kielcach, CEO w Warszawie i na stronach internetowych 

bibliotek i szkoły. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

 

 

 

Czytelny podpis: 

 


