
Regulamin konkursu „Książka uczy bawiąc – i ty możesz być jej twórcą”. 

 

1. Cele konkursu 

 Kształtowanie kultury czytelniczej 

 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży  

 Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, 

ilustratorskiej i edytorskiej. 

 

2. Uczestnicy i opiekunowie 

 Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych kl. 3-4 

 Opiekunem może być nauczyciel lub rodzic 

 

3. Nagrody 

 Każda nadesłana książka będzie oceniana pod względem wartości 

- literackiej 

- plastycznej 

- edytorskiej 

 

 Przewidziano nagrody oraz dyplomy 

   Oceny dokona profesjonalne jury 

 

      4.   Sposób realizacji 

    Książka od początku do końca ma być dziełem jednej osoby 

    Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane 

są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, np. książki zabawki, 

niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające 

wymowę literacką. Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie. 

     Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: 

- tytuł 

- imię i nazwisko autora  

- rok i miejsce wydania 

   W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest 

podanie ich nazwisk. 

    Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: 

- tytuł książki 

- imię i nazwisko autora  

- wiek autora 

- rok i miejsce wydania 

- imię i nazwisko opiekuna 

- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu 

 

    Do zgłoszonej w konkursie książki należy dołączyć pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów prawnych)  na ewentualne wykorzystanie tekstów i ilustracji w 

Internecie, w druku lub w innych formach publikacji, promujących działalność 

PBW w Kielcach (z podaniem imienia i nazwiska autora). 

 

 Na stronie PBW w Kielcach dostępna jest Prezentacja Power Point zawierająca 

informacje które mogą być pomocne w wykonaniu prac: historia książki i pisma, 

budowa książki, droga książki od autora do czytelnika. W prezentacji umieszczono 



również przykładowe prace dzieci z konkursu „Wydajemy własną książkę” które 

są własnością Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” w Warszawie. 

       

    Książki należy nadsyłać do końca kwietnia 2012 r. na adres 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

ul. Jana Pawła II  5 

25-025 Kielce 

 

    Finał przewidziany jest  na 10 maja 2012 r. w Czytelni PBW. 

 

   Wybrane prace staną się własnością PBW w Kielcach. 

 Kontakt: Dorota Parkita, Edyta Smolińska - Wydział Ewidencji i Opracowania 

Zbiorów, tel. 41 3442861  

   Organizator konkursu: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

 


