Regulamin konkursu dla uczniów szkół podstawowych pod tytułem
Obrazkowy regulamin biblioteki
I.

ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w
Opolu, realizująca zadania biblioteki powiatowej dla powiatu opolskiego ziemskiego,
2. Współorganizatorami konkursu są biblioteki publiczne w powiecie opolskim
ziemskim,
3. Konkurs przeprowadzany jest w bibliotekach publicznych powiatu opolskiego
ziemskiego (w gminach: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice,
Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski,
Tułowice, Turawa).

II.

CELE KONKURSU
1. Zainteresowanie dzieci działalnością biblioteki,
2. Stworzenie możliwości plastycznego przedstawienia zasad panujących w bibliotece
publicznej,
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej,
4. Rozwój umiejętności estetycznych i plastycznych dzieci.

III.

ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy II – III szkoły podstawowej w powiecie
opolskim ziemskim.

IV.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie wykonanych samodzielnie prac
plastycznych lub słowno – plastycznych przedstawiających reguły panujące w
bibliotece,
2. Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa z pieczątką biblioteki
publicznej:
 Karta uczestnictwa dostępna w bibliotekach publicznych w powiecie opolskim
ziemskim.
3. Kartę uczestnictwa oraz prace należy spiąć spinaczem i złożyć we właściwej
bibliotece publicznej mieszczącej się w powiecie opolskim ziemskim,
4. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę.
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V.

WYKONANIE PRACY*
1. Prace należy wykonać techniką tradycyjną, metodą płaską: rysunek, malunek, szkic
i in. (nie mogą być wykonane w programie komputerowym),
2. Na kartce o formacie A4 należy stworzyć obrazkowy lub słowno – obrazkowy
regulamin biblioteki,
3. W pracy nie mogą występować dialogi, tylko pojedyncze wyrazy.
4. Praca ma zawierać od 4 do 6 obrazków i musi być łatwa do zrozumienia,
5. Praca powinna mieć jeden temat przewodni np.:
 Zapisz się do biblioteki
 Czytający mający kartę biblioteczną mogą…
 Zasady w naszej bibliotece
 Co mogę wypożyczyć?
 W bibliotece jest fajnie bo…
 Z czego mogę korzystać na miejscu?
 Savoir vivre w bibliotece
6. Pracę należy zatytułować wybranym tematem przewodnim,
7. Na odwrocie pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, miejscowość.

VI.

ZADANIA DLA WSPÓŁORGANIZATORÓW (BIBLIOTEKARZY)
1. Rozpropagowanie konkursu na terenie gminy, w bibliotece, filiach bibliotecznych,
szkołach podstawowych,
2. Zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie, np. zorganizowanie zajęć w
bibliotece, na których dzieci będą poznawały zasady panujące w bibliotece,
3. Zebranie prac oraz kart uczestnictwa i dostarczenie do organizatora do dnia
29.10.2018 r., pod adres WBP w Opolu (45 – 081 Opole, ul. Piastowska 20, Dział
Instrukcyjno – Metodyczny) z dopiskiem na kopercie „Konkurs powiatowy”

VII.

TERMINY
1. Konkurs trwa od 14.09.2018 r. do 26.10.2018 r.
2. Prace wraz z kartami uczestnictwa należy dostarczyć do WBP do 29.10.2018 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec roku.

VIII.

OCENA PRAC I NAGRODY
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu za najlepsze prace przyzna:
 W grupie wiekowej kl. II : 3 nagrody główne i 10 wyróżnień
 W grupie wiekowej kl. III : 3 nagrody główne i 10 wyróżnień
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom,
3. Ocenie będą podlegać: oryginalny pomysł, znajomość zasad panujących w bibliotece,
estetyka wykonania, sprawność posługiwania się środkami wyrazu artystycznego,
kompozycja itp.
4. Nagrodami w konkursie będą m.in. książki, e – booki, sprzęt elektroniczny,
5. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i przekazane bibliotekom publicznym jako
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rysunkowe regulaminy biblioteczne,
6. Nagrody zostaną wręczone w grudniu br., w trakcie uroczystego podsumowania,
7. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o zmianie liczby nagród i wyróżnień.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX.

1. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w bibliotekach publicznych,
w których zostały złożone prace,
2. Konkurs odbędzie się tylko w przypadku zgłoszenia się przynajmniej 30 uczestników,
3. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora,
4. Informacji o konkursie udziela Dział Instrukcyjno – Metodyczny WBP w Opolu oraz
biblioteki publiczne w powiecie opolskim ziemskim.
*

przykładowy szablon pracy:

przód

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

RYSUNKI MOGĄ BYĆ WZBOGACONE O POJEDYNCZE WYRAZY
tył
Imię i nazwisko, klasa, miejscowość.
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