
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022  

“Czytanie dla pokoju”  
 

Klasy 4-8 konkurs fotograficzny “Książki dla pokoju” 10.10.2022 - 26.10.2022 
 

Regulamin konkursu  

Cele konkursu:  

• Promocja czytelnictwa,  

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

• Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,  

• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.  

Zasady ogólne konkursu:  

ZADANIE KONKURSOWE  

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego osobę/y 

czytającą/e książkę i nawiązanie do hasła tegorocznego MMBS (Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych) “Czytanie dla pokoju”  

2. Praca powinna być samodzielna i nigdzie nie publikowana. W wykonaniu zadania 

może uczestniczyć cała rodzina (rodzice, starsze rodzeństwo mogą wspierać uczniów)  

3.  Zadanie może być zaplanowane (wybór książki, wyjątkowa sceneria, miejsce, 

rekwizyty, stroje itp.).   

4. Można je zrealizować spontanicznie bez większego planowania – po prostu wystarczy 

cierpliwie czekać na odpowiedni moment i „przyłapać” kogoś z rodziny na czytaniu 

książki (oczywiście za jego zgodą) albo poprosić, aby np. brat/siostra „upolował/a” Was 

podczas czytania książki.   

5. Prace pobrane z Internetu, skopiowane nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu 

zwycięzców.  

WSKAZÓWKA   

1. Każdy ma ulubione miejsce sprzyjające czytaniu i swój sposób spędzania czasu z 

książką (może w towarzystwie kota, psa lub innego zwierzaka lub pluszaka, na fotelu, pod 

stołem, może czytając bajkę rodzeństwu itd.). Pokaż, jak czytasz książkę w sposób 

oryginalny, zaskakujący, budzący zainteresowanie – liczy się dobra zabawa, radość, 

pomysłowość i fantazja.   

2.  Pamiętaj – głównym bohaterem fotografii powinna być książka, a zatem spróbuj 

oddać zainteresowanie jej tematyką, atmosferę czytania oraz hasło “CZYTANIE DLA 

POKOJU”  

4. Technika wykonania fotografii jest dowolna.  

5. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 15×21 cm.  

6. Jeden autor może dostarczyć 1 fotografię.  

7. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8.  

8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 26.10.2022 r. na mail: 

biblioteka@spzamienie.edu.pl   

9. Każdy wysłany e-mail musi zawierać:   

• “Książka dla pokoju” – nazwa konkursu – wpisane w temat wiadomości,  

• imię i nazwisko ucznia, klasę – autora pracy – wpisane w treści wiadomości,   

•  tytuł czytanej książki – wpisane w treści wiadomości,   

• nadany przez ucznia tytuł zdjęcia – wpisane w treści wiadomości.  

10. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie 

klas 4 - 6 oraz 7-8.  

11. Przesłane prace nie będą zwracane.  

12. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w szkole. Prace nagrodzone oraz 

wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.  

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:   

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatorów komisja   

  konkursowa.   

2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.  

Organizatorzy: Katarzyna Gąsiorkiewicz, Anna Straub  

mailto:biblioteka@spzamienie.edu.pl

