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Regulamin konkursu bibliotecznego 
na zakładkę do książki 

„Czytam, bo lubię”  
Konkurs stanowi element III edycji projektu bibliotecznego „Czytam i wiem...”, mającej na 
celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. 
 
I. ORGANIZATOR  
 
Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Łodzi we współpracy z nauczycielami wiedzy o kulturze: Dorotą Białkowską i Moniką 
Stępniak-Jankowską.   
 
II. ADRESAT KONKURSU  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.  
 
III. CELE KONKURSU 
 

 Promocja wybranych przez młodzież utworów literackich; 
 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji; 
 kształtowanie poczucia estetyki;  
 zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej. 
 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie zakładki do książki.  
2. Zakładka musi zawierać: 
 napis: Biblioteka ZSP nr 9 w Łodzi, 
 napis: Czytam, bo lubię, 
 cytat (fragment) z literatury polskiej lub obcej (dramat, poezja, proza), 
 autora i tytuł dzieła,  z którego cytat pochodzi, 
 szatę graficzną, która będzie zachęcała czytelnika do przeczytania książki, 
 imię i nazwisko autora projektu. 

3. Na zakładce mogą znaleźć się dodatkowo:  
 informacja o autorze cytowanego dzieła, 
 informacja o utworze,  z którego pochodzi cytat, 
 inne informacje, które twórca zakładki uzna za ważne dla promocji 

utworu literackiego. 
4. Kształt i wielkość zakładki powinny być funkcjonalne.  
5. Zakładka może być zaprojektowana przy użyciu dowolnego programu 

komputerowego lub zostać wykonana z zastosowaniem dowolnej techniki 
plastycznej (dopuszczalny jest kolaż różnych technik). 

6. Do zakładek zaprojektowanych komputerowo należy dołączyć wersję cyfrową 
projektu zapisaną w programie, w którym zakładki były wykonane i w formie  
pliku zapisanego w formacie jpg. 

 
V. KRYTERIA OCENIANIA 

 
Ocenie podlegają: 

 
 oryginalność projektu; 
 estetyka wykonania; 
 trafność doboru zamieszczonych na zakładce informacji dodatkowych;  
 czytelność podanych na zakładce informacji. 
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VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1 Konkurs organizowany jest  tylko na etapie szkolnym.  
2 Oceny prac dokona  Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  ZSP nr 9 

w Łodzi.  
3 Wszelkich informacji, dotyczących Konkursu, udziela nauczyciel bibliotekarz – Jadwiga 

Jezierna. 
              
VII. TERMINARZ KONKURSU 

 
 Zgłoszenie prac - do 30 października 2015 roku, 

 
 rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 30 listopada 2015 roku. 

 
VIII. ZGŁOSZENIE  DO KONKURSU 
 
 
Prace  należy dostarczyć do nauczyciela-opiekuna  lub bezpośrednio do biblioteki szkolnej do 
30.10.2015 roku. Zakładki powinny być umieszczone w foliowej koszulce wraz z kartą 
zgłoszenia. 
 
IX.     SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 
 

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych prac i przyzna jej 
autorom odpowiednio  I, II i III miejsce w konkursie. Jury konkursowe może również 
przyznać 3 wyróżnienia.  

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 - www.zsp9.pl.  

 
X. NAGRODY 
 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
3. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie 

szkoły w ramach szkolnej Galerii Młodych Twórców. 
4. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną w biuletynie biblioteki szkolnej 

„Infoteka” i na stronie internetowej szkoły. 
 

XI. WARUNKI KONKURSU 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. 
2. Zakładka musi być dziełem jednego ucznia. 
3. Projekt musi być dziełem uczestnika konkursu i nie może być nigdzie wcześniej 

publikowany. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
5. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody. 
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac konkursowych i ich 

wykorzystanie w celu popularyzacji czytelnictwa i promocji szkoły.  
7. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów.  
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 
 

Załączniki: 
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1. Karta zgłoszenia 


