
  

„Książka w pierwszoplanowej roli” 

Wojewódzki  Konkurs Fotograficzny  
 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna  

im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.   

2. Cele konkursu: 

 kształtowanie kultury czytelniczej, 

 rozbudzanie zamiłowania do czytania, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

3. Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie fotografii przedstawiającej książkę 

w pierwszoplanowej roli, w dowolnej aranżacji.  

4. Konkurs jest adresowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, oddziałów 

gimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko- 

-mazurskiego.   

5. Wymagania dotyczące pracy konkursowej: 

 szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników, 

 jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie, 

 fotografie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurska Biblioteka 

Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 

Olsztyn z dopiskiem „Konkurs - Książka w pierwszoplanowej roli”, 

 fotografia zgłoszona do konkursu musi być opisana na dodatkowej kartce; opis 

powinien zawierać imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, 

 fotografia nie może być wcześniej publikowana, 

 fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym w formacie 20 cm 

x 30 cm, 

 fotografia może być kolorowa lub czarno-biała. 

6. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie zawarte w karcie 

zgłoszenia. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez rodziców lub  opiekunów 

prawnych. 



7. Terminarz:  

 nadsyłanie prac – do 8 kwietnia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) 

 ogłoszenie wyników  –  7 maja 2019 r. 

8. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 oryginalność ujęcia tematu,  

 wykazanie się wrażliwością estetyczną, poczuciem piękna.  

9. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy „Książka 

w pierwszoplanowej roli” w Galerii Bakałarz w Warmińsko-Mazurskiej  Bibliotece 

Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej 2  w  Olsztynie  

w dniu 7 maja 2019 r. Na wystawie zostaną wyeksponowane wybrane fotografie 

zgłoszone do konkursu. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom. 

10. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Olsztynie powoła  komisję konkursową  do 8 kwietnia 2019 r. 

11. Osoba do kontaktu: Maria Wiśniewska, e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl, tel. 

89 527 39 41 w. 103, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn. 
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