
Konkurs literacko-plastyczny  

„Biblioteka nie straszy! 

Opowieść biblioteczna" 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza do udziału w konkursie 
literacko-plastycznym „Biblioteka nie straszy! Opowieść 
biblioteczna”.  
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych  
i podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w życiu społecznym każdego 
człowieka.  
Do konkursu można zgłaszać prace w formie opowiadania lub 
komiksu o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub 
bibliotekarzami.  
Termin składania prac konkursowych: 27 kwietnia 2017 r.  
   
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. 

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać w formie literackiej lub literacko-plastycznej 
historię, której akcja rozgrywa się w bibliotece lub z biblioteką w tle. 

Praca konkursowa może zostać przygotowana w dwóch formach do wyboru: 

opowiadanie, 

komiks. 

W przypadku wyboru opcji komiksu można zastosować dowolną technikę (rysunku, 
malarstwa, grafiki komputerowej oraz fotografii). 

Uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę – literacką lub komiksową –  
o maksymalnej objętości: 

opowiadanie – 3 strony formatu A4, czcionką Times New Roman rozmiar 12, 
wydrukowane jednostronnie, odstępy między wierszami standardowe,  
komiks – 2-3 plansze w formacie A3 (297x420 mm). 

W przypadku opowiadania praca może zostać przesłana w wersji 
elektronicznej na adres biblioteki: bibliotekasp2pulawy@tlen.pl,  
z dopiskiem w temacie: Konkurs Tydzień Bibliotek.  

 

Wraz z pracami konkursowymi powinna zostać dostarczona karta 
informacyjna zawierająca: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy 
oraz wiek autora pracy, w przypadku osób nieletnich zgodę na udział  
w konkursie.  



Prace oceniać będzie Komisja dla każdej z form wg kategorii wiekowych (dzieci - 

poniżej 12 lat, młodzież - 13-16 lat, młodzież i dorośli - powyżej 16 lat).  
 
Kryteria oceniania 

   
a. zgodność pracy z tematem i twórczy charakter utworu, 
b. poprawność stylistyczna i językowa, 

c. poziom literacki pracy, 
d. samodzielność i oryginalność. 

  
oraz w przypadku prac komiksowych 

  
e. walory plastyczne pracy, 

f. estetyka wykonania. 

 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XIV Tygodnia 
Bibliotek: „Biblioteka. Oczywiście!” (8-12.05.2017 r.) Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL .  

 

Życzę ciekawych pomysłów i twórczych prac! 

Renata Szelewicka – Karolik 

Bibliotekarz  

 


