
REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

„Historia pisarza ukryta w lapbooku”

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiszni Małej ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała.

Cele konkursu:

– zachęcenie dzieci do twórczej aktywności
– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi poprzez stosowania różnorodnych 

technik plastycznych 
– popularyzacja czytelnictwa 
– rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy zapamiętywania 

informacji

Tematyka:

Tematem pracy konkursowej jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie lapbooka*, którego 
tematem jest życie i twórczość wybranego pisarza.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Wisznia Mała. Każdy uczestnik może wykonać 
jedną pracę konkursową. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 klasy 4 - 6,
 klasy 7 - 8

 Dodatkowe informacje:

 Format wykonania prac: dowolny

 Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 4.05.2021 r. do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1. 

 Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia, który znajduje się na stronie 
internetowej: oksir.wiszniamala.pl

 Oceny prac (oryginalność, estetyka pracy, ciekawa forma prezentacji) dokona Jury powołane 
przez Organizatora.  

 Spośród dostarczonych prac Jury wyłoni zwycięzców z każdej kategorii wiekowej.



• Nagrodzone osoby o werdykcie Jury zostaną powiadomione telefonicznie, informacja 
o wynikach zostanie również zamieszczona na stronie www.oksir.wiszniamala.pl 
oraz na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej do dnia 10.05.2021 r. 

• Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi.

• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

• Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

• Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki w Wiszni Małej, 
tel. 71312 42 82

*Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości
na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet.  Taka teczka
pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, 
terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach
o przeróżnych kształtach i na karteczkach.  Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki 
interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd 
właśnie jej nazwa.

http://www.oksir.wiszniamala.pl/

