
Regulamin konkursu  

„Pamiętnik Mola Książkowego” 

 

Organizator konkursu:  Biblioteka Publiczna w Brusach. 

Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą. 

2. Umiejętność samodzielnego wyboru ulubionych, najciekawszych treści i zaprezentowanie 

go szerokiej publiczności. 

3. Doskonalenie własnej wypowiedzi pisemnej i sztuki pięknego, estetycznego prowadzenia 

pamiętnika. 

4. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

Termin i miejsce: 

1. Zgłoszenia do konkursu do 19 lutego 2021r. 

2. Odbiór materiałów do prowadzenia pamiętnika do 26 lutego 2021 r. 

3. Prace będą przyjmowane w siedzibie biblioteki do 28 maja 2021 r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu – 6 czerwca podczas Gminnych obchodów Dnia Dziecka. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników biblioteki publicznej w Brusach wieku   

7-14 lat. 

2. Każdy z uczestników otrzyma materiały do prowadzenia pamiętnika po wcześniejszym 

zgłoszeniu swojego udziału. 

3.Należy przeczytać i opracować jak najwięcej książek wypożyczonych z biblioteki 

publicznej w Brusach (filie biblioteczne w Męcikale, Leśnie i Małych Chełmach będą 

również brane pod uwagę). 

4. Pamiętniki należy wykonać samodzielnie i dostarczyć do biblioteki w Brusach, ul. Armii 

Krajowej 1, do dnia 28 maja 2021 r. 

5. Wykonane pamiętniki zostaną wystawione podczas Uroczystego Otwarcia Centrum 

Kultury i Biblioteki w Brusach. 

6. Odbiór pamiętników możliwy po zorganizowanej wystawie. 



7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie karty uczestnictwa, w której należy 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację, czytelnie ją wypełnić  

i podpisać. 

Ocena prac: 

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I – wiek 7-10 lat, 

Kategoria II – wiek 11-14 lat. 

 Jury będzie oceniać prace uwzględniając: 

- zgodność z tematem, 

- estetykę wykonania, 

- oryginalność pracy. 

Pamiętnik powinien zawierać następujące informacje: 

I kategoria 

- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza), 

- tytuł książki,  

- dowolna ilustracja do przeczytanej książki, (główny bohater, to co cię poruszyło,     

zaintrygowało, spodobało, czym chciałbyś podzielić się, bo jest warte przekazania innym) 

- prace plastyczne należy ubogacić kilkuzdaniowym komentarzem. 

II kategoria 

- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza), 

- tytuł książki, 

- ilustrator książki (jeśli jest), 

- nazwa wydawnictwa, 

- miejsce i rok wydania, 

- prace pisemne należy ubogacić rysunkiem. 



Do wyboru: 

- opisać głównego bohatera, 

- opisać najsympatyczniejszą sytuację, 

- opisać pouczającą sytuację, 

- opisać humorystyczne zdarzenie, 

- opisać to, co cię poruszyło, zaintrygowało, spodobało, czym chciałbyś podzielić się, bo jest    

  warte przekazania innym. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt  z koordynatorem Beatą Zblewską, tel. 52 396 9335, e-mail: 

ckb.biblioteka@brusy.pl. 
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