
 „Z książką Ci do twarzy”

CELE KONKURSU: 
 

- popularyzacja czytelnictwa przez zainteresowanie grafiką książ
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczni
- wzbudzenie zainteresowania bibliotecznymi zbiorami
- zachęcenie do rozwijania pasji
 

REGULAMIN: 
 

- zadaniem jest wykonanie fotografii  czytelnika z książką techniką sleeveface
(Sleeveface są to zdjęcia, których elementem jest okładka książki
wkomponowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź 
całej sylwetki). Więcej informacji na naszej stronie w zakładce „Biblioteka”
- do konkursu można zgłosić tylko 1 zdjęcie
 

KRYTERIA OCENY: 
 

- samodzielna (autorska) praca
- kreatywność 
- ujęcie tematu 
- kompozycja zdjęcia 
- zaangażowanie 
 

 PRZEBIEG KONKURSU
 

1. Prace wykonane przez uczestników konkursu
elektronicznej  na adres: bibliolo@wp.pl
2. Termin nadsyłania zdjęć  
3. W temacie lub treści e-maila należy napisać swoje
4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i 
szkoły w zakładce „Biblioteka
 

KOMISJA KONKURSOWA:
 

- nauczyciele bibliotekarze -
- nauczyciel plastyki – p. Małgorzata Klimas
 

W poszukiwaniu zgrabnych książek z fotogenicznymi okładkami 
zapraszamy do biblioteki szkolnej

KONKURS 

„Z książką Ci do twarzy”

wa przez zainteresowanie grafiką książ
ozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów 
zbudzenie zainteresowania bibliotecznymi zbiorami 

achęcenie do rozwijania pasji i talentu fotograficznego 

zadaniem jest wykonanie fotografii  czytelnika z książką techniką sleeveface
to zdjęcia, których elementem jest okładka książki

w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź 
ięcej informacji na naszej stronie w zakładce „Biblioteka”

do konkursu można zgłosić tylko 1 zdjęcie 

samodzielna (autorska) praca 

PRZEBIEG KONKURSU: 

Prace wykonane przez uczestników konkursu należy przesłać 
bibliolo@wp.pl                     

   –  od 21 marca do 13 kwietnia 2022
maila należy napisać swoje imię, nazwisko i klasę

i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  27.04.2022 r.
lepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej 

iblioteka”. 

KOMISJA KONKURSOWA: 

- Joanna Okapiec, Małgorzata Kes
p. Małgorzata Klimas 

 

W poszukiwaniu zgrabnych książek z fotogenicznymi okładkami 
zapraszamy do biblioteki szkolnej 

„Z książką Ci do twarzy” 

wa przez zainteresowanie grafiką książki 

zadaniem jest wykonanie fotografii  czytelnika z książką techniką sleeveface.  
to zdjęcia, których elementem jest okładka książki – 

w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź 
ięcej informacji na naszej stronie w zakładce „Biblioteka” 

należy przesłać w formie 

2022 r. 
imię, nazwisko i klasę. 

27.04.2022 r. 
stronie internetowej 

c, Małgorzata Kes 

W poszukiwaniu zgrabnych książek z fotogenicznymi okładkami  


