
Powiatowy konkurs TROPAMI BIBLIOTEK 

 

 
I. Celem konkursu jest promocja b i b l i o t e k  jako instytucji kultury będących 

źródłem rozwoju osobistego mieszkańców oraz rozkwitu społeczności lokalnych.   

 

Zadanie konkursowe wiąże się z czytelnictwem, z korzystaniem z zasobów bibliotek. 

Młodsi uczestnicy mają wykonać ilustracje lub napisać wiersze inspirowane wizytą 

w bibliotece, obrazem biblioteki, kontaktem z pracującymi w bibliotece ludźmi. 

Starsi uczestnicy mają wytropić w książkach z zakresu literatury pięknej strony, gdzie 

pojawiają się biblioteki, sytuacje biblioteczne związane z pracą zawodową personelu. 

 

Udział w konkursie jest sprawdzoną formą aktywności intelektualnej i artystycznej, 

przynoszącą satysfakcję czytelnikom - uczniom i osobom dorosłym; oryginalną sposobnością 

do sprawdzenia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności. Wszystkim uczestnikom życzymy 

powodzenia i satysfakcji z osiągnięć w zakresie przewidzianym konkursem. 

 

II. Organizatorem konkursu jest: 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, koło w Ząbkowicach Śląskich  

 

III. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych - mieszkańców ziemi 

ząbkowickiej (powiatu ząbkowickiego): 

1)  uczniowie szkół podstawowych (kl. I-VI) mają za zadanie (do wyboru):  

a) wykonać jedną pracę plastyczną tematycznie związaną z konkursem, w dowolnej technice, 

w formacie A4-A3 

b)  l u b  stworzyć jeden utwór literacki wierszowany (np. wierszyk, fraszka, hymn, aforyzm, 

limeryk itd.)   

Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko, klasę i szkołę 

2) młodzież i dorośli (od poziomu klasy VII szkoły podstawowej włącznie) mają za zadanie  

wyszukać w utworach beletrystycznych (powieść, opowiadanie) wątki fabularne związane 

z tematem konkursu. Należy wskazać dane bibliograficzne: autor, tytuł książki, miejsce, rok 

wydania, strona (-y), na której, znajduje się fragment mówiący o bibliotece, o bibliotekarzach 

(m u s i  pojawić się słowo – biblioteka, bibliotekarka, bibliotekarz). Ilość wskazań tytułów 

książek jest nieograniczona. P r z y k ł a d  – Joanna Bator, Purezento, Kraków 2017 s. 151-2 

[biblioteka Uniwersytetu Wasedo w Tokio] 

Wraz z odpowiedzią trzeba podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu lub mail  

 

Wszystkie prace należy dostarczyć organizatorom do 30 kwietnia 2018 r. 

 

IV. Konkurs organizowany jest z okazji obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek 

przebiegającego pod szczególnym w tym roku hasłem „DO(WOLNOŚĆ) CZYTANIA”  

 

V. Wystawę z  nagrodzonymi pracami plastycznymi i literackimi będzie można oglądać 

w holu ząbkowickiego ratusza (siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.) 

 

VI. Dla zwycięzców konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe: wyjazd studyjny do 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli (ufundowany przez P. Lidię Geringer de Oedenberg); 

wyjazdy do sejmu RP (P. Monika Wielichowska); kupony na zakup książek (Starostwo 

powiatowe); 1-dniowe wycieczki do Pragi (BUT Ottokar); czytnik książek (firmy Arta Tech); 

bilety do pałacu Marianny Orańskiej; książki z dedykacjami cenionych pisarzy oraz inne 

 



VII. Postanowienia ogólne:   
  - Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do publikacji 

imienia i nazwiska finalistów oraz zdjęć z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji 

i prezentacji utworów zakwalifikowanych do finału bez dodatkowej zgody autorów 

- W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury 

  

 

Koordynatorki konkursu: 

 Elżbieta Horowska, Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,  

ul. Mickiewicza 10; tel. 74 815-23-03;  mail: sbp.kolo.zabkowice@interia.pl 

 

 Elżbieta Mostowy, Dominika Mazur - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Ząbkowicach Śl (Oddział dla dzieci), 

      Rynek  56, tel. 74 815-15-35, mail: bpmg_zabk@wp.pl 
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