KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚD
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to Święto ustanowione w 1999 roku
z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest
upowszechnienie i rozwijanie zainteresowao czytelniczych wśród młodzieży i osób
dorosłych. Tegoroczny, październikowy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
obchodzony
jest
pod
hasłem:
KSIĄŻKA
TO
PRZYSZŁOŚD.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania biblioteki, zapoznania się nowościami
wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów. Liczymy, że nasi uczniowie – miłośnicy
książek – chętnie zaangażują się we wszelkie atrakcje, które dla nich przygotowaliśmy. A jest
w czym wybierad!

1. Konkurs plastyczny: „Konkurs na plakat i hasło promujące bibliotekę szkolną”
Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu zawierającego hasło promujące bibliotekę
i czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Plakaty można wykonad
indywidualnie lub w parach. Przy ocenie weźmiemy pod uwagę oryginalnośd wykonania,
nakład pracy oraz kreatywnośd. Wynikiem konkursu będzie wystawa. Prace należy oddad do
biblioteki do 22.10.2018r.
2. Akcja klasowa: „Podaruj książkę”
Wielu z Was posiada w domu książki, które po przeczytaniu leżą gdzieś zapomniane. Jeżeli
chcecie, aby i inni mogli je przeczytad (a Wam nie są już potrzebne) – to przynieście je do
biblioteki szkolnej! Mogą to byd bajki, beletrystyka i inne książki w dobrym stanie, które
przekażemy słabiej zaopatrzonym bibliotekom lub świetlicom. Klasa, która zbierze najwięcej
książek w przeliczeniu na osoby, wygrywa i otrzyma dzieo wolny od zajęd dydaktycznych.
Akcja trwa do 31.10.2018r.
3.

Konkurs fotograficzny – „Jesienny portret z książką”

Konkurs ma popularyzowad czytanie jako formę spędzania wolnego czasu oraz rozwijad
zainteresowania, uzdolnienia i wrażliwośd artystyczną. Uczestnicy zgłaszają jedną fotografię
zgodną z tematem konkursu. Pełna wersja regulaminu, karta zgłoszenia i oświadczenie
dostępne są w załącznikach nr 1, 2. Prace należy oddad do biblioteki do 31.10.2018r. wraz
z podpisanymi oświadczeniami.
4.

Akcja: „Książkowa lista przebojów” – poled książkę, którą warto przeczytad.

Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece. Należy wypełnid kartę do głosowania –
załącznik nr 3 – (imię i nazwisko autora, tytuł książki, swoje imię i nazwisko). Spośród

uczniów biorących udział w głosowaniu wylosujemy zwycięzcę, a polecana przez laureata
książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej w księgozbiorze) i opatrzona
dedykacją zwycięzcy. Karty do głosowania należy oddad do biblioteki do 19.10.2018r.
5.

Konkurs: „Najlepszy Czytelnik Października”

Ocenie konkursowej podlegad będzie aktywnośd i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem
jest liczba wypożyczonych w bibliotece szkolnej książek, terminowośd oddawania książek,
dbałośd czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece. Akcja trwa
do 31.10.2018r.
Wszelkie załączniki są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka
oraz w bibliotece szkolnej.
Jednocześnie informujemy, że w/w akcje i konkursy zostaną rozstrzygnięte do 20 listopada
2018r., a wyniki ogłoszone – do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem dziennika Librus
i strony internetowej szkoły. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w/w
przedsięwzięciach oraz do odwiedzania i korzystania z zasobów naszej biblioteki.
Pamiętajmy o tym, że:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Załącznik nr 1
Regulamin Konkursu fotograficznego „Jesienny portret z książką”
Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa.
- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
- Rozwijanie zainteresowao, uzdolnieo.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół w Opalenicy.
2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi byd zgodna z tytułem konkursu.
3. Jeden uczestnik może zgłosid do konkursu jedną fotografię.
4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm.
5. Do zdjęcia należy dołączyd oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora
(odpowiedni druk w załączniku nr 2).
6. Fotografie należy złożyd w bibliotece szkolnej do 31 października 2018r.
7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania dostarczonych
prac.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2018r.
9. Zwycięzcę konkursu ogłosimy na stronie internetowej szkoły.
10. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:
- jest autorem fotografii, którą zgłaszam do udziału w konkursie,
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii innych autorów,
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie dostarczonych przez siebie fotografii przez Zespół Szkół w
Opalenicy w dowolnym czasie i formie.
11. Jeśli uczestnik konkursu nie ukooczył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

Załącznik nr 2

Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..
Tytuł:…………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
- jest autorem fotografii, którą zgłaszam do udziału w konkursie,
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii innych autorów,
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie dostarczonych przez siebie fotografii przez Zespół Szkół w
Opalenicy w dowolnym czasie i formie.

……………………………………………………………………………………………….
(podpis autora zdjęcia)

Zgoda osoby, której wizerunek utrwalono na zdjęciu
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (utrwalonego na wykonanej mi
fotografii) w celach marketingowych i promocyjnych ZS w Opalenicy, przez publikację zdjęcia na stronie
internetowej szkoły, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak: Facebook i portale podobne,
a także poprzez wykorzystanie go w portfolio drukowanym czy na wystawie.

…………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby, której wizerunek utrwalono na zdjęciu)

Jeśli uczestnik konkursu nie ukooczył 18 lat, takiej zgody udziela rodzic/ opiekun prawny.
……………………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
„Książkowa lista przebojów” – poled książkę, którą warto przeczytad.
Karta do głosowania

Tytuł polecanej książki:………………………………………………………………………………………………………………………………
Autor książki:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko głosującego: …………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: …………………………………

Załącznik nr 3
„Książkowa lista przebojów” – poled książkę, którą warto przeczytad.
Karta do głosowania

Tytuł polecanej książki:………………………………………………………………………………………………………………………………
Autor książki:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko głosującego: …………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: …………………………………

Załącznik nr 3
„Książkowa lista przebojów” – poled książkę, którą warto przeczytad.
Karta do głosowania

Tytuł polecanej książki:………………………………………………………………………………………………………………………………
Autor książki:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko głosującego: …………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: …………………………………

