BIBLIOTEKA SZKOLNA ZACHĘCA DO UDZIAŁU W AKTUALNYCH
KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH:
1. XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego”
Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.
Opis
W tym roku uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Wacława Borowskiego „Nad wodą”.
“ Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i
kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego.
Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu
pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze,
dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej.
Pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(szczegóły w regulaminie).
Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe oraz statuetki Gęsiego Pióra.
Termin
8 lutego 2021 r.
Strona konkursu: http://muzeum.bytom.pl/?p=18806

2. Konkurs na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej
Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.
Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki pocztowej o tematyce świątecznej.
Pracę konkursową należy wykonać na papierze technicznym formatu A5.
Technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).
Projekt kartki można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu (więcej informacji w regulaminie).
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Najlepsza praca zostanie wydana w
formie kartki pocztowej.
Termin
Prace można przesyłać do 6 listopada 2020 r. 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
Strona konkursu: https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/ten-magiczny-czas-przedluzamy-czas-trwaniakonkursu/4285/

3. Konkurs fotograficzny „Temat Rzeka”
Organizator
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i
młodzież do 18 lat oraz dorośli.
Opis
Konkurs jest organizowany w ramach kampanii Stop drodze wodnej E40.
Tematem zdjęć konkursowych powinna być przyroda rzek i dolin: Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy i
Bystrzycy, a także działalność człowieka związana z tymi rzekami i ich dolinami.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
Prace należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie).
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000 zł.
Termin
Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r.
Strona konkursu: https://otop.org.pl/2020/10/konkurs-fotograficzny-temat-rzeka-zmiana-terminuzakonczenia/

4. Gwiazdkopisanie - ŚWIĄTECZNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY POLSKIEGO RADIA
DZIECIOM
Polskie Radio Dzieciom ogłasza trzecią edycję świątecznego konkursu, który przywołuje
rodzinne wspomnienia. Opowiadania, wiersze, komiksy ocenią uznani polscy twórcy literatury dla
dzieci i młodzieży.

Wspólne kolędowanie, zapach cynamonu, pomarańczy, wizyta niezapowiedzianego gościa, a
może po prostu radość z bycia razem…? Nasza pamięć skrywa wiele wspomnień. Ten konkurs jest
właśnie po to, aby do nich powrócić. Najciekawsze opowieści nagrodzone zostaną wspaniałymi
prezentami!
Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie literackiej: poetyckiej lub prozatorskiej opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, wiersz lub w formie komiksu – rysunek, malarstwo, grafika
komputerowa.
Świąteczne historie ocenią popularni autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Justyna
Bednarek i Grzegorz Kasdepke oraz Martyna Chuderska – dziennikarka Polskiego Radia
Dzieciom, jurorka konkursów literackich. W tym roku, do zespołu jury, dołączył również Tomasz
Samojlik, ceniony twórca literatury dla dzieci, rysownik i autor komiksów, który oceni prace także
pod kątem plastycznym.
Jak napisać zwycięską pracę? - Pamiętajmy, że dobry tekst to taki, który sprowokuje uśmiech, ale
także wzruszy. Tego będę szukał – mówi Grzegorz Kasdepke. Sugestie jurorów, adresowane do
uczestników konkursu, odnaleźć można w filmach instruktażowych na
stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl
Na autorów najciekawszych historii czekają cenne nagrody: zestawy multimedialne, radioodbiorniki
DAB+ i rodzinne gry planszowe. Ponadto prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej gwiazdkopisanie.polskieradio.pl w formie książki elektronicznej. Zostaną także
zaprezentowane w wybranych audycjach Polskiego Radia Dzieciom.
Elektroniczną wersję pracy należy przesyłać do 6 grudnia za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną w
niedzielę 20 grudnia w audycji „Kulturoteka” na antenie Polskiego Radia Dzieciom (godz. 17.0019.00), na stronie polskieradiodzieciom.pl i w mediach społecznościowych pod
adresem: facebook.com/radiodzieciom.
Ach, jak przyjemnie jest, gdy jest Gwiazdka! Właściwie szkoda, że nie bywa ona trochę częściej.
Astrid Lindgren, „Dzieci z Bullerbyn”
Więcej informacji i regulamin konkursu: polskieradiodzieciom.pl oraz w serwisie specjalnym
konkursu: https://www.polskieradio.pl/452/

5. Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.
Opis
Rzecznik Praw Dziecka zaprasza szkoły do udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne o
prawach dziecka.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe – klasy I-IV,
• szkoły podstawowe – klasy V-VIII,
• szkoły ponadpodstawowe.
W każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić nie więcej niż trzy prace.
Skany prac należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie).
Termin
Konkurs trwa do 15 grudnia 2020 r.
Nagrody
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe: iPady, głośniki bezprzewodowe, słuchawki
bezprzewodowe, powerbanki, plecaki, piórniki z wyposażeniem, piłki
Strona konkursu: https://brpd.gov.pl/2020/10/22/rzecznik-oglasza-konkurs-na-najciekawsze-praceplastyczne-o-prawach-dziecka/

6. XIII Ogólnopolski Konkurs na Komiks „Podróże Koziołka Matołka – Gruzja”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie komiksu o podróży Koziołka Matołka po Gruzji.
Objętość pracy nie może przekraczać 10 jednostronnych kartek formatu A4.
Opłata za zgłoszenie jednego komiksu do konkursu wynosi 20 zł.
Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu).
Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.
Termin
Prace można przesyłać do 30 grudnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Strona konkursu: https://centrumbajki.pl/13-ogolnopolski-konkurs-podroze-koziolka-matolkagruzja/

