
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz 

Goethe-Intitut w Warszawie zapraszają uczniów 

klas IV-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz 

uczniów szkół średnich 

do udziału w konkursie plastycznym pt. 

„Literatura niemiecka w ilustracji” 

pod honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy  

oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

   

I. Organizator konkursu:   

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,       

ul. M. Skłodowskiej Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 52 341-30-74 w. 18 

www.pbw.bydgoszcz.pl oraz Goethe-Institut w Warszawie.  

II. Cele konkursu:   

- zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą niemieckojęzyczną oraz 

promowanie czytania w oryginale,   

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim,   

- wspieranie edukacji języka niemieckiego na poziomie gimnazjum   

i szkoły średniej,   

- pobudzanie motywacji uczniów do uczenia się języka niemieckiego 

oraz sprawdzenie biegłości językowej,   

- promocja Medioteki Języka Niemieckiego Instytutu Goethego  

(księgozbioru i działań edukacyjnych) w Pedagogicznej Bibliotece  

Wojewódzkiej w Bydgoszczy,    

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
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- kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych, literackich  

 językowych,   

- promocja osiągnięć dzieci i młodzieży oraz szkół na terenie 

Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego,   

- umożliwienie zdrowej rywalizacji z rówieśnikami oraz spełnienie się 

uczniów w zadaniach wykraczających poza kanon obowiązkowej 

nauki,   

III. Warunki uczestnictwa:   

1.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół z terenu Bydgoszczy   

i powiatu bydgoskiego (klasy IV-VII szkoły podstawowej, II-III 

gimnazjum oraz szkół średnich).   

2. Temat pracy „Literatura niemiecka w ilustracji”.   

3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną ręcznie lub 

komputerowo (może to być: rysunek, malowanka, wyklejanka, 

wydzieranka, kolaż, papieroplastyka,  praca w technice cyfrowej 

- konieczny wydruk) w formacie A3.   

4. Autor pracy musi wykonać ilustrację do książki.    

- uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum 

wybierają ze spisu tytułów literatury niemieckojęzycznej jedną 

książkę, którą muszą przeczytać (załącznik nr 3 do Regulaminu) po 

polsku, aby do wybranego przez siebie fragmentu  wykonać  ilustrację. 

Na odwrocie pracy musi być dołączona informacja: nazwisko 

autora i tytuł książki oraz krótki opis jakiego fragmentu 

książki ilustracja dotyczy (od 10 do 15 zdań po polsku).   

- uczniowie szkół średnich oraz uczniowie klasy II i III gimnazjum 

(jeśli kontynuują naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej), 

wybierają ze spisu tytułów literatury niemieckojęzycznej (załącznik 

nr 4 do Regulaminu – „Leichte Literatur”) jedną książkę, którą 

muszą przeczytać w języku niemieckim (poziom A1/A2), aby do 

wybranego przez siebie fragmentu wykonać ilustrację. Na odwrocie 

pracy musi być dołączona informacja: nazwisko autora i tytuł 
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książki oraz krótki opis jakiego fragmentu książki ilustracja 

dotyczy (od 10 do 15 zdań w języku niemieckim).   

5. Na odwrocie pracy należy napisać dane uczestnika: imię, 

nazwisko, szkoła, klasa.   

6. Wykonana ilustracja nie może pokrywać się z ilustracją 

przedstawioną w książce.   

7. Komisja oceni pracę biorąc pod uwagę następujące kryteria:   

- samodzielność wykonania pracy,   

- jasność przekazu graficznego,   

- pomysłowość i kreatywność,   

- estetykę wykonania,   

- zgodność ilustracji z treścią oraz czy nie pokrywa się z ilustracją 

zamieszczoną w książce,   

- dotyczy uczestników konkursu czytających książkę po niemiecku: 

tekst dołączony do ilustracji w języku niemieckim będzie oceniony 

również pod względem poprawności językowej (użycie struktur, 

bogactwo leksykalne)   

   

IV. Nagrody:   

Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:   

- klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum (czytanie po 

polsku)   

- klasy II-III gimnazjum oraz szkoły średnie (czytanie po niemiecku).   

Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, a także 

wyróżnienia.   
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V. Termin i miejsce nadsyłania prac:   

1. Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki.   

2. Listownie należy przesłać na adres:   

Pedagogiczna  Biblioteka   Wojewódzka  im.  Mariana 

Rejewskiego w Bydgoszczy  ul. M. Skłodowskiej-Curie 4    

85-094 Bydgoszcz   

Z dopiskiem: konkurs  „Literatura niemiecka w ilustracji”.   

3. Prace należy przesyłać do dnia 16 marca 2018 r.   

4. Do pracy należy dołączyć kopertę z załącznikami (nr 1 i nr 2):    

Zgłaszający wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe 

uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) i pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora danych osobowych autorów w celach wynikających 

z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   

o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz.833  z późn. zm. 

(załącznik nr 2 do Regulaminu)   

   

Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku 

prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.   

5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub 

zagubienie prac podczas przesyłki.   

6. Przesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane, będą mogły być 

wykorzystane na potrzeby Biblioteki, w tym:  opublikowane na 

stronie internetowej.   

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem 

majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 

ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.   
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VI. Postanowienia końcowe:   

1.Biblioteka zapewnia dostęp do książek proponowanych do konkursu 

(załącznik nr 3 i nr 4)   

2.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, najciekawsze 

prace zostaną nagrodzone, o podziale nagród zadecyduje jury.   

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.pbw.bydgoszcz.pl.   Uczestnicy   powiadomieni  zostaną 

telefonicznie lub przez adres e-mail.   

4.Prace nagrodzone i zakwalifikowane przez jury zostaną 

zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.   

5.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu.   

6. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy 

do organizatorów.   

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników, 

współpracowników lub przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz 

innych podmiotów powiązanych organizacyjnie, kapitałowo lub 

osobowo z Organizatorem Konkursu.   

     

VII. Załączniki:   

Zgłaszający wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe 

uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) i pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora danych osobowych autorów  w celach wynikających 

z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dni29 sierpnia 1997 r.   

o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.  

(załącznik nr 2 do Regulaminu)   

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/

