
KONKURS „ŚLADAMI SŁYNNEGO PISARZA” 
 

 

Z racji trwającego Roku Josepha Conrada Korzeniowskiego 

nauczyciele poloniści oraz biblioteka szkolna proponują wszystkim uczniom 

naszej szkoły udział w konkursie z wiedzy o tym cenionym na świecie, a mało 

znanym w Polsce pisarzu. 

Aby przystąpić do konkursu należy przyjść do biblioteki szkolnej i pobrać 

formularz z pytaniami oraz wykonać ilustrację (technika i format dowolny) do 

jednej z jego książek. Wypełniony formularz oraz pracę plastyczną należy 

przynieść do biblioteki, do dnia 15 marca 2018 r. 

Nagrodą dla najlepszych uczestników konkursu będzie bardzo dobra ocena 

cząstkowa z języka polskiego oraz drobne upominki. Warto!!! 

 

Czas trwania konkursu od września 2017 do marca 2018. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 26 marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W 
KSIĄŻKĘ  

Drodzy Uczniowie! 

Nasza Szkolna Biblioteka postanowiła w sposób nowoczesny i zabawny 
wykorzystać sleeveface do promocji czytelnictwa. Co to jest sleeveface?  

Sleeveface są to zdjęcia, na których widoczna jest okładka książki, 
sfotografowana w ten sposób, że łączy się z sylwetką osoby, stanowi jej 
przedłużenie  czy dopełnienie. Stwarza to iluzję jednolitego obrazu, przy 
założeniu, że okładka jest trzymana  przed osobą fotografowaną, a pozujący 
stanowi jej przedłużenie. Efekty -  w zależności od  inwencji twórcy i wkładu 
pracy – mogą być zabawne, kreatywne, zawsze są jednak interesujące. 
Wystarczy więc wziąć okładkę książki, czasopisma lub płyty z jakąś postacią 
lub jej fragmentem i zrobić zdjęcie swojej sylwetki tak, aby tworzyło kompletny 
obraz z książką.  

Prosimy  kreatywnych uczniów z naszej szkoły do przyłączenia się do akcji - 
wykonania twórczego i zaskakującego sleeveface.  

Czas trwania konkursu od września 2017 do stycznia 2018. 

Na zakończenie konkursu przewidziane są nagrody książkowe, ocena 
cząstkowa z fotografii oraz   prezentacja wszystkich prac. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. 

 I Cele konkursu: 

• 1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki. 

• 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

• 3. Wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej. 



• 4. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby. 

Warunki uczestnictwa: 

• Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

• Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez 
okładkę książki, czasopismo lub płytę częścią ciała, zgodnie z 
założeniami techniki sleeveface. 

• Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane 
zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 

• Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 
kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia, technika wykonania. 

• Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie 
JPEG jako załącznik na adres mailowy: bibliotekawplastyku@gmail.com 
do 31 stycznia 2018 r. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w 
wiadomości mailowej danymi: tytuł i  autor wykorzystanej książki, imię i 
nazwisko autora (autorów). 

• Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. 

• Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

OTO  PRZYKŁADY  SLEEVEFACE 
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Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny 
Snopkiewicz* 
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”im. Adama 
Mickiewicza, Urząd Miasta Zawiercie 

Cel konkursu: polpularyzowanie współczesnej prozy i poezji, wspieranie 
młodych talentów, rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 

REGULAMIN KONKURSU 

● Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców 
● Każdy z uczestników konkursu proszony jest o przyniesienie do biblioteki 

szkolnej jednego zestawu wierszy (od 3 do 5 utworów) lub jednej formy 
prozy (max. 7 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli do 15000 
znaków). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagrodzone w 
innych konkursach. 
Każdy z utworów musi być zaopatrzony w godło (pseudonim) i 
wydrukowany w trzech egzemplarzach. 

● Prace zostaną wysłane na adres organizatora konkursu. 
● Termin składania prac upływa 23 października. 
● Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2017 roku 
● Jury w składzie: 
- Bogdan Dworak (pisarz, publicysta, regionalista) 
- Marek Baczewski (poeta, pisarz, krytyk literacki) 
- Olgierd Dziechciarz (pisarz, redaktor naczelny kwartalnika 

literacko-artystycznego „Afront” 
Jury wybierze najlepsze prace, a wyniki konkursu ogłosi i opublikuje na stronie 
internetowej Organizatora. 

Przewidziane nagrody: pierwsze miejsca w dziedzinie poezji i prozy w kwocie 
po 1000 zł, wyróżnienia w kwocie 500 zł oraz nagrody książkowe. 

 



 

 

 


