
Książka na miarę...i Ty możesz zostać autorem i ilustratorem!  

 

„Pióro jest w istocie wspaniałym berłem i kto ma być pisarzem, 

nieraz już we wczesnej młodości nosi w sobie świadome lub jawne 

poczucie królestwa słowa” - Jan Parandowski 

Drodzy Uczestnicy konkursu! 

Uzbrojeni w klawiatury komputerów, pióra, długopisy i czyste kartki papieru, 

wyruszcie w niezwykłą wyprawę, pełną zagadek, niespodzianek  

i fantastycznych wydarzeń. 

Cele konkursu 

- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia, 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wrażliwości artystycznej  i wyobraźni 

uczestników, 

- odkrywanie radości z tworzenia i obcowania z literaturą piękną, 

- doskonalenie zdolności manualnych, 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno – technicznej oraz wrażliwości 

estetycznej, 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności, 

- promowanie twórczości i kreatywności młodych artystów. 

 

Zasady konkursu 

1. Zadanie polega na samodzielnym napisaniu książki, w dowolnym kształcie, 

wielkości, formie (może być komiks). Tematyka utworu jest dowolna. W 

kwestii doboru bohaterów, miejsc i wydarzeń ogranicza Was jedynie własna 

wyobraźnia! 



  
 

Celem konkursu jest stworzenie autorskiej książki tj. niezwykłej, unikatowej, 

takiej z jaką rzadko spotykamy się w bibliotece czy księgarni.  Stworzona praca 

nie powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych 

kartek, lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści, która jest 

pretekstem do znalezienia pięknej formy. Projektowanie takiej formy pozwala 

Wam puścić wodze fantazji. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych 

przedmiotach i materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie i stare 

gazety, po tkaninę, drewno, ceramikę czy twory natury. Możecie korzystać  

z różnorodnych technik plastycznych płaskich i przestrzennych. Jeśli chodzi 

o  treść, inspirację zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury dziecięcej i 

młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, wrażliwości, 

przeżyć. Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego poszukiwania 

tworzywa, kształtu i przekazu WASZEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ.  Niech 

gotowa praca nas zadziwi i zachwyci. 
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII. 

3. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę, wykonaną samodzielnie. Korekta 

tekstu mile widziana przez osobę dorosłą. 

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora, klasa. 

Terminy 

1. Prace konkursowe należy składać do 28.05.2021 r. w świetlicy szkolnej (przy 

ul. Tarnowieckiej w sali 122 lub Osieckiej), bądź w sekretariacie. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu 4 czerwca 2021 r., zaś rozdanie nagród nastąpi 

przed zakończeniem roku szkolnego. 

3. Autorzy książek, których prace zostaną najwyżej ocenione za 

kreatywność, formę przekazu artystycznego, treść książki oraz jej 

estetykę będą oceniani w swojej kategorii wiekowej. 

 

       Wychowawczynie świetlicy szkolnej 

   Joanna Krzewska, Katarzyna Jędrzejewska, Joanna Kutyła 


