
Miejska   Biblioteka  Publiczna  w Kraśniku 

Filia nr 1  

ogłasza  

Konkurs biblioteczny 

pt. „PACYNKA  DLA  BIBLIOTEKI” 

 

I. Zasady ogólne 

1. Celem konkursu jest propagowanie działalności Filii nr 1 MBP Kraśnik. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz upowszechnianie  twórczości plastycznej i teatralnej. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych kl. I-III. 

4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach : 

 Zaprojektowanie pacynki  

 Nadanie imienia lalce 

 

Etap I  -  konkurs plastyczny  (trwa od 06.03 do 25.03 2017r. włącznie) 

- praca powinna przedstawiać projekt lalki, która wykorzystywana będzie przez bibliotekarza  

  do zajęć   z  dziećmi, 

- technika dowolna w formacie A4 (21,0 cm x 29,7 cm), 

- opiekun Uczestnika wypełnia i składa Kartę Zgłoszeniową do Filii nr 1,  

- każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek ), 

- oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wybrane przez komisję,  

- prace plastyczne zostaną wykorzystane do wystawy towarzyszącej imprezie finałowej, 

- zwycięzca oraz wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie, 

-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych, 

-dostarczone prace nie będą zwracane, 

-według zwycięskiego projektu zostanie wykonana pacynka. 

 

Etap II –  pomysł na nazwę lalki (trwa od 10.04 do 28.04.2017r. włącznie) 

- wizerunek wykonanej lalki będzie dostępny w Filii nr 1 oraz na stronie internetowej  

biblioteka.krasnik.pl i fb wszystkich placówek miejskich, 

- pomysł na imię lalki należy zapisać na kartce wraz z metryczką (imię i nazwisko, wiek), 



- kartkę wrzucamy do specjalnie oznakowanej skrzynki znajdującej się w Wypożyczalni dla Dzieci  

   i Młodzieży Filii nr 1, 

- pomysłodawca najlepszej nazwy dla Pacynki zostanie nagrodzony. 

 

II. Nagrody 

 - w konkursie Organizatorzy powołają Komisję, w skład której wejdą bibliotekarze z Filii nr 1  

   oraz Plastyk, 

 - laureaci I i II etapu otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają     

drobne upominki, 

 - finał obu etapów konkursu nastąpi w tygodniu bibliotek dnia 10.05.2017 o godz. 10.00  

   w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku. 

 

ZAPRASZAMY ! 


