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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie  
Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 
 
 
Nowodworski Ośrodek Kultury 

 
Metodyczny Punkt Konsultacyjny  
w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Serdecznie zapraszają 
szkoły podstawowe i gimnazjalne gmin powiatu 

nowodworskiego do udziału w VIII edycji konkursu 
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Konkurs odbędzie się pod patronatem 
BBuurrmmiissttrrzzaa  MMiiaassttaa  NNoowwyy  DDwwóórr  MMaazzoowwiieecckkii  

PPaannaa  JJaacckkaa  KKoowwaallsskkiieeggoo  
 
 
                   
Patronat medialny: 
                                    FAKTY NOWODWORSKIE 

 

           



 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ 

 
 

UCZESTNICY:   
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych 

oraz klas I-III szkół gimnazjalnych gmin powiatu nowodworskiego. 
• Książka może być dziełem jednej, dwóch lub trzech osób. 
• Prace mogą powstawać pod opieką nauczycieli lub rodziców. 

 
TEMATYKA: 

• Tematyka książek może być dowolna. 
• Odrębną kategorię stanowić będą książki inspirowane postacią  
   i historią niedźwiedzicy Baśki Murmańskiej (uczniowie, którzy 
   zadeklarują chęć tworzenie prac o Baśce Murmańskie mogą  
   otrzymać materiały promocyjne z Urzędu Miejskiego w Nowym 
   Dworze Mazowieckim). 
 
UWAGA: Nagrodzone lub wyróżnione prace w tej kategorii mogą 
być wykorzystane jako materiał promujący Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
 

WYMOGI KONKURSOWE: 
• Książki powinny być estetyczne i pozbawione błędów 

ortograficznych (dopuszcza się udział osoby dorosłej w 
przeprowadzeniu korekty). 

• Prace powinny być samodzielne a teksty własne. 
• Książki mogą być pisane odręcznie, na maszynie lub komputerze. 
• Książka może mieć formę tradycyjną lub elektroniczną. 
• Od strony edytorsko – plastycznej mogą być wykonane dowolną 

techniką z wykorzystaniem różnych materiałów. 
    
   UWAGA: Mile widziane są niekonwencjonalne formy plastyczne  

i edytorskie wzbogacające wymowę literacko-artystyczną książki! 
 



 
• Każda książka powinna zawierać imię i nazwisko autora (lub 

autorów), tytuł oraz rok i miejsce wydania. 
• Do każdej pracy należy dołączyć indywidualną kartę zgłoszenia 

(Załącznik nr 1). Prosimy aby wypełnił ją każdy uczestnik konkursu, 
także w przypadku prac zbiorowych. 

 
KRYTERIA OCENIANIA: 

• Oceny prac dokona profesjonalne, niezależne JURY powołane przez 
organizatorów. 

• Jury będzie oceniało przede wszystkim: poziom literacki prac, 
estetykę i staranność wykonania oraz pomysłowość edytorsko-
plastyczną. 

• Każda książka oceniana będzie w trzech kategoriach: 
  -  literackiej, 

      -  plastycznej, 
      -  edytorskiej 
• w trzech grupach wiekowych: 

  -  klasy I – III szkoły podstawowe, 
      -  klasy IV – VI szkoły podstawowe, 
      -  klasy I – III szkoły gimnazjalne. 
• Jury może przyznać w poszczególnych grupach wiekowych: 

  -  trzy miejsca w kategorii literackiej, 
      -  trzy miejsca w kategorii plastycznej, 
      -  trzy miejsca w kategorii edytorskiej. 
• Dodatkowo Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii. 
• Książka może być nagrodzona lub wyróżniona w jednej, dwóch lub 

trzech kategoriach. 
• Prace związane z tematyką Baśki Murmańskiej oceniane będą w 

odrębnej kategorii. 
 
Jury może przyznać tytuł ZŁOTEJ KSIĄŻKI pracy, która zajmie 
pierwsze miejsca we wszystkich trzech kategoriach konkursowych oraz 
tytuł SREBRNEJ KSIĄŻKI pracy, która zajmie pierwsze miejsca w dwóch 
kategoriach. 
 
NAGRODY: 

• Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne  
nagrody rzeczowe, książkowe i dyplomy. 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
WYDAJEMY WŁASNĄ GAZETĘ 

 
 

UCZESTNICY: 
W konkursie mogą wziąć udział redakcje gazetek klasowych, 

ogólnoszkolnych, kółek zainteresowań, organizacji społecznych, 
nieformalnych grup koleżeńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 
gmin powiatu nowodworskiego. 
 
WYMOGI KONKURSOWE: 

• Redakcje czasopism przesyłają na adres organizatora  minimum  
    3 numery czasopisma wydane w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 
    oraz „Kartę zgłoszenia gazetki” (Załącznik nr 2). 
• Tematyka artykułów w gazetkach jest dowolna. 

 
KRYTERIA OCENIANIA: 

• Oceny gazetek dokona powołane przez organizatorów profesjonalne, 
niezależne JURY. 

• Przedmiotem oceny będą: 
 

Kategoria I czasopisma redagowane przez uczniów klas  
I – III szkół podstawowych 

Kategoria II czasopisma redagowane przez uczniów klas  
IV – VI szkół podstawowych 

Kategoria III czasopisma redagowane przez uczniów klas  
I – III szkół gimnazjalnych 

Kategoria IV czasopisma inne: redagowane m.in. przez 
zespoły szkół, organizacje społeczne, 
pozaszkolne 

 
• Jury w trakcie oceny gazetek może stworzyć dodatkowe kategorie 

przyznawania poszczególnych nagród. 
 



 
• Jury będzie zwracało szczególną uwagę na następujące elementy 

czasopisma: 
1. literatura i kultura w piśmie – inspirowanie twórczości literackiej 

uczniów, propagowanie wartościowych wzorców kulturowych; 
2. sprawność językowa pisma – poprawność stylistyczna, gramatyczna 
    i ortograficzna; 
3. atrakcyjność czytelnicza – umiejętność oraz sposób budowania 

porozumienia z czytelnikami; 
4. podejmowane problemy i tematy – związek z życiem szkoły, 

środowiska i regionu; 
5. czas i zasięg oddziaływania – okres i częstotliwość ukazywania się, 

wielkość, liczba osób biorących udział w powstawaniu pisma, nakład; 
6. pomysłowość i oryginalność formy – pomysły plastyczne, ilustracje, 

nazwy działów, tytuły artykułów; 
7. profesjonalizm formalny: stopka redakcyjna, wyraźne oddzielenie 

przedruków od tekstów własnych, numeracja stron, czytelność. 
 
NAGRODY: 

• Jury przyzna trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla 
najlepszych czasopism w poszczególnych kategoriach. 

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
organizatorów oraz sponsorów konkursu. 

• Gazetki, które zajmą trzy pierwsze miejsca oraz gazetki wyróżnione 
mogą przez następny rok szkolny w swoich wydaniach posługiwać się 
tytułem: LAUREAT KONKURSU „ WYDAJEMY WŁASNĄ 
KSIĄŻKĘ I GAZETĘ” W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 
• Jury może przyznać również specjalne wyróżnienia opiekunom 

nagrodzonych pism. 
• Jury może odstąpić od przyznania regulaminowych nagród w 

poszczególnych kategoriach. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

• Prace konkursowe należy dostarczyć do  17 maja 2013 r. na adres: 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie 
Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

Ul. Chemików 1a 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 
• Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
• Uroczysty finał z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród 

laureatom konkursu przewidziany jest na 19 czerwca 2013 r. 
• O dokładnym terminie i miejscu finału konkursu wszyscy 

zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 
• Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zaprezentowane zostaną na 

wystawie w Nowodworskim Ośrodku Kultury w dniach:  
    17 – 30 czerwca 2013 r. 
• Od 2 lipca prace konkursowe można odbierać w siedzibie Biblioteki 

Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 
 

Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych. 
Informacji na temat warsztatów udzielają: 
- warsztaty dla autorów książek – p. Agnieszka Sokołowska,  
  tel. (22) 775-30-01, 
- warsztaty dla młodych dziennikarzy – p. Violetta Rzeszot,  
  tel. (22) 775-78-31. 
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 
Agnieszka Sokołowska – kierownik filii Biblioteki Pedagogicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim,  
tel. (22) 775-30-01,  e-mail: pbw.nowydwor@pbw.waw.pl 


