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ORGANIZATORZY KONKURSU
1.

Organizatorami XXX edycji wojewódzkiego konkursu „Wydajemy
Własną Książkę” (dalej jako – konkurs) są:
• Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów”,
im. Cypriana Kamila Norwida;
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
im. Komisji Edukacji Narodowej;
• Wolskie Centrum Kultury.

PATRONAT KONKURSU
2.

Tegoroczna edycja jest objęta honorowym patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.

3.

Objęcie tegorocznego konkursu patronatem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty nie uwzględnia się w wykazie osiągnięć, który może być
wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły.

GŁÓWNE CELE KONKURSU
4.

Główne cele konkursu to:
a) kształtowanie kultury czytelniczej,
b) pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
c) oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości
literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.
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UCZESTNICY I ICH OPIEKUNOWIE
5.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

6.

Uczestnik może wykonać pracę konkursową na zajęciach edukacyjnych
lub indywidualnie, ale w każdym z tych przypadków powinien
wraz z pracą podać dane swojego opiekuna konkursowego,
którym może być nauczyciel, instruktor, rodzic lub opiekun prawny.

ZADANIE KONKURSOWE
7.

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu przez jedną osobę lub kilka
osób książki o dowolnej treści i postaci, to znaczy:
a) Książka konkursowa może przedstawiać treść za pomocą dowolnej
formy literackiej (mogą to być np.: wiersze, książki złożone z listów,
opowiadania,
pamiętniki,
gatunki
dramatyczne,
literatura
popularnonaukowa, reportaże, wywiady, przewodniki, komiksy,
gatunki mieszane i dowolne inne).
b) Książka
konkursowa
może
przyjąć
dowolną
postać
(może to być np.: książka rozwijana, książka rozkładana w rozmaity
sposób, pop up book, książka-makieta, książka udająca przedmiot,
obiekt lub istotę żywą, także jako ich część, książka obrazkowa,
haftowana, książka sensoryczna, książka-zabawka i dowolne inne).
Warunkiem jest, aby postać książki była trwała i bezpieczna
dla użytkownika, to znaczy – nadawała się do wielorazowej lektury.
c) Książka konkursowa może być zdobiona dowolną techniką
plastyczną (np.: kredkami, farbami, z użyciem mozaiki lub elementów
ruchomych, książka może być zdobiona technikami tkackokrawieckimi: wyszywana, z guzikami, koralikami, naszywkami,
plecionkami i dowolnymi innymi). Warunkiem jest, aby zdobienia
książki były trwałe i bezpieczne dla użytkownika.
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ZGŁOSZENIE I ZAKWALIFIKOWANIE KSIĄŻKI DO KONKURSU
8.

Książka zgłoszona w konkursie musi zawierać część, na której zapisano:
a) tytuł książki,
b) imię i nazwisko autora, a jeśli książkę sporządzała więcej niż jedna
osoba, to imiona i nazwiska wszystkich autorów,
c) rok i miejsce powstania książki (miejscowość).
d) W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców
w pracy konkursowej wymagane jest podanie ich nazwisk.

9.

Do każdej książki należy dołączyć kartę zgłoszeniową (do pobrania
na stronie konkursu) lub sporządzoną samodzielnie pisemną informację
zawierającą czytelny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10.

tytuł książki,
imię i nazwisko autora (autorów),
wiek autora (autorów),
rok i miejsce powstania książki (miejscowość).
imię i nazwisko opiekuna,
nr telefonu kontaktowego – w przypadku uczestnika indywidualnego;
a w przypadku powstawania pracy na zajęciach edukacyjnych
dodatkowo: nazwę i adres placówki.

Książki należy nadsyłać do 31 marca 2023 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW”
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa
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KRYTERIA OCENY I NAGRODY

11.

Złożone ze specjalistów jury będzie oceniać – z uwzględnieniem wieku
autora (autorów) – estetykę i pomysłowość literacką, plastyczną i edytorską
każdej nadesłanej książki.

12.

Książka może zostać nagrodzona w jednej, dwóch lub trzech
z następujących kategorii:
•
•
•

13.

literackiej,
plastycznej,
edytorskiej.

Zgodnie z tradycją sięgającą IV edycji konkursu książka nagrodzona
we wszystkich trzech kategoriach otrzymuje najwyższy tytuł:
Złotej Książki.

14.

Finał konkursu planowany jest w maju 2023 r. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu w innym niż planowanym
pierwotnie terminie, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności losowe.
O terminie i miejscu finału poinformujemy laureatów pocztą elektroniczną
i/lub telefonicznie.

15.

Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu
imprezy finałowej lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK
„Muranów”.

Regulamin konkursu WWK – str. 6 z 6

INFORMACJE DODATKOWE
16.

Prace laureatów i prace wyróżnione stają się wyłączną własnością
organizatora i mogą być prezentowane w Internecie oraz publikowane
jako
materiały
promujące
działalność
MDK
„Muranów”,
a także mogą być włączone do Biblioteki Książki Dziecięcej działającej
w MDK „Muranów”. Pozostałe prace można odebrać do końca roku
szkolnego – tj. do 23 czerwca 2023 r.

17.

Na wyraźną prośbę opiekunów uczestnicy otrzymają drukowane
potwierdzenia wzięcia udziału w konkursie po jego rozstrzygnięciu.

18.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

19.

Konkurs będzie przebiegał z dostosowaniem się do aktualnych
wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i GIS.

20.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:
w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”,
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,
tel. 723 244 930, 22 635 82 85
e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl
www.mdk-muranow.waw.pl
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,
tel. 22 810 46 64,
e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl
www.pbw.waw.pl
w Wolskim Centrum Kultury
ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa,
tel. 22 632 31 91/96,
e-mail: sekretariat@wck-wola.pl

