
REGULAMIN   
 

XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„RODZINA. Biblioteka dla rodziny”  
 

I. ORGANIZATORZY: 

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie 

 

II.  PATRONAT: 

 Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

 

III.  CELE KONKURSU: 

 Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży; 

 Przedstawienie rodziny jako nadrzędnej wartości w życiu człowieka wpływającej na 

rozwój społeczny i emocjonalny młodych ludzi; 

 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, 

budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie; 

 Zachęcanie i mobilizowanie dzieci i młodzieży do regularnego czytania, również w 

gronie rodzinnym oraz korzystania z zasobów bibliotek; 

 Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą i 

działalnością kulturalną bibliotek; 

 Pobudzanie wyobraźni młodych ludzi poprzez kontakt z wartościową literaturą, 

kulturą i sztuką. 

 

IV. TEMAT:  

Środowiskiem najsilniej oddziałującym na dziecko i kształtującym jego pierwszy 

kontakt z literaturą jest dom rodzinny. To właśnie rodzice kupując pierwsze książeczki, 

czytając wiersze, bajki i baśnie - tworzą u swoich dzieci potrzebę kontaktu z tekstem 

pisanym, uczą przeżyć towarzyszących lekturze, wychowują początkującego czytelnika 

zanim sam nauczy się czytać. Jeśli dziecko nie zetknie sie z literaturą w okresie wczesnego 

dzieciństwa, nie będzie odczuwać jej braku w latach późniejszych.  

  Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za rozwój zainteresowań dzieci 

literaturą. Przejawem takiego odpowiedzialnego postępowania powinno być jak 

najwcześniejsze zaznajomienie dziecka z bibliotekami – miejscami, w których książka 

dostępna jest dla każdego. Dobrą okazją do zaprzyjaźnienia się z literaturą są rodzinne 

wyjścia do bibliotek. Zainteresowanie dziecka książką, ukazanie możliwości korzystania  

z niej, przyzwyczajanie do stałego z nią obcowania - wszystko to składa się na przygotowanie 

przyszłego, świadomego czytelnika. Ważne jest również ukazanie dzieciom drogi dotarcia  

do różnorodnego księgozbioru, oraz możliwości samodzielnego wyboru książek poprzez 

korzystanie z bibliotek. Dziecko, rodzic, książka i biblioteka - to pewnego rodzaju układ 

wzajemnych zależności. Wczesny kontakt z książką budzi i rozwija potrzeby stałego z nią 

obcowania, a kontakty takie w pierwszej kolejności gwarantują rodzice, a w późniejszym 

czasie różnego rodzaju  biblioteki.  

 Zadaniem dla uczestników tegorocznej edycji konkursu niech w takim razie będzie 

ukazanie przez dzieci i młodzież swoich kontaktów z książką. Począwszy od tych 

najwcześniejszych, kiedy to starsi członkowie rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo 



wprowadzali ich w świat literatury, poprzez kolejne etapy kontaktów: wizyty w bibliotece, 

samodzielny wybór książek, korzystanie z katalogów bibliotecznych a także najnowszych 

możliwości korzystania z literatury z użyciem nowoczesnych technologii.  

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. 

 Prace powinny być wykonane wyłącznie indywidualnie. 

 Technika: malarstwo, rysunek, collage /z wyjątkiem plasteliny i artykułów spożywczych/, 

grafika, batik. 

 Format: A2 lub A3 –prosimy nie nadsyłać prac o większym lub mniejszym rozmiarze. 

 Prac prosimy nie rolować i nie oprawiać w passe-partout. 

Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia trwale umieszczoną na odwrocie 

pracy. (karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu)  

 Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przesłać lub dostarczyć osobiście na 

adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury,  

Ul. Piłsudskiego 5a,   22-300 Krasnystaw,   

 Nadesłane prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac konkursowych jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem ich na własność Organizatora. 

 Laureaci konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają dyplomy oraz upominki rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów, patronów i sponsorów.  

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU: 

 Termin nadsyłania prac upływa 17 maja 2019r. (decyduje data dotarcia pracy do 

organizatora) 

 Prace oceni i przyzna nagrody oraz wyróżnienia kompetentne Jury powołane przez 

organizatorów. 

 Prace oceniane będą w 5 grupach wiekowych: przedszkola, klasy I-III szkoły 

podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasa VII, VIII i III gimnazjum, szkoły  

ponadgimnazjalne.  

 Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy organizatorzy przewidują na 14 czerwca 

2019 o godz. 13.00 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie oraz 

Młodzieżowym Domu Kultury,  ul. Piłsudskiego 5a. 

 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostanie umieszczony na stronie internetowej 

MDK. Ponadto o wynikach konkursu, dokładnym terminie i godzinie podsumowania 

organizatorzy  powiadomią laureatów telefonicznie. 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Organizator nie zapewnia gościom noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży. 

2. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości podsumowania konkursu mogą być odebrane w 

innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem lub przesłane pocztą wyłącznie na koszt 

adresata. 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu 

udziela komisarz konkursu - Joanna Kawęcka , tel. 608 345 165  

Tel/fax. 082-576-20-97 ,  e-mail:   mdkkrasnystaw@wp.pl      

 


