
Lista autorów i tytułów obowiązujących w konkursie, pozycje 

należą do „Złotej dwudziestki” książek na 20-lecie kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom”: 

 

 Grzegorz Kasdepke – Detektyw Pozytywka 

 Andrzej Maleszka – Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło 

 Wojciech Widłak – Pan Kuleczka 

 Piotr Socha – Pszczoły 

 Renata Piątkowska – Która to Malala? 

 Adam Wajrak – Wielka księga prawdziwych tropicieli 

 Łukasz Wierzbicki – Dziadek i niedźwiadek 

 Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Florka. Z pamiętnika ryjówki 

 Barbara Kosmowska – Pozłacana rybka 

 Olga Tokarczuk – Zgubiona dusza 

 Michał Rusinek – Wierszyki domowe 

 Barbara Gawryluk – Dżok. Legenda o psiej wierności 

 Joanna Fabicka – Rutka 

 Barbara Kosmowska – Gwiazda z pierwszego piętra 

 Iwona Chmielewska – Pamiętnik Blumki 

 Joanna M. Chmielewska – Niebieska niedźwiedzica 

 Tomasz Samojlik – Żubr Pompik. Tropy na śniegu 

 Marcin Kozioł – Tajemnica przeklętej harfy. 

 Grzegorz Kasdepke – Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów  

i nie tylko 

 Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska  

i inni – Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych 

sprawach 
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REGULAMIN 

 

Organizator: 
 

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. 
 

Cele konkursu: 
 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie 

współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży, 

 krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci, 

 pobudzanie wyobraźni i fantazji młodego czytelnika, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci. 
 

Założenia i przebieg konkursu: 
 

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat  

ze szkół podstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego. 

 Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez placówki lub 

indywidualnie przez rodziców. 

 Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę 

plastyczną (płaską), format maksymalny: A-3. 

 Inspiracją dla prac plastycznych są bohaterowie i historie 

literackie z książek, których lista została dołączona do 

regulaminu, dopuszcza się również inne tytuły wskazanych 

autorów. 

 Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji 

tematu, dopuszcza się również swobodę środków użytych 

do jego realizacji. 

 Oceniany będzie pomysł i własna interpretacja tekstu,  

do którego uczestnik stworzy ilustrację, a nie plastyczne, 

dokładne odwzorowanie ilustracji z wybranej książki. 

 Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: 

imię, nazwisko i wiek autora, tytuł utworu, do którego 

wykonano ilustrację, adres placówki, telefon.  

 Dla autorów najciekawszych prac ufundowano nagrody. 

Termin konkursu: 
 

 Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć 

do 12 czerwca 2021 r. do Przemyskiej Biblioteki Publicznej, 

(ul. Grodzka 8, Dział dla Dzieci i Młodzieży). 
 

 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej 

biblioteki do 19 czerwca br. 
 

 Kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, 

tel. 16 678 62 87, 16 6783582 

e-mail: konkurs@biblioteka.przemysl.pl. 
 

 Regulamin dostępny również na stronie internetowej PBP  

www.biblioteka.przemysl.pl. 
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