
Regulamin 

konkursu literackiego 
 

„Spełniam jedno z moich marzeń – zostaję pisarzem” 
 

     Konkurs jest organizowany w ramach realizacji programu Biblioteki Narodowej  
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami 
partnerskich bibliotek szkolnych” – Priorytet 2, który realizowany jest ze 
środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.  
 

1. Organizatorzy konkursu:  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku  
oraz Filia nr 6 MBP w Słupsku 

 
2. Cele konkursu:  
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności  
- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży 
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 
- rozwijanie zainteresowań uczniów 
- kształtowanie postaw twórczych 
- wyławianie talentów literackich 
- wspieranie twórczości dziecięcej 
- popularyzacja dobrej literatury dziecięcej 

     
3. Adresaci konkursu: 
uczniowie klas IV-VI SP10 w Słupsku 
 

4. Zasady uczestnictwa: 
- zgłoszenie swojego uczestnictwa u organizatorów do końca października 

2014r.           

- zapoznanie się z wybraną książką przygodową zakupioną  w ramach w/w 
projektu BN (lista w załączeniu) 

     -     po lekturze książki opisanie, w formie pamiętnika,  przygody z własnego 
życia 

- praca powinna być napisana osobiście, bez pomocy innych osób, w języku 
polskim oraz nie może być dotąd publikowana i nagradzana w innych 
konkursach 

- powinna być napisana na komputerze, maksymalnie do 3 stron formatu A4 
(czcionka 14) i przekazana w formie papierowej do organizatorów w terminie 
do 05 grudnia br. 

- na pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, klasę. 
 

5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.  
      W składzie jury konkursu znajdą się literaci, doświadczeni poloniści oraz  
      przedstawiciele organizatora. 
 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia br. O dokładnym terminie 
       i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym. 
 



7. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz prawo do publikacji 
utworu na stronie internetowej SP10. 

 
 
 
 

Wykaz książek przygodowych – do wyboru 

- zakupionych w ramach Programu Biblioteki Narodowej – 
do wypożyczenia w Filii nr 6 MBP (popularny „Bolek i Lolek”) 

 
1. Bahdaj A. – Wakacje z duchami 
2. Gościnny S. - Mikołajek 
3. Kosmowska B. – Buba 
4. Menten T. – Mumia Dummie i złoty skarabeusz 
5. Nadin J. – Penny z Piekła Rodem 
6. Niemczuk J. – Szaleńczaki 
7. Park B. – Zuźka D. Zołzik (wybrany tom) 
8. Peirce L. – Zapiski Luzaka (wybrany tom) 
9. Twain M. – Przygody Tomka Sawyera 
10. Verne J. – W 80 dni dookoła świata 
11. Webb H. – Bernard szuka domu 
12. Webb H. – Horacy spełnia życzenia 
13. Webb H. – Szukając misia 
14. Wicha M. – Łysol i Strusia 
15. Wilk P. – Przygody misia Kazimierza 

16. Witek R. – Zgniłobrody i luneta przeznaczenia 
 
 
 
 
Pamiętnik - relacja o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym 
świadkiem. Pamiętnik ( w przeciwieństwie do dziennika ) opowiada o zdarzeniach z 
pewnego dystansu czasowego. Autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym, 
jak zdarzenia przebiegały, lecz może ujawniać również swoje stanowisko wobec nich 
w chwili pisania. 
 


