
Lidzbark Warmiński, 19.09.2018 r.

Szanowni Państwo, Miłe Dzieci, Droga Młodzieży,

serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego Słowem 

Malowane. Organizatorem konkursu jest  Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim,

a  ilustracja książkowa stanowi jedną ze ścieżek, której rozwojowi i upowszechnianiu poświęcamy szczególną 

uwagę.

Konkurs plastyczny Słowem Malowane jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem 

uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego tekstu literackiego. W latach ubiegłych uczestnicy 

konkursów zilustrowali utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ignacego Krasickiego oraz Wandy 

Chotomskiej.

W roku 2018 konkurs odbędzie pod hasłem „100 x 100”. 2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania

przez Polskę Niepodległości. Wspólnie z naszymi czytelnikami, pedagogami i rodzicami przygotowaliśmy listę 

100 utworów na 100 – lecie Niepodległości Polski. Nie zawsze są to utwory wzniosłe czy patetyczne – 

najważniejsze, by kojarzyły się nam z tematem polskości.  Ujęliśmy wiersze, fragmenty prozy i utwory 

muzyczne, wiersze z dzieciństwa lub chętnie śpiewane piosenki.  Naszą listę załączamy jako propozycję możliwą 

do wykorzystania w twórczej pracy. Niemniej mile też będą widziane prace powstałe z Waszych wyborów 

literackich. 

Prace oceni komisja konkursowa, która przyzna nagrody i wyróżnienia. Całość podjętych działań 

zwieńczy finałowa wystawa, która będzie otwarta i prezentowana w naszej siedzibie – zabytkowym pawilonie 

letnim biskupów warmińskich.

 Wierzymy, że powstałe ilustracje, inspirowane twórczością poetów i pisarzy, pieśniarzy zachwycą  

różnorodnością oraz pomysłowością ujęcia tematu. Zapraszamy do twórczej pracy!

CELE KONKURSU

Organizatorzy pragną:

 upowszechniać czytelnictwo literatury polskiej, 

 promować ilustrację książkową łącząc słowo pisane z obrazem,

 propagować czytelnictwo międzypokoleniowe,

 inspirować do rozwijania posiadanych zdolności i umiejętności,

 umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym wyrażenie ekspresji twórczej,

 zaprezentować nagrodzone prace szerszej publiczności.

W imieniu zespołu
Anna Puszcz



Regulamin konkursu plastycznego SŁOWEM MALOWANE 2018
100 x 100

1.  Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie ilustracji na podstawie tekstów literackich poetów, 

pisarzy oraz pieśniarzy.

2. Uczestnicy mogą wybrać utwór polskiego autora lub jego fragment. Można też posilić się załączonym 

wykazem proponowanych tytułów.

3. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, podopiecznych szkół i placówek specjalnych oraz 

uczniów liceów plastycznych.

4. Prace będą oceniane w 6 kategoriach: przedszkola, klasy I-IV, klasy V-VIII, szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne, licea plastyczne, podopieczni szkół i placówek specjalnych.

5. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.

6. Technika prac jest dowolna (jednak prosimy nie używać materiałów sypkich, spożywczych i klejących). 

Format prac A4 lub A3.

7. Każda praca musi być podpisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, kategorię, nazwę szkoły / placówki, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna, adresy kontaktowe: 

mailowy, telefoniczny, korespondencyjny.

8. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 6.11.2018 r. na podany 

poniżej adres. Decyduje data wpływu.

Miejska Biblioteka Pedagogiczna „Oranżeria Kultury”

ul. Krasickiego 2

11-100 Lidzbark Warmiński

9. Prace niepodpisane, składane, zrolowane, z podpisami na stronie głównej i przesłane po terminie nie będą

brane pod uwagę.

10. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Oranżerii Kultury w Lidzbarku 

Warmińskim – towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.

11. O dacie finału konkursu organizatorzy poinformują mailowo autorów nagrodzonych i wyróżnionych 

prac.

12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.  Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

13. W razie pytań prosimy o kontakt – mail: oranzeria@lidzbarkw.pl , tel.: 517 262 146

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

mailto:oranzeria@lidzbarkw.pl

