
                                                       
 

Regulamin Konkursu 

„Wydajemy własną książkę” – 2022’ 

Jeśli chcesz aby twoja książka znalazła się w jedynej w swoim rodzaju 

„BIBLIOTECE BIAŁYCH KRUKÓW” 

zapraszamy Cię do  udziału w naszym  konkursie. 
 

Czym jest ten konkurs? 

Konkurs jest szansą na „wyciągnięcie z szuflad” własnej twórczości,  

pomysłem na dobrą zabawę,  

na spędzenie czasu wolnego dla młodego człowieka, grupy rówieśników.  

Metodą wychowania aktywnego  

i krytycznego czytelnika, zbieracza książek, użytkownika bibliotek. 

A może być... 

początkiem kariery w dziedzinie: literackiej, plastycznej, księgarskiej, wydawniczej 

lub redaktorskiej. 
 

REGULAMIN  

 
Najważniejsze założenia konkursu: 

• Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.  

• Prace mogą powstać pod opieką nauczycieli lub rodziców.  

• Książka od początku do końca wydana przez autora, dotyczy to także ilustracji  

i okładki, może być wynikiem pracy jednej osoby. Może również być dziełem 

kilku osób (a nie kilkunastu).  

• Tematyka jest dowolna.  

• Książka nadesłana na konkurs może liczyć maksimum 30 stron. 

Estetyczna, pozbawiona błędów ortograficznych.  

• Pisana na komputerze czcionką wielkość min. „12”. 

• Przy wykorzystaniu fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie 

ich nazwisk.  

Najwyżej oceniane będą prace samodzielne. Pomysłowe i niekonwencjonalne 

edytorsko, bogate  wyobraźnią i wymową literacką. 

 
Do książki należy dołączyć  załączniki: (do pobrania na stronie:  

www.gok.tuszownarodowy.pl 
  

• Oświadczenie i zgoda (wypełnia autor książki oraz ilustrator) 

• karta zgłoszenia, którą należy uzupełnić drukowanymi literami.  

• Obowiązkowa wersja książki przesłana  pocztą e-mail: 

gok@gok.tuszownarodowy.pl  z opisem; imię, nazwisko autora, tytuł książki  

z zaznaczeniem edycji konkursu. 

 



Książki biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. 

 

Zasady oceny: 

Oceny dokona komisja powołana przez organizatora, która przyzna nagrody  

i wyróżnienia w III kategoriach wiekowych:  

- I kategoria: uczniowie klas  I-IV Szkół Podstawowych  

- II kategoria: uczniowie klas V-VIII Szkół Podstawowych 

- III kategoria: uczniowie Szkół Ponadpodstawowych 
Każda nadesłana książka jest oceniana w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej  

i edytorskiej może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech  

z nich. Praca nagrodzona w trzech kategoriach otrzymuje tytuł Złotej Książki  

Zostaje wydana, posiada ISBN trafia do bibliotek na terenie powiatu mieleckiego oraz 

zostaje przesłana do największych Bibliotek Uniwersyteckich na terenie Polski. 

 

Kilka słów o niezwykłej bibliotece … 

 

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem  

na specjalnych półkach znajduje się księgozbiór stworzony przez młodych autorów. 

Wśród nich można znaleźć bajki, wiersze, opowiadania fantastyczne, zapiski, 

wspomnienia, „historie z życia wzięte”, mini albumy, pozycje encyklopedyczne. 

Zapraszamy do czytelni. Wszystkie nadesłane książki na konkurs przechodzą  

na własność organizatora pomnażając zbiory „Biblioteki Białych Kruków”. 

  

Postanowienia końcowe:  

Prace na XXII edycję konkursu należy przesyłać do 15 kwietnia 2022 r.  

na adres organizatora:  

Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem 39-332 Tuszów Narodowy, Grochowe 

87  

Prace, które zostaną złożone po terminie będą pomnażać zbiory niezwykłej 

biblioteki białych kruków ale nie będą brane pod uwagę przy ocenie.  

Udział w konkursie oznacza zgodę na publikowanie prac konkursowych.  

 

-finał konkursu zaplanowano na: 10 czerwca 2022 r.  

 

 
 


