„Wyobraź sobie! ...” hasło roku 2019-2020
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie
obchodzą swoje święto. 1 października rozpoczął się Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) ustanowiony przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już
20 lat. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań,
rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej, integracja środowiska
szkolnego.

w związku z tym w naszej bibliotece na wszystkich czytelników czeka wiele
atrakcji i niespodzianek.
Zapraszamy do udziału w konkursach:

1. OGŁASZAMY WIELKI KONKURS
PLASTYCZNY/GRAFICZNY
na LOGO BIBLIOTEKI IV LO
im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
w Zielonej Górze
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo dla biblioteki szkolnej LOTNIKA.
Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa), wykonane dowolną techniką, również
grafiki komputerowe (format min. A4 lub grafika w rozdzielczości 300 dpi) należy składać
w bibliotece szkolnej w terminie do 25.10.2019 r. lub przesłać na adres
biblioteka@lotnik.zgora.pl. Konkurs jest ogłaszany pod patronatem Pani Dyrektor IV LO
oraz przez współorganizatora i fundatora nagród w konkursie Stowarzyszenie
Przyjaciół „Lotnika” organizatorem jest biblioteka szkolna.
Należy dołączyć oświadczenie i zgodę.

Załącznik do konkursu graficzno-fotograficznego:
KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI IV LO

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..
Tytuł:…………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuję twórczości innych autorów,
- praca nie została zgłoszona do innego konkursu.
……………………………………………………………………………………………….
(podpis autora logo)
Zgoda autora na wykorzystanie logo
Niniejszym

wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

mojej

pracy

w

celach

marketingowych

i promocyjnych IV LO w Zielonej Górze, przez publikację zlogo na stronie internetowej szkoły, za
pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram i portale podobne a także
poprzez wykorzystanie go w portfolio drukowanym czy na wystawie.
…………………………………………………………………………………………………
(podpis autora)
Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela rodzic/ opiekun prawny.
……………………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2. OGŁASZAMY KONKURS GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNY –

„Wyobraź sobie… memy promujące czytelnictwo”
Wydrukowane i podpisane prace (format min. A4) należy składać w bibliotece szkolnej w
terminie do 25.10.2019 oraz przesłać na adres biblioteka@lotnik.zgora.pl z dopiskiem w
tytule: memy czytelnicze – imię i nazwisko autora. Zwycięskie prace zostaną
opublikowane i nagrodzone do końca listopada 2019.
Komisja konkursowa: Honorata Talaga, Sylwia Cyboran – Judkiewicz, Sylwia Jasek,
Bożena Sikora, Tadeusz Serylak, Stanisław Iwanowski

Załącznik do konkursu graficzno-fotograficznego:
Konkurs graficzno-fotograficzny „WYOBRAŹ SOBIE … MEMY PROMUJĄCE CZYTELNICTWO”

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..
Tytuł:………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuję prac innych autorów,
- posiadam zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie wizerunku
dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek
natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
……………………………………………………………………………………………….
(podpis autora memu)
Zgoda osoby, której wizerunek utrwalono na zdjęciu
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (utrwalonego na wykonanej mi
fotografii) w celach marketingowych i promocyjnych IV LO w Zielonej Górze, przez publikację zdjęcia
na stronie internetowej szkoły, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak: Facebook,
Instagram i portale podobne a także poprzez wykorzystanie go w portfolio drukowanym czy na
wystawie.
…………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby, której wizerunek utrwalono na zdjęciu)
Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela rodzic/ opiekun prawny.
……………………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3. KONKURS LITERACKI – NA ZABAWNY WIERSZ LUB PRACĘ PT.
„Wyobraź sobie…” – TERMIN 25.10.2019
Regulamin konkursu
ogłoszonego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Październik 2019
1. Organizatorami konkursu są Honorata Talaga oraz Irena Brzózka – nauczyciele
bibliotekarze IV LO w Zielonej Górze a współorganizatorem Stowarzyszenie Przyjaciół
„Lotnika”, Patronat obejmuje Pani Dyrektor Agnieszka Makarska.
2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły
oraz na facebooku SU.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów IV LO w Zielonej Górze.
4. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności
pisarskich, promocja szkolnych talentów literackich, propagowanie czytelnictwa oraz
korzystania z biblioteki szkolnej.
5. Konkurs polega na napisaniu pracy pt. „Wyobraź sobie, że zostajesz wciągnięty do
świata swojej ulubionej lub aktualnie czytanej książki.” Napisz dalszy ciąg książki
zmieniając jej fabułę lub nie, wszelkie decyzje należą do Ciebie. Prace należy
dostarczyć do organizatora.
6. Praca powinna mieć co najmniej 250 słów.
7. Praca powinna posiadać tytuł oraz dane dotyczące jej autora (imię, nazwisko, klasa).
8. Prace należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka@lotnik.zgora.pl
wiadomości wpisując „MMBS”.

w temacie

9. Prace należy przesyłać do 25.10.2019 roku (włącznie).
10. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac.
11. Nadesłane prace oceni jury konkursu w składzie: Arleta Majchrzak – nauczycielka historii,
Honorata Talaga – nauczycielka bibliotekarka, Irena Brzózka – nauczycielka bibliotekarka,
Emma Ratajczak – nauczycielka języka polskiego.
12. Prace będą oceniane pod względem kompozycji, poprawności stylistycznej, językowej,
ortograficznej i interpunkcyjnej, a także oryginalności oraz szczególnych walorów pracy.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.11.2019 roku, informacja o wynikach
konkursu zostanie podana na facebooku SU.
14. Autorzy trzech najlepszych prac, spośród wszystkich nadesłanych na konkurs, otrzymają
dyplomy oraz nagrody ufundowane przez współorganizatora konkursu Stowarzyszenie
Przyjaciół „Lotnika”.
15. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i/lub na facebooku
SU.
16. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych
osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)] oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły
oraz facebooku biblioteki szkolnej.
17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez
uczestnika.

4. KONKURSY czytelnicze
CZAS TRWANIA OD 1-31 października 2019 i od 1-29 maja 2020:
 Najbardziej zaczytana klasa w IV LO
 Najbardziej zaczytany uczeń w IV LO
 Najbardziej zaczytany nauczyciel w IV LO

Cele konkursu:
-

Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych
Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której
wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek
przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania
ucznia na terenie biblioteki.
Jurorzy wyłonią czytelników w dwóch kategoriach:
 Najbardziej zaczytana Klasa w IV Liceum Ogólnokształcącym;
 Najbardziej zaczytany Uczeń w IV Liceum Ogólnokształcącym;
 Najbardziej zaczytany nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19.06.2020r.
Kapituła konkursu: Honorata Talaga, Irena Brzózka, Jerzy Spirydowicz
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz dyplom.
Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Lotnika”.
Wręczenie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

5. AKCJA „KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW”

Biblioteka IV LO w Zielonej Górze
zaprasza do udziału w głosowaniu na książkę,
którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.

Głosowanie będzie odbywało się w klasach podczas godzin wychowawczych. Na kartce
należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł polecanej książki oraz swoje imię i nazwisko
i klasę. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca,
który otrzyma nagrodę.
Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej
w księgozbiorze) i opatrzona dedykacją zwycięzcy.
Czas trwania akcji –1 października do końca października 2019 r.
Ranking książek, które czytają uczniowie i nauczyciele LOTNIKA zostanie
ogłoszony w listopadzie 2019.
Losowanie odbędzie się w bibliotece 29 listopada 2018 r. o godz. 12:30.

6. Wystawa w bibliotece:

„KSIĄŻKI NASZYCH NOBLISTÓW”.
Od 15 października zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę książek, której
autorzy otrzymali Literacką Nagrodę Nobla.
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – osoby wyróżnione przez Akademię Szwedzką
literacką Nagrodą Nobla. Ustanowiona testamentem Alfreda Nobla z 1895 roku jest
przyznawana od 1901. W latach 1901–2017 wyróżnionych zostało 114 osób.
Wiele książek, które są działami Noblistów mamy w naszej bibliotece. Jakie?
Przyjdźcie zobaczyć od 15 października do biblioteki szkolnej.

