
Lidzbark Warmiński, 19.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Miłe Dzieci, Droga Młodzieży,

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym Słowem Malowane 

organizowanym przez naszą placówkę po raz trzeci. Jesteśmy Miejską Biblioteką Pedagogiczną w Lidzbarku 

Warmińskim rezydującą w dawnym pawilonie ogrodowym biskupów warmińskich potocznie zwanym Oranżerią 

Kultury, gdzie ilustracja książkowa jest jedną ze ścieżek, której rozwojowi i upowszechnianiu poświęcamy 

szczególną uwagę. 

Przedsięwzięcie  pod hasłem Słowem Malowane to konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży,

którego przedmiotem w roku 2017 jest interpretacja wybranych utworów WANDY CHOTOMSKIEJ. 

W latach ubiegłych uczestnicy konkursów zilustrowali utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz 

Ignacego Krasickiego.

Wanda Chotomska znakomita pisarska i poetka, autorka ponad dwustu książek i tysięcy wierszy dla 

dzieci zmarła latem bieżącego roku pozostawiając ogromny dorobek twórczy. Chotomska jest twórczynią 

opowiadań, scenariuszy bajek filmowych i muzycznych, piosenek, słuchowisk radiowych oraz kultowej 

dobranocki PRL-u „Jacek i Agatka”. Napisała utwory, które na długo pozostaną w pamięci dużych i małych 

Polaków. Wspomnijmy chociaż: „Leonek i Lew”, „Pan Motorek”, „Tere – fere”, „Dzieci pana Astronoma”, 

„Podróże na piórze”, czy też „Legendy polskie”, „Kolędy i pastorałki”,  „Kareta z piernika”oraz „Zasypiajki” - 

opowiadajki do czytania i słuchania przed snem.

Pragniemy laureatkę Orderu Uśmiechu i nestorkę literatury dziecięcej uczcić Waszymi pracami oraz 

wystawą pokonkursową. Wyrażamy nadzieję, iż twórczość Wandy Chotomskiej, która zachwyca różnorodnością, 

będzie dla Was inspiracją do wspaniałych pomysłów i twórczej pracy. 

CELE KONKURSU

Organizatorzy pragną:

 upowszechniać czytelnictwo poprzez twórczość Wandy Chotomskiej,

 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 dla dzieci i młodzieży
SŁOWEM MALOWANE

1.  Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie prac plastycznych ilustrujących twórczość Wandy 

Chotomskiej. 

2. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.

3. Uczestnicy mogą wybrać utwór lub jego fragment, albo posilić się załączonym wykazem wybranych 

utworów prezentowanych w załączniku.

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

uczniów liceów plastycznych.

5. Prace będą oceniane w 6 kategoriach: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VII, szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne, licea plastyczne, podopieczni szkół i placówek specjalnych.

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, wiek, 

kategoria wiekowa, nazwa szkoły / placówki, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna, adresy kontaktowe:

mailowy, telefoniczny, korespondencyjny.

8. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 06.11.2017 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 i przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Oranżerii Kultury w Lidzbarku 

Warmińskim – towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.

11. O miejscu i dacie zakończenia 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



