
                                             

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

„  CZYTAM – ja Tobie, a Ty mnie” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach 

 

1. Przedmiotem konkursu jest realizowana dowolną techniką sesja zdjęcio-

wa opowiadająca za pomocą fotografii wspólne czytanie. 

 

2. Sesja zdjęciowa może zawierać maksimum 10 zdjęć. 

 

3. Fotografie konkursowe mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w 

pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze foto-

graficznym w formacie A4. 

 

4. Każda biblioteka może złożyć prace maksymalnie 10 autorów. 

 

5. Prace realizowane mogą być przez fotografów nieprofesjonalnych, czy-

telników biblioteki (wiek nieograniczony), uczestników imprez wakacyj-

nych organizowanych przez bibliotekę lub pracowników biblioteki (bi-

bliotekarzy). 

 



 

6. Tematyka konkursu 

 

 Niezależnie od wybranej formy i techniki przedłożone prace po-

winny prezentować indywidualną impresję na temat wspólnego 

czytania (książek drukowanych, audiobooków, ebooków) w biblio-

tece, w domu lub innym miejscu. 

 Zgodnie z tytułem konkursu „CZYTAM – ja Tobie, a Ty mnie” na 

fotografii nie może znajdowani się mniej jak dwie osoby. 

 

7. Terminarz 

 

 Wydrukowane prace konkursowe należy przesłać lub złożyć do dnia 15 

września 2017 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwi-

cach z siedzibą w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37 44-

120 Pyskowice 

 Prace powinny być złożone w zamkniętej kopercie z załączonym formula-

rzem zgłoszeniowym zawierającą następujące dane: 

 - imiona i nazwiska grupy autorskiej/ autora, 

 - nazwę i adres biblioteki, 

 - tytuł pracy, 

 - pisemną zgodę na emisję nadesłanych materiałów. 

 

 Prace konkursowe w wersji elektronicznej wraz z formularzem (skan) na-

leży przesłać do dnia 15 września 2017 r. na adres:  

 

pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl 

 

8. Rozstrzygnięcie konkurs do dnia 22 września 2017 r. 

 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 września 2017 r. na stronie  
 

www.pbp-gliwice.pl 

 

10. Nagrody 

 
 Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie po-

konkursowej oraz umieszczone na stronie internetowej Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej. 

 

 

Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora 

konkursu. 

 

ZAPRASZAMY 
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