Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego na Ekslibris Biblioteki
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła.
I. Organizator.
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZSE-H w Olsztynie.
2. Patronat nad konkursem objął p. Dyrektor Krzysztof Iwulski.
II. Adresat konkursu.
1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzieŜ całej naszej szkoły.
III. Cele konkursu.
1. Ekslibris wyraz pochodzi z j. łac.( ex libris – z ksiąŜek)- jest to znak własnościowy
danego egzemplarza ksiąŜki , najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej,
z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, lub jego inicjałami, bądź z nazwą
instytucji, w której się znajduje. Znaki biblioteczne przewaŜnie zaopatrzone są
rysunkiem przedstawiającym bądź to herb właściciela, bądź jego portret, herb
rodzinny, widok biblioteki lub teŜ fantastyczne kompozycje, nie łączące się niekiedy
wcale z tematem, któremu ekslibris ma słuŜyć.
Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony
okładki , w prostszej formie moŜe to być pieczątka.
2. Celem konkursu jest wybranie pracy łączącej w sobie następujące elementy : znak
własnościowy ksiąŜki z księgozbioru naszej szkoły, czyli nazwa naszej szkoły
w pełnym brzmieniu (Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych
w Olsztynie) lub w skrócie ( Biblioteka ZSE -H w Olsztynie) .
Przy czym naleŜy w tej pracy uwzględnić nazwę i symbol Patrona naszej placówki.
3. Wybrany w konkursie ekslibris będzie pełnił zarówno znak własności ksiąŜek oraz
stanowił będzie znak graficzny naszej biblioteki, którym będzie się posługiwać nasza
placówka, umieszczając go m.in. na stronie internetowej szkoły, stemplując nim
ksiąŜki.
IV. Przedmiot oceny konkursowej.
1. KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić dowolną ilość prac wykonanych w dowolnej technice
graficznej ( kolorowe, czarno- białe lub w sepii).
2. Prace mogą mieć dowolny kształt o wymiarach 15 X 15 cm. , powinny być naklejone na
biały karton formatu A-4.
3. Prace powinny być zapakowane w duŜą kopertę podpisaną nazwiskiem, imieniem, klasą
jej autora z dopiskiem : Ekslibris.
V. Zasady ogólne konkursu.
1. Konkurs organizowany jest jednorazowo w naszej szkole.
2. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. W jego składzie zasiądą
przedstawiciele Rady Pedagogicznej: p. Izabela Radek- Beczak, p. Iwona Gierymska,
p. Bogna Daukszewicz i pełniący funkcję przewodniczącego jury p. wicedyrektor
Piotr Antoszkiewicz. oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Przy czym ewentualne prace uczniów zasiadających w jury mogą brać udział jedynie
poza konkursem.
3. Prace naleŜy dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej do p. Bogny Daukszewicz lub
przesłać je na e-mail szkoły : www.zseh.pl
4. Prace przekazane na konkurs stają się tym samym własnością organizatora i pozostają
w jego zbiorach, zaś ich autor zgadza się na ich publikację.
5. Laureat/-atka konkursu przekazuje bibliotece szkolnej ZSE- H w Olsztynie prawa do
wykorzystania ekslibrisu.
6. Przy wyborze prac jury będzie kierowało się następującymi kryteriami : czytelnością
znaku własnościowego ; trafnym doborem treści ; estetyką wykonania.
VI. Terminy konkursu.
1. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane będą przez
p. Bognę Daukszewicz (biblioteka)w terminie od 16.02.do 27.10.2009 r.
2 .Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2.11.2009 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 03.11.2009r.
4. Wystawa pokonkursowa ekslibrisów prezentowana będzie w szkole od 04.11.do
30.11.2009 r.
VII. Nagrody.
1. Przewidziano 3 nagrody ksiąŜkowe dla zwycięzców i dyplomy dla uczestników.
2. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców ZSE-H w Olsztynie.
VIII. Końcowe postanowienia.
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły ….
2. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na
tablicy informacyjnej na półpiętrze I piętra.
3. Informacji o sprawach nie objętych regulaminem udziela p. Bogna Daukszewicz.
4. Przydatne linki:
www.artwebking.com/grafika/kopecki/kop1.html-16k
www.seweryn.zamet.pl/polish/exlibris.html-16k
www.wikipedia.org/wiki/Ekslibris-30-k
www.mojeksiazki.republika.pl/ekslibris.htm
www.kul.lublin.pl/art_10793html-28k
www3.uj.edu.pl/Alma/Alma/102/24.pdf

Opracowanie : Bogna Daukszewicz
Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

