
 

 

Powiatowy Konkurs 

„Literackie inspiracje w fotografii”  

 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Kielce  

zaprasza do udziału  
w Powiatowym Konkursie fotograficzno-literackim 

 

pt. „Literackie inspiracje w fotografii” – II Edycja 
 

 
Praca konkursowa I Edycji – Emilia Kwiecień SP 39 

 

Regulamin konkursu:  
 

1. Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

2. Patronat: Wojewoda Świętokrzyski - Pan Zbigniew Koniusz.  

3. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa, rozwijanie talentów  
fotograficznych oraz pobudzanie twórczej wyobraźni.  

4. Przedmiotem fotografii powinien być cytat odnoszący się do literatury. 

„Niespodziewany koniec lata” 

 

Niespodziewany koniec lata 

spod stóp mi zabrał łąkę. 

I już po trawie i po kwiatach 

i trzeba znieść rozłąkę. 

Kabaret Starszych Panów 

 



5. Konkurs polega na przesłaniu niepublikowanego wcześniej zdjęcia wraz  

z wybranym cytatem na adres: biblioteka@slowacki.kielce.eu  

6. Fotografie mogą być wykonane w technice kolorowej, czarno-białej lub 

sepii.  

7. Dozwolona modyfikacja cyfrowa fotografii.  

8. Praca powinna mieć tylko jednego autora, prace zbiorowe nie będą brane 
pod uwagę. 

9. Konkurs adresowany jest do:  
- uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 8,  

- uczniów szkół średnich.  

10. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatora. 

11. Ocenie podlegać będzie zgodność pracy z tematyką konkursu, korelacja 
tekstu z fotografią, wartość artystyczna i oryginalność.  

12.  Dostarczanie prac odbywa się drogą elektroniczną na adres: 
biblioteka@slowacki.kielce.eu do 10 grudnia 2020 roku. 

13.  Praca przesłana na konkurs powinna zawierać:  
- fotografię w formacie JPG o minimalnej wielkości obrazu 1920x2460    

   pikseli;  
- tekst literacki w pliku WORD w formacie doc.;  

- zdjęcie i tekst muszą mieć taki sam tytuł;  
- skan formularza zgłoszeniowego wypełniony, podpisany przez autora   

   opiekuna;  
- w tytule wysyłanej wiadomości e-mailowej proszę umieścić treść:  

   Powiatowy Konkurs „Literackie inspiracje w fotografii”.  

14.  Prace niekompletne i przysłane po terminie nie będą oceniane.  

15.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na portalu społecznościowym fb 
TNBSP: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Nauczycieli-

Bibliotekarzy- Szk%C3%B3%C5%82-Polskich-oddzia%C5%82-Kielce-
110631990340805/ 

16.  Autorzy nagrodzonych prac będą informowani drogą elektroniczną.  

Najlepsze prace zostaną nagrodzone 


