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Przemyśl 2016 

  Fot. J. Gajger 



PAWEŁ BERĘSEWICZ to autor blisko trzydziestu książek dla 
dzieci i młodzieży. Jest absolwentem filologii angielskiej, 

tłumaczem, autorem słowników, opowiadań, powieści i wierszy 
dla dzieci. Od 2004 roku współpracuje z wydawnictwem 

„Skrzat”, w którym ukazała się m. in. seria książek o rodzinie 
Ciumków. Od 2007 roku wydaje także w wydawnictwie 
„Literatura”. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień.  

Książki Pawła Beręsewicza pasjonują czytelników w każdym 
wieku, głównie za trafność spostrzeżeń i celny dowcip. 
Pozycje "Czy wojna jest dla dziewczyn", "Jak zakochałem Kaśkę 

Kwiatek" i "A niech to czekolada" zostały umieszczone na Złotej 
Liście Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. 

 
Regulamin 

 

Organizatorzy: 
 

 Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego,  

 Koordynatorzy Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.  
 

Cel konkursu: 
 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

 promowanie współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, 

 krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, 

 pobudzanie wyobraźni i fantazji młodego czytelnika, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci 

    i młodzieży. 
 

Założenia i przebieg konkursu: 
 

 konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów miasta i powiatu 
przemyskiego, 

 placówka biorąca udział w konkursie może przesłać  

maksymalnie 8 prac, 

 każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę 

plastyczną (płaską), maksymalny format: A-3,  

 inspiracją dla prac plastycznych są bohaterowie i historie 

literackie z książek Pawła Beręsewicza,  

 organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji 

tematu, dopuszcza się również swobodę środków użytych 
do jego realizacji, 

 na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: 

    imię, nazwisko i wiek autora, tytuł utworu, do którego 
    wykonano ilustrację, adres placówki, telefon,  

 dla autorów najciekawszych prac ufundowano atrakcyjne 
nagrody. 

   
Termin konkursu: 
 

 Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć, przesłać  

do 14 kwietnia 2016 r. do Przemyskiej Biblioteki 
Publicznej,  ul. Grodzka 8, Czytelnia Główna. 

 

 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej 
    www.biblioteka.przemysl.pl oraz przesłane do placówek. 
 

 Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na spotkanie 
  autorskie z Pawłem Beręsewiczem,  które odbędzie się 

  21 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Przemyskiej Bibliotece 
  Publicznej przy ul. Grodzkiej 8. 

  Podczas spotkania odbędzie się podsumowanie konkursu 
  i wręczenie nagród laureatom. 
 

 Kontakt w sprawie konkursu:  
    Dział Informacyjno Bibliograficzny, tel. 16 678358, 

    kom. 696187436, email: czytelnia@biblioteka.przemysl.pl 
 

  Regulamin dostępny również na stronie internetowej PBP  

     www.biblioteka.przemysl.pl. 
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