
Regulamin konkursu 
na Exlibris

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku

I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

II. Cel konkursu:
• kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie projektowania i twórczego 

myślenia
• pozyskanie oryginalnych małych form graficznych (ekslibris) oraz popularyzacja 

i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania księgozbioru
• promocja czytelnictwa, kształtowanie nawyku poszanowania książki
• rozwijanie umiejętności plastycznych, graficznych

III. Zasady konkursu
1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w dowolnej technice graficznej (wykonaną 

zarówno w klasycznych technologiach grafiki warsztatowej, jak i za pomocą programów
grafiki komputerowej, bez użycia gotowych klipartów), w formacie: jpg

2. Praca powinna posiadać wymiary min. 7x7 cm., max. 10x10 cm.
3. Praca ma zawierać element (symbol) nawiązujący do charakteru i funkcji biblioteki 

oraz:
• napis „exlibris”
• nazwę właściciela książki w pełnym brzmieniu, tj. Miejska Biblioteka Publiczna 

w Milanówku
• Wybrany w konkursie ekslibris będzie pełnił zarówno znak własności książek oraz 

stanowił będzie znak graficzny naszej biblioteki, w postaci stempla umieszczonego 
na książkach

IV. Warunki konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów szkół 

średnich oraz osób dorosłych
2. Prace należy przesłać na adres: e.dziewicka@milanowskabiblioiteka.pl podając 

w tytule maila „exlibris” a w treści imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz klasę 
i nazwę szkoły

3. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

V. Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
2. Komisja konkursowa zobowiązana jest brać pod uwagę:

• zgodność pracy z tematyka konkursu
• oryginalność i kreatywność
• estetykę wykonania i walory estetycznej

VI. Postanowienia końcowe

1. Przekazane prace stają się własnością Organizatora a autor pracy zgadza się 
na publikację w różnych mediach społecznościowych

2. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi
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3. Organizator przewiduje publikację wystawy pokonkursowej
4. Konkurs trwa od 26.04 do 6.06’21
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.06.2021 r.
6. Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę i dwa wyróżnienia i przyzna nagrody 

rzeczowe
7. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej
8. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia oraz zapoznanie się 

klauzulą informacyjną RODO.
9. Ekslibris wyraz pochodzi z j. łac.( ex libris – z książek)- jest to znak własnościowy 

danego egzemplarza książki, 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 przeważnie zaopatrzone są 
rysunkiem przedstawiającym bądź to herb właściciela, bądź jego portret, herb rodzinny,
widok biblioteki lub też fantastyczne kompozycje, nie łączące się niekiedy wcale 
z tematem, któremu ekslibris ma służyć

10.Wszelkich informacji udziela Edyta Dziewicka – st. bibliotekarz,
pod numerem tel. 22 755 81 13 lub mailowo: e.dziewicka@milanowskabiblioteka.pl 
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