
 

 

 

            

            Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w  

                   ogólnopolskim turnieju literackim. 
 

 

 

      Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczyciela - opiekuna drużyny, piszą opowiadania 

i projektują książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym 

Ridero. 

 

                           Konkurs ma na celu: 

• rozwijanie kreatywności i talentów literackich; 

• wzbudzenie zainteresowania procesem powstawania książki; 

• zachęcanie do pracy zespołowej. 

     

 

          Tematyka książki jest całkowicie dowolna i zależy wyłącznie od uczestników konkursu. 

Wszystkie opowiadania w książce powinien jednak łączyć jeden temat przewodni. 

 

          Oppowiadania powinny być przygotowane w formacie elektronicznym, a następnie zapisane 

w jednym dokumencie tekstowym (np.: *.doc, *.docx, *.txt, *.odt itp.) i wprowadzone 

do Inteligentnego Systemu Wydawniczego Ridero, w którym tworzy się profesjonalną książkę. Podczas 

tworzenia książki w systemie Ridero każde opowiadanie należy oznaczyć jako odrębny rozdział książki. 

 

          Inteligentnty System Ridero umożliwia automatyczny skład książki do formatu A5 

oraz oferuje szeroki wybór szablonów i stylów tekstu. Dzięki Ridero autorzy szybko i łatwo tworzą 

profesjonalną publikację. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój zbiór opowiadań autorskimi 

ilustracjami lub innymi plikami graficznymi, a także samodzielnie zaprojektować okładkę lub 

skorzystać z gotowych szablonów Ridero.   

 

         Książka zgłoszona na konkurs powinna składać się z 3 do 10 opowiadań o długości od 1 800 do 

18 000 znaków ze spacjami. Objętość całego zbioru może wynosić od 5 400 do 180 000 znaków 

ze spacjami. W jednej książce można zamieścić do 50 elementów graficznych.    

 

         Termin zgłaszania zbiorów opowiadań upływa 30 listopada. Pierwszym etapem wyłaniania 

laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Można oddać jeden głos na jedną 

książkę. Spośród 50 prac z największą liczbą głosów, 5-osobowe Jury, złożone ze znawców literatury 

i rynku wydawniczego, wybierze zwycięzców. Ponadto, każdy członek Jury nagrodzi jedno, wybrane 

przez siebie, opowiadanie. 

 

          Spośród 50 prac, wyłonionych w etapie głosowania Internautów, Jury wybierze 

następujących laureatów: 

1. Kategoria Główna – najwyżej oceniony zbiór opowiadań 

1. miejsce - laur Złotego Pióra; 

2. miejsce - laur Srebrnego Pióra; 

3. miejsce - laur Brązowego Pióra. 



2. Kategoria Specjalna: 5 najlepszych opowiadań, wybranych indywidualnie przez 

poszczególnych członków Jury. 

    Wszyscy finaliści zostaną wyróżnieni dyplomem dla najlepszej pięćdziesiątki, a każda 

drużyna uczestnicząca w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w formie 

elektronicznej. 

    Nagrodą główną dla laureatów zwycięskiej drużyny jest tablet dla każdego pisarza oraz puchar 

dla całego zespołu.  

Nagrody za drugie i trzecie miejsca to gadżety elektroniczne oraz upominki.  

Dodatkowo książki laureatów (6 drużyn, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca), zostaną 

wydane w formie drukowanej i przekazane drużynom.  

 

                                  Łączna wartość wszystkich nagród to ponad 10 000 zł. 

 

    Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału zapraszamy do biblioteki szkolnej  po informacje 

szczegółowe. 

 

      

 


