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Przyłap kogoś na czytaniu, zrób mu zdjęcie i weź udział w
konkursie!
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza do udziału w 7. edycji konkursu
fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. Jest to polska edycja programu „Get Caught Reading” kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej.
Celem kampanii jest przede wszystkim promowanie książek i czytelnictwa, czyli nakłonienie coraz
szerszej rzeszy ludzi do częstego sięgania po książkę. Głównym pomysłodawcą programu jest
Włoska Federacja Wydawców, a w Polsce partnerem jest Polska Izba Książki. Pomysłodawcom
kampanii chodzi także o zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.<br /> <br /> W konkursie
mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta i regionu bez względu na wiek. Tematem
ocenianych będzie czytanie, a dokładnie osoba „przyłapana” na czytaniu – celem konkursu jest
pokazanie, jak i gdzie czytamy.<br /> <br /> Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie <a href="http://pedagogiczna.pl/" target="_blank"
rel="" title="Przejdź na stronę organizatora">organizatora</a>, załączyć zgłaszane na konkurs
wywołane fotografie w formacie 15x21 i przesłać na adres: RZPWE Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole. <br /> <br /> Termin nadsyłania prac to
01.06.2018 r., decyduje data wpływu. Każdy uczestnik może przesłać max. 3 fotografie.<br />
<br /> Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.06.2018 r., a jego laureaci otrzymają
powiadomienie o wynikach konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną. Autorzy prac najlepiej
oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne otrzymają nagrody rzeczowe.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 09.06.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Opolu. <br /> <br /> Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie <a
href="http://pedagogiczna.pl/2018/04/10/przylapani-czytaniu-konkurs-fotograficzny-edycja-2018/
" target="_blank" rel="" title="Przejdź na stronę organizatora i dowiedz się
więcej!">organizatora</a>. <br /> <br /> Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie
patronatem medialnym.<br /> <img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%;
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