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REGULAMIN PROJEKTU 

I. Opis projektu  

Projekt „Z komiksami między regałami” kierujemy do dzieci i młodzieży z gminy Łazy. Jego 

założeniem jest przedstawienie technik komiksowych jako atrakcyjnej formy komunikacji estetycznej 

i zainspirowanie do aktywności owocującej ciekawym materiałem promocyjnym biblioteki jako 

miejsca animującego kulturę. W ramach zadania zrealizujemy serię 8 warsztatów komiksu 

w miesiącach marzec-maj, których uczestnicy pod okiem specjalisty rysownika rozwiną wiedzę, łącząc 

umiejętności plastyczne i literackie: obraz stanie się partnerem tego, co stanowi życie biblioteki – 

tekstu. Każde z 8 spotkań będzie poświęcone innej tematyce, uczestnicy zostaną zapoznani m.in. 

z historią i językiem komiksu, poznają podstawy rysunku komiksowego, zasady tworzenia pasków 

komiksowych, używania tuszu i koloru w komiksie. Finałem projektu będzie wystawa złożona 

z powstałego podczas warsztatów materiału – pasków komiksowych i obrazków satyrycznych. Jej 

otwarcie nastąpi we wrześniu 2019 r. Materiał warsztatowy trafi też na zakładki, z którymi 

w przestrzeń miejską wyruszą dzieci i młodzież, zapraszając mieszkańców do odwiedzenia miejsca, 

gdzie powstały te nieodłączne atrybuty miłośników książki. 

II. Cele projektu 

1. Popularyzacja komiksu jako formy własnego wyrazu, zapoznanie z zasadami jego tworzenia 

i kształtowanie świadomego odbiorcy różnych tekstów kultury; 

2. Wyszukanie młodych talentów, rozbudzanie i rozwijanie u nich aktywności artystycznej 

i twórczego myślenia; 

3. Zachęcenie młodzieży do prezentacji umiejętności artystycznych i propagowanie jej osiągnięć; 

4. Wyłonienie wśród bibliotekarzy potencjalnych liderów propagowania technik komiksowych 

w pracy z młodymi czytelnikami; 

5. Promocja Biblioteki jako miejsca animującego kulturę. 

III. Rezultaty projektu 

1. Przeszkolenie 20 uczniów oraz 5 potencjalnych liderów propagujących techniki komiksowe 

w pracy z dziećmi i młodzieżą (bibliotekarzy i pracowników świetlicy); 

2. Powstanie pasków komiksowych i obrazków satyrycznych, które zostaną wykorzystane podczas 

projektowania zakładek promujących Bibliotekę; 

3. Wystawa „Komiksowe (R)ewolucje”. 

IV. Rekrutacja i udział w projekcie 

1. Informacja o rekrutacji do projektu trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łazach oraz do Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” w Łazach. Będzie także 

dostępna na stronie internetowej Organizatora. 
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2. Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie przez zainteresowane osoby wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora lub otrzymanego od 

koordynatora projektu. Zgłoszenia należy dostarczać w wersji papierowej do siedziby 

Organizatora do dnia 22 marca 2019 r. włącznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac warsztatowych 

uczestników m.in. w materiałach promocyjnych lub do przygotowania wystaw. Uczestnicy 

przekazują wszelkie prawa autorskie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy                  

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191,               

z późn. zm.). 

V. Zapraszamy do: 

1. Udziału osób w wieku 7-16 lat w warsztatach komiksu w ramach projektu „Z komiksami między 

regałami”. Program obejmuje 8 spotkań 2,5-godzinnych w terminach: 

28.03.2019 godz. 15:00 

02.04.2019 godz. 15:00 

11.04.2019 godz. 16:00 

25.04.2019 godz. 15:00 

09.05.2019 godz. 15:00 

16.05.2019 godz. 15:00 

21.05.2019 godz. 15:00 

30.05.2019 godz. 15:00. 

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Organizatora (ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy). 

2. Udziału w otwarciu wystawy „Komiksowe (R)ewolucje, które odbędzie się we wrześniu 2019 r. 

oraz w akcji rozdawania zakładek (szczegółowe informacje dostępne będą na stronie 

internetowej Organizatora). 

3. Dostarczenia formularza zgłoszeniowego oraz  oświadczenia uczestnika. 

VI. Kontakt do Organizatora projektu 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach 

ul. Kościuszki 3 

42-450 Łazy 

tel.: 32 6729446 

e-mail: biblioteka@lazy.pl 

Osoba do kontaktu: Bogusława Serzysko, Małgorzata Poskrobko 
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