
 

 

 

II Ogólnopolski Szkolny Konkurs 
Filmowy 

 „Lektury w kadrze” 

 

Głównym celem konkursu jest:. 

o Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego 
adaptacją wybranej lektury szkolnej. 
 

o Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń 
multimedialnych.  
 

o Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz 
próby własnej interpretacji tekstu literackiego. 
 

o Promocja młodych talentów. 

 

Założenia 

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o teksty lektur 

znajdujących się w podstawie programowej przewidzianej dla gimnazjum  

lub liceum, które będą trwały nie dłużej niż 10 minut. 

 
Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

o Uczniowie szkół gimnazjalnych  – I kategoria; 

o Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – II kategoria. 

 
Zgłoszenia 

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2013r. pod adres: 
Liceum Ogólnokształcące „MIKRON” 

Ul. Piękna 30/32 

93-558 Łódź 
 
 
 



 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2013r. 
Szczegółowe informacje dostępne: 
 są pod numerem telefonu 42 684 16 68 

oraz na stronie internetowej www.mikron.edu.pl 
Ewentualne pytania można kierować pod adres: 
lekturywkadrze@gmail.com 

 

 

Pierwsza edycja naszego konkursu została objęta patronatem: 

 

• Akademii Sztuka Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi; 

• Centrum Kultury Młodych; 

• Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej; 

• Muzeum Kinematografii w Łodzi; 

• Se-Ma-Fora; 

• TVP Łódź. 

Patronami drugiej edycji są: 

• Akademia Sztuka Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi; 

• Centrum Kultury Młodych; 

• Filmoteka Szkolna (Państwowy Instytut Sztuki Filmowej); 

• Muzeum Kinematografii w Łodzi; 

▪ Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna  

im. L. Schillera w Łodzi 

• TVP Łódź. 

 

Wzięło w niej udział blisko dziewięćdziesiąt zespołów z terenu całej Polski. 

 

W pracach jury uczestniczyli: 

• Piotr Kardas (Animator Kultury); 

• Tomasz Komorowski (Muzeum Kinematografii); 

• Jola Sowińska- Gogacz (poetka); 



• Grzegorz Sowiński (ASP); 

• Anna Wrzesień (ASP) . 

 

 Najlepsze prace zostały uhonorowane statuetkami, a ich oficjalna prezentacji 

odbyła się 24 maja 2012r. podczas Gali Filmowej w Muzeum Kinematografii. 

 

Informacja o naszym konkursie pojawiła się na stronach internetowych niemal 

wszystkich Kuratoriów Oświaty oraz na różnych portalach zawierających 

informacje o ciekawych konkursach (m.in. : interklasa.pl , wiedza24.pl,  

ksiazka.net.pl, kujawy.media.pl, artserwis.pl ). 

 

 

Efekty pracy najlepszych zespołów oraz szczegółowe informacje  można znaleźć 

na stronie internetowej konkursu http://konkursfilmowy.mikron.edu.pl . 

 

 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=nowosci&mainSRV=Wygraj%20Konkurs&page=main&action=news&pn_oid=345682

