
ZASADY Przeglądu recenzji książki historycznej w ramach Projektu „doSŁOWNIE o Warszawie” 
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ORGANIZATOR: Fundacja BO WARTO 

CELE PRZEGLĄDU: 

 

Przegląd recenzji książek historycznych lub z historią w tle jest częścią projektu 
„doSŁOWNIE o Warszawie”, który ma stanowić pierwszą próbę pisarską będącą 
niejako wstępem do warsztatów literackich stanowiących kolejny etap Projektu. 
 
Cele ogólne Przeglądu: 
- promocja wybranej książki historycznej i czytelnictwa w ogóle 
- zachęcenie do czytania tego typu literatury  
- doskonalenie umiejętności literackich uczestników Projektu 
- kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim 
 

TEMATYKA PRAC: recenzja wybranej książki historycznej  

ZASADY UDZIAŁU: 

 
• Recenzja ma dotyczyć dowolnej książki historycznej wybranej spośród pole-

canych przez Pisarki zaproszone na spotkania projektowe lub innej 
• Prace przesłane na KONKURS muszą być pracami SAMODZIELNYMI  

i indywidualnymi, pisanymi pod opieką nauczyciela 
• Format pracy: maksymalnie 2.400 znaków ze spacjami, ale nie mniej niż 

1.500 znaków, czcionka 12 pkt. 
• Każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: 

►  imię i nazwisko autora 

►  wiek 

►  nazwa placówki, do której uczęszcza uczestnik 

►  imię i nazwisko opiekuna merytorycznego 
• Plik z recenzją powinien mieć nazwę zawierającą imię i nazwisko autora 
• Prace należy przesłać mailem: monikakarda@fundacjabowarto.pl do  

12 marca br. w tytule wpisując: recenzja oraz imię i nazwisko autora 

 

OCENA PRAC: 

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdzie redak-
tor naczelna Gazety Siekierkowskiej, pisarka i nauczycielka/nauczyciel języka 
polskiego. 
 
Kryteria oceny: 
 

► Przedstawienie problematyki książki 
► Poprawność pod względem merytorycznym 
► Styl i forma wypowiedzi 
► Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna 

 

 
Najciekawsze recenzje zostaną wydrukowane w Gazecie Siekierkowskiej,  
a ich autorzy otrzymają upominki podczas zakończenia Projektu. 
 
 

 

PRAWA  
ORGANIZATORA: 

Wszystkie prace biorące udział w Przeglądzie pozostaną własnością  
Organizatora 

KONTAKT  
DO ORGANIZATORA: 

 

 
Fundacja BO WARTO 
00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl  
tel.:  602- 228-732, e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl 
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