
„SYPNIJ KSIĄŻKĄ Z RĘKAWA” – konkurs na najlepszy sleeveface 

Protokół z obrad komisji konkursowej z dnia 4.10.2019. 

 

Konkurs trwał od 16.09.2019 do 4.10.2019. Celem konkursu była szeroko pojęta promocja 

czytelnictwa, zachęcenie do twórczej aktywności, upowszechnianie fotografii jako dziedziny 

sztuki, promocja PiMBP w środowisku lokalnym. 

Zasady uczestnictwa w konkursie określał regulamin zamieszczony na stronie organizatora. 

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnikiem Konkursu mógł być 

każdy posiadacz konta na Facebook’u, który polubi profil rybnickiejbiblioteki i posta 

konkursowego. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”. 

Polega ona nawykonaniu zdjęcia z zasłoniętą twarzą przez okładkę książki (płyty lub 

czasopisma) bądź inną częścią ciała lub wkomponowanie książki/płyty/czasopisma  

w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne 

połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. Wybór okładki do fotografii jest 

dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki, płyty lub 

czasopisma.  

Prace oceniła komisja konkursowa w składzie: 

Stanisława Adamek – dyrektor PiMBP w Rybniku; 

Karolina Doliba – bibliotekarz-instruktor PiMBP w Rybniku, organizator konkursu; 

Lech Pierchała - specjalista plastyk PiMBP w Rybniku. 

Komisja konkursowa przy ocenie prac kierowała się następującymi kryteriami: 

- zgodność z techniką „sleeveface”,  

- oryginalność, 

- twórcze podejście do tematu,  

- jakość techniczna pracy,  

- dokładność dopasowania okładki do postaci. 

Na konkurs napłynęło 11 prac. Wszystkie spełniały wymogi zawarte w regulaminie konkursu. 

Ze względu na wyrównany poziom prac dostarczonych na konkurs komisja przyznała trzy 

równorzędne nagrody: 

Piotr Pietrzyk 

Elżbieta Rafińska 

Nicoletta Szymala. 

 



Uczestnicy wykazali się pomysłowością, nietuzinkowym podejściem do tematu oraz 

znajomością pracy z aparatem fotograficznym, jak i umiejętnościami obróbki zdjęć  

w programach graficznych, dzięki którym efekt końcowy prac był zaskakujący. Jakość 

wykonanych prac była wysoka. Dokładność dopasowania okładki książki do twarzy/ciała 

osoby fotografowanej bardzo duża – zgodność z techniką „sleeveface”. Co równie ważne, nie 

zabrakło w pracach dowcipu i finezji.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 4.10.2019 o godz. 12:00 za pośrednictwem profilu 

Biblioteki na Facebook’u. Wręczenie nagród laureatom odbyło się 11.10.2019 w Bibliotece 

Głównej w Rybniku (ul. Ks. J. Szafranka 7) podczas trwania Nocy Bibliotek w godzinach  

17:00 – 22:00.  


