Regulamin Konkursu Pięknego Czytania 2019
1. Cele konkursu:
 rozbudzanie pasji czytania,
 motywowanie uczniów do czytelnictwa,
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
2. Organizatorzy:
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie,
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach,
 Biblioteka Publiczna w Kamienniku,
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach,
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Otmuchowie,
 Biblioteka Publiczna w Paczkowie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej i przebiegać będzie w
dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Etap gminny odbędzie się w dniach 12-15 marca
2019 (wtorek-piątek) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie (czytelnia czasopism
– parter).
3. Etap gminny przebiegać będzie w czterech kategoriach wiekowych:
 I KATEGORIA- uczniowie klas I-II - 12 marca 2019, godz. 9.00
 II KATEGORIA- uczniowie klas III-IV - 13 marca 2019, godz. 9.00
 III KATEGORIA- uczniowie klas V- VI - 14 marca 2019, godz. 9.00
 IV KATEGORIA – uczniowie klas VII-VIII - 15 marca 2019, godz. 9.00
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Sugerujemy przeprowadzenie etapu szkolnego, w celu wyłonienia uczestników konkursu.
5. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są o przesłanie lub dostarczenie
osobiście zgłoszenia ( załącznik nr 1) na adres : Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul.
Sukiennicza 2, 48-300 Nysa do dnia 28 lutego 2019 (czwartek) do godz.15.00.
6. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania, a laureaci pierwszego i
drugiego miejsca (maksymalnie dwie osoby z każdej kategorii wiekowej) wezmą udział w
Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w
MiGBP w Nysie. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Zwycięzców etapu gminnego do etapu powiatowego zgłaszają do 20 marca 2019 r. wyłącznie
biblioteki gminne – mailowo lub osobiście.

ZASADY KONKURSU:
1. W etapie gminnym uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez
organizatorów - adekwatny do wieku uczestników (wykaz w załączniku nr 2). Po wylosowaniu
tekstu każdy uczestnik będzie miał 5 minut na przygotowanie. Punktowane będą: płynność
czytania, poprawność, biegłość, wyrazistość.
2. W etapie powiatowym uczestnicy przeczytają wybrany przez siebie fragment tekstu, trwający:

 3 minuty (grupa 1 – klasy I-II)
 3 minuty (grupa 2 – klasy III-IV)
 4 minuty (grupa 3 – klasy V-VI)
 5 minut (grupa 4 – klasy VII-VIII)
pochodzący z wykazu lektur (załącznik nr 3). Tekst musi zawierać zarówno opis, jak i dialogi.
Kryteria oceny: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, oryginalność interpretacyjna, prawidłowa
dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
3. Uczestników oceniać będzie jury wytypowane przez Organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.migbp.nysa.pl
3. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Biblioteki.
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU
Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy I-II):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy III-IV):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy V-VI):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy VII-VIII):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Załącznik nr 2 Wykaz książek-lektur szkolnych obowiązujących w etapie gminnym.

Klasy I- II
 Adam Bahdaj – „Pilot i ja”
 Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka”
 Julia Duszyńska – „Cudaczek-wyśmiewaczek”
Klasy III- IV
 Krystyna Drzewiecka – „Piątka z Zakątka”
 Tove Jansson – „Zima Muminków”
 Ewa Nowak – „Pajączek na rowerze”
Klasy V- VI
 Kornel Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”
 Lucy Maud Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza”
 Seweryna Szmaglewska – „Czarne Stopy”
Klasy VII- VIII
 N.H. Kleinbaum - „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
 Małgorzata Musierowicz - „Opium w rosole”
 Henryk Sienkiewicz - „Quo vadis”

Załącznik nr 3 Wykaz lektur obowiązujących w etapie powiatowym.

Klasy I- II











Barbara Gawryluk – „Baltic. Pies, pies, który płynął na krze”
Czesław Janczarski – „Miś Uszatek”
Janosch – „Panama”
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – „Sznurkowa historia”
Jaromir Kincl - „Wodnik Szuwarek i gwiazdy”
Marcin Mortka – „Tappi i urodzinowe ciasto”
Anna Onichimowska – „O zwierzaku, którego nie było”
Beata Ostrowicka – „Bobek. Wyprawa i rzeczy w sam raz”
Elżbieta Pałasz – „O smoku, który lubił krówki”
Renata Piątkowska – „Cukierki”

Klasy III- IV











Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz – „Pamiętnik grzecznego psa”
Kenneth Grahame – „O czym szumią wierzby”
Tove Jansson – „Pamiętniki Tatusia Muminka”
Andrzej Maleszka – „Magiczne Drzewo. Gra”
Mira Stanisławska-Meysztowicz, Grzegorz Kasdepke – „Przyjaciele”
Ewa Nowak – „Lisia”
Joanna Olech – „Pompon w rodzinie Fisiów”
Otfried Preussler – „Rozbójnik Hotzenplotz”
Tomasz Trojanowski – „Kocie historie”
Anne-Cath. Vestly – „8+2 i ciężarówka”

Klasy V- VI






Jean-Philippe Arrou-Vignod – „Jaśki”
Adam Bahdaj – „Uwaga! Czarny parasol”
Clare Compton – „Cukiernia pod Pierożkiem z Wiśniami”
Irena Landau – „Grzesiek, Ewa i złodzieje”
Lucyna Legut – „Całkiem zwariowane urodziny Piotrka oraz to i owo o
Paluch-Rogalskiej”
 C.S. Lewis – „Podróż Wędrowca do Świtu”






Małgorzata Musierowicz – „Szósta klepka”
Zbigniew Nienacki – „Niesamowity dwór”
Stanisław Pagaczewski – „Porwanie Baltazara Gąbki”
Marcin Pałasz – „Elf i Dom Strachów”

Klasy VII- VIII











Ann Brashares - „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów”
Artur Conan Doyle - „Pies Baskerville’ów”
Barbara Kosmowska - „Pozłacana rybka”
Ewa Nowak – „Bardzo biała wrona”
Anna Onichimowska – „Dziesięć stron świata”
Krystyna Siesicka – „Ludzie jak wiatr”
Dorota Terakowska – „Córka Czarownic”
Annika Thor – „Prawda czy wyzwanie”
J.R.R. Tolkien – „Władca Pierścieni”
Mark Twain „Książę i żebrak”

