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Szczegółowe informacje w Bibliotece Publicznej w Spytkowicach. 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

Cele: 

- stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań, 

- kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, 

- promocja czytelnictwa i działań biblioteki publicznej, 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Spytkowicach 

 

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum ze Spytkowic, podzieleni na trzy 

kategorie wiekowe. 

I kategoria: uczniowie klas I – III 

II kategoria: uczniowie klas IV – VI 

III kategoria: uczniowie gimnazjum, klasy I - III 

 

Czas trwania: 3 październik 2016 –  19 maj 2017 rok 

I etap kończy się  – 16 stycznia 2017 

II etap kończy się – 19 maja 2017 

 

Etapy konkursu: Konkurs składa się z dwóch etapów dla każdej kategorii wiekowej. 

Kategoria I-III: 

Uczestnicy składają w Bibliotece Publicznej prace plastyczne  

do 16 stycznia 2016 w I etapie  oraz do 19 maja 2017 w II etapie konkursu. 

Kategoria IV-VI i Gimnazjum: 

Uczestnicy  w I etapie piszą test zawierający pytania dotyczące znajomości treści 

zaproponowanych pozycji książkowych w dniu 16 stycznia 2016, a w II etapie każdy 

uczestnik przed komisją konkursową prezentuje książkę w formie sprawozdania lub reklamy 

oraz odpowiada na dwa pytania w dniu 19 maja 2017. 

 



Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu z przyczyn 

niezależnych od niej, uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie. 

 

Nagrody: 

W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy miejsca dla uczestników konkursu, 

którzy zdobędą największą ilość punktów, otrzymają oni  nagrody specjalne. 

  

Przebieg konkursu: 

- konkurs trwa od 3 października 2016 roku do 19 maja 2017 roku, 

- konkurs składa się z dwóch etapów, 

- uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym otrzymują wykaz książek , 

które należy przeczytać w I etapie do 16 stycznia 2016 i w II etapie do 19 maja 2017. 

I kategoria wiekowa: 

- uczniowie klas I-III w obydwu etapach będą przygotowywać prace plastyczne - plakat 

zachęcający do przeczytania książki zaproponowanej w danym etapie. Prace powinny być 

wykonane w formacie A3, techniką dowolną. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Plakat 

powinien zawierać tytuł książki, autora, nie może być odzwierciedleniem okładki. Złożone 

prace w Bibliotece Publicznej w Spytkowicach będzie oceniało Jury powołane przez 

organizatora, które wyłoni zwycięzców w tej kategorii. Każda praca zostanie oceniona i 

komisja konkursowa przyzna odpowiednio punkty w skali od 1 do 5.  

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

 ∙ zgodność z treścią książki 

 ∙ oryginalność ujęcia tematu 

 ∙ samodzielność wykonania 

 ∙ walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) 

Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem, klasą i szkołą. 

II i III kategoria wiekowa:  

- w każdym etapie uczestnik musi przeczytać po dwie zaproponowane przez organizatora 

pozycje książkowe 

- I etap konkursu zakończy się przygotowanym testem  zawierającym pytania dotyczące 

znajomości treści przeczytanych książek,  

-w  II etapie konkursu każdy uczestnik przed komisją konkursową odpowiada na dwa 

wylosowane pytania  z jednej książki, natomiast z drugiej wybranej przez siebie przygotuje 

prezentacje  z pamięci w formie sprawozdania lub reklamy, podczas której w ciągu 5-10 min. 

zachęci do przeczytania książki. Jury powołane przez organizatora, będzie zwracać w 

szczególności uwagę na zgodność  z treścią książki, pomysłowość prezentacji, płynność 

wypowiedzi. Każda prezentacja zostanie oceniona i komisja konkursowa przyzna odpowiednio 

punkty w skali  od  1 do 5. 



Dodatkowe informacje  

Dodatkowo każdy uczestnik powinien wykazać się nienagannym czytelnictwem – zostają 

przydzielane dodatkowe punkty za ilość wypożyczonych książek w Bibliotece Publicznej         

w Spytkowicach i przeczytane w czasie trwania konkursu, są  one brane pod uwagę przy 

końcowej punktacji 

- WAŻNE! Chętni do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym  muszą obowiązkowo wypełnić 

kartę zgłoszeniową w I etapie do 10 stycznia 2017 roku 

 i w II etapie do 10 maja 2017 roku.  

 

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas 

festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA KSIĄŻEK NA I ETAP KONKURSU 

 
I kategoria wiekowa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

 

„Jak Wojtek został strażakiem” Czesław Janczarski 

 

II kategoria wiekowa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

 

„Księga dżungli” Rudyard Kipling 

Legendy polskie: „Legenda o Podhalu” 

 

III kategoria wiekowa – uczniowie gimnazjum 

 

,, Córka Czarownic” Dorota Terakowska 

,, Król Edyp” Sofokles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

NA KONKURS CZYTELNICZY 

ZORGANIZOWANY W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

„MAGICZNE PODRÓŻE PO LTERATURZE” 

 
Kartę zgłoszeniową do KONKURSU CZYTELNICZEGO należy obowiązkowo 

wypełnić w I etapie do 10 stycznia 2017 roku,  

a w II etapie do 10 maja 2017 roku. 

 
Imię i nazwisko 

ucznia 

Klasa   Szkoła 

   

 


