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Regulamin Konkursu 

 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” jest Biblioteka 

Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy 

Kalwaria Zebrzydowska 

3. Cele konkursu: 

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania 

- kształtowanie kultury czytelniczej 

- rozwijanie twórczych talentów 

- popularyzacja literatury dla dzieci związanej z osobą św. Jana Pawła II 

- współpraca Biblioteki Publicznej i bibliotek szkolnych na rzecz promocji 

  czytelnictwa w gminie. 

4. Organizacja konkursu: 

 Uczestnik konkursu przygotowuje interpretację  dwóch fragmentów literatury 

wybranej do konkursu: wiersza i fragmentu prozy.  

 Nagranie wystąpienia należy zapisać na płycie CD. 

 

 

 

 

 



Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

            I ETAP -  SZKOLNY: 

           Opiekunami etapu szkolnego są biblioteki szkolne. 

           Etap I polega na: 

           - przeprowadzeniu eliminacji szkolnych przez bibliotekę szkolną, we współpracy z   

            nauczycielami języka polskiego 

           - wyłonieniu dwóch finalistów  etapu szkolnego  

           - zgłoszeniu kandydatów do II etapu konkursu ( dostarczenie płyt CD oraz karty  

 zgłoszenia). 

 

            Zgłoszenia finalistów etapu szkolnego dokonują opiekunowie do 17 maja 2021r. 

w siedzibie Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 24         

 

II ETAP – przesłuchanie nagrań wystąpień   finalistów etapu szkolnego  w  

Bibliotece Publicznej  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ogłoszenie wyników  

konkursu  w dniu 21.05.2021r. na stronie internetowej Biblioteki oraz na  

Facebooku. 

W drugim etapie zostanie wyłoniony Mistrz Pięknego Czytania. Wszyscy finaliści  

(osoby wyłonione przez biblioteki szkolne) otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody 

książkowe. 

5. Lektury do konkursu 

 Fragment prozy: 

1.  M. Wollny  „Jak Lolek został Papieżem”,  

2. J. Krzyżanek „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”.  

Czytanie fragmentu prozy nie może przekroczyć 3 minut 

 



 Wiersz- jeden z 5 wybranych wierszy udostępnionych na stronie internetowej 

biblioteki, www.biblioteka.kalwaria.pl 

 

6. Kryteria oceny 

  -   technika czytania: płynność, dykcja, tempo czytania 

  -   środki artystyczne: pauzowanie, modulacja głosu, akcent zdaniowy 

           -   interpretacja tekstu 

            -  ogólny wyraz artystyczny. 

         7.  Oceny uczestników dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. 

         8.  Nagrody i dyplomy będą do odbioru od dnia 28.05.2021r. w Bibliotece Publicznej w  

 Kalwarii  Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 

 

 

http://www.biblioteka.kalwaria.pl/

