
 
 
 
 
 

REGULAMIN V KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 
 
 
1. ORAGNIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle. 
 
2. UCZESTNICY KONKURSU: 
Czytelnicy bibliotek szkolnych – uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z Wisły, 
oceniani w trzech kategoriach: 
 
Kategoria I: uczniowie klas I-II  
Kategoria II: uczniowie klas III-IV, 
Kategoria III: uczniowie klas V-VI, 
Kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII. 
  
 
3. CELE KONKURSU:  
- rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży, 
- popularyzacja współczesnej literatury dziecięcej, 
- kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego. 
 
 
4. ZASADY PREZENTACJI I DOBORU TEKSTU: 
Nauczyciele bibliotekarze przy współpracy z wychowawcami i polonistami szkół 
wytypują po jednym przedstawicielu z klas I – VIII. Uczniowie na konkurs przygotują 
czytanie krótkiego tekstu, którego prezentacja nie przekroczy 2 minut. W sytuacji 
zdobycia takiej samej liczby punktów przez uczniów z jednej kategorii wiekowej 
uczestnicy konkursu wylosują i zaprezentują przed jury tekst z puli przygotowanej 
przez organizatora.   
 
 
5. KRYTERIA OCENY: 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie prezentacji, które oceniane będą 
zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami. Jury oceniać będzie: 

- TECHNIKĘ CZYTANIA: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcję, tempo czytania, 

- ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU: pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, 
modulację głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimikę, ewentualny gest, tzw. 
intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. 



Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 5. Suma zdobytych 
punktów wyłoni zwycięzców konkursu. 
 
6. NAGRODY: Po podliczeniu punktów i sporządzeniu protokołu ogłoszone zostaną 
wyniki konkursu. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej 
biblioteki (www.biblioteka.wisla.pl) i oficjalnej stronie miasta Wisły (www.wisla.p) oraz 
na łamach czasopisma lokalnego „Echo Wisły”. Wszyscy laureaci uhonorowani 
zostaną dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczenie nagród odbędzie się po 
prezentacji wszystkich tekstów.  
 
7. TERMIN KONKURSU: 
Konkurs Pięknego Czytania odbędzie się 30.09.2022 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wiśle o godz. 9:00.  
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
Udział dzieci w konkursie wymaga zgody Rodziców lub Opiekunów prawnych  
na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz wykorzystanie wizerunku dziecka  
w celach określonych w Regulaminie korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wiśle. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 


