
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu 

 

zaprasza do udziału 

w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania 

 

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00 

w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu 

 

 

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem 

Starosty Szydłowieckiego 

 
We współpracy z: 

 Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu, 

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z  terenu powiatu szydłowieckiego.   

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria: uczestnicy z klas 1-3 

II kategoria: uczestnicy z klas 4-6 

III kategoria: uczestnicy z klas 7-8 oraz z 3 klasy gimnazjum  

 

Cele konkursu: 

 popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców, 

 rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich, 

 kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania 

kontaktu z książką, 

 budzenie wyobraźni młodego człowieka, 

 rozwijanie twórczych talentów. 

 

 

 



Regulamin konkursu: 

1. Uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki i przygotowuje się do pięknego 

głośnego czytania. Uczestnik konkursu nie może prezentować tego samego fragmentu tekstu, 

który wybrał w latach ubiegłych.  

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. 

3. Wystąpienia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

4. Kryteria oceny: 

 technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja                  

i tempo czytania), 

 środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu               

i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja artystyczna, 

postawa, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, 

radzenie sobie z tremą). 

5. Komisja Konkursowa wybiera „Mistrza Pięknego Czytania” i „Wicemistrza Pięknego 

Czytania” w trzech kategoriach wiekowych. Możliwe wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody książkowe. 

6. Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 15 lutego 2019 r. (Karta Uczestnika                               

w załączeniu) na adres: 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu 

ul. Zamkowa 1 

26-500 Szydłowiec 

z dopiskiem „PIĘKNE CZYTANIE” 

lub na adres mailowy: biblioteka@szydlowiecpowiat.pl 

Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczniów. 

7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 791 426 802. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


