
Promocję biblioteki i czytelnictwa.Promocję biblioteki i czytelnictwa.Promocję biblioteki i czytelnictwa.
Rozwijanie i propagowanie twórczości literackiej dzieciRozwijanie i propagowanie twórczości literackiej dzieciRozwijanie i propagowanie twórczości literackiej dzieci   

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzezRozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzezRozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez
pokazanie własnej twórczości.pokazanie własnej twórczości.pokazanie własnej twórczości.

Regulamin konkursu literackiegoRegulamin konkursu literackiegoRegulamin konkursu literackiego      
„Wiersz o bibliotece, książce,„Wiersz o bibliotece, książce,„Wiersz o bibliotece, książce,
czytelnictwie…”czytelnictwie…”czytelnictwie…”

I. ORGANIZATORI. ORGANIZATORI. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o bibliotece,Organizatorem Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o bibliotece,Organizatorem Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o bibliotece,
książce, czytelnictwie…” jest Gminna Biblioteka Publiczna weksiążce, czytelnictwie…” jest Gminna Biblioteka Publiczna weksiążce, czytelnictwie…” jest Gminna Biblioteka Publiczna we
Wróblewie.Wróblewie.Wróblewie.

II. CELE KONKURSUII. CELE KONKURSUII. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu:Konkurs ma na celu:Konkurs ma na celu:

                     i młodzieży.i młodzieży.i młodzieży.

III. PRZEDMIOT KONKURSUIII. PRZEDMIOT KONKURSUIII. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Konkurs polega na zredagowaniu wiersza, którego treść1. Konkurs polega na zredagowaniu wiersza, którego treść1. Konkurs polega na zredagowaniu wiersza, którego treść
związana jest z biblioteką, książką lub czytelnictwem. Ponadtozwiązana jest z biblioteką, książką lub czytelnictwem. Ponadtozwiązana jest z biblioteką, książką lub czytelnictwem. Ponadto
zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojegozadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojegozadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojego
autorskiego wiersza ustnie w formie recytacji.autorskiego wiersza ustnie w formie recytacji.autorskiego wiersza ustnie w formie recytacji.
2. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora2. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora2. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora
w sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający dóbrw sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający dóbrw sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający dóbr
osobistych innych osób.osobistych innych osób.osobistych innych osób.
3. Wiersze konkursowe powinny mieścić się na kartce formatu3. Wiersze konkursowe powinny mieścić się na kartce formatu3. Wiersze konkursowe powinny mieścić się na kartce formatu
A4 (napisane w formie komputerowej, czcionka Times NewA4 (napisane w formie komputerowej, czcionka Times NewA4 (napisane w formie komputerowej, czcionka Times New
Roman, rozmiar 12, jedna kolumna).Roman, rozmiar 12, jedna kolumna).Roman, rozmiar 12, jedna kolumna).
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu i zaprezentować jeden4. Uczestnik może zgłosić do konkursu i zaprezentować jeden4. Uczestnik może zgłosić do konkursu i zaprezentować jeden
wiersz.wiersz.wiersz.   
5. Wiersz opatrzony metryczką (tytuł wiersza, imię, nazwisko5. Wiersz opatrzony metryczką (tytuł wiersza, imię, nazwisko5. Wiersz opatrzony metryczką (tytuł wiersza, imię, nazwisko   
i klasa autora) należy przesłać na e-mail:i klasa autora) należy przesłać na e-mail:i klasa autora) należy przesłać na e-mail:
bp.wroblew@pbpsieradz.plbp.wroblew@pbpsieradz.plbp.wroblew@pbpsieradz.pl lub dostarczyć osobiście do lub dostarczyć osobiście do lub dostarczyć osobiście do
Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w terminie doGminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w terminie doGminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w terminie do
03.10.2022 r. (poniedziałek).03.10.2022 r. (poniedziałek).03.10.2022 r. (poniedziałek).
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klasy I-III,
klasy IV – VIII.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych:

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w wyznaczonym
terminie, ustne zaprezentowanie autorskiego wiersza w Gminnej
Bibliotece Publicznej we Wróblewie oraz dostarczenie do Biblioteki
odpowiednich oświadczeń dotyczących RODO (zał. nr 1 do
Regulaminu). Recytacja prezentowanych wierszy zostanie
utrwalona w formie nagrania video.

V. TERMIN PREZENTACJI PRAC KONKURSOWYCH
1. Prezentacje wierszy odbędą się 7 października 2022 r. (piątek)
podczas Nocy Bibliotek organizowanej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną (o szczegółach uroczystości uczestnicy konkursu zostaną
poinformowani).

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wyboru laureatów dokonuje Komisja Konkursowa powołana
przez organizatora konkursu na podstawie następujących
kryteriów:
a) zgodność wiersza z tematem,
b) wartość literacka,
c) poprawność,
d) treść i zasób słownika dla danego wieku,
e) wartość recytacji (dykcja, intonacja, interpretacja itp.).
6. Wręczenie nagród  laureatom odbędzie się podczas Nocy
Bibliotek w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.


