
Regulamin gminnego konkursu "Książka, którą polecam" 2021 

Nazwa konkursu: "Książka, którą polecam" 

Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku 

 

Cele konkursu:  

 Popularyzacja literatury dziecięcej, młodzieżowej i literatury dla dorosłych  

 Rozbudzenie zamiłowań czytelniczych 

 Rozwijanie umiejętności autoprezentacji 

 Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu 

 Kształcenie umiejętności promowania książki. 

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do: 

Uczniów klas : I-III, IV-VIII  SP oraz osób dorosłych z terenu Gminy Chełmek  
 

Zasady uczestnictwa: 

I  ETAP  

 Chętni uczniowie przedstawiają prezentację wybranej przez siebie książki w dowolny przez siebie wybrany 
sposób (np. rysunek, piosenka, prezentacja multimedialna, opowiadanie) 

 Zadaniem uczestników konkursu będzie prezentacja książki w  taki sposób, by ktoś chciał ją  przeczytać. 
Uczniowie powinni w sposób ciekawy, oryginalny i kreatywny zaprezentować wybraną przez siebie 
książkę, którą polecają. 

 Uczniowie zostają  zgłoszeni do Biblioteki Publicznej MOKSIR  w Chełmku do 16 września 2021 r., 
wysyłając zgłoszenie na adres: biblioteka_chelmek@poczta.fm lub osobiście w siedzibie biblioteki. 
Do zgłoszenia należy dołączyć  Kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz Deklarację udziału w Konkursie (zał. nr 2) 

 Zainteresowane osoby dorosłe od lat 18  bez górnej granicy wieku zgłaszają swój udział w konkursie 
przez wypełnienie i dostarczenie osobiście lub e-mail do siedziby biblioteki  Karty zgłoszenia (zał. nr 1) 
oraz Deklaracji udziału w konkursie  (zał. nr 2) do 16 września 2021 r. 

 Treść i forma przekazu prezentacji książki dowolna. 

 Prezentacja wybranej książki nie może przekroczyć 5 minut. 

 Prezentacje konkursowe odbędą się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej MOKSIR w Chełmku ul. 
Aleja Parkowa 16 w dniu 20 września 2021 r. . 

 

Kryteria oceny: 

 Uczniowie będą  oceniani w kategoriach: szkoły podstawowe – klasy I-III; oraz klasy IV-VIII    

 Osoby dorosłe 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie: 
- oryginalność prezentacji: 0 – 4  punkty;  
- poprawność językowa : 0 – 8 punktów;  
- umiejętność uzasadnienia swojego wyboru książki : 0- 8 punktów; 
Każdy uczestnik  konkursu może zdobyć maksymalnie 20 punktów. 

 Wszyscy aktywnie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zakładki. 

 Laureatom konkursu zostaną wręczone cenne nagrody książkowe  

 Ogłoszenie wyników, wręczenie  nagród laureatom konkursu oraz prezentacja najciekawszych 
polecanych książek  odbędzie się 20 września o godzinie 17.30 w siedzibie Biblioteki Publicznej 
MOKSIR ul. Aleja Parkowa 16 w Chełmku. 


