Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Złotowie
ogłasza
X POWIATOWY KONKURS LITERACKI
„PRZYGODA Z LEKTURĄ”
pt. W świecie bajek Juliana Tuwima
Złotów 2013

Cele konkursu:
 Promowanie twórczości Juliana Tuwima
 Promowanie polskiej literatury dziecięcej
 Popularyzowanie zainteresowań czytelniczych
 Prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży
 Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań literackich, teatralnych i
plastycznych.
 Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
KATEGORIA 1: klasy I-III szkoły podstawowej
Praca plastyczna pt.

Cudowny świat w utworach Juliana Tuwima

 Praca plastyczna wykonana samodzielnie w formacie A3 lub większym (max. 70x100)
 Technika prac dowolna

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie zapisane dane uczestnika (imię i
nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy, opiekun, jak też tytuł pracy)
 Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną indywidualnie.

KATEGORIA 2: klasy IV-VI szkoły podstawowej
Inscenizacja

Inscenizacja wybranego utworu poetyckiego Juliana Tuwima
 Konkurs ma formę dowolnej prezentacji (np. krótka forma teatralna, inscenizacja,
pantomima, interpretacja teatralna, recytacja itp.) utworu poetyckiego autora,
indywidualnie bądź w grupach maksymalnie 8 osobowych. Czas trwania inscenizacji
maksymalnie 10 minut.
 Pod uwagę będzie brany: dobór, interpretacja i adaptacja tekstu, szukanie nowych,
niebanalnych form wyrazu artystycznego, spójność prezentacji, budowanie ciekawych
sytuacji scenicznych, a także oryginalność formalna (dowcip, gra słów, poetyckie
ujęcie) oraz wartość artystyczna zastosowanych środków wyrazu.
 Zgłoszenia do konkursu należy przesłać lub dostarczyć osobiście na załączonej karcie
do 17 maja br. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie.
 Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 maja od godziny 9:00 w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17.
2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane zarówno indywidualnie, jak i poprzez
szkołę.
3. W konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie
brały udziału w żadnym innym konkursie.
4. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi, a ich zgłoszenie do konkursu
jest równoznaczne z przejęciem praw autorskich na rzecz Organizatora.
5. Prace plastyczne należy przesłać lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Złotowie w terminie do 17 maja br.
6. Oceny, przyznanie nagród i wyróżnień dokonuje Komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
7. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę podczas oceny Komisji
konkursowej.
8. Uroczyste podsumowanie obu części konkursu nastąpi 5 czerwca – podczas
złotowskiego Tygodniu Czytania Dzieciom 2013..

9. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie MBP:
www.biblioteka-zlotow.pl (zakładka Aktualności)
10. Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 67 263 20 00 (Oddział dla
Dzieci i Młodzieży).

Książki z wierszami Juliana Tuwima dostępne są
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie.

