
 

~MIEJSKA 
i.BIBLIOTEKA 
-PUBLICZNA 
■ WGLIWICACH 

ORGANIZATORZY KONKURSU Polski Związek Niewidomych 
- Zarząd Koła w Gliwicach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17 
www.biblioteka.gliwice.pl 

Wypożyczalnia Muzyczna 
i Zbiorów Specjalnych 
ul. Kościuszki 17

 tel. 32 238 26 52 
e-mail: wm@biblioteka.gliwice.pl 

Wypożyczalnia czynna w godzinach: 
poniedziałek 8.00 - 20.00 
wtorek 8.00 - 20.00 
środa 8.00 - 20.00 
czwartek 8.00 - 20.00 
piątek 8.00 - 20.00 

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych 

w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 1 
tel. 32 231 37 16 
e-mail: p.z.n.gliwice@neostrada.pl 

Organizatorem Biblioteki
jest Miasto Gliwice 

XVI Miejski 
Konkurs Czytelniczy 

Książki Mówionej 
Gliwice 2021 

w Gliwicach 

Organizatorzy zapraszają 
Koło PZN czynne w godzinach: wszystkie osoby niewidome, słabo widzące 
wtorek 14.00 - 17.00 i mające problemy z czytaniem tekstu 
czwartek 14.00 - 17.00 drukowanego do udziału 

w Konkursie Czytelniczym Książki Mówionej. 

mailto:p.z.n.gliwice@neostrada.pl
mailto:wm@biblioteka.gliwice.pl
www.biblioteka.gliwice.pl
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Elena 
FERRANTE 

GENIALNA 
PRZYJACIÓŁKA 

REGULAMIN 
XVI MIEJSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 
KSIĄŻKI MÓWIONEJ GLIWICE 2021 

ORGANIZATORZY: 

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach,
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs przeznaczony jest dla osób niewidomych, słabo widzących
oraz osób mających problem z czytaniem tekstu drukowanego. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 15 czerwca 2021 r. 

TERMIN KONKURSU: 3 lipca 2021 r. 

LEKTURY KONKURSOWE: 

Elena 
FERRANTE 

„Genialna przyjaciółka” 

Olga 
RUDNICKA 

„Fartowny pech” 

Pozycje dostępne są w formie książki mówionej w Wypożyczalni Muzycznej 
i Zbiorów Specjalnych MBP, ul. Kościuszki 17. 
Książki można wypożyczyć także za pośrednictwem każdej filii MBP. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

Etap I –półfinał
W pierwszym etapie każdy z uczestników odpowiada na 3 pytania
dotyczące treści lektur.  Pytania będą losowane z listy. 
Uczestnicy mają 60 sekund na zastanowienie się nad odpowiedzią. 

Etap II – finał 
DO FINAŁU PRZECHODZI 5 UCZESTNIKÓW 
Uczestnicy drugiego etapu losują zestawy pytań, po trzy w zestawie 
z każdej lektury. Uczestnicy losują numery zestawów pytań w kolej-
ności zdobytych punktów w półfinale.
W celu zapewnienia wszystkim równych szans, finaliści odpowiada-
ją ze słuchu w kolejności wylosowanych numerów zestawów. Po 
odczytaniu przez jurora zestawu pytań, zawodnik ma 3 minuty na za-
stanowienie się i podanie odpowiedzi. 

Jury konkursowe dokona oceny wiedzy uczestników
konkursu i wyłoni zwycięzcę. 

Kryteria oceny:
- odpowiedź pełna wyczerpująca – 3 pkt
- odpowiedź częściowa – 1 pkt
- brak odpowiedzi lub przekroczenie czasu
na zastanowienie się – 0 pkt 

W dogrywce, kiedy wyłonienie finalistów będzie niemożliwe, uczest-
nicy wylosują kolejne pytania. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a trzy
osoby z największą liczbą punktów - wyróżnienia i nagrody. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad rozgrywek,
dostosowując liczbę etapów do liczby zgłoszonych uczestników. 
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