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PUBLICZNA 
W GLIWICACH 

I ORGANl~TOREM 
• MIEJSKIEJ81EIUOTUI 
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JESTMIASTOGI.IWICE 

Polski Zwiqzek Niewidomych 
- Zarzqd Koła w G liwicach I Fundusze 

Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita 

Polska 
Unia Europejska 

Europeojski Fundus.z Społeczny -

REGULAMIN 
XVIII MIEJSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKI MÓWIONEJ 

GLIWICE 2023 

1. Organizatorami konkursu są Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Gliwicach oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 

2. Konkurs jest częścią projektu „Biblioteka łączy” realizowanego w ramach programu „Kultura bez 
barier” i przeznaczony jest dla osób niewidomych, słabo widzących oraz osób mających problem 
z czytaniem tekstu drukowanego. 

3. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie lub mailowo: 
- Wypożyczalnia Muzyczna i Zbiorów Speckalnych: tel. 32 238 26 52, wm@biblioteka.gliwice.pl 
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Gliwicach: tel. 32 231 37 16, 
p.z.n.gliwice@neostrada.pl 

4. Termin zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2023 r. 
5. Finał konkursu zaplanowano na 10 maja 2023 r. w Bibliotece Centralnej, przy ul. Kościuszki 17 

w Gliwicach. 
6. LEKTURY KONKURSOWE: 

- „Wampir" - Wojciech Chmielarz 
- „Przegwizdane” - Aurelie Valognes. 

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

7. PRZEBIEG KONKURSU: 

Etap l-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 
Uczestnicy drugiego etapu losują zestawy pytań, po trzy w zestawie z każdej lektury. Uczestnicy losują 
numery zestawów pytań w kolejności zdobytych punktów w półfinale. 
W celu zapewnienia wszystkim równych szans, finaliści odpowiadają ze słuchu w kolejności 
wylosowanych numerów zestawów. Po odczytaniu przez jurora zestawu pytań, zawodnik ma 3 minuty 
na zastanowienie 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, uczestnicy wylosują kolejne pytania. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a trzy osoby z największą liczbą 
punktów - wyróżnienia i nagrody. 

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

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier*, realizowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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