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WOJEWÓDZKI  KONKURS  PIĘKNEGO  CZYTANIA  BIBLII  2023 

 

REGULAMIN 

 

Organizatorzy 

1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

w Olsztynie 

2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja tekstu biblijnego, jego piękna i uniwersalnego wymiaru wartości w nim 

zawartych.  

2. Rozwijanie umiejętności wygłaszania, recytacji  i interpretacji głosowej tekstów kultury, 

doskonalenie dykcji i operowania głosem. 

3. Promowanie idei pięknego czytania. 

 

Uczestnicy  

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 

Terminy 

1. Zamieszczenie regulaminu konkursu na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie – 

10.02.2023 r. 

2. Przesyłanie zgłoszeń – do 04.04.2023 r. (wtorek) 

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na 

adres: 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn  

z dopiskiem „Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania Biblii 2023”  

lub pocztą e-mailową (skan karty zgłoszenia) na adres: 

mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl.  

      

3. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 

1000 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie przy ulicy Natalii Żarskiej 2. 
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4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu, po naradzie komisji 

konkursowej. 

 

Organizacja konkursu 

 

1. Udział w konkursie będzie polegał na przeczytaniu jednej z czterech przypowieści 

ewangelicznych: 

Łk 10, 30 – 37 Miłosierny Samarytanin  

Łk 14, 15 – 24 Przypowieść o uczcie   

Mt 13, 1 – 9 Przypowieść o siewcy 

Mt 25, 1 – 13 Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.  

Wybrana przypowieść może być czytana przez jednego lub dwóch uczniów. 

2. Uczestnik/cy czyta/ją tekst z Biblii Tysiąclecia, korzystając z własnego egzemplarza lub 

wydrukowanego fragmentu. 

3. Uczestnik/cy rozpoczyna/ją czytanie od słów: Ewangelia według św. Mateusza rozdział 

np.: 13, Przypowieść o siewcy. 

4. Prezentacje uczestników oceni komisja konkursowa, która przyzna trzy nagrody (I, II, III 

miejsce) oraz wyróżnienia.  

5. Zwycięzca/y konkursu otrzyma/ją tytuł Mistrza Pięknego Czytania Biblii oraz 

pamiątkową/e statuetkę/i. 

6. Laureaci zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.  

7. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.   

8. Komisja konkursowa oceni interpretację czytanego tekstu pod względem: 

 techniki czytania (dykcja, zachowanie interpunkcji, płynność, tempo czytania), 

 sposobu interpretacji i wyrazu artystycznego czytanego tekstu (modulacja głosu, 

intonacja, dramaturgia), 

 postawy uczestnika na scenie, szacunku dla tekstu biblijnego. 

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie. 

 

   

Osoba do kontaktu: 

 

Maria Wiśniewska 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna  

im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 

tel. 510289337, (89) 527 39 41 w. 103,  mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl 
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