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Regulamin konkursu Festiwal Książki 

 

1.    Organizatorem konkursu Festiwal Książki (zwanego w dalszej części niniejszego 

Regulaminu „Festiwalem”) jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Bielsku-Białej (RODN „WOM”), ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała. 

Współorganizatorami są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 

(PBW) oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATH). 

2. Celem Festiwalu jest rozbudzanie zainteresowania literaturą i promocja czytelnictwa. 

Festiwal wpisuje się w wieloletnie działania MEN i MKiDN, a jego cele zgodne są 

z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.  

3. Zasięg terytorialny: Festiwal Książki przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych na terenie Miasta Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, 

pszczyńskiego oraz żywieckiego.  

4. Termin: szczegółowy terminarz dla każdej edycji Festiwalu ogłaszany jest co roku 

w październiku. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 W Festiwalu bierze udział 8 zespołów z 8 szkół podstawowych. Zespół liczy  

6 osób, uczniów wyłącznie klas V i VI (uczniowie nie muszą uczęszczać do jednej 

klasy). Zespół przygotowuje się i uczestniczy w Festiwalu pod opieką nauczyciela.  

 Kolejne edycje mają swój motyw przewodni. W roku szkolnym 2019/2020 jest to 

temat tajemnicy (ze szczególnym uwzględnieniem powieści Skrzynia Władcy 

Piorunów Marcina Kozioła). 

 Kwalifikacja do udziału w Festiwalu odbywa się na podstawie zgłoszeń, które 

stanowią  zbiorowe prace: pisemne (mogą zawierać elementy prac plastycznych) 

lub prezentacje multimedialne przygotowane przez reprezentantów danej szkoły. 

Każda edycja Festiwalu ma odrębny temat. W roku szkolnym 2019/2020: „Na 

tropach tajemnic – co skrywają nasze lektury?” [dobór tekstów dowolny – nie 

obowiązuje podana niżej lista lektur]. Komisja zwraca uwagę zarówno na 

edukacyjny aspekt pracy, jak i na kreatywność oraz oryginalność wyobraźni.  
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 Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: dsiwor@wombb.edu.pl  

lub pocztą tradycyjną: RODN „WOM”, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała 

z dopiskiem „Festiwal Książki”. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną 

poinformowani droga mailową na adres zgłaszającego nauczyciela, a informacja ta 

zostanie podana na portalu www.wombb.edu.pl  

 Po potwierdzeniu przez Organizatorów informacji o zakwalifikowaniu się zespołu 

danej szkoły, każda ekipa przygotowuje krótką (max. 10 min.) inscenizację 

(dopuszczalna pantomima, recytacja itp.) wybranego fragmentu z literatury 

dziecięcej, która zostanie pokazana jurorom i pozostałym uczestnikom w trakcie 

Festiwalu. Najlepsza inscenizacja zostanie wyróżniona Nagrodą Główną 

Festiwalu.  

 Uczniowie z zespołu danej szkoły mogą również przygotować wcześniej 

indywidualną pracę plastyczną związaną z samodzielnie wybranym tekstem 

literackim na temat: „Na tropach tajemnic – co skrywają nasze lektury?”. 

Punktowana będzie pomysłowość, technika wykonania jest dowolna, zależna od 

inwencji dziecka. Przyznane zostaną trzy nagrody indywidualne (I, II i III) bez 

ograniczeń związanych z przynależnością do danego zespołu. Jury może 

zadecydować o przyznaniu większej lub mniejszej liczby nagród. 

 W dniu spotkania zespoły biorą udział w rywalizacji (około 6-7 konkurencji, także 

sportowych, związanych tematycznie ze wskazanymi lekturami). Wykaz lektur 

w załączeniu.  

 Uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktycznych i warsztatach związanych  

z książką i edukacją, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i studentów oraz 

wykładowców Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 Każde dziecko biorące udział w Festiwalu otrzymuje książkę – w prezencie od 

sponsora Festiwalu: Wydawnictwa Znak z Krakowa. Wszyscy uczestnicy dostają 

pamiątkowe dyplomy. 

6. Nagrody: przyznawane są w dwóch kategoriach:  

 trzy zespoły, które osiągną najlepsze wyniki łącznie we wszystkich konkurencjach 

zajmują kolejno I, II, III miejsce w Festiwalu Książki; 
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 trzy zespoły, których występ najwyżej oceni jury otrzymują Nagrodę Główną 

Festiwalu Książki oraz II i III Nagrodę Festiwalu Książki. 

Wyniki Festiwalu Książki podane zostają na  portalu organizatora RODN „WOM”  

w Bielsku-Białej www.wombb.edu.pl, na stronach internetowych współorganizatorów 

oraz w mediach patronujących Festiwalowi.  

7. Jury Festiwalu:  

 jury kwalifikujące do udziału w  Festiwalu: dr Gabriela Machaczek (ATH),  

mgr Roman Waluś (ATH), mgr Renata Kruszyna (PBW), mgr Jolanta Biernat 

(RODN „WOM”), mgr Katarzyna Zioła-Zemczak (RODN „WOM”), dr Dorota 

Siwor (RODN „WOM”); 

 jury oceniające przedstawienia: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH),  

mgr Krystyna Małecka ‒ kierownik Domu Kultury w Hałcnowie (Bielsko-Biała), 

mgr Renata Kruszyna (PBW) oraz dr Dorota Siwor (RODN „WOM”); 

 jury oceniające prace plastyczne: dr Gabriela Machaczek (ATH), mgr Roman 

Waluś (ATH) oraz mgr Jolanta Biernat (RODN „WOM”). 

8. Uczestnicy przystępując do Festiwalu wyrażają akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku wyłącznie  

w związku z Festiwalem. Prace wykonane w związku z udziałem w Festiwalu mogą być 

wykorzystane przez Organizatora w materiałach własnych, w celach promocyjnych, bez 

uiszczania honorarium za prawa autorskie. 

Wykaz lektur:  

1. M. Ende, Momo 

2. A. Chylińska, Zezia, Giler i Oczak  

3. R. Dahl, Charlie i fabryka czekolady  

4. F.E. Burnett, Tajemniczy ogród 

5. R. Gościnny, J.J. Sempé, Mikołajek 

6. M. Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów 

7. C. S. Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa 

8. A. Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło  

9. J. Olech, Tarantula, Klops i Herkules  

10. B. Ostrowicka, Tajemnica szkatułki 
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11. R. Piątkowska, Baśń o tym, co się nad rzeką Białą dawniej wyprawiało  

12. D. Walliams, Babcia Rabuś  

 

 

 


