
   

     Zapraszamy Państwa do włączenia się  
w miejskie obchody  

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

 

organizuje 
 

OTWARY PRZEGLĄD - KONKURS 

 CZYTAMY DLA NIEPODLEGŁEJ- 
PROZA XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO 

 

do którego zaprasza młodzież szkół średnich i dorosłych mieszkańców z powiatu ostrowskiego. 
 

    Celem przeglądu jest: 
 przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o okresie 20-lecia międzywojennego, 
 umożliwienie publicznej prezentacji utalentowanym mieszkańcom naszego powiatu, 
 uczczenie jubileuszu 100–lecia odzyskania niepodległości , 
 wyróżnienie najciekawszych prezentacji i promocja laureatów. 

 

 Oceniane będzie: 
  wybór zamkniętej całości narracyjnej, 
  umiejętność przeczytania jej ze zrozumieniem, 
  umiejętność artystycznej interpretacji tekstu.  

  

Konkurs przygotowany jest w dwóch kategoriach wiekowych 
I.  uczniowie szkół średnich         II.  osoby dorosłe 

 

1. Każdy z uczestników jest zobowiązany wybrać z załączonej listy utworów, fragment, 
którego interpretacja zajmie od 3 do 4 minut.  

2. Nie jest wymagane pamięciowe opanowanie tekstu, lecz jego głośne przeczytanie 
podczas konkursu. 

3. Każdy uczestnik przynosi ze sobą wybrany tekst, który wcześniej należy załączyć do 
karty zgłoszenia. 

4. Przez placówkę może zostać zgłoszonych max. 7 osób (dopuszczalne są duety  
i charakteryzacja z epoki).  

5. Laureaci otrzymają nagrody i wystąpią na finale Narodowego Czytania 2018,  
w dniu 8 września 2018 r. 

 

Termin zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2018 roku. 
         

Przesłuchania odbędą się 25 kwietnia 2018 r. w MDKulturalnie, przy ul. Warchalskiego 
Szczegółowy plan prezentacji organizator zamieści, po zamknięciu listy zgłoszeń, 

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej i na Facebooku. 
 

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej  
Miejskiej Biblioteki Publicznej i na Facebooku do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r.  

podczas inauguracji obchodów 90- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 

Karty zgłoszeniowe wraz z xero tekstu należy dostarczyć do MBP w Ostrowi Mazowieckiej, 
 przesłać pocztą na adres: 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Maz.  

z dopiskiem: CZYTAMY DLA NIEPODLEGŁEJ 
lub wysłać mailowo: a.kaczmarek@mbpostrowmaz.pl 

 
 

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:                                                            Dyrektor  
Agnieszka Kaczmarek                                                                               Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Justyna Jagiełło- Socha, tel.  798 894 141,                                                       Jolanta Andruszkiewicz 
Powyższa informacja dostępna również  
na stronie internetowej www.bibl.ostrowmaz.pl i na Facebooku. 

mailto:a.kaczmarek@mbpostrowmaz.pl
http://www.bibl.ostrowmaz.pl/


                                                                                                                   
 

załącznik: karta zgłoszenia 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Ostrowi Mazowieckiej 

 
 

OTWARTY PRZEGLĄD – KONKURS 
CZYTAMY DLA NIEPODLEGŁEJ- 

PROZA XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

                       
         PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 
OŚWIADCZENIE:  

 
Akceptuję warunki KONKURSU „CZYTAMY DLA NIEPODLEGŁEJ”  i wyrażam zgodę, 

w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 666, z późn. zm.), na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w związku z działaniem w konkursie t. j. 
fotografowanie,  filmowanie  bądź  inną  rejestrację  przebiegu konkursu   oraz   ewentualną   późniejszą   eksploatację   

zarejestrowanego  materiału   (TV,  prasa,  internet  itp.). 
 
 
 

 

Podpis i pieczątka 

placówki zgłaszającej  

lub osoby indywidualnej 

 

 

  

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie karty zgłoszeniowej! 
 

 

        

Nazwa Szkoły, placówki  

(adres, telefon/ e-mail) 

 

 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

 

Imię i nazwisko, 

telefon 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

Kategoria  

(proszę odpowiednio zaznaczyć  

w prostokącie) 

  

           uczniowie szkół średnich osoby dorosłe 

 

Tytuł  utworu, z którego wybrana 

została prezentacja oraz tytuł lub 

numer rozdziału 

wraz z dołączonym do karty 

zgłoszeniowej xero tekstu  

 

  

  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

 

  

 


