V Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania
"Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga."
Janusz Korczak

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do czytania i podnoszenia kultury czytelniczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz
wspierającymi ją stowarzyszeniami oraz Polskim Radiem Rzeszów
i Teatrem „Maska” zaprosiła uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa podkarpackiego do
udziału w V edycji PODKARPACKIEGO
KONKURSU

PIĘKNEGO CZYTANIA.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Kurator Oświaty, natomiast patronat medialny - Polskie Radio Rzeszów.
Konkurs rozgrywany był w dwóch etapach. Etap szkolny został przeprowadzony w styczniu. Zgodnie z regulaminem konkursu został wyłoniony
finalista. Wewnątrzszkolne eliminacje koordynowała mgr Anna Mikrut.
Naszą szkołę w międzyszkolnym etapie zaprezentowała Joanna Piękoś
z kl. IIIa /opiekun dydaktyczny mgr Małgorzata Jarosz/.
W dniu 2 marca 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Rzeszowie na ulicy Gałęzowskiego 4 odbyło się przesłuchanie
uczniów. Po krótkim przygotowaniu gimnazjaliści czytali wylosowany
wcześniej fragment utworu pochodzący z książek: Jose Mauro de
Vasconcelos „Moje drzewko pomarańczowe", Anny Piwkowskiej
,, Franciszka”.

Uczestników ścisłego finału oceniało profesjonalne jury, złożone z nauczycieli polonistów, bibliotekarzy, dziennikarzy i aktorów. Jury oceniając
lektora brało pod uwagę: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację czytanego fragmentu i ogólny wyraz artystyczny.
Z ponad 2 tys. uczestników komisja wyłoniła 67 finalistów.
W konkursie brali udział uczniowie z 71 miejscowości, ze 150 szkół na
Podkarpaciu.

Joanna Piękoś została wyróżniona
V Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania
Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się w Tygodniu Bibliotek,
9 maja 2016 r. na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie. Do rąk laureatów i wyróżnionych trafiły cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez licznych sponsorów.
Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczali Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch , Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Pani Lucyna Brymora, Pani Dyrektor Muzeum
Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Po części oficjalnej redaktor Polskiego Radia Rzeszów pani Bernadeta
Szczypta przeprowadziła wywiad z nagrodzonymi gimnazjalistami na
temat ich przygody z czytaniem.

REALACJA FOTOGRAFICZNA

