PATRONAT HONOROWY:
Pomorski
Kurator Oświaty

II Edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego
„Na literackim szlaku”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego

REGULAMIN
Uwagi ogólne:
Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 r. i był adresowany
do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”.
Od 2011 r. uczniowie mogli kontynuować udział w konkursie - w Maratonie dla Gimnazjalistów
„W lustrze książki”. Następnie został zainicjowany Maraton dla Najmłodszych „Spotkacie nowych
przyjaciół”. W zeszłym roku po raz pierwszy dołączył do nich WMC dla szkół ponadgimazjalnych,
pod nazwa „Na literackim szlaku”.
Wszystkie edycje konkursu
cieszyły się ogromną popularnością wśród uczniów
i nauczycieli. W ciągu siedmiu lat szkolnych wzięło w nich udział 7929 uczniów i 885 nauczycieli.
Relacje z przebiegu przedsięwzięcia (któremu towarzyszyły spotkania z pisarzami) pojawiały się
na stronach internetowych, w prasie i telewizji. Siedmiu edycjom patronował Pomorski Kurator
Oświaty, pięciu Prezydent Miasta Gdańska.
W roku szkolnym 2016/2017 drugiej edycji WMC „Na literackim szlaku” towarzyszyć będą:
VI Wielki Maraton
Czytelniczy
„W lustrze książki”
dla uczniów szkół
gimnazjalnych

V Wielki Maraton
Czytelniczy
„Spotkacie nowych
przyjaciół”
dla uczniów klas
II i III SP

VIII Wielki Maraton
Czytelniczy
„Czytanie rozwija,
czytanie wzbogaca”
dla klas 4-6 SP

Cele konkursu:
o Popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (beletrystyka, reportaż,
biografia, esej, literatura faktu).
o Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
o Wprowadzanie w świat różnych kręgów tradycji.
o Uczenie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu.
o Pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia.
Miejsce:
Pisanie testów - w macierzystych placówkach uczniów, spotkania z pisarzami - w Filii Gdańskiej
WiMBP. Finał konkursu i wręczenie nagród - czerwiec 2017 r. w miejscu wskazanym przez
Organizatorów.

Przebieg konkursu:
Na początku każdego miesiąca (od września 2016 r. do lutego 2017 r.) nauczyciel informuje
uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Na początku kolejnego
miesiąca uczniowie piszą test konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury.
Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Suma punktów do uzyskania w Maratonie dla
szkół ponadgimnazjalnych – 120.
Tytuły kolejnych lektur i testy konkursowe będą przesyłane nauczycielom pocztą
elektroniczną. Po każdym teście w czasie pięciu dni roboczych nauczyciele informują
Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w konkursie i ich wynikach, przesyłając
wypełniony protokół konkursowy ( wzór będzie przesłany pocztą elektroniczną).
Do 20 maja 2017 r. należy przesyłać zbiorczy protokół konkursowy.
Po weryfikacji protokołów końcowych i wybranych prac uczniowskich komisja ogłosi nazwiska
laureatów, finalistów oraz osób wyróżnionych.
Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody
na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji VIII
edycji WMC zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Terminarz:
Pod koniec sierpnia 2016 r. szkoły otrzymają informację na temat konkursu (regulamin,
alfabetyczny spis lektur konkursowych oraz tytuł pierwszej pozycji konkursowej).
Najpóźniej do 20 września 2016 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie na adres:
naliterackimszlaku@wbpg.org.pl, podając swoje dane teleadresowe i nazwiska nauczycieliopiekunów konkursu.
Do 4 października, 2 listopada, 6 grudnia 2016 r. oraz 3 stycznia, 3 lutego, 4 marca 2017
(ostatni test w konkursie) szkoły biorące udział w konkursie otrzymają kolejne testy konkursowe,
klucze odpowiedzi oraz informację o następnej lekturze.
Do 20 maja 2017 r. nauczyciele koordynujący Maraton w swojej szkole prześlą drogą pocztową na
adres: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42, 80-833 Gdańsk wypełnione zbiorcze protokoły
konkursowe podpisane przez dyrektora szkoły i szkolnych opiekunów konkursu.
Na przełomie maja i czerwca 2016 r. komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów
laureatów i wyróżnionych oraz poda termin i miejsce uroczystości zakończenia Wielkich
Maratonów Czytelniczych.
Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele. Wszyscy
uczniowie biorący udział w konkursie piszą testy konkursowe w tym samym czasie. Jeśli uczeń
wyrazi chęć brania udziału w Maratonie lub zechce zrezygnować z udziału już w czasie trwania
konkursu, jego imię i nazwisko umieszczamy w protokole, podając uzyskaną liczbę punktów.
W związku z sugestiami szkolnych opiekunów konkursu i rodziców, komisja zastrzega
sobie prawo do wglądu w poszczególne arkusze konkursowe w celu sprawdzenia
zgodności przyznanych punktów z kluczem odpowiedzi oraz weryfikacji prac i protokołów.

Alfabetyczny spis lektur:
Erich Fromm, „O sztuce istnienia” (tylko Część I i Część II)
Dmitry Glukohovsky, „Metro 2034.”
Bruno Schulz, „Sanatorium Pod Klepsydrą”
Tarjeji Vesas „Pałac lodowy"
Małgorzata Warda „5 sekund do IO"
Izabela Żukowska „Teufel”
Lektura na wrzesień: Bruno Schulz, „Sanatorium Pod Klepsydrą”
Komisja konkursowa:
Agata Markiewicz-Babło
Nauczycielka j. polskiego i historii, inicjatorka
konkursu, autorka testów konkursowych, współautorka
formuły konkursu, współorganizatorka przedsięwzięcia
i współorganizatorka imprez towarzyszących
(dyrektorka SP nr 82 w Gdańsku).
Ewa Niechwiedowicz
Nauczycielka j. polskiego, autorka testów
konkursowych, współautorka formuły konkursu,
współorganizatorka konkursu i współorganizatorka
imprez towarzyszących (I ZS STO w Gdańsku).

Małgorzata Niechwiedowicz
Nauczycielka j. polskiego, autorka testów
konkursowych, współautorka formuły konkursu,
współorganizatorka konkursu i współorganizatorka
imprez towarzyszących (SP nr 27 w Gdańsku).
Zbigniew Walczak
Kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku, współorganizator
konkursu i współorganizator imprez towarzyszących
oraz organizator spotkań z pisarzami.

Na wszelkie pytania odpowiada koordynator konkursu Zbigniew Walczak
Tel. Filia Gdańska: 58 301 03 62, Tel. Kom. 503 011 456
e-mail naliterackimszlaku@wbpg.org.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorzy

