2019

Wakacje w Bibliotece

„Polubić Moniuszkę”
2019 rokiem Stanisława Moniuszki w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora

Organizatorzy

Książnica Beskidzka
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

Głównym celem programu jest zorganizowanie czasu wolnego z dobrą
literaturą i muzyką, rozwijanie zainteresowania dzieci twórczością Stanisława
Moniuszki oraz dobra zabawa w czasie wakacji.
Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielska-Białej
spędzającej wakacje w mieście. Podczas letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży w gmachu Książnicy Beskidzkiej oraz w placówkach filialnych
odbędą się spotkania, których głównym tematem będzie życie i twórczość
Stanisława Moniuszki.
Rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin wybitnego
artysty, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki
– stawiamy go za wzór patriotyzmu.
Zajęcia te połączone będą z formami plastycznymi oraz z wykorzystaniem
literatury i środków audiowizualnych dostępnych w placówkach.

Spotkania odbywać będą się w lipcu i sierpniu zgodnie
z zainteresowaniem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny
w poszczególnych placówkach. (www.ksiaznica.bielsko.pl)

Tematy spotkań:
1. Poznajemy twórczość Stanisława Moniuszki
Chotomska W. „Muzyka Pana Moniuszki”

2. Ludowość w twórczości kompozytora
Wykonanie krakowskich wianków z bibuły

3. Kuchnia z czasów Moniuszki
4. Staś Moniuszko
Mini konkursik o młodym kompozytorze

5. Poznajemy muzykę twórcy
Słuchamy utwory Moniuszki

6. Droga muzycznej edukacji po Europie małego Stanisława

Stworzenie gry planszowej

7. „Straszny dwór” poznajemy libretto i muzykę opery
8. Tworzymy prace konkursowe
Dowolna tematyka zajęć wybrana przez bibliotekarza (z oferty danej placówki)

Zakończenie Wakacji w Bibliotece oraz rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 29 sierpnia 2019r. o godz. 11.00
w Książnicy Beskidzkiej Filia Wapienica, ul. Cieszyńska 367

2019

WAKACJE W BIBLIOTECE
KONKURS

„Nie taki dwór straszny”

Organizatorzy

Książnica Beskidzka
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

Regulamin konkursu
„Nie taki dwór straszny”
.
Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu miasta Bielsko-Biała do wzięcia udziału
w konkursie organizowanym przez Książnicę Beskidzką w okresie wakacji.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy
plastycznej z uwzględnieniem twórczości Stanisława Moniuszki.
Regulamin konkursu:
•
•

konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci do lat 16
zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej
technika wykonania dowolna
• konkurs jest jednoetapowy
• prace nie mogą być nigdzie publikowane
• prace powinny być opisane w następujący sposób:
- imię i nazwisko
- wiek
- telefon
Oraz dopisek: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym
organizowanym przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej pt. „ Nie taki dwór straszny”.
Potwierdzam znajomość regulaminu konkursu.
……………………………………….
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
Prace, które nie będą zawierały wyżej wymienionego opisu nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 8
- dzieci w wieku 9-16 lat
• termin składania prac: do 20 sierpnia 2019 r.
Prace należy dostarczyć osobiście do Filii w Wapienicy lub na adres Książnica Beskidzka
Bielsko-Biała ul. J. Słowackiego 17a (Dział Udostępniania dla Dzieci).
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz.
11.00 w Książnicy Beskidzkiej Filia Wapienica, ul. Cieszyńska 367
• prace przechodzą na własność organizatorów
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu
konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu
Zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia.
Organizatorzy

