
BOOKTALKING Z BIBLIOTEKĄ 
- CZYLI MÓWIONA RECENZJA KSIĄŻKI 

1. Organizatorem Konkursu na Booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję książki jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

2. Konkurs na Booktalking będzie trwał od 28 kwietnia 2021 roku do 12 maja 2021 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2021 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 

5. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, który zawiera ustną prezentację dowolnej książki 

metodą booktalkingu, wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut. Wysoko oceniana będzie oryginalna 

forma prezentacji (podkład muzyczny, przebranie),  budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej 

atmosfery, niedopowiedzenia a przede wszystkim przekazanie emocji. 

6. Gotowy film powinien być przesłany nie później niż 12 maja na adres mailowy: 

mbp.przasnysz@gmail.com 

7.  Przesłany film, powinien być opisany imieniem i nazwiskiem .  

8.  Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku  (do celów związanych z ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem praw 

autorskich do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji) 

9. Zgłoszenie prac konkursowych osób niepełnoletnich wymaga pisemnego wyrażenia zgody rodziców , 

bądź opiekuna 

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury i Organizator. 

 

Wskazówki dla uczestników: 

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej 

przedstawienie bohaterów, fabuły, czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli 

sięgnąć po nią i przeczytać samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami 

swoim entuzjazmem do książek. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest 

nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko „kuszących fragmentów”. 

 

Style booktalkingu: 

 streszczenie fabuły–polega na omówieniu głównych wątków książki do punktu kulminacyjnego i 

zostawieniu słuchaczy z pytaniem: „Co dalej?” 

 zaprezentowanie głównego bohatera–skupiamy się na jednej lub kilku głównych postaciach i 

wyjaśniamy w wyniku jakich okoliczności znalazły się one w takiej sytuacji. Można udawać 

bohatera książki i prowadzić narrację w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 

 przedstawienie tylko jednego epizodu–opisujemy jedną scenę, anegdotę lub jedną krótką historię 

z dzieła, podkreślając, że jest to tylko jedna z przygód bohatera powieści. 
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 oddanie nastroju książki, który przekazujemy odpowiednio modelując głos. Jeżeli bohater mówi w 

charakterystyczny sposób możemy go naśladować. Wykorzystuje się także unikatowy styl pisania 

autora, wplatając w swój tekst fragmenty z utworu w taki sposób, by oddać atmosferę książki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


