
REGULAMIN
XIX GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 POD HASŁEM „W KRAINIE WIERSZY”  

Organizatorzy:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rachaniach i Filia GBP w Wożuczynie
 Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach
Cele konkursu:
  Upamiętnienie XI rocznicy nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia

 T. Zamoyskiego
  Pielęgnowania dziedzictwa regionu
  Propagowanie twórczości poetów regionalnych
  Kształtowanie kultury żywego słowa
  Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
Kryteria ocena:
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę 
dostosowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych recytatora, interpretacje utworu, ogólny 
wyraz artystyczny.
Recytatorzy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych kl. 3-4
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych kl. 5-6
Kategoria  III – uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8
Kategoria IV –  uczniowie szkół ponadpodstawowych
        
Polecana lista poetów i pisarzy:
B. Leśmian, Z. Dmitroca, E. Zarębska, B. Prus, W. Oszajca, U Kozioł, L. Ogiński, J. Siek, P. 
Linek, M. Duławska, Sz. Szymonowic, W Wybranowski, M. Sendecki. 
Z uwagi, że lista nie obejmuje wszystkich twórców ziemi zamojskiej i tomaszowskiej 
będzie nam miło poznać innych z tego regionu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pod adres jednego z Organizatorów
Konkursu prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz 
Klauzuli zgodności (załącznik nr 2).
Każdy uczestnik zobowiązany jest zaprezentować 1 utwór poetycki lub fragment prozy 
autorstwa poety lub pisarza związanego biografią lub działalnością twórczą z Zamojszczyzną,
Ziemią Tomaszowską, można zaprezentować utwór własnego autorstwa. Mile widziana 
będzie prezentacja twórczości literackiej lokalnych poetów i pisarzy. Utwory powinny 
odpowiadać wiekowi wykonawcy.
Każdy uczestnik przyjeżdża na koszt własny lub instytucji delegującej.
Laureaci poszczególnych kategorii będą mieli możliwość przystąpienia do kolejnego 
etapu konkursu na szczeblu powiatowym organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Tomaszowie Lubelskim.

Terminy zgłoszenia i konkursu:
Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 04.11.2022 r.
Konkurs recytatorski odbędzie się 08.11.2022 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rachaniach.

                                                            
                                                   

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy


