Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
zaprasza do udziału w XL edycji
konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży

„Pięknie być człowiekiem”
11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo
Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji
i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę
świata. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł
zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się
poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale
i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowego i materialnego
dorobku narodowego oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Rok
2018 r. jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.
Kierując się słowami Józefa Piłsudskiego:
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się
jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”
tegoroczny konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” chcemy
poświęcić literaturze przypominającej dzieciom i młodzieży ważne dla
naszego narodu i państwa wydarzenia. Wybierzcie więc i przedstawcie
najpiękniejsze teksty literackie dowolnych autorów z dowolnej epoki,
opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają
patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę, emocje, poświecenie i zaangażowanie
narodu na przestrzeni wieków.

Zasady uczestnictwa
Uczestnicy konkursu w wieku 7 – 16 lat obowiązani są do nadesłania karty
zgłoszenia w terminie do 26 marca 2018 r. na adres domu kultury lub
biblioteki we własnym rejonie.
Eliminacje rejonowe odbywają się w: Gąbinie (podlegają mu Gąbin,
Łąck i Słubice), Gostyninie, Kutnie, Łęczycy, Płocku /Młodzieżowy Dom
Kultury/, Sannikach, Sierpcu, Żychlinie.
Do udziału w eliminacjach rejonowych należy zgłaszać recytatorów
wyłonionych we wstępnych eliminacjach w szkołach, domach kultury,
bibliotekach. Termin przeglądów rejonowych upływa z dniem 28 kwietnia
2018 r. Każdy rejon ma prawo zgłosić do finału 6 recytatorów.
Kopię protokołu jury oraz karty zgłoszeń zakwalifikowanych do finału
recytatorów należy przesłać do 7 maja 2018 r. na adres: Książnica Płocka,
09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6, faks 24/262-31–17,
e- mail: metod@ksiaznicaplocka.pl
Finał konkursu odbędzie się w Płocku 26 maja 2018 r. w Książnicy
Płockiej, w godz. 10.00- 14.00
Dobór repertuaru
Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach:
klasy I-III, klasy IV-VII (szkoła podstawowa) i klasy II-III (gimnazjum).
Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentują dwa utwory: wiersz
i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych prezentują dwa
wiersze.
Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne
wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści, tak by ujmowały
temat szeroko, a jednocześnie adekwatnie do wieku uczestnika konkursu.
Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobranie tekstów
do możliwości interpretacyjnych recytatora.
Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą
całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów). Recytacje
niezgodne z tematyką konkursu będą dyskwalifikowane.

Czas trwania prezentacji
Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:
szkoła podstawowa kl. I-III
3 - 5 min
szkoła podstawowa kl. IV-VII
6 - 8 min
gimnazja
kl. II-III
6 - 10 min
Szczegółowych informacji dotyczących doboru repertuaru udzielają
pracownicy bibliotek, a wskazówek w zakresie interpretacji i dykcji
instruktorzy ds. upowszechniania teatru w domach kultury.

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dla dzieci i młodzieży
im. Janusza Korczaka

Ocena występu
Uczestników konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, oceniać
będzie powołane przez organizatorów jury.
Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć
w obcowaniu z literaturą.

Patronat medialny:

Płock 2018

KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE
imię i nazwisko recytatora:

…………………………………………………..

Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka
/imię i nazwisko ,adres dziecka/…………………………………………………………………………….

szkoła ............................... klasa ………………..

REPERTUAR:

1. autor..................................................................................
tytuł....................................................................................

telefon rodziców……………………………………………………………………….……………………………
w bazie danych prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego
w Płocku przy ul. Kościuszki 6, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka
przez Książnicę Płocką - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy
rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym
mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich, a także możliwości żądania
usunięcia ich z bazy danych.

2. autor..................................................................................
tytuł....................................................................................
…………………………………
Data

podpis
instruktora/nauczyciela

podpis recytatora

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

