XXXVI MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXVI Mały Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku
Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom kolejną szansę na odnalezienie najlepszej
interpretacji dzieł największych mistrzów pióra. Zachęcamy do sięgania po teksty nowe,
rzadko prezentowane, a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.

Regulamin Konkursu
I. Adresaci:
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego.
II. Założenia programowe:
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych
konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych
etapach konkursu. Czas występu: do 5 minut
III. Kryteria oceny:
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI .
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do
możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny
wyraz artystyczny.
W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których
uczniowie biorą udział w Konkursie.

IV. Eliminacje Powiatowe odbędą się w Centrum Kultury i Promocji w
Piotrowicach w dniu 18 maja 2017 roku, o godz. 9.00
V. WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 6-7 czerwca 2017 r.
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin
Laureaci turniejów powiatowych otrzymają pisemne zawiadomienie o dokładnym terminie
występu w Lublinie, przyjeżdżają na Koncert Laureatów na koszt własny lub instytucji
delegującej; WOK zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów
XXXVI MKR zwycięzców innych konkursów o podobnym zakresie wiekowym i
tematycznym, których jest współorganizatorem; recytatorzy wykonują jeden tekst,
recytowany w eliminacjach powiatowych.
Jury Wojewódzkiego Koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrodzeni i
wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe;
Werdykt jury jest niepodważalny;

Eliminacje gminne XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego odbędą się 15
maja 2017r. w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach od godziny 9.00.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 maja br. Po tym terminie zgłoszeo
nie przyjmujemy!
Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w CKiP w Piotrowicach
– tel. 81 56 28 074

