6.

Eliminacje powiatowe pod patronatem partnerskim współorganizatorów z Ełku,
Gołdapi, Suwałk, Augustowa, Pisza powinny zakończyć się do 28 lutego 2020 r.

7.

Regionalny finał konkursu: 13 marca 2020 r. godz. 9:00 Miejsce finału: Sala kina przy
Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, ul. Plac Wolności 22.
Spotkanie autorskie z Janiną Osewską – po przesłuchaniu wszystkich recytatorów
(około godz. 13:15). Rozstrzygnięcie konkursu: godz. 14:15

8.

Koncert Laureatów:
Sala kina przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku ‘’Mazury Garbate”,
ul. Plac Wolności 22, 26 marca 2020 r. godz. 11.00

KONKURS RECYTATORSKI
im. Wacława Klejmonta
skierowany do uczniów
suwalskich szkół podstawowych i średnich

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu :

1.

- ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych;
- kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców tej Ziemi;
- zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi ze spuścizną poetów
naszego regionu.

Uczestnicy konkursu:
- uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół średnich.
Wymienieni uczniowie reprezentują szkoły w Suwałkach.
Szkoły, przesyłając informacje o kandydatach, wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez organizatora danych dla potrzeb konkursu zgodnie z zamieszczoną deklaracją.

2.

Repertuar obejmuje:
- klasy V-VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości według załączonego
wykazu autorów,
- klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie - wiersz poety
Współczesnego oraz dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy
XX wieku według załączonego wykazu autorów.
Szkoła może wystawić do trzech uczniów w powyższych kategoriach.
W bieżącej edycji zaleca się wybór utworu Janiny Osewskiej.
Uwaga! Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Prosimy o przestrzeganie
limitu czasu.

3.

Organizator konkursu:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33A, tel. (87) 565 62 46,
www.bpsuwalki.pl
e-mail: metodyka@ bpsuwalki.pl

Jury konkursowe dokona oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie
do możliwości wiekowych uczestnika,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
4.

Obowiązuje strój galowy.

5.

Eliminacje Konkursu będą miały miejsce 26 lutego 2020 r. godz. 9.00 w Sali im. Jadwigi
Towarnickiej, Biblioteka Publiczna w Suwałkach, ul. E. Plater 33A.
Zgłoszenia należy przesyłać do 21 lutego 2020 r. na adres:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki
z dopiskiem „Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta”
według załączonego wzoru.

